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Felkészülés az Egyesület centenáriumára

LIPTAY GYÖRGY*

2003 májusában a Küldöttközgyűlés új vezetőséget választott. 
A több ipari vezetővel és kémiatanárral kiegészült, részben át
alakult vezetőség új célokat is kitűzött. Ezek egyike az Egyesü
let megalakulása 100 éves évfordulójának megünneplése 
2007-ben. Érdemes megemlíteni, hogy az MKE az ötödik leg
régibb természettudományos társadalmi egyesület hazánkban. 
A történelmi Magyarországon a Magyarhoni Földtani Társulat 
volt az első (1848) ilyen szervezet, amit 1851-ben az Országos 
Erdészeti Egyesület követett. 1868-ban alakult meg az Orszá
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. 1891-ben jött 
létre az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, pontosabban annak 
jogelődje (a Mathematikai és Physikai Társulat). A XX. század 
elején, a nagy kémiai fellendülés időszakában, 1907-ben ala
kult meg Egyesületünk. Közel 100 éves múltunk arra kötelez, 
hogy centenáriumunk ünneplését megfelelően előkészítsük. 
Fel kell dolgoznunk az elmúlt 100 év történetét, közre kell ad
nunk az eredményeket és egy jól működő Egyesületet kell to
vábbadnunk a XXI. század kémikusainak. Ez sok munkát kí
ván, amit már 2004-ben el kell kezdeni.

Ezen feladattal egyidejűleg munkálkodni kell a kémia 
image-jének javításában. A kémia hasznos eredményei mindig 
eltörpülnek a látványos, hírértékű problémák felvetődésénél. 
Az írott és elektronikus sajtó általában akkor foglalkozik a 
kémiával, amikor valami baj, szerencsétlenség történik a vegy
iparban. Egy új „molekula” a gyógyszeriparban, még ha na
gyon hatásos is, kisebb teret kap, mint egy szerencsétlenség, 
egy robbanás. Szisztematikus, felvilágosító, eredményeket is
mertető munkával el kell érni, hogy a hasznosságunkat bizo
nyítsuk. TV-interjúkkal, rádióriportokkal és felvilágosító cik
kekkel oda kell hatni, hogy az elért eredmények is publicitást 
kapjanak. Ehhez azonban a tagság segítségére is szükség van.

A kémiával foglalkozók tábora hazánkban mintegy 20 000 
főre tehető. Ebből 5 000 körüli ama személyek száma, akik az 
MKE-vel valamilyen kapcsolatban voltak vagy vannak. 
Az Egyesületet magukénak valló személyek (tagdíjat fizető 
egyének) száma 2 000 körüli. El kell érnünk, hogy ez a szám lé
nyegesen növekedjen. A kémiát támogató személyek számá
nak gyarapodásával a terület súlya is növekszik, az Egyesület 
is hatékonyabban tud dolgozni, eredményeket felmutatni. Eb
ben továbbra is nagy szerep jut a Magyar Kémikusok Lapjának, 
amely magazinszerűen, az egész kémiai életet felölelően min
denkihez szól. Minden tag havonta megkapja az újságot, amely 
az Egyesület hivatalos lapja. A vegyipar hazai és külföldi híre, 
az összefoglaló ismeretterjesztő cikkek, valamint a hazai kémi
ai események, konferenciák ismertetése mind azt a célt szolgál
ják, hogy a kémiai ismereteink mind szélesebb körben terjedje
nek el.

A Magyar Kémiai Folyóirat, amely több mint 100 éves, át
alakuláson ment keresztül és 2004-től megújult formában 
Sohár Pál akadémikus vezetésével folytatja megjelenését. 
Az utolsó 25 év munkájáért köszönetét kell mondani Pungor 
Ernő akadémikusnak. Ez az egyetlen magyar nyelvű tudomá

* MKE alelnök, BME Szervetlen Kémia Tanszék, Budapest

nyos kémiai folyóirat, amely hivatva van a magyar kémiai 
nyelvet ápolni, fejleszteni.

A lapoknál maradva a KÖKÉL (Középiskolai Kémiai La
pok) válságos időszakot élt át. Az eddigi vezető személyek, 
akik részben alapították, ill. ez ideig gondozták (utoljára Vár
nai György) az évente öt alkalommal megjelenő újságot átad
ják a helyüket új, fiatalabb személyeknek, akiknek munkájához 
sok sikert kívánunk.

A társadalmi egyesületek (általában) válságban vannak. 
A rendszerváltás okozta megrázkódtatásokat (állami anyagi tá
mogatás megszűnése) nem mindenhol sikerült átvészelni. 
Ez az Egyesületünknél is problémákat okozott, amiket egy idő
ben fokoztak a titkárságon bekövetkezett személyi változások. 
A küllemében is átalakult titkárság a Gazdasági Bizottság tá
mogatásával mára rendbe hozta az Egyesület zilált gazdálkodá
sát és jelenleg nyugodt körülmények között dolgozhatunk.

Tudatosítanunk kell a vegyiparban, hogy az Egyesület csak 
a szponzorok, jogi tagok támogatásával tudja tevékenységét 
folytatni, a tagdíjak a működés egy töredékét biztosítják (MKL 
megküldése, postaköltség). Ebben a munkában is kérjük a ta
gok segítségét, közreműködését.

Ezzel el is érkeztünk a legneuralgikusabb ponthoz, a ren
dezvényekhez, amelyek biztosítják az Egyesület működésének 
anyagi hátterét. Flazai és nemzetközi rendezvények szervezésé
vel biztosítjuk a széleskörű információáramlást, ez az Egyesü
let feladata, de a létfenntartás egyik fontos eszköze is. Évi 6-12 
jól szervezett konferencia kell ahhoz -  a résztvevői oldalról 
nem túl drágán -, hogy az Egyesület gazdaságilag biztonság
ban érezhesse magát és a nemzetközi kívánalmaknak is meg 
tudjon felelni. Mindez a tagok társadalmi segítsége nélkül nem 
megy.

Az Egyesület az európai kémiai életben is képviselteti ma
gát. 2002. óta Náray-Szabó Gábor személyében magyar elnö
ke van a FECS-nek (Európai Kémiai Egyesületek Szövetsége).

A 27 Szakosztály mellett 11 területi csoport és néhány üze
mi szervezet működik. Ezek működése létkérdés lenne, de 
anyagi támogatás hiányában korlátozott eredményességgel 
tudnak dolgozni. Jobban oda kell figyelni azokra a „szórvány” 
vegyészekre, akik olyan helyeken működnek, ahol nincs felső
fokú vegyészképzés, mert a kémia általános megítélése rajtuk 
keresztül is történik.

A leírt nehézségek mellett mégis működik az Egyesület. 
Sok helyen vannak olyan személyek, akik „társadalmi” munká
ban szervezik, segítik a kémikusok működését. Azon szerveze
tek, amelyek témái ma érdekesebbek, segíteni tudják a fontos, 
de pillanatnyilag eredményességet (pénzt) nem produkáló egy
ségeket. Én ebben látom az Egyesület fontosságát, lényegét. 
Amíg vannak és lesznek személyek, akik ebben a szellemben 
tudnak dolgozni -  és ezt a majdnem negyven éves egyesületi 
ténykedésem alapján hiszem -  nem féltem az Egyesület jövő
jét. Bízom abban, hogy ilyen lelkes, aktív kollegák közreműkö
désével meg tudjuk ünnepelni az Egyesület alapításának 100 
éves évfordulóját.

Boldog, eredményekben gazdag újévet kívánok az Egyesü
letünk minden tagjának.
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Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

Szerkesztőségünk elhatározta, hogy 2004-ben „ Csúcstechnológiák, paradigmaváltások” címmel és tartalommal 
közleménysorozatot indít. A sorozat célja, hogy a kémia és a kémiai technológia egyes új, korszerű elméleti fogal
mait, irányelveit, eljárásait, gyártmányait, berendezéseit és eszközeit szakmánk szellemi elitjének tollából egyetemi 
szintű ismeretterjesztő közleményekben mutassa be. Hasonlattal élve ugyanúgy, mint ahogy az MTV-ben is hoz
záférhető általános érdeklődésű „Mindentudás egyeteme” teszi, természetesen a kémikusok számára. Lapunk cél
kitűzése, hogy a közlemények szigorú tudományos hitelességük mellett az ismeretterjesztés szabályai szerint a sza
kma után érdeklődőknek hű képet adjanak a szóban forgó terület jelenlegi és várható tudományos technikai 
helyzetéről.

A Szerkesztőség

Szerkezeti biológia

NÁRAY-SZABÓ GÁBOR*

A mai, széles körben elterjedt értelmezés szerint a kémia a 
molekulák tudománya. A makroszkopikus anyagok leg
több tulajdonsága és viselkedésének legtöbb jellemzője 
visszavezethető az őket alkotó molekulák tulajdonságaira 
és viselkedésére, ezt a közöttük lévő kölcsönhatások vi
szonylag kismértékben befolyásolják. Joggal mondhatjuk 
tehát, hogy a kémia központi tudomány, jelen van számos 
más tudományágban, így az élettudományokban is. Ma 
már igen részletesen ismerünk számos elemi biológiai fo
lyamatot, mint például egyes enzimek működését, bizo
nyos gyógyszerek hatásmechanizmusát vagy a gének sok- 
szorozódását. Ismereteink bővülését az teszi lehetővé, 
hogy az elmúlt ötven évben olyan vizsgálati módszereket 
fejlesztettek ki, melyek lehetővé teszik a biológiai szem
pontból fontos molekulák és társulásaik (pl. fehérjék, nuk- 
leinsavak, poliszacharidok, membránok) térszerkezetének 
meghatározását, illetve modellezését. A legfontosabb 
módszerek, a röntgendiffrakció, a mágneses magrezonan
cia-spektroszkópia és a molekulamodellezés atomi felbon
tású modelleket szolgáltatnak a biológiai folyamatok értel
mezéséhez, mélyebb megértéséhez, esetenként aktív 
befolyásolásához, sőt tervezéséhez is. Ez a tudományág is 
a kémia egyik területének tekinthető, elsősorban azért, 
mert a jelenségeket molekuláris szinten igyekszik tisztáz
ni, márpedig a molekulákról, ezekről a parányi, mégis 
rendkívül sokszínű és bonyolult részecskékről a vegyészek 
tudnak a legtöbbet.

Szerkezeti biológiának nevezzük a vizsgálati módsze
rek azon csoportját, mely a biológiailag aktív makromole
kulák szerkezeti részleteinek megismerését tűzi ki célul, 
összefüggéseket tár fel a molekulaszerkezet és a biológiai 
hatás között. A szerkezeti biológia első kiemelkedő ered

* MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutató Csoport, Budapest

ményei Pauling [1], valamint Watson és Crick [2] nevéhez 
köthetők, a második világháborút követő években szület
tek. Előbbi tisztázta a fehérjék fontos építőeleme, az a-csa- 
var térszerkezetét, utóbbiak pedig a dezoxiribonukleinsav 
jól ismert kettős csavarmodelljének megszerkesztésével 
írták be nevüket a tudomány történetébe. Áttörést jelentett 
a mioglobin térszerkezetének meghatározása röntgendiff
rakcióval [3,4], ezt követően gyorsulva nőtt az ismert há
romdimenziós fehérjeszerkezetek száma. A magyar kuta
tók húszéves késéssel kapcsolódtak be a munkába [5], az 
igények bővülését jelezte az 1981-ben tartott nemzetközi 
konferencia, melyen a neves külföldi kutatók mellett hazai 
szakemberek is bemutatták eredményeiket [6]. A vizsgála
tok először kezdetleges, mechanikai modellek felhasználá
sával folytak, majd fokozatosan elterjedtek a számítógépes 
módszerek is. A kilencvenes években jutottunk el oda, 
hogy -  elsősorban a Felzárkózás az Európai Felsőoktatás
hoz Alap anyagi támogatásával -  az első műszereket, nagy 
felbontású NMR-berendezéseket és egy fehérjekrisztallog- 
ráfiai mérésekre alkalmas röntgendiffrakciós berendezést 
sikerült beszerezni és működtetni. Mára a debreceni és sze
gedi műhelyek mellett az ELTE Természettudományi Ka
rán koncentrálódott olyan műszer- és számítógépes kapa
citás, mely a Biokémiai Tanszékkel és az MTA SZBK 
Enzimológiai Intézetével szoros együttműködésben, nem
zetközi színvonalon folytat szerkezeti biológiai kutatáso
kat. Az alábbiakban, a kísérleti és modellezési módszerek 
áttekintése után e kutatások két fontos területéről hozunk 
példákat a szerkezeti biológia alkalmazásaira.

Módszerek

A szerkezeti biológia legelterjedtebb kísérleti módszere 
mindmáig a röntgendiffrakció [7]. A krisztallográfiai vizs
gálatok valós képet mutatnak a legtöbb fehérje fiziológiai 
körülmények között felvett térszerkezetéről, a fehérjék
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kristályaiban ugyanis sok, akár 40-50% a víz, ami mintegy 
szilárd oldatnak megfelelő körülményeket biztosít. Előfor
dulhat persze, hogy különbözik a kristályos és oldatfázis
ban felvett térszerkezet, mint például a foszfoglicerát kináz 
esetében, ahol a kristály csomagolása olyan nyílt konfor
mációt rögzít, amely nem teszi lehetővé az enzimreakció 
lefutását, ez azonban viszonylag ritka eset [8]. A kristá
lyokban szimmetrikus rendben helyezkednek el a fehérje 
molekulái, amit az egyszerűbb ion- vagy molekulakristá
lyokhoz hasonlóan használhatunk ki a röntgensugár eltérí
tésére. A kapott diffrakciós mintázat fotografikus úton rög
zíthető, ennek matematikai kiértékelése révén határozható 
meg az elektronsűrűség a kristály különböző pontjaiban. 
Az így kapott elektronsűrűségi térképhez egy feltételezett 
modellből származtatható, hipotetikus sűrűséget illeszte
nek, és ezt addig finomítják, míg az egyezés a lehető leg
nagyobb nem lesz. Az eredmény egy, a laboratóriumunk
ban vizsgált enzim esetében az 1. ábrán látható. Finomítás 
alatt a modellben szereplő atomok elrendeződésének 
kisebb-nagyobb változtatását, a fehérjéhez nem kovalens 
kötéssel kapcsolódó vízmolekulák és fémionok megfelelő 
elhelyezését értjük. A kiindulási modell a fehérje amino- 
sav-sorrendjének ismeretében szerkeszthető meg, felhasz
nálva egyes, viszonylag állandó részletek (a-csavar, (3- 
réteg) átvihetőségét egyik szerkezetből a másikba. 
Lényegesen egyszerűbb a kiértékelés, gyorsabb lehet a fi
nomítás, ha ismert egy, a vizsgált fehérjéhez hasonló má
sik fehérje szerkezete, melyből kiindulva a valósághoz kö
zelebb álló modellhez jutunk.

1. ábra. Foszfoglicerát kináz -  ATP komplex egy részletének 
illeszkedése a röntgendiffrakcióval meghatározott 

elektronsűrűségi térképhez (felbontás: 2,1 Á).
Az ábra Kővári Zoltán PhD értekezéséből származik

Az elektronsűrűséget annál pontosabban határozhatjuk 
meg, minél részletesebb a diffrakciós mintázat, ami első
sorban a vizsgált fehérjekristály minőségétől függ. Vi
szonylag nagy (néhány tized mm átmérőjű), tömzsi, hibák

tól mentes kristályok szórnak a legjobban, ezek előállítása 
a fehérjekrisztallográfia egyik legnehezebb feladata. Igen 
tiszta mintákból kell kiindulni, és szisztematikusan kell 
változtatni a kristályosítási feltételeket, az anyalúg össze
tétele, töménysége, hőmérséklete mellett több tucat más 
körülményt is. A feladat sikeres megoldása szoros együtt
működést igényel az ún. nedves laboratóriumban dolgozó 
kollégákkal, akik elkülönítik és tisztítják a mintákat. Sok
szor ugyanaz a személy végzi az izolálást, a tisztitást, a 
kristályosítást, a röntgendiffrakciós adatgyűjtést, az adatok 
kiértékelését és a modell felépítését, ehhez sokoldalú fel- 
készültség, pontosság és türelem kell. Különösen nehéz a 
nukleinsavak, illetve ezek kisebb darabjai, valamint a sejt
membrán alkotórészeit képező fehérjék kristályosítása. 
Minden nehézség ellenére a biopolimerek krisztallográfiá- 
ja négy évtizedes diadalmenete során a mai napig 18 ezer
nél több natív, mutáns, egy vagy több ligandummal komp
lexet alkotó fehérje és 700 nukleinsav szerkezetével 
gazdagította a tudományt, ezeket a Protein Data Bank el
nevezésű adatbankban tárolják, és teszik közkinccsé [9].

A mágneses magrezonancia-spektroszkópia vizes ol
datban szolgáltat információt a fehérjék szerkezetéről, ez 
közelebb van a tényleges biológiai viszonyokhoz. A mód
szer nem az elektronsűrűséget adja, hanem a fehérjemole
kulák bizonyos atomjainak (elsősorban hidrogénatomjai
nak) a távolságára, közvetlen környezetére, illetve az 
aminosav-gerinc és az oldalláncok konformációjára vonat
kozó információt nyújt a rendkívül bonyolult spektrumok 
kiértékelése révén [10]. A kísérleti eredményekkel össz
hangban álló modellt úgy szerkesztjük meg, hogy az ami- 
nosavak sorrendjéből kiindulva addig változtatjuk a pep- 
tidlánc(ok) konformációját, míg vissza nem kapjuk a 
kísérletileg meghatározott atomtávolságokat, illetve a kon
formációt jellemző torziós szögeket. A mérésekkel kapott 
információ közvetettebb, mint a röntgen-diffrakció eseté
ben, ezért nehezebb, időigényesebb a kiértékelés, bizonyos 
méret (30-50 kD) fölött már nem is végezhető el közvetle
nül. 6-8 kD-nál nagyobb molekulasúlyú fehérjék esetében 
13C vagy 15N izotópokkal helyettesített mintákat vizsgál
nak, ami által újabb információ is nyerhető a spektrumok
ból. Az NMR-módszer kiegészíti a röntgen-krisztallográfi- 
át egyrészt azáltal, hogy lehetővé teszi az oldatbeli 
szerkezet közvetlen megismerését, másrészt azáltal, hogy 
a relaxációs módszerek alkalmazása révén információt 
szolgáltat a fehérje dinamikájáról is.

A 2. ábrán mutatunk be példát egy mágneses magrezo
nancia-spektroszkópiai módszerrel meghatározott fehérje- 
szerkezetre. Mint már emlitettük, a mért adatok alapján 
több lehetséges, egymáshoz hasonló szerkezet is megszer
keszthető, ezek egymásra fektetésével kapjuk a jellegzetes 
ábrát, mely bizonyos mértékig a mozgékonyságra is jel
lemző. Ahol a lehetséges szerkezetek pontosan átfednek, 
kisebb a mozgékonyság, ahol rosszabb az átfedés, feltéte
lezhetően könnyebben mozdulnak el a peptidlánc egyes 
részletei egymáshoz viszonyítva.

A műszerezettség színvonalának jelentős emelkedése 
és a számítógépi kapacitás növekedése következtében a 
mérési technika egyre hatékonyabb, amit jelez a 2002. évi
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2. ábra. A sivatagi sáska kimotripszin inhibitor (SGCI) pep- 
tidgerinc tíz lehetséges modelljének egymásra fektetett tér- 
szerkezete NMR-spektroszkópiai mérések alapján. C és N a 

fehérje C- és N-terminális csoportját jelzi [29]

Nobel-díj odaítélése a svájci Kurt Wütrichnek, a terület 
egyik kiválóságának. A Protein Data Bankban 2 800 fehér
je és 550 nukleinsav NMR-spektroszkópiai módszerrel 
meghatározott szerkezetét találjuk meg [9]. A fehérje- 
krisztallográfiai eredmények visszaigazolását jelenti, hogy 
a legtöbb globuláris fehérje röntgendiffrakcióval kristá
lyos fázisban és NMR-spektroszkópiával vizes oldatban 
meghatározott szerkezete megegyezik [11]. Ugyanakkor 
nemglobuláris polipeptidek esetében jelentős eltérések 
észlelhetők a fehérje felszínén, nemegyszer az aktív he
lyen is.

A molekulamodellezési módszerek különleges szerepet 
játszanak a szerkezeti biológiában. Egyrészt jelentős segít
séget nyújtanak a fehérjekrisztallográfíai, illetve NMR- 
spektroszkópiai módszerekkel meghatározott modellek fi
nomításához, másrészt lehetőséget adnak a jelenségek 
energiaviszonyainak viszonylag pontos tisztázására [12], 
harmadrészt ma már arra is képesek, hogy az aminosav- 
sorrend alapján valósághű modelleket szerkesszünk meg a 
segítségükkel [13].

A biológiai makromolekulák kísérleti méréseken alapu
ló modelljeinek finomítását az egyre nagyobb teljesítőké
pességű molekulamechani
kai és molekuladinamikai 
módszerekkel végezhetjük 
(lásd pl. [14]). Ezek a mód
szerek a molekuláris rend
szerek energiáját igen egy
szerű matematikai alakban 
írható képletekkel közelítik, 
melyek paramétereit kísér
leti vagy nagy pontosságú 
kvantummechanikai mód
szerrel kapott adatokhoz

(geometriai paraméterek, konformációs energiaváltozások 
stb.) illesztik. Az így kapott, ún. molekulamechanikai erő
tér jól közelíti a biopolimer tényleges potenciálfelületét az 
egyensúlyihoz közel eső elrendeződésekben, ezért segítsé
gével meghatározhatók a finomabb részletek, aránylag jól 
jellemezhetők a konformációs energiaviszonyok. A mole
kuladinamika adott erőtérből kiindulva a biopolimer szer
kezetének időbeli változását írja le, számos részlettel egé
szítve ki a pl. NMR-spektroszkópiával kapott kísérleti 
információt. Számos olyan módszert is kidolgoztak, me
lyek lehetővé teszik kisebb molekulák [15] vagy fehérjék 
[16] illesztését egy másik fehérje kötőhelyére, így alkalma
sak a fehéije-ligandum és fehéije-fehétje kölcsönhatások 
modellezésére. A biopolimerek energiaviszonyait a mole
kulamechanikánál lényegesen pontosabban írják le a kvan
tummechanikai módszerek, melyek nemcsak az egyensúlyi 
helyzet közelében, hanem az egész potenciálfelületen alkal
mazhatók, így tehát alkalmasak kötésfelszakadással vagy 
kötések kialakulásával járó folyamatok, pl. enzimreakciók 
leírására is [17]. Lehetőség nyílik arra is, hogy az amino- 
sav-sorrendből kiindulva, tisztán elméleti módszerekkel 
meghatározzuk ismeretlen fehérjék szerkezetét. A homoló- 
giamodellezés módszere azon alapul, hogy az ismeretlen 
szerkezetű fehérje primer szekvenciájával legalább 
15-20%-os átfedést mutató, ismert szerkezetű fehéije mo
delljéből kiindulva, előbbi aminosav-láncát mintegy az 
utóbbira „ráhajtogatva”, majd a kapott nyers modellt mole
kulamechanikai módszerekkel finomítva szerkesztjük meg 
a kívánt szerkezetet (1. pl. [18]). Az egyik leggyakrabban 
használt, teljesen automatikus szoftver, a SWISS-MODEL 
320 ezer fehérjemodellt tartalmaz [19], melyek természete
sen hibásak, esetenként teljesen rosszak is lehetnek. Megfe
lelő szekvenciális egyezés esetében azonban legalább egy 
durva képet kapunk a fehérje szerkezetéről, ami igen hasz
nos lehet a működés értelmezésében.

Enzimreakciók mechanizmusa: szerin proteázok

A szerin proteázok a fehérjék peptidkötéseit bontó enzi
mek, melyek fontos szerepet játszanak számos életfolya
matban, például az emésztésben, a véralvadásban és az im
munválaszban. Aktív helyüket egy szerin, egy hisztidin és 
egy aszpartát oldallánc alkotja, melyek hidrogénhíd-köté- 
sekkel kapcsolódnak össze (1. 3. ábra). A szerin oldallánc 
hidroxilcsoportja támadja meg a peptidkötést, miközben 
protonját átadja a szomszédos hisztidin oldallánc imidazol
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3. ábra. Szerin proteázok sematikus működési mechanizmusa
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gyűrűjében lévő nitrogénnek. A kialakuló tetraéderes in
termedierben (az 1. ábrán E-S1") kialakul egy (- + -) töltés
mintázat, melyet a fehéijekömyezet elektrosztatikus köl
csönhatásokkal stabilizál. A reakció során a hisztidin 
átadja a szerintői kapott protont a peptidkötés távozó nitro
génjének, és kialakul az ún. acilenzim, mely később 
hidrolizálva az eredeti enzimet adja.

Hosszú ideig vitatkoztak azon, hogy a fenti katalitikus 
folyamat során protonálódik-e az aszpartátoldallánc vagy 
sem. Intuitív alapon feltételezték, hogy nem protonálódik, 
ionizált állapotban marad [20], ezt később neutrondiffrak
ciós mérésekkel igazolták [21]. A mechanizmus részleteit 
végül modellszámításokkal sikerült tisztázni, melyek azt 
mutatják, hogy a katalitikus hatás jelentős mértékben an
nak tudható be, hogy az átmeneti komplex (-  + -)  töltésel
oszlását stabilizálja a fehérjekörnyezet által létrehozott 
elektrosztatikus potenciálmintázat [22]. Ez a reakció jó 
példa az elektrosztatikus katalízisre, melynek során az 
alapállapotnál nagyobb polaritású átmeneti állapotot a kör
nyezet elektrosztatikus tere stabilizálja, így csökken az 
energiája, és a reakció felgyorsul [23].

Érdekes kérdés, hogy milyen tényezők felelősek a 
szerinproteázok, ezen belül a tripszin specifícitásáért, 
vagyis azért, hogy ez az enzim kizárólag savas aminosavak 
(Lys és Arg) melletti peptidkötéseket hasít. Ennek oka az, 
hogy az aktív hely közelében van egy ún. specificitási 
zseb, melynek a mélyén egy negatív töltésű aszpartátoldal
lánc „várja a párját”, a pozitív töltésű lizint vagy arginint. 
Kézenfekvő a feltételezés, hogy ha a zseb mélyén lévő 
aminosav-oldallánc töltését negatívról pozitívra változtat
juk, a specificitás is megfordul, nagy meglepetésre azon
ban nem ez következett be, az Aspl89Lys mutáns savas 
szubsztrátokkal szemben nem specifikus, ugyanakkor ak
tivitása lényegesen csökken [24]. Ennek többek között az 
az oka, hogy az aktív zsebben nem fér el az aszpartáthoz 
viszonyítva lényegesen nagyobb helyet elfoglaló lizinol- 
dallánc, ha mégis beleerőltetjük, deformálja a zsebet, 
melybe már nem illeszkednek a megfelelő oldalláncok. 
Számos kísérletet tettek a tripszin specificitásának befo
lyásolására, az apoláris aminosav-oldalláncokat felismerő 
kimotripszin modelljének létrehozására a tripszin aktív he
lyén lévő oldalláncok cseréjével. Részletesebb vizsgálatok 
kimutatták, hogy a specificitás kialakításáért nemcsak 
egyetlen oldallánc felelős, hanem az aktív hely tucatnyi 
aminosav-maradékot magában foglaló egész környezete 
[25]. Nemcsak az oldalláncok térkitöltése és elektrosztati
kus tulajdonságai, hanem az aktivációs dómén mozgé
konysága (plaszticitása) is szerepet játszik benne [26].

A katalitikus reakciómechanizmus részleteinek tisztázá
sa tipikusan a szerkezeti biológia révén volt lehetséges, a ki
netikai és génmémöki módszerekkel kapott eredményeket 
fehérjekrisztallográfiai, mágneses magrezonancia-spektro
szkópiai és molekulamodellezési módszerekkel egészítették 
ki és elemezték. Ez tette lehetővé a folyamat megismerését 
olyan mélységig, mely korábban legfeljebb a szerves kémiai 
reakciómechanizmusok esetében volt elképzelhető.

Kis molekulák kötődése kalmodulinhoz

A kalmodulin (CaM) kalciumkötő fehérje, kulcsszerepet 
játszik a sejtek közötti jelátvitelben, ezért részt vesz szá
mos fiziológiai folyamat szabályozásában, mint pl. az 
izom összehúzódása, a sejtek növekedése és osztódása. 
Két, szerkezetileg igen hasonló lebenyt (idegen szóval 
domént) tartalmaz, melyeket egy peptidlánc köt össze, és 
aktív állapotban kölcsönhatásba lépnek egymással (1. 4. 
ábra). A lebenyek közötti térrészt főként hidrofób, kisebb 
mértékben savas oldalláncok alkotják, ezáltal képesek a 
hidrofób és bázikus aminosav-maradékokból felépülő 
amfipatikus (hidrofób és ionizált oldalláncokat egyaránt 
tartalmazó) peptidek megkötésére. Célfehérjéinek megfe
lelő régióját két lebenye között képes megkötni, ezáltal 
módosítja működésüket. A CaM széles körű kompatibili
tását a ligandumjaival hidrofób kölcsönhatásokat kialakító 
metionin oldalláncainak flexibilitása, és az határozza meg, 
hogy a lebenyek mozgása révén képes alkalmazkodni a 
ligandumok méretéhez. A kötőhelyek és a kötés módjának 
változatossága következtében kiváló modellt kínál a hidro- 
fóbkötés, a hidrofób komplementaritás tanulmányozá
sához.

A kalmodulin antagonistái, olyan molekulák, melyek 
gátolják az élettani működését, a természetes ligan- 
dumokhoz hasonló szerkezetűek, nagy kiterjedésű, hidro
fób régiót és egy vagy több pozitív töltésű csoportot tartal
maznak. A CaM 1:2 összetételű komplexet képez 
klasszikus antagonistájával, a trifluoperazin (TFP) nevű 
molekulával (1. a képletet), a komplex szerkezetét röntgen
diffrakcióval meghatározva értékes információkat kaptunk 
a kötőhelyek betöltöttségéről. Az 1:2 komplex mellett ki
alakulhat 1:4 összetételű komplex is, az aktív üregben te
hát négy kötőhely különböztethető meg, melyhez különbö
ző erősséggel kötődnek azonos szerkezetű ligandumok. 
Vizsgálataink és különböző kinetikai kísérletek lehetővé 
tették, hogy a TFP kötődési helyét és kötődési energiasor-

4. ábra. Kalmodulin vázlatos térszerkezete. A C- és az N-termi- 
nális lebeny közötti térrészben kis molekulák (vastag vonal) és 
töltött, valamint hidrofóbcsoportokat egyaránt tartalmazó ún. 

amfipatikus peptidek (szürke szalag) egyaránt megkötődhetnek. 
Az ábrát Harmat Veronika készítette
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rendjét meghatározzuk az antagonisták együttes kötődése 
esetén [27].

TFP AAA

A komplex szerkezeti biológiai vizsgálatok alkalmasak 
arra is, hogy részletesebben bepillanthassunk a gyógyszer
hatás megértése és a gyógyszerek racionális tervezése 
szempontjából alapvető jelentőségű fehérje-ligand komp
lementaritás részleteibe. A nagyméretű fehérje meghatáro
zott alakú üregébe különböző kisméretű molekulák illesz
kedhetnek, az illeszkedésnek három fő feltétele van [28]. 
A legfontosabb a térbeli illeszkedés, mely Emil Fischer 
klasszikus kulcs-zár modelljéből vezethető le: úgy illesz
kedik a kis molekula a fehérje üregébe, mint kulcs a zárba. 
Ha az üregbe pontosan méretre szabott molekulák illesz
kednek, térbeli elrendeződésük igen hasonló lehet, a kü
lönböző ligandumokat számítógépes grafikai módszerrel 
egymásra helyezve nagyon hasonló mintázatot kapunk. 
Ilyen helyzet áll elő a prolii oligopeptidáz nevű, szerin pro- 
teáz típusú enzim és Z-prolil-prolinál típusú inhibitorainak 
kölcsönhatása esetén (5. ábra). A zseb mélyén lévő gyűrű 
jelentős mértékben rögzített, ezért csak egyféle állásban 
kötődhet az üregben. Ha tehát úgy próbálunk új gátló mo
lekulákat tervezni, hogy egy ismert inhibitorra számitógé
pes módszerrel ráfektetünk különböző szerkezeteket, egy
értelmű információt kapunk arról, illeszkedik-e az új 
molekula az üregbe vagy sem. Nem ez a helyzet azonban a 
hidrofób-illeszkedés esetében, amely az apoláris molekula
régiók átfedését jelenti. Vizes oldatban ezek igyekeznek 
közel kerülni egymáshoz, így kizárva a kedvezőtlen érint
kezést a vízmolekulákkal. A hidrofób-illeszkedésnek meg
felelő kapcsolat azonban laza, az érintkező felületek köny- 
nyen elcsúszhatnak egymáshoz képest. Ilyen eset áll elő a 
kalmodulin ligandumjai esetében is.

5. ábra. Z-prolil-prolinál típusú inhibitorok illeszkedése prolii 
oligopeptidáz aktív zsebébe. Figyeljük meg, milyen pontosan 

átfednek a prolilcsoportok az ábra bal oldalán (az ábrát Harmat 
Veronika készítette)

Meghatároztuk a CaM egy aril-alkil-amin típusú anta- 
gonistával (AAA) alkotott komplexének szerkezetét [27]. 
A mérési pontosság (felbontás) növelése érdekében a ham
burgi DESY szinkrotron X I1 munkahelyén, alacsony hő
mérsékleten és nagy intenzitású sugárforrással is gyűjtöt
tünk adatokat. Az eredmények alapján szerkesztettük meg 
a 6. ábrát, melyen jól látható, hogy az aktív hely C-vel je
lölt zsebében a ligandumok „csúszkálnak”, nem hozhatók 
pontosan fedésbe egymással, mint a prolii oligopeptidáz- 
ligandum komplexek esetében (5. ábra). Ez arra utal, hogy 
a hidrofóbkötés lazább, ezért a térbeli hatás-szerkezet ösz- 
szefüggések vizsgálatánál nem lehet olyan pontosan defi
niálni a biológiai hatást kifejtő molekulákat befogadó, hi
potetikus környezetet, a farmakofórt, mint más tisztán 
térbeli illeszkedéssel kötődő antagonisták esetében [28].

6. ábra. Ligandumok kötődése CaM aktív helyének C-vel jelölt 
üregébe. Trp800 a 3. ábrán sematikusan ábrázolt amfifil hélix 
triptofán oldallánca, W7: N-(6-aminohexil)-5-kloro-l-naftalin- 

szulfonamid, TFP: trifluoroperazin (1. a képletet),
AAA: arilalkilamin (1. a képletet)
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ÖSSZEFOGLALÁS

Náray-Szabó Gábor: Szerkezeti biológia 
Elsősorban az ELTE Természettudományi Karán végzett kuta
tások alapján ism ertetjük a szerkezeti bio lógia fő vonásait. 
A  m ódszer kísérleti és m olekulam odellezési m ódszerekkel 
gyűjt információt a biopolimerekről, elsősorban fehérjékről és 
nukleinsavakról, ezek alapján igyekszik tisztázni a molekuláris 
életfolyamatok részleteit. Szerin proteázok esetében empirikus 
számításokkal tisztáztuk a mechanizmus részleteit, pontm után
sok előállításával és szerkezetük vizsgálatával igyekeztünk 
megválaszolni azt a kérdést, mi okozza a tripszin és a kimotrip- 
szin specifícitását. A kalmodulin kismolekulás ligandumokkal 
képezett kom plexeinek elem zése alapján rám utattunk arra, 
hogy hidrofóbcsoportokat tartalmazó ligandumok esetében egy, 
már ismert gátló molekula térszerkezetéből kiindulva nem fel
tétlenül találunk új, erősen kötődő gátlószert.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 2 (2004)]

SUMMARY

Gábor Náray-Szabó: Structural Biology 
On the basis o f the research done at the Faculty o f Science o f the 
Eötvös Loránd University we present main features o f structural 
biology. The method collects information on structure o f biopoly
mers (mainly proteins and nucleic acids) and further details o f 
biom olecular action by experimental methods and molecular 
modeling. Applying molecular modeling methods we clarified 
details o f  the serine protease catalytic mechanism and tried to 
answer the question o f trypsin and chymotrypsin specificity by 
structural analysis o f  appropriate point mutants. On the basis o f 
the analysis o f calmodulin binding o f  small molecule ligands, we 
have shown that in case o f  ligands with hydrophobic regions it is 
not straightforward to find a new inhibitor by superimposing the 
new structure on the old one.

A Magyar Kémikusok Lapját támogató vállalatok és intézmények
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Évfordulónaptár 2004

PRÓDER ISTVÁN*

5 éve

1999-ben 100 millió Ft értékű fejlesztési programot va
lósított meg barcsi gyárában a Henkel Magyarország Kft.

1999 májusában a Nitrogénművek Rt. megvásárolta a 
nádudvari Hajdúság Agráripari Rt. agrokémiai központját. 
Ezzel 40 e tonnás raktárhoz jutott.

1999 májusában az ICN Hungary megszerezte a 
Reanal 43%-át és a Fúziopharma 97,3%-át.

1999-ben a Gyógyszerkutató Intézet Kft. teljes tulajdo
nát az IVAX Corp. floridai gyógyszercég vásárolta meg. 
Kezdetben a Richter Rt. 1/6 tulajdonrészt megtartott, de év 
végére a Richter Rt. része az IVAX hollandiai leányválla
latához került.

1999. július 12-én adták át a TVK Rt. Biafol Üzletágá
hoz tartozó BOPPIII. üzemet. A hétmilliárd Ft-os beruhá
zás 1997-ben kezdődött, az üzem kapacitása 15 et/év.

1999 júliusában elkészült a Dorogi Hulladékégető 
dioxinmentesítőjének második lépcsője. A német kivitele
zésű beruházás értéke 500 millió Ft volt.

1999-ben befejeződött egy kapacitásbővítés a TVK Rt. 
olefingyárában. A gyár etiléntermelése 290 et-ról 350 et- 
ra, propilén termelése 140 et-ról 180 et-ra emelkedett.

1999 szeptemberében a Budapesti Vegyiművek Rt. le
állította a növényvédőszer-gyártást a vállalat Kén utcai te
lepén.

1999-ben a spanyol Poliglás S. A. tulajdonában levő, 20 
et/év ásványgyapotot gyártó tapolcai vállalat, az Isolyth 
Rt. polisztirol gyártását kezdte meg Glascocell néven.

1999. ápr. 20-án hunyt el Nagy Lajos György, a BME 
Vegyészmérnöki Karának professzora, tudományos és 
nemzetközi dékánhelyettes (1979-82), a kar dékánja 
(1982-88). A „Radiokémia” és a „Felületek fizikai kémiá
ja” tárgyakat adta elő, a magkémiai és adszorpciós vizsgá
latok terén nemzetközileg elismert eredményeket ért el.

1999. nov. 1-jén hunyt el Cornides István fizikus, az 
MKE Tömegspektrometriai Társaságának örökös tisztelet
beli elnöke. O tervezte és építette az első magyarországi 
dinamikus elven működő tömegspektrométert, és lerakta 
az alkalmazott tömegspektroszkópiai kutatás alapjait.

10 éve

1994 áprilisában a Humán Oltóanyagtermelő és 
Gyógyszergyártó Rt. és a Hoechst Frankfurt am Main 
egyik leányvállalata, a Behringwerke AG. szerződést írt 
alá a vérplazmából előállított készítmények gyártásáról. 
A gyártáshoz Gödöllőn 500 millió Ft-os beruházást hajtot
tak végre.

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

1994 áprilisában a Pharmavit Rt. Lengyelországban le
ányvállalatot alapított.

1994 elején az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt.-nél (ma: 
ICN Hungary Rt.) 10 ezer m2 alapterületű tablettaüzem 
építését fejezték be.

1994. ápr. 21-én a Phylaxia-Sanofi Oltóanyagtermelő 
Rt.-nél 60 milliós beruházással új állatházat és laboratóri
umokat adtak át.

1994. júl. 14-én avatták fel a Dorogi Hulladékégetőmű 
új hulladékvizsgáló laboratóriumát.

1994 októberében a magyar származású kémiaprofesz- 
szomak, Oláh Györgynek adták át a kémiai Nobel-díjat: in
doklás szerint „a karbokation kémiához való hozzájárulá
sért”. Oláh György 1927. máj. 22-én született Budapesten, 
a Piarista Gimnáziumban érettségizett. A Műegyetemen 
folytatta tanulmányait, majd a Zemplén Géza vezette Szer
ves Kémia Tanszéken végzett kutatásaiért nyerte el a kémi
ai tudományok doktora címet. 1954-ben az akkor létesített 
Központi Kémiai Kutató Intézet igazgatóhelyettesévé ne
vezték ki. 1956-ban külföldre távozott, előbb kanadai, 
majd egyesült államokbeli egyetemeken dolgozott. Cleve- 
landban két egyetem egyesítésében is részt vett. Jelenlegi 
munkahelyén, a Dél-kaliforniai Egyetemen kutatóintézetet 
létesítettek számára. Az USA Nemzeti Tudományos Aka
démiájának tagja, az MTA tiszteletbeli tagja. A pozitív töl
tésű szénhidrogénekkel kapcsolatos kutatásairól több mint 
1 100 publikációban számol be. Szabadalmainak száma 
több mint 100.

1994 novemberében a Richter Gedeon Rt. szerkezetku
tatási laboratóriumában megkezdte működését az ország 
első 500 MHz-es mágneses magrezonancia spektrométere 
(NMR).

1994 decemberében megkezdődött a próbaüzem a 
MÓL Rt. almásfüzitői új flakongyártó- és kiszerelőüzemé
ben.

1994. júl. 7-én hunyt el Ötvös Dániel vegyészmérnök, 
a Magyar Vegyészeti Múzeum egyik szervezője (1. ábra). 
1901. ápr. 27-én született Kolozsvárott, a húszas évek mér

nökgenerációjának kiemelkedő 
alakja volt. A Műegyetemen 
Putnoky László mellett tanárse
gédként kezdte pályáját, majd 
több ipari üzem irányítójaként 
dolgozott: a Hungária Műtrá
gya és Kénsavgyárban, a sza
badkai Zorka gyárban, a Műtrá
gya és Erőtakarmány gyárban, 
az Ipari Robbanóanyaggyár
ban, Peremartonban, majd 
Szolnokon a Tiszamenti Vegyi
művekben. 1961-62-ben döntő
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szerepe volt a Magyar Vegyészeti Múzeum megszervezé
sében, amely 1963-ban meg is kapta működési engedélyét. 
Gazdag életútja során megszervezte a Nyugdíjas Kémiku
sok Körét, titkára volt az MTA Szervetlen Kémiai Techno
lógiai és Vegyi Környezetvédelmi Munkabizottságának.

1994. okt. 5-én hunyt el Szőr Péter fizikus, a volt Gu
miipari Kutató Intézet igazgatóhelyettese. Hozzájárult a 
gumiipari vizsgálati módszerek korszerűsítéséhez, számos 
új, elsősorban más anyagokkal társított gumigyártmány 
előállításával foglalkozott. Nagy szerepe volt a magyar gu
miipar műszaki fejlesztésében.

15 éve

1989. jan. 1-jén jegyezték be a cégbíróságon az Akro- 
polisz Kft.-t. A tulajdonosok a BVK (ma: BorsodChem 
Rt.), a Budapesti Szeszipari Vállalat és a görög Arvanitisz 
cég. A kft. PVC csomagolóanyagokat, üdítőitalok flakon
jait, illetve palackok alapanyagát gyártja.

1989. febr. 4-én kezdődött meg a termelés a TVK har
madik polipropilén-üzemében.

1989. jún. 13-án új gyárat avatott a Chinoin a Miskolc- 
hoz tartozó Csanyik-völgyben. A csúcstechnológiának 
számító injekciógyártó gépsor termelése évi 150 millió 
ampulla.

1989. jún. 21-én vegyesvállalati szerződést írt alá 
extrudált polisztirol gyártására a Nitrokémia, a Chemolim- 
pex és a Dow Chemical.

1989. jún. 29-én megkezdődött a próbaüzem a TVK po
lipropilén-alapanyagú szőttzsákgyártó üzemében.

1989. júl. 7-én avatták fel a Pannonplast csepeli gyárát, 
ahol PVC csőkötőidomokat gyártanak, valamint kozmeti
kai csomagolóeszközöket állítanak elő.

1989. júl. 27-én a TVK a német BASF Salzgitter céggel 
kissűrűségű polietilént gyártó üzem vásárlásáról írt alá 
szerződést. A gyár 60 000 t polietilént állít elő évente.

1989. aug. 2-án hozta létre a BME Vegyészmérnöki 
Kara a Varga József-alapítványt. Az alapítvány nyitott, fő 
célja a korszerű vegyészmérnökképzés támogatása.

1989. aug. 6-án kezdte meg a folyamatos termelést az 
akkori DKV (ma: MÓL Rt. Dunai Finomító) új fumársav 
üzeme. A világbanki hitelből 870 millió Ft-os költséggel, 
amerikai licenc alapján létesített üzem termékét üdítőitalok 
készítéséhez, élelmiszerek savanyításához használják fel.

1989. szept. 5-én teljes üzemben kezdett termelni a 
DKV átalakított maleinsavanhidrid-üzeme.

1989 szeptemberében készült el Dorogon a három nagy 
budapesti gyógyszergyár (Richter Rt., Chinoin, EGIS) kö
zös leányvállalata, a veszélyeshulladék-égetőmű.

1989. szept. 18-án történt a Pharmavit Rt. veresegyházi 
telepének műszaki átadása. Az Rt.-t 1988-ban a svájci 
HCH Pharma cég, a Chinoin, a Gyógyért, az Interág és a 
Budapest Bank hozta létre gyógyhatású pezsgőtabletták 
előállítására.

1989. nov. 23-án vegyesvállalatot alapított a BVK Mis
kolci Műanyagfeldolgozó Rt., a holland Flair és a német 
Braas cég. A vegyesvállalat háztartási eszközöket, kerti 
bútorokat és tetőfedő kiegészítőelemeket készít.

1989. aug. 10-én hunyt el Bárt ha Zoltán, az egykori 
Gumiipari Kutató Intézet igazgatója. Fő kutatási területe a 
gumi-textilrendszerek vizsgálata, gyakorlati alkalmazása 
volt. Az általa kidolgozott eljárás a Bartha-féle kordfárasz
tási módszer néven terjedt el.

20 éve

1984 első negyedévének végén a Borsodi Vegyi Kombi
nátnál (jelenleg: BorsodChem Rt.) két és egynegyed milli
árd forintos beruházással három új termelőegység kezdte 
meg a termelést: a műanyag-feldolgozó, a növényvédő
szer és a gyógyszeripari intermediereket előállító üzem.

1984 augusztusában elkészült a szegedi szénhidrogén 
medencében az a harmincezer m3-es tartály, amely az or
szág egyenletes propán-bután gáz ellátását segíti elő. A be
ruházás költsége csaknem 700 millió Ft volt.

1984. aug. 17-én Százhalombattán felavatták a Dunai 
Finomító katalitikus krakk üzemét.

1984. okt. 15-én állt le Óbudán a 71 éves gázgyár, 
amellyel lezárult a hazai gázipar egyik szakasza, a széna
lapú városi gázgyártás.

1984-ben megkezdődött a termelés a Péti Nitrogén- 
művek kombinált salétromsav üzemében. A japán 
(Sumitomo) tervezésű üzem 60 et/év hígsav (60%), vagy 
30 et/év töménysav (98%) előállítására alkalmas.

1984-ben adták át a napi 5 500 m3 ipari szennyvizet 
tisztító telepet a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár
ban (ma: ICN Hungary Rt.).

1984 decemberében a Nitrokémia Ipartelepeken mun
kába állt a habosított polisztirol üzem.

1984. jún. 12-én hunyt el Freund Mihály vegyészmér
nök, akadémikus, egyetemi tanár, a magyar szénhidrogén
kémiai tudományos kutatás egyik megalapítója. 1948-ban 
ő alapította a Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Inté
zetet (az Intézetet 1997-re felszámolták).

25 éve

1979. márc. 30-án adták át a Borsodi Vegyi Kombinát 
(jelenleg: BorsodChem Rt.) PVC III. gyárát. A beruházás 
összege 11,3 milliárd Ft volt. A polimerüzem technológiá
ját és fő berendezéseit a japán Shin-Etsu cégtől vásárolták, 
kapacitása 150 et/év szuszpenziós PVC.

1979. jún. l-jén adták át a Tiszai Vegyi Kombinát I. szá
mú polipropiléngyárát. Az üzem teljesítménye: 40 et/év 
PP. Az eljárást a Hercules Inc. (USA) cégtől vásárolták, a 
berendezések zömét a Lurgi cég szállította.

1979. máj. 23-án hunyt el Vájta László vegyészmér
nök, akadémikus, a Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai 
Technológiai Tanszékének egyetemi tanára. Kőolajfeldol- 
gozó-ipari fejlesztő tevékenysége számottevő. Jelentős 
eredményeket ért el a kenőolajok, kenőolaj-adalékok elő
állításában, a kemény bitumenek gyártásában, a petrolké
miai aromás gyártásban.

1979. júl. 31-én hunyt el Issekutz Béla orvosprofesszor, 
gyógyszerkutató, a SOTE Gyógyszertan Tanszékének volt 
vezetője.
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1979. okt. 28-án hunyt el Csűrös Zoltán vegyészmér
nök, egyetemi tanár, akadémikus. 1943^14. tanévben a 
Gépész- és Vegyészmérnöki Kar dékánja, 1946-49. és 
1957-61. időszakban a Budapesti Műszaki Egyetem rekto
ra volt. Alapításától vezette a Textilkémiai, későbbi nevén 
Szerves Kémiai Technológiai Tanszéket. Jelentős eredmé
nyeket ért el a szál-, rost-, kémia és technológia, a hetero
gén katalízis és a szerves szintézisek területén.

30 éve

1974. ápr. 26-án adták át rendeltetésének a nyergesúj
falui Magyar Viscosagyár (jelenleg: Zoltek Rt.) I. számú 
poli(akrilnitril) vágottszál-gyárát és száltechnikai kísérleti 
üzemét.

1974-ben alapították a siófoki Gáz- és Olajszállítói Vál
lalatot.

1974. márc. 20-án hunyt el Papp Elemér vegyészmér
nök, c. egyetemi tanár. Kutatási területe a szervetlen kémi
ai technológia, az ipari elektrokémia, a timföld- és alumí
niumgyártás. Nevéhez fűződik a magyar galliumgyártás 
tudományos megalapozása és ipari megindítása. 1968-ban 
munkatársaival együtt előállította az első magyarországi 
gallium-arzenid egykristályt.

1974. máj. 25-én hunyt el Retezár Árpád vegyészmér
nök, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj- és Szén
technológiai Tanszékének vezetője, Varga József munka
társa. A kémiai technológia sok ágát művelte, főként a 
tőzeg hasznosításával foglalkozó kutatásai jelentősek.

1974. szept. 22-én hunyt el Imre Lajos kémikus, egye
temi tanár. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Általá
nos és Fizikai Kémiai Tanszékét, majd Debrecenben a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai Kémiai Tan
székét vezette. 1960-tól a KLTE újonnan létesített izotóp 
laboratóriumát irányította. A radiokémia nemzetközi hírű 
képviselője volt.

1974. okt. 16-án hunyt el Tankó Béla biokémikus, egye
temi tanár, a debreceni Biokémiai Intézet igazgatója. 
A szénhidrát-anyagcsere folyamatok termékeinek vizsgá
latával, majd nukleinsavak kutatásával foglalkozott.

1974. nov. 11-én hunyt el Piánk Jenő vegyészmérnök, 
Ilosvay Lajos munkatársa, majd utódjaként a Budapesti 
Műszaki Egyetem Általános Kémiai Tanszékének profesz- 
szora. Szervetlen kémiai elemzési módszerek kidolgozása 
mellett gázanalitikai munkássága jelentős.

40 éve

1964 májusában a Chemokomplex szerződést kötött az 
angol Simon-Carves céggel ammóniaüzem és a belga 
Coppée-Rust céggel karbamidüzem szállítására. A beruhá
zást a Péti Nitrogénműveknél (ma: Nitrogénművek Rt.) 
valósitották meg.

1964 júliusában a Graboplastnál megkezdték a hab
szerkezetű PVC-műbőrök gyártását.

1964. febr. 20-án hunyt el Austerweil Géza vegyész
mérnök. Az I. világháború idején több szükségeljárást dol
gozott ki lakkok és zsiradékok előállítására, majd Francia

mkl

országban ioncserélő anyagok kutatásával és F. Joliot-Cu- 
rie mellett uránizotópok vizsgálatával foglalkozott.

1964. ápr. 24-én hunyt el Bálint István vegyészmérnök. 
Than Károly, majd Buchböck Gusztáv munkatársa volt. 
Később önálló szervetlen kémiai kutatólaboratóriumot és 
finomvegyszer-üzemet nyitott. 1949-től a Budapesti Ve
gyiművek Kutató Laboratóriumát vezette. Számos szaba
dalmazott eljárást dolgozott ki.

1964. okt. 14-én hunyt el Schulek Elemér egyetemi ta
nár, akadémikus, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia 
Tanszékének professzora. A redoxi- és csapadékos indiká
torok alkalmazása terén tett megállapításai kiemelkedőek. 
Munkásságával megteremtette a korszerű gyógyszervizs
gálat alapjait.

50 éve

1954. szept. 7-én hunyt el Romwalter Alfréd Kossuth- 
díjas vegyész, akadémikus, a József Nádor Műszaki és 
Gazd. Tud. Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Kara 
Elemző Vegytani Tanszékének professzora. A szénkémiá
val, szénnemesítéssel kapcsolatos kutatásai jelentősek.

60 éve

1944. jan. 23-án hunyt el Szebellédy László egyetemi 
tanár, a Budapesti Tudományegyetem Szervetlen és Anali
tikai Kémiai Intézetének igazgatója. Munkásságának fő 
eredménye volt a coulometriás titrálás fizikai-kémiai alap
elveinek kidolgozása, a módszer megteremtése, valamint a 
katalitikus mikroreakciók mennyiségi analitikai alkalma
zása.

1955. jún. 21-én avatták doktorrá a Műegyetemen Mé
száros Jolán vegyészmérnököt, az első nőt, aki hazánkban 
a műszaki doktori fokozatot megszerezte. Munkájában el
sősorban élelmiszer-kémiai vizsgálatokkal foglalkozott.

1944. dec. 5-én hunyt el Szathmáry László vegyészmér
nök, a budapesti Kereskedelmi Akadémia kémiatanára, a 
Kis Akadémia nevű, tudományos kérdésekkel foglalkozó 
baráti társaság elnöke. Jelentős és értékes a magyar kémia 
történetének feltárásával kapcsolatos kutató és publikációs 
munkássága.

1944 decemberében hunyt el Richter Gedeon gyógy
szervegyész. 1901-ben alapította a nevét viselő európai 
színvonalú gyárat, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.-t. 
Elsőként kezdte meg Magyarországon a főként állati szer
vekből készült organoterápiás készítmények előállítását. 
A magyar gyógyszeripar kialakításának meghatározó sze
mélyiségét a nyilasok végezték ki.

70 éve

1934. jún. 11-én alakult meg a Pécsi Kokszművek Rt. 
Az építkezés 1934 augusztusában indult meg a Didier 
Werke A.G. tervei alapján.

1934. szept. 29-én alakult meg a Bauxit Ipar Rt. Ez az 
önálló részvénytársaság lett hazánk első timföldgyárának, 
a Magyaróvári Timfoldgyámak a tulajdonosa. A magyaró-
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vári gyárba a bemburgi „Chemische Fabrik Dr. H. Wagner 
und Co.” üzem leállított timföldhidrát gyártó berendezését 
vásárolták meg 1933-ban.

1934. okt. 7-én átszervezéssel megalakult a József Ná
dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amelyet a 
József Műegyetem, a Soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmér
nöki Kar, az Állatorvosi Főiskola, a Közgazdasági és Me
zőgazdasági Kar egyesítésével hoztak létre.

1934. dec. 8-án helyezték üzembe a Péti Nitrogén Mű
trágyagyár Rt. kísérleti hidrogénező üzemét (2. ábra). 
Az üzemet Varga József szabadalma alapján tervezték,

amely napi 10 tonna 
kátrányolaj gőzfázi
sú hidrogénezését 
végezte. A kísérle
tek alapján, a szaba
dalom hasznosításá
ra Magyar Hydro- 
benzin Rt. néven, 
1935. október 21-én 
részvénytársaságot 

2. ábra alapítottak.

75 éve

1929 szeptemberében helyezték üzembe a Nitrokémia 
Ipartelepeken Balatonfűzfőn a trinitro-toluol gyárat.

1929. szept. 1-jén Peremartonban toronyrendszerű, a 
Lurgi-féle intenzív eljárás szerint működő kénsavgyárat 
helyezték üzembe.

1929-ben a rendszeres kutatómunka eredményeképpen 
kibontakozott a Zemplén-iskola újabb, nagyszabású ered
ménye, az ún. „higanyacetátos módszer”, mely mind a 
glükozidok előállítására, mind az oligoszacharidok szinté
zisére alkalmas volt. Ezzel a módszerrel Zemplén Géza 
munkatársaival (Gerecs Árpád, Bruckner Zoltán, Sz. Nagy 
Zoltán) számos oligoszacharidot állított elő. A floridzin 
szintézisével Zemplén érdeklődése a '40-es évek elején a 
flavonoidok kémiája felé fordult.

1929-ben hunyt el Helvey Tivadar vegyész, a magyar 
kémiai ipar egyik úttörője. 1887-ben lépett be Weil József 
építőanyag-kereskedési és kátrányvegyészeti vállalatához. 
Ebből fejlődött ki a „Dr. Helvey Tivadar Vegyészeti Gyár”, 
a Kemikál Építőipari Rt. jogelődje.

80 éve

1924-ben a Rómában rendezett IV. nemzetközi talajta
ni konferencián megalakult a Nemzetközi Talajtani Társa
ság (International Society of Soil Science), melynek II. 
(kémiai) bizottsága, valamint az V. alkáli (szikes) albizott
sága elnökéül a magyar ’Sigmond Elek professzort válasz
tották. Közmegelégedésre vezette a több száz tagot szám
láló albizottság munkáját, érdemeiért az 1935-ben 
Oxfordban tartott III. nemzetközi talajtani kongresszuson 
a Nemzetközi Talajtani Társaság örökös tiszteletbeli tagjá
vá, a II. (kémiai) bizottság pedig tiszteletbeli elnökévé vá
lasztotta.

1924. aug. 30-án a szegedi Tudományegyetemen felál
lított II. sz. Vegytani Intézet élére kinevezték Kiss Árpád 
professzort, aki azt 1954-ben bekövetkezett nyugdíjazásá
ig vezette. Irányításával rendszeres kutatómunka folyt az 
oldatok kinetikájának területén, értékesek a komplex ve- 
gyületek fényelnyeletésével foglalkozó tanulmányai is. 
A hazai korróziós kutatás úttörője volt.

90 éve

1914.jún. 26-án született Takács Imre élelmiszer-kémi
kus. Élelmiszerek minősítésével, vizsgálatával foglalko
zott. Nagy érdemeket szerzett az ország talajainak vizsgá
latát végző hálózat szervezésével.

1914. aug. 23-án hunyt el Lechner Gedeon vegyész- 
mérnök. A világháborúban esett el. A Műegyetemen 
Szarvasy Imre, majd Wartha Vince mellett volt tanársegéd, 
később az elektrokémiai tanszéken adjunktus. „Az áram
görbe alakjának befolyása a csendes kisülések kémiai ha
tására” c. posztumusz munkáját az MTA 1914-ben 
Muraközy-Rózsay jutalommal tüntette ki.

1914. szept. 15-én hunyt el Nuricsán József vegyész, a 
Magyaróvári Gazdasági Akadémia tanára és ugyanott a 
Vegykísérleti Állomás munkatársa. Kiemelkedőek a jodi- 
dok meghatározására alkalmazott módszerei és vízkémiai 
kutatásai.

100 éve

1904-ben alapították Sárváron a Magyar Chardonnet 
Selyemgyár Rt.-t, hazánk első műselyemgyárát. A nitro- 
műselyemgyár kezdetben veszteséges volt, majd 1911 után 
a belga Fabrique de Soie Artificielle de Tubise cég megvá
sárolta. Az új vállalat Sárvári Műselyemgyár Rt. néven 
működött, termelése fellendült, termékeit főként Németor
szágban értékesítette. Az I. világháború után termelése 
visszaesett, majd 1927-ben végleg leállították.

1904-ben a Vacuum Oil Co. és a Standard Oil Co. meg
alapította az Almásfüzitői Olajfinomítót. A tőkeerős alapí
tók piaci eszközei közé tartozott: saját tartálykocsi-ellátás, 
saját kimérőkészülékek, egyedárusítási szerződések kiske
reskedőkkel. Az üzem megindulása fejlődést inditott meg 
a minőségi kenőolajgyártás területén.

1904. jan. 10-én született Schmid Rezső vegyészmérnök, 
a budapesti Tudományegyetem magántanára, a magyar 
spektroszkópiai kutatások egyik megalapítója és úttörője.

110 éve

1894. nov. 25-én született Lányi Béla vegyészmérnök, 
egyetemi tanár. A Műegyetem Elektrokémiai Tanszékén 
volt professzor, majd 1948-tól a Fémipari Kutató Intézet 
igazgatóhelyettese. Tudományos munkássága során első
sorban a timföld- és alumíniumgyártás kérdéseivel foglal
kozott.

1894. dec. 13-án hunyt el Szabó József, a Pesti Keres
kedelmi Akadémia fizika- és kémiatanára, az MTA tagja, a 
Földtani Társulat elnöke és 1872-ben a Természettudomá
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nyi Társulat alelnöke. Jelentős irodalmi tevékenységet fej
tett ki az ásványtan, földtan és geológia területén.

120 éve

1884-ben Szegeden vegykísérleti állomás létesült, 
amely elsősorban a mezőgazdasági termeléssel kapcsola
tos ellenőrző vizsgálatokat, kémiai elemzéseket végezte.

1884-ben Berg /Icfo//'kőolaj-finomítót létesített, amely 
1891-ben részvénytársasággá alakult Budapesti Ásvány
olajgyár Rt. néven. 1933-an a Fanto Egyesült Magyar 
Ásványolajgyárak Rt. tagja lett, 1944-ben lebombázták, 
nem építették újjá.

1884-ben megszervezték a Fővárosi Vegyészeti és Táp
szervizsgáló Intézetet.

125 éve

1879-ben alapították az Állatorvosi Főiskola vegytani 
intézetét. Első kémiatanára Liebermann Leó volt, őt követ
te 1903-ban Bugarszky István, aki 1913-ig tanított a főis
kola kémia tanszékén. A vegytani intézet korszerű beren
dezéssel és új épületben kezdte meg működését, mégpedig 
a Steindl Imre által tervezett, 1880-81 -ben emelt épületben 
(Rottenbiller u. 26.), ahol máig is működik, mint az Állat
orvos-tudományi Egyetem (SZIE) kémia tanszéke.

1879. febr. 24-én született Hankóczy Jenő mezőgazda- 
sági kutató. 1924-28 között az Országos Kémiai Intézet 
igazgatója volt, majd első igazgatója lett az Országos Ga
bona- és Lisztkísérleti Állomásnak. Lisztvizsgálati mód
szerei külföldön is általánosan elterjedtek.

1879. ápr. 18-án született Széki Tibor vegyész, akadé
mikus. A kolozsvári egyetemen Fabinyi Rudolf munkatár
sa, majd a Szegeden újonnan alapított Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszékének vezetője, 1934-től a buda
pesti Tudományegyetemen a gyógyszerészeti kémia taná
ra. Főleg a színezékek kémiájával foglalkozott, de jelentő
sek a trombózis elleni gyógyszerek előállítására folytatott 
kutatásai is.

1879. júl. 16-án született Mauthner Nándor kémikus, a 
budapesti Tudományegyetemen a szerves kémia magánta
nára. Főként a glükozidokkal, ketonszintézisekkel foglal
kozott.

1879. szept. 4-én született Szigeth Gábor gépészmér
nök, egyetemi tanár. A Fővárosi Gázműveknél, az Óbudai 
Gázgyár építésénél, majd a Péti Nitrogénművek ammónia
üzemének berendezésén, indításánál dolgozott. 1925-ben a 
Műegyetemen magántanár, majd 1937-től c. rendkívüli ta
nár. Kutatásai a magyar szenek gázgyártásban való fel- 
használására irányultak. Ennek egyik eredményeként a Pé

ti Nitrogénműveknél várpalotai ahidrált lignitből a 
Szigeth-Didier-féle lepárlási eljárással állítottak elő szin
tézisgázt.

150 éve

1854-ben két vidéki gyufagyár létesült: az egyik Szege
den, a másik Kolozsvárott. Az utóbbi a kedvezőbb fa
anyag-beszerzési lehetőségek miatt Paraj dra települt át. 
Pesten és a vidéki nagyvárosokban az 1840-es évektől kez
dődően számos gyufagyárat építettek, ezekhez tartozott az 
említett két gyár is.

1854-ben Otrobán Nándor Brassóban megalapította az 
első magyarországi kőolaj-finomító gyárat. A gyár kezdet
leges körülmények között román olajat dolgozott fel. 
Az ország kőolaj-feldolgozása terén fejlődést az 1882-es 
vámtörvény kényszerített ki, amely kész kőolajtermékekre 
háromszoros vámértéket állapított meg.

1854. márc. 20-án született Schafarzik Ferenc geoló
gus, a műszaki földtan, földrengéstan és hidrogeológia 
egyik hazai úttörője. 1891-től a Műegyetemen a technikai 
geológia magántanára, majd 1904-től az Ásvány-Földtani 
Tanszék nyilvános rendes tanára. Kezdeményezésére ala
kult meg a Földtani Társulat Földrengéstani Bizottsága. 
Kutatásainak fő területe a budai Duna-part és a budai hévi
zek hidrológiája volt. A Magyar Hidrológiai Társaság 
1943-ban -  tiszteletére -  Schafarzik-érmet alapított, ame
lyet évente ítélnek oda a kitüntetésre érdemesnek.

1854. márc. 2-án született Hankó Vilmos kémikus, az 
MTA levelező tagja, a budapesti Főreáliskola tanára, majd 
igazgatója. Sokat tett a természettudományos, különösen a 
kémiai ismeretterjesztésért.

300 éve

1704. okt. 9-én született Segner János András termé
szettudós, matematikus, orvos, egyetemi tanár. Pozsony
ban, Debrecenben folytatott orvosi gyakorlatot, majd Jéná
ban, Göttingenben a fizika, matematika és a kémia rendes 
tanára lett. 1755-től Halléban a fizika és matematika tár
gyak mellett csillagászati előadásokat is tartott. Legjelen
tősebb eredményeit a hidraulika terén érte el. Vizsgálta a 
folyadékok belső erőit, bevezette a felületi feszültség 
fogalmát, a róla elnevezett Segner-kerékkel végzett kisér- 
letei az Euler-féle egyenletekhez szolgáltak alapul. Kémi
kusként Szathmáry László szerint ő ajánlotta a kén-dioxi- 
dot gabonafértőtlenítőnek, a fahamut sovány földek 
kezelésére. Vizsgálta a sósav hatását alkáli-sókra, sokat 
foglalkozott szeszfőzéssel, szeszméréssel, édes pálinkák, 
likőrök készítésével, amelyekre másokat is megtanított.
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ACHEMA 2003.
Az anyagátalakító iparok gépeinek, készülékeinek 
és technológiáinak nemzetközi seregszemléje II.

Új technológiák és néhány egyéb érdekesség
SZEKERES GÁBOR*

Ezen a területen nehéz újabb fejlődési irányvonalat észlel
ni, hiszen azokat már az Általános áttekintés [1] és a Fejlő
dés a kémiai technológia korszerűsítésének néhány eszkö
ze területén [2] című beszámolók tartalmazzák. így a jelen 
közlemény részleteiben mutat be néhány feltűnőbb újszerű 
technológiai megoldást és érdekességet.

Propilén metanolból

A Lurgi Oil-Gas GmbH (Frankfurt/M, Németország) be
mutatott eljárását a világgazdaságban várható propilénhi
ánnyal indokolja. Adataik szerint 1998-hoz viszonyítva 
2008-ra a világ propilénfelhasználása mintegy 350%-kal 
nő. Ebből a szénhidrogén-pirolizálók kapacitásnövekedése 
csak mintegy 20%-ot fedez, nem sokkal több a kőolaj-fino
mítókból várható termelésnövekedés, és fele ennek az ősz- 
szegnek az üzemek intenzifikálásával előjelzett növek
mény. Ezek egybevetésével adódik az igénynövekedés 
fedezetlensége.

Erről az eljárásról sem sikerült megtudni a lényeget je
lentő részletadatokat, mindössze annyit, hogy többfokoza
tú katalízises reakcióban állítják elő a nyers metanolból a 
propilént, valamint melléktermékként a hűtőgázt, gazolint 
és olefint, amit visszacirkuláltatnak. A technológiát félüze
mi méretben Norvégiában megvalósították, és az üzem 
500 órát már sikeresen működött. Az üzem 1 700 ezer ton- 
na/év metanol felhasználására épült, ami 520 ezer tonna/év 
propilén mellett 54 ezer tonna/év hűtőgázt, és 143 tonna/év 
gazolint termel többfokozatú fixágyas katalitikus reaktor
ban. Érdekes módon nyilvánosságra hozták a földgáz- 
metanol-propilén-polipropilén technológiai lánc nettó ter- 1

1. táblázat
Az integrált metanol-propilén-polipropilén technoló

giai blokk nettó termelési költsége
Megnevezés 

és egység Metanol Propilén Polipropilén

Kapacitás, t/év 1 700 000 520 000 520 000
Beruházási költség, 

MUSD
350 215 165

Alapanyagköltség
földgáz 0,5 

USD/MMBtu
Metanol 43 

USD/t
Propilén 174 

USD/t
Termelési költség 42,9 USD/t 210,1 USD/t 261 USD/t

* 1113 Budapest, Tas vezér u. 20.

melési költségének adatait, amit az 1. táblázatban muta
tunk be. A technológiáról annyi részletadatot közöltek, 
hogy enyhe körülmények között (1,5 bar, 425 °C belső hő
fok) valósul meg nagy szelektivitású katalizátorral, ame
lyet az eljárástulajdonos fejleszt ki és forgalmaz.

Biodízel

Az 1991-2001 közötti időszakban az EU országai összes
ségének statisztikai adatai szerint motorbenzin-fogyasztá
suk évente 1,5%-kal csökkent, dízelfogyasztásuk viszont 
2,5%-kal nőtt. A tendencia következtében mutatkozó dí
zelhiány egyesek szerint fedezhető biodízellel. Ez az egyik 
alapja az EU-célkitűzésnek, amely szerint a megújuló 
nyersanyagbázisú üzemanyagok részarányának az unió te
rületén a 2005. évi 2%-ról 2010-re 5,75%-ra kell növeked
nie. Minden bizonnyal ez késztette a Lurgi Life Science cé
get (Chemnitz, Németország) biodízel-technológiájának 
kidolgozására és üzemi megvalósítására. Az üzem 
2002-ben lépett termelésbe a Németország keleti részében 
található Mariban. Az üzem kapacitása 100 ezer tonna/év 
biodízel és 12 ezer tonna glicerin (7. ábra).

Az üzem a „hagyományos” technológiával épült, tehát 
a termék lényegében természetes triglicerid metanollal ka
talitikus körülmények közötti átészterezéssel kapott zsírsa
vas metilészter. Az átészterezés után kapott nyersterméket 
tisztítani kell, illetve ezt megelőzően el kell választani a 
glicerintől. A technológia szakaszos és az átészterezést két 
keverőreaktorban végzik, amelyek közül az elsőben megy

1. ábra. A Lurgi Life Science 100 000 t/év kapacitású marii 
bioüzemének látképe {Mari, Németország)
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végbe az átészterezés, a másodikban az elválasztás. Talán 
érdekesek a tényleges fajlagos felhasználási adatok. 1 ton
na repceolajból nyert metilészter gyártásához az alábbi 
nyersanyagokat használják fel:

repceolaj 1 tonna
gőz 415 kg
hűtővíz (At = 10 °C) 25 m3
villamos energia 12kWh
metanol 96 kg
katalizátor és egyéb segédanyag 5 kg

Kérdésünkre elmondták, hogy az üzem jelenleg nem 
működik. Ennek egyik oka a nyersanyag hiánya. Az üze
met ugyanis a közeli lengyel nyersanyagforrásra építették, 
amihez azután nem sikerült hozzájutniuk. Baj van a gazda
ságossággal is, ezért nem találtak felhasználói érdekeltsé
get. Ennek ellenére optimisták, és az eljárás fejlesztését 
tervezik, aminek főbb célkitűzései: más nyersanyagforrás 
fellelése, folytonos átészterezés megvalósítása.

Természetesen nem csak a Lurgi bemutatott eljárása 
szerepelt a kiállításon. Cégirodalom és egyéb sajtóközle
mény hírt adott más eljárástulajdonosokról és egy sor, fő
leg az Amerikai Egyesült Államokban épült vagy épülő 
üzemekről. Ezek: Biodiesel Industries (Las Vegas, New., 
USA), Griffin Industries (Cold Spring, Ky., USA), Stepan 
Co (Northfield, II., USA), World Energy Alternatives 
(Chelsea, Mas., USA), Procter and Gamble (Cincinatti, 
Ohio, USA). Ezek az eljárások alternatív mezőgazdasági 
eredetű nyersanyagokra alapulnak, mint a szójaolaj, a 
mustármagolaj stb. Sajtóhírek szerint az USA-ban 200 
cég, főleg állami vagy önkormányzati tulajdonú vállalatok 
használják a biodízel üzemanyagot.

Bioetanol

Az eljárás és a termékhasznosítás szintén a tengerentúlon 
terjedt el, és itt működik az eljárástulajdonosok nagy része 
is (Genencor International Inc., Palo Alto, Calif., USA; 
Novo Vymes Biotechn. Inc., Davis, Calif., USA; Iongen 
Corp., Ottawa, USA stb.). Az USA-ban az etanolt közvet
lenül is bekeverhetik az ásványi eredetű motorhajtóanyag 
komponensbe 10% részarányban.

A szóban forgó eljárás nagyon egyszerűen bemutatható: 
az ui. kémiai és biotechnológiai alapjait tekintve azonos a 
klasszikus hagyományos gabonaalapú technológiával. 
Az első lépés a nyersanyag feltárása, amit a fermentáció és 
desztillálás követ. Az eljárás és a gazdasági hatékonyság a 
hulladékhő maximális, már-már az elméleti lehetőségeket 
is megközelítő kihasználásában rejlik. Ennek érdekében az 
alábbi hőhasznositási intézkedéseket valósították meg:

-közvetett szárítás, ami lehetővé teszi a sugárzási 
veszteség minimumra csökkentését;

-  olyan készülékméretek választása, illetve azok har
monizálása, amik lehetővé teszik az etanol és a bio
gáz egy készülékben való előállítását. A szeszgyártás 
moslékjából ugyanis metángázt termelő baktérium

mal tankreaktorban anaerob körülmények között jó 
kitermeléssel (1 t szárazanyagból 450-550 m3 gáz ál
lítható elő) a nyersgázt tisztítják, majd elégetik, és a 
gázzal olyan mennyiségű gőzt termelnek, ami fedezi 
az egész üzem gőzszükségletét. Közölték, hogy a rozs 
különösen alkalmas etanol és biogáz kombinált ter
melésére;

-  az energia többszörös felhasználása biogáz és villa
mos áram termelésére;

-  a hidrolízishez és az alkoholos erjesztéshez hőálló 
mikroorganizmus és magas szárazanyag-tartalmú 
cefre használata,

-  a hulladékvíz és az iszap besűrítés utáni felhasználá
sa trágyázási célokra.

A cég által bemutatott üzem fajlatos adatai (1 600 ezer 
t/év kapacitás) esetén:

Termékek
Bioetanol 20 t/h
c o 2 20,5 t/h
Desztillációs előpárlat-maradék 0,3 t/h
Technikai alkohol 1 1 t/h
Villamos energia 20 MW
Trágyaként használható
besűrített fermentációs maradék 10,5 t/h
Felhasználás
Gabona 70-75 t/h
Víz a fermentációhoz 45 t/h
Fűtőgőz 0,1-0,5 t/h
Villamos energia 7,8 MW
Vegyszerek és fermentációs anyagok 0,5 t/h

MegaMethanol-eljárás

A Lurgi MegaMethanol eljárását évi egymillió tonnát meg
haladó kapacitású metanolüzemekre fejlesztették ki. Ilyen 
kapacitáshoz speciális folyamattervezésre van szükség, 
amely figyelembe veszi a fejlett, de bevált és megbízható 
technológiát, és a költségre optimalizált energiahatékony
ságot. Az eljárás főbb lépcsői a következők:

-  oxigénbefüvatásos földgázpirolízis, vízgőzös pirolí- 
zissel kombinálva, vagy tiszta autotermikus pirolízis,

-  kétlépcsős metanolszintézis víz- és gázhűtésű reakto
rokban, az optimális reakcióút szerint,

-  a szintézisgáz-összetétel beállítása hidrogén recir- 
kuláltatásával.

Szintézisgáz-termelés

A szintézisgáz-termelő részleg a metanolüzem beruházási 
költségének több mint felét emészti fel, ezért optimalizálá
sa jelentős költségelőnyökkel járhat.

A hagyományos vízgőzös pirolízis kis- és középméretű 
metanolüzemekben alkalmazható gazdaságosan, mintegy 
3 000 t/nap maximális kapacitásig. Az oxigénbefüvatásos
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földgázpirolízis ma a legmegfelelőbb technológiának szá
mít a nagy szintézisgáz-üzemekben. A pirolízis eljárás 
alapreakciója nagyban függ az alapanyag összetételétől, 
amely lehet földgáz és lehet más, olajfeldolgozással kap
csolatos gáz is. Az a cél, hogy optimális szintézisgázt nyer
jenek, amelynek sztöchiometriai száma:

SR = (H2-C 02) / (CO + C 02) = 2,0 -  2,1 

Autotermikus pirolízis

Az autotermikus pirolízis akkor alkalmazható, ha az alap
anyag könnyű földgáz. A kénmentesített és esetleg előke
zelt alapanyagot gőzzel 40 bar nyomáson és oxigén beve
zetésével szintézisgázzá pirolizálják. A folyamatban nagy 
üzemeltetési rugalmasság mellett szénmentes szintézisgáz 
keletkezik. A pirolízisből kilépő gázok hőmérséklete tipi
kusan 950-1 050 °C. A szintézisgázt kompresszorral a me
tanolszintézishez szükséges nyomásra komprimálják.

Még tiszta metán alapanyagként történő használatakor 
is szükség van a szintézisgáz kondicionálására, minthogy a 
sztöchiometriai szám 2 alatt van. A kívánt gázösszetétel el
éréséhez hidrogént adagolnak, amelyet a metanolszintézis 
lefúvató gázából membrán egységen, vagy nyomáslenge- 
téses adszorbciós egységen vonnak ki.

A versenytársakkal összevetve a Lurginak van a leg
több referenciája és gyakorlata ebben a pirolizis technoló
giában. Az eljárást a Lurgi-üzemekben az ötvenes évektől 
alkalmazzák. Jelentős előrehaladást értek el a tervezés op
timalizálásban és az üzemképesség fenntartásban a nyolc
vanas évek végén, amikor megbízható szimulációs eszkö
zök váltak elérhetővé. A saját fejlesztésű háromdimenziós 
Computational Fluid Dynamics (CFD -  számítógépes fo
lyadékdinamikai) modell segítségével szimulálják a gáz
áramokat és a hőmérsékleti profilokat, abból a célból, hogy 
az égőt és a reaktort egy integrált egységben helyezzék el.

Kombinált pirolízis

Nehezebb földgázok és olaj feldolgozási gázok esetében a 
kívánt sztöchiometriai szám nem érhető el tiszta autoter
mikus pirolízissel, még hidrogén recirkuláció esetén sem. 
Ilyen alkalmazásokra a Lurgi MegaMethanol koncepciója 
kombinálja az autotermikus és a vízgőzös pirolízist. 
A kénmentesítés után az alapanyaggázt gőzpirolizálóban 
bontják nagy (35-40 bar) nyomáson és viszonylag kis 
(700-800 °C) hőmérsékleten. A pirolizált gázt ezután ele
gyítik a maradék alapanyaggázzal, és nagy nyomáson, 
autotermikus reaktorban szintézisgázzá pirolizálják. 
E koncepció Lurgi-féle kombinált pirolizáló eljárásként 
vált ismertté.

A kombinált pirolízis fő előnye a hasonló folyamatok
kal szemben a vízgőzös pirolízis szabadalmaztatott alap
anyaggáz kerülője.

A leggyakoribb földgáz minőségek esetében kevesebb 
mint az alapgáz felét irányítják a vízgőzös pirolízisre, és a 
teljes folyamat gőzigénye durván fele más olyan folyama

tokénak, amelyek ilyen kerülő nélküli vízgőzös pirolízis 
megoldást alkalmaznak. A kisebb gőzigény kisebb ener
gia- és beruházási költséget jelent.

A Lurgi kombinált pirolizáló eljárás ideális a Fischer- 
Tropsch-szintézis szintézisgázának előállítására is. A világ 
legnagyobb ilyen típusú üzemét a Lurgi építette Dél-Afri- 
kában. ennek szintézisgáz-kapacitása napi 9 000 tonna me
tanol gyártására lenne elegendő.

A metanolszintézis

Hatékony metanol-szintézisgáz konverzió szükséges a kis 
költségű metanoltermeléshez. Emellett a reakcióhő opti
mális hasznosítása költségelőnyöket és energiamegtakarí
tást ajánl az egész üzem számára. A kisnyomású technoló
giai éra korai időszakától kezdve a Lurgi a metanol
üzemeket csöves reaktorral szállította, amely a reakcióhőt 
vízforralásra hasznosította.

A Lurgi metanolreaktor vertikális csőköpenyes hőcse
rélő rögzített csövekkel. A katalizátor a csövekben helyez
kedik el inért anyagos ágyon. A reakcióhő átadásával ke
letkező viz/gőz elegy a csövek felső részén távozik. 
A gőznyomás szabályozása lehetővé teszi a reakció-hő
mérséklet pontos kontrollját. Ez az izotermikus reaktor 
nagy hozamokat ér el kis recirkulációs aránynál, és mini
malizálja a melléktermékek keletkezését.

A Lurgi metanolreaktor és nagy térsebességeknél na
gyon aktiv metanolkatalizátor bázisán a Lurgi nemrégiben 
nagyobb hatékonyságú duális reaktorrendszert fejlesztett 
ki. Az izotermikus reaktort sorba kapcsolták egy gázhűté- 
ses reaktorral. Az első izotermikus reaktor részlegesen 
konvertálja a szintézisgázt metanollá, az egylépcsős szin
tézis reaktorokhoz képest nagyobb térsebességgel és na
gyobb hőmérséklet mellett. Ennek eredménye a hagyomá
nyos vízhűtésű reaktor méretének jelentős csökkentése, és 
a keletkező gőz nyomásának növekedése (2. ábra).

Az első reaktort elhagyó metanoltartalmú gáz előhűtés 
nélkül lép a második reaktorba. Itt melegítik elő a reakció
hővel, ellenáramban az első reaktorba menő szintézisgázt. 
így a reakció-hőmérsékletet folyamatosan csökkentik a 
második reaktorban, az első reaktorba lépő előmelegített 
szintézisgáz további hevítéséhez pedig viszonylag kis hő
cserélő is elegendő a korábbi robosztus helyett. A második 
gázhűtéses reaktorba már nem kerül katalizátorméreg, ez 
pedig a kis hőmérsékleten történő üzemeléssel együtt 
hosszan tartó katalizátoraktivitást biztosít.

Ráadásul az első vízhűtéses reaktorban a reakciókont- 
roll révén ugyancsak megnő a katalizátor „szolgálati ide
je”. Ha itt a metanolhozam csökken a hanyatló katalizátor
aktivitás miatt, a hőmérséklet emelkedni fog a gázhűtéses 
reaktor belépőjén, aminek következtében javulni fog a má
sodik reaktor hozama.

A lefúvatott gázok hűtése és elválasztása után a nyers 
metanolt desztillálják. A hidrogén-visszanyerő üzemben a 
hidrogént elválasztják a lefúvatott gáztól és recirkulálják a 
szintézisgázkörbe. A megmaradó metándús frakciót fűtő
gázként hasznosítják.
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Gázhűtésű reaktor 
(második reaktor)

Vízhűtésű reaktor 
(első reaktor)

szintézisgáz-
betáplálás

2. ábra. A Lurgi kombinált konverte

A kombinált szintéziskonverterek legnagyobb előnyei a 
következők:

-n a g y  szintézisgáz konverziós hatékonyság: a 
recirkulációs arány körülbelül a fele az egylépcsős, 
vízhűtésű reaktorénak;

-n ag y  energiahatékonyság: metanol tonnánként hoz
závetőlegesen 0,8 tonna 50-60 bar nyomású vízgőz 
állítható elő a reaktorban. Ráadásul a hő jelentős ré
sze a szintézisgáz előmelegítésére hasznosul;

-  kis beruházási költség: a vízhűtéses reaktor katalizá
torvolumenének csökkenése, a nagy alapanyaggáz 
hőcserélő elhagyása, és a kisebb recirkulációs arány 
miatti más megtakarítások a szintézis kör költségét 
mintegy 40%-kal csökkentik;

-  nagy egylépcsős kapacitás: két üzem tervezése meg
erősítette, hogy 5 ezer t/nap és ennél is nagyobb kapa
citású üzemek építhetők.

Metanoldesztilláció

A nyers metanolt energiatakarékos háromoszlopos egység
ben finomítják. Ennél az elrendezésnél az alacsonyabban 
forró komponenseket az első előlepárló oszlopban távolít- 
ják el, a magasabban forrókat pedig a két nyers metanol
oszlopban. Az első nyers metanoloszlop megemelt nyomá

mkl

són, a második pedig atmoszférikus körülmények mellett 
üzemel. Az első nyers metanoloszlop fején távozó gőzök 
fűtik az atmoszférikus oszlop zsompját, így 40%-os fűtő
gőz és 40%-os hűtőkapacitás-megtakarítást érnek el. A fi
nomító oszlopok kettéválasztása nagy átbocsátóképességet 
eredményez.

A MegaMetanol-eljárás gazdaságossága

A termelési költségek legjelentősebb elemei az alapanyag
költség és a beruházási jellegű terhek. A 2. táblázat szem
lélteti a főbb adatokat a hagyományos vízgőzös pirolízis és 
a MegaMethanol koncepció esetére. Az eredmények a fo
lyamat nagy hatékonyságát mutatják, a MegaMethanol- 
üzem kis beruházási költsége jelentősen csökkenti a meta
nol költségét.

A termék egyik legjelentősebb felhasználója az ener
giatermelés. A szénhidrogén-bázisú erőművekkel szem
ben a metanolbázisúak az alábbi előnyökkel rendelkeznek:

-  a SOx-kibocsátás nulla,
-  nagyon kismértékű az NOx-kibocsátás,
-  a hagyományos fűtőanyagoknál nagyobb hatékony

ság,
-  nagyobb gazdasági hatékonyság, amit a 2. táblázat 

adatai szemléltetnek.
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2. táblázat
A MegaMetanol-eljárás gazdaságossága

Megnevezés Mérték-
egység

Hagyományos
vízgőzös
pirolízis

MegaMethanol-
koncepció

Kapacitás t/nap 2 500 5 000
Földgázigény, 
alsó futőértéken MMBTU/t** 30 28,5

Beruházási
költség* % 100 130

Üzemeltetési
költség % 100 97

Termelési költség % 100 79

* Levegőelválasztás (oxigéngyártás) nélkül 
** 1 BTU = 0,252 kcal = 1 055 J

Intenzifikálás oxigénfelhasználással

A Linde Technische Gasen GmbH (Höllriegels Creupth, 
Németország) mutatta be és ismertette a felhasználással 
azonos helyen építhető oxigénben dúsított levegőt előállí
tó üzemét, ami kiválóan alkalmazható a kőolaj-feldolgozás 
néhány technológiájának intenzifíkálására. A kőolaj-fel
dolgozás egyik fontos keresztmetszetén, a termék kéntele- 
nítés utáni kénkinyerőn az előírások változásai miatt gyak
ran szűk kapacitás jelentkezik. Erre az eshetőségre 
alkalmazható a Linde oxigénes eljárása, aminek az a lénye
ge, hogy a Claus kéntelenítő eljárás égető levegőjét oxi
génben dúsítja, amit az üzem közelében állít elő. Az üzem 
kapacitásának növekedése az égető levegő oxigéntartal
mától függ, ami 42%-os oxigéntartalommal 60%-ig is 
emelhető. Az oxigéndúsítás ezenfelül még az alábbi ked
vező hatásokat váltja ki:

-  az égetőkamra hőfokának növelése;
-  az ammóniatartalom kiégetése a gázból, ami lehetővé 

teszi a nitrogénmosás elhagyását.
Az oxigént nyomáslengetéses adszorpcióval állítják 

elő, és a technológiai céltól függően különböző módon 
használják fel (oxigént kevernek a levegővezetékbe, oxi
génben dúsított levegőt használnak fel).

A másik olajipari technológia, amit oxigénnel sikerült 
intenzifikálni, az FCC eljárás (Fluid Catalytic Cracking). 
Itt a regeneráló levegőt dúsítják oxigénnel maximum 
28%-ig. Ez a beavatkozás növeli a kapacitást, lehetővé te
szi a nyersanyagok rugalmasabb felhasználását, fokozza a 
konverziót, csökkenti a melléktermék mennyiségét, óvja a 
katalizátort a porladástól.

Az ismertetett és a még hasonló alkalmazások meg
könnyítésére a cég az ECOVAR® márkanévvel jelölt rend
szerét dolgozta ki, ami lényegében nyomáslengetéses ad
szorpció oxigén, hidrogén és nitrogén a felhasználás 
helyén való termelésére. A cég már 300 üzemet tervezett, 
illetve értékesített 100 m3/h-300 000 m3/h kapacitáshatá
rok között. Az eljárással nagy tisztaságú (99,9999%) hid
rogén állítható elő petrolkémiai üzemek hulladékgázaiból, 
valamint szintézisgázból.

A SOSS-N márkanevű eljárás 98-99% közötti tisztasá
gú nitrogén előállítására képes, ami előnyös megoldás

azokban az esetekben, ahol a felhasználási volument gyak
ran kell változtatni. Az eljáráshoz adszorbensként moleku
laszitát használnak.

Az említett ECOVAR® márkanevű eljárás felhasznál
ható szén-dioxid és metán tisztítására, CO kinyerésére, eti
lén visszanyerésére az etilénoxid-gyártás hulladékgázaiból.

Ózongyártás és -felhasználás

A téma nem új, hiszen első alkalommal a kémiai célokat 
szolgáló ózon gyártása és előállítása mintegy 10 éve jelent 
meg a világpiacon és az ACHEMA-n is. Azóta vissza-visz- 
szatérő téma, mint például a 2003. évi kiállításon is. Az új
donság a 2003. évi kiállításon a bemutatott készülékek ki
sebb mérete és nagyobb gazdaságossága, valamint a 
bővülő alkalmazási terület. Információhoz jutottunk az 
ózontermelő eljárások néhány területére vonatkozóan, 
amit az alábbiakban közlünk.

Az ózon levegőből vagy oxigénből való előállításának 
lényege, hogy a felhasznált alapanyagot két nagyfeszültsé
gű elektród között létesített kisülési mezőben vezetik át 
(3. ábra). Az egyik elektródot dielektrikummal látják el és 
ez az eljárás lényege (Advanced Technology Dielec- 
tricum). A dielektrikum alkalmazása növeli a hatásfokot és 
az ózonkoncentrációt az eddig bemutatott és már a koráb
bi beszámolóinkban is említett megoldásokhoz viszonyít
va. Ilyen módon 25-60%-os ózonkoncentráció érhető el.

< Ф 3

3. ábra. Az Ózonia cég ózongyártó berendezésének vázlata 
1. nagyfeszültségű elektródok, 2. dielektrikum,

3. kisülési terület, 4. foldelektród

Az ózonfelhasználás különleges előnye, hogy nem sze
lektív, mindent oxidál, és nincs mellékterméke. Ezért 
aztán felhasználási területe egyre bővül, elsősorban a víz
feldolgozásban (ivóvízgyártás, szennyvíztisztítás, úszó
medencék, akváriumok higiénikus tisztítása), a csíramen
tesítésben a gyógyszer- és az élelmiszeriparban, a mikro- 
chipek edzésében a félvezetőiparban.

Szárazjég, mint ipari tisztítóanyag

„Első bemutatásos” újdonságként több cég (köztük a már 
említett Linde Gas AG., valamint az Industrie Wartung 
Süd, Dormettingen, Németország) mutatta be szárazjég al
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kalmazását ipari üzemek és berendezések külső tisztításá
ra, felületek szennyező bevonatának eltávolítására. Az el
járástulajdonosok ajánlatai szerint az ajánlott megoldás 
különösen előnyösen alkalmazható vegyipari üzemek ké
szülékeinek és egyéb berendezéseinek külső tisztítására. 
Az eljárás lényege, hogy egy készülék segítségével 20 bar 
nyomással szárazjégpelletet juttatnak a tisztítandó felület
re. A szárazjég hatására a -80 °C-on a készülék külső fe
lülete azonnal lehűl, a szennyező nyúló réteg azonnal 
megszilárdul és széttöredezik. A szárazjégből képződő 
C 02 gáz ezt a feltöredezett szennyezőréteget eltávolítja, 
miközben a C 02 eltávozik. Az eljárás előnye: nem károsít
ja a felületet, nem okoz környezetszennyezést, nincs szük
ség különleges utókezelésre, a készülékek nem esnek ki 
hosszú időre a termelésből, és a tisztítandó berendezéseket 
nem kell leszerelni. Az eljárásnak általános ipari felhasz
nálási lehetősége van, mint például a gépjárműiparban a 
lakkozás szennyezéseinek eltávolítása, a vegyiparban 
a már említett külső felületek tisztítása, a gumiiparban és 
a műanyagiparban a formatisztítás, légi jármű üzemelteté
se során turbinák tisztítására is használható; kommunális 
lehetőség graffitik eltávolítása. A cég helyszíni bemutatót 
és felhasználási tanácsadást vállal.

IRODALOM

[1] Magy. K.ém. Lapja 58, 432 (2003)
[2] Magy. Kém. Lapja 58 437 (2003)

ÖSSZEFOGLALÁS

Szekeres Gábor: Új technológiák és néhány érdekesség
A közlemény néhány korszerű petrolkémiai (MegaMetanol, me
tanolból propilén) és biotechnológiai (bioetanol, biodízel) eljá
rást, továbbá néhány különlegességet (oxigénfelhasználás kő- 
olaj-feldogozó technológiák intenzifikálásához, tisztítás 
szárazjéggel) ismertet.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 13 (2004)] 

SUMMARY

G. Szekeres: New Technologies and Things of Interests
The article reviews several new petrochem ical (inch 
M egaM ethanol, propiléné production from methanol) and 
biotechnological (for the production o f bioethanol and biodiesel) 
processes and things o f interests (use o f oxigén for the intensifi
cation o f crude oil processing technologies and cleaning with dry 
ice).

Gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás

MAROSSY KATALIN*

Az ACHEMA-ról, a bőség zavarával küszködve, a gyógy
szerkutatási és -gyártási trendeket szeretném bemutatni, az 
alábbi főbb címszavak szerint felfűzve:

-  a laboratóriumi automatizálás fejlődése,
-  több százezer új vegyület napi elemzése,
-  a genomok a kulcsai a gyógyszerfejlesztésnek,
-  a szuperkritikus folyadékkromatográfia (SFC) szere

pének növekedése,
-  a közeli infravörös spektroszkópia (NIR) fejlődési le

hetősége a gyógyszeriparban, és
- a  gyógyszergyártás gépeinek, berendezéseinek fej

lesztése.
A laboratóriumi automatizálás az elmúlt években ug

rásszerűen fejlődött. Ez a trend magasabb minőségi szin
ten valamennyi laboratóriumi területet érintette, a rutinsze
rű, nagy munkaerő-szükségletű műveletekkel bezárólag. 
A laboratóriumi automatizálás szintje legnagyobb a 
gyógyszeripari kutatás-fejlesztés területén, mivel itt a fej
lesztési, különösen a gyógyszer-felfedezési költségek ug
rásszerű növekedését kompenzálni szeretnék a gyógyszer- 
ipari cégek. Az ACHEMA 2003 kiállítás és konferencia

* Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest

ezeket a trendeket részleteiben bemutatta.
Az eredeti gyógyszer forgalomba hozatalához 2-5 év 

kutatómunka, majd 6-12 év fejlesztő tevékenység szüksé
ges. A kutatási-fejlesztési költségek együttesen meghalad
ják a 600-800 millió dollárt. A felfedező kutatáshoz a bio
lógia célpont (target), majd a vezérmolekula (lead) 
kiválasztása szükséges. A vezérmolekula biológiai haté
konyságának optimalizálása után, az immár fejlesztésre 
szánt molekula teljes kémiai és biológiai jellemzése követ
kezik.

Az új, eredeti gyógyszer felismerése előtt a kémikusok 
és biológusok a vegyületek ezreit vizsgálják meg azon cél
ból, hogy megfelelő, klinikai vizsgálatra alkalmas célve- 
gyületet találjanak. Ezért az eredeti gyógyszerfejlesztés 
költségei megnövekedtek. A kutatási költségek csökkenté
se érdekében a cél az, hogy minél hamarabb és minél ala
csonyabb befektetéssel találjunk aktív célvegyületet, hi
szen egy évtized is eltelhet addig, amíg a kiválasztott 
vegyületből kész gyógyszertermék lesz.

Legkönnyebb a kutatás legkorábbi fázisában befolyá
solni a folyamatot. A géntechnológia úgy tűnik, hogy kulcs 
az új gyógyszerek felfedezéséhez. Az utóbbi évek geneti
kai eredményei reményt nyújtanak arra, hogy a genomku- 
tatás csökkentheti az idő- és a költségfaktort. A humán ge-
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netikai térkép megismerése nyomán mintegy mellékter
mékként új, korábban nem ismert enzimeket és receptoro
kat lehet bevonni a gyógyszerkutatásba. Ez a különböző 
fehérjéket kódoló génszakaszok felfedezését, a fehérjék 
tulajdonságainak megismerését, a fehérjék expresszáló- 
dásának pontos helymeghatározását és az új fehérjék bio
lógiai aktivitásának feltárását jelenti. A módszer a protei
nek „blueprint”-jének azonosításával kezdődik és vezet az 
aktív vegyületek fejlesztéséhez, mivel a fehérjék felelősek 
a sejt életfunkciójáért. Azaz, a gyógyszerkutatás olyan fe
hérjéket keres, amelyek biológiailag aktívak.

A hagyományos szintézis már nem tudott lépést tartani 
a gyógyszerkutatás igényeivel, de az utóbbi időszakban ki
fejlesztett nagy hatékonyságú szintézis, a HTS (úigh- 
íhroughput synthesis) mindennap az új vegyületek ezrei
nek biológiai aktivitását képes mérni. Manapság az elegy 
több, kombinatorikus szintézissel előállított vegyületet is 
tartalmaz, amelyeket rövid idő alatt ellenőrizni kell, auto
matizált készülékek vagy munkaállomások segítésével. 
Az összes szintetizált vegyület együtt könyvtárat (vegyü- 
lettárat) alkot. A vegyész saját munkaállomásán keresztül 
hozzáad a könyvtárhoz, vagy elemzi azt. A készülékek op
timális rendszere szolgálja ki ezt a folyamatot, bár az aktív 
alkotó vegyületek valamennyi reakciója különböző.

A cél az új vegyület fejlesztésénél, valamennyi faktort 
figyelembe véve, a minőség és a hatékonyság. A kombina
torikus szintézis különböző típusú nagyszámú szerves ve
gyület kis mennyiségben történő gyors szisztematikus és 
automatizált előállítását, analitikai vizsgálatát, biológiai 
hatékonyságának felderítését jelenti. A könyvtár létreho
zása során az idő- és a költségcsökkentés alapvető szem
pont. A követelményeknek megfelelően alkotnak kis 
könyvtárakat, magas minőségi követelményekkel és nagy 
könyvtárakat is. Összességében nagyon szigorú követel
mények vezetnek egy jó minőségű könyvtár kialakításához 
(pl. Bohdan; Mettler-Toledo, Giessen, Németország). Je
lenleg a kisebb könyvtárak csak mintegy 1 000 vegyületet 
tartalmaznak, de azok általában speciális követelmények 
szerint szervezettek és a vegyületek nagy tisztaságúak.

Ha az eredmények azt mutatják, hogy a szintetizált ve- 
gyületnek biológiai aktivitása van, döntés születik arról, 
hogy a munka folytatódjon-e az anyaggal, vagy visszake
rüljön-e a szintetizáló csoporthoz, ahol a biológiai aktivi
tás növelése érdekében optimalizálják a molekulát, fel
használva a szerves kémiai párhuzamos szintézist 
(Chem-speed, Augst, Németország). Amennyiben az 
anyag biológiai aktivitása már kielégítő mértékű, az utolsó 
lépés a megerősítés.

A szűrővizsgálat során a könyvtár valamennyi vegyüle- 
tének komponenseit szisztematikusan elemzik egy megfe
lelő molekuláris célpont (target) aktivitásra. Ha ez biológi
ai receptor, akkor a szűrés azt mutatja ki, hogy mely 
anyagok kötődnek a receptorhoz. Ebben a folyamatban az 
automata pipettázó készülék csökkenti a munkaerő-szük
ségletet. Amennyiben a pipettázást a mikrokémcső mód
szerrel is kombinálják (Hirschmann, Eberstadt, Németor
szág) akár 1 536 lyukú lemez is kezelhető, két vagy több 
pipettázó robotot beiktatva (Beckman, Advanced Chetec).

Az ipar nagy fejlődést ért el a szuperkritikus folyadék- 
kromatográfía (SFC) további kiaknázásában a nagy haté
konyságú tisztítási rendszereknél (pl. Jasco; Berger; 
Mettler-Toledo, Giessen, Németország). A HPLC-vel ösz- 
szehasonlítva az SFC-eljárás előnye az, hogy az oldósze

rek töredékét igényli, valamint a bepárlás elhagyása az ak
tív komponens szempontjából kedvezőbb. Ugyanakkor, ha 
a vegyület például 90%-os tisztaságú, a vizsgálat és azono
sítás már megvalósítható. Az automatikus eszközök a 
nagy hatékonyságú folyamat részei (Bio-Tek).

Chiptechnológiás módszerrel már nagyon kis térfoga
tok is mérhetőek, és így a drága oldószerek és reagensek 
fogyásának csökkentése jelentős költségmegtakarításhoz 
vezet.

A kémiai vegyülettárban a vegyületek por formában 
vannak jelen. Ebből létre kell hozni a biológiai mérésekhez 
alkalmas koncentrációra hígított oldat-vegyülettárat, ame
lyeket korábban 96 lyukú lemezeken tároltak. (Az így ké
szült lemezek -  20 °C-on tárolva több évig eltarthatóak.) 
Ezt a vegyülettárat már közvetlenül lehet a biológiai szű
résre alkalmazni. A Strategie Direction International (Los 
Angeles, USA) elemzése alapján a biológiai szűrési mód
szerek 70%-a, amely régebben 96 lyukú formát alkalma
zott, rövidesen átáll a 384 lyukú formátumra.

Az új gyógyszerek fejlesztése során nagy mennyiségű 
reagenst használnak fel, aminek értéke több százmillió 
eurót tesz ki. Az időt és költséget csökkentve cél az is, 
hogy a tesztanyag mennyisége maga is csökkenjen. A ne
hézség az, hogy ha a minta térfogata kevesebb, mint egy 
mikroliter, a párolgási veszteség olyan magas, hogy nem 
lehet nyitott mintavevőket használni. Erre a problémára a 
zárt mikrocsatomák szolgálják a megfelelő megoldást. 
A DNS-keverékek a mikrocsatomákban lényegesen gyor
sabban választhatók el, mint az üvegkapillárisokban, vagy 
agarózgélen. A HTS alkalmazása során, a mikrocsatomák 
párhuzamos elrendezése a standard mikrolemezen a költ
ségek nagymértékű csökkenéséhez vezethet. A DNS- és 
fehérjeanalízis gyorsan és hatékonyan végezhető a mikro
csatomákban (Greiner Bio-One; Bio-Rad, Philadelphia, 
USA). Úgy becsülik, hogy a hagyományos elemzések 
30%-kal csökkenthetők a mikro fluid-technológia alkalma
zásával.

Az automata készülékek vezető gyártójának véleménye 
szerint, a felhasználói igény szerint épített moduláris blok
kok kulcsai a sikeres automatizálási stratégiának. Egyes 
gyártók (Zymark) nyitott felépítésű automatikus rendszert 
terveznek, ami rendkívüli előnyöket kínál a kompatibilitás 
és az adaptálhatóság szempontjából. Például egy új gene
rációs pipettázó (Tecan Deutschland, Crailsheim, Német
ország) vagy detektor, amint megjelenik a piacon, integrál
ható egy-egy már meglévő folyamatba. Ezért a moduláris 
automatizálás alkalmazásának jelentősége növekszik. 
Olyan egyedi munkaállomásokat is fejlesztenek, amelyek 
széles körben integrálhatók az operációs környezetbe a fél
automatikus működéstől a teljes 10 000-100 000 teszt/nap 
teljesítményű HTS-ig. Az ultra HTS pedig már több mint 
100 000 tesztet képes elvégezni egy nap alatt (Zeiss, Jéna, 
Németország).

Az automatizálás két megközelítése ismert: a kérdéses 
folyamat minden munkalépésének teljes automatizálása, 
valamint a folyamat lépéseinek részleges automatizálása. 
Második esetben különálló lépésenként kezeli a folyamat
ban az elkülönített eszközöket, mint például a pipettázó ro
botot, a lemezmosót és a lemezleolvasót. Nincs fizikai, 
vagy szoftverbázisú kapcsolat a készülék egyedi darabjai 
között. Részleges automatizálást alkalmaznak, mivel a kü
lönböző gyártók által szállított készülékek inkompatibili
sek, valamint a beruházási költséget minimalizálják. Azaz,
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amíg a mintákat manuálisan továbbítják az egyik készü
léktől a másikig, az egyes készülékek automatizált sziget
ként működnek.

A megoldásnak számos alapvető gyengéje van: a manu
ális továbbítási lépések növelik a magasan kvalifikált, drá
ga laboratóriumi személyzet leterheltségét, ugyanakkor 
így a személyzet kontrollálja a folyamatot, és megvan a ve
szélye a minta vagy az adatok összekeverésének és elvesz
tésének is. Hogy elkerülhessük a hibaforrást, komplett 
elektronikus folyamatkontroll szükséges, az FDA 21 CFR 
Parti 1 elvei szerint. Az igazi út a teljes automatizálás be
vezetése, amelynél a tesztmintától az eredményig a teljes 
folyamat zárt rendszerben, automatizáltan megy végbe.

Ez a teljes megoldás nagyobb pipettázási pontosságot, 
jobb mintainkubációs körülményeket, a tesztreagensek 
pontosabb hőmérséklet-szabályozását feltételezi. Például 
egy zárt hőmérséklet-szabályozott robotcella, har
mincpozíciós munkanyílású a mikrotitrációs lemez részére 
megoldja a problémát. A multifunkcionális robotcellát 
napjainkban részlegesen a nukleinsavak kinyerésére, 
transzformációjára, átalakítására, az anyag biológiai akti
vitásának szűrésére és enzimreakciók mintáinak preparálá
sára alkalmazzák. A polimeráz-láncreakció robotegységei 
alkalmazhatók több mint 100 000 minta naponkénti vizs
gálatára. A mintalogisztikát egy multifunkcionális robot 
biztosítja. Már működik olyan robot is, amely szolgáltatja 
az agarózgél teljesen automatikus termelését és az ezt kö
vető elektroforézist, valamint óránként több mint 2 000 
DNS minta analízisét. A nukleotidok polimorfizmusa 
(single nucleotid polymorphisms -  SNP) kulcsfontosságú 
az új gyógyszerek fejlesztésében. Ismert olyan komplett 
automatizált nagy áteresztőképességű SNP-kimutatás, 
amely 100%-os adat-integritást ígér, a folyamat széles kö
rű változtathatósága mellett. A teljesen automatizált bioló
giai folyamatok minden előnye mellett megfelelően terve
zett, magasabb áteresztőképességű robusztus rendszert 
kell alkotni (Protedyne).

A gének biztosítják a fehérjék „blueprintjét”, azaz se
gítségükkel szintetizálódnak a sejt ezen fontos építőanya
gai. Ugyanakkor viszonylag keveset tudunk a fehérjék eg
zakt funkcióiról. A szabad elektroforézis, az FFE 
(/ree-yiow electroforezis) a fehérjék azonosításában fontos 
szerepet játszik, különösen ha A-fehérje kötődik B-hez és 
Z-fehérje is érintett a folyamatban. Automatizált FFE-t al
kalmazva ezeket a fehérjéket el lehet választani egymástól. 
A keresett anyag frakcionálható, akár 50 000 fehérjekom
ponensből is (Tecan Systems, San Jose CA, USA).

Az ACHEMA több kiállítója (IMM Mainz, Research 
Center, Karlsruhe; Institute fór Physical Hightechnology, 
Jena, Németország) részletesen ismertette a DNS-elemzés 
és a gének azonosítására alkalmazott új fejlesztéseiket. 
Ezekben a biochipeknek jelentős szerepük van. A diag
nosztikában és a gyógyszeripari genomoknál is használt 
biochipek termelése a Frost and Sullivan előrejelzése sze
rint a világban a 2000. évi 531 millió dollárról, 2004-re 
3,34 milliárd dollárra emelkedik. Ez megfelel évi 65%-os 
növekedésnek.

Amint a terápiás célok száma nő, úgy nő azoknak a ve- 
gyületeknek a száma is, amelyek a kombinatorikus könyv
tárakban hozzáférhetőek. A vezetővegyület (lead) megta
lálása, illetve annak optimalizálása folyamatosan fejlődik. 
A kombinatorikus kémiával előállítható anyagok száma 
jelenti a fő húzóerőt a HTS iparban. Az áteresztőképesség

növelése, a kimutatási módszerek fejlesztésével együtte
sen járulnak hozzá napjaink HTS gyógyszerfelfedezési 
programjához.

A CRS Torontóban elsőnek fejlesztett ki olyan robot- 
rendszert, amely egymillió tesztet tud naponta elvégezni.

A 2003. évi kiállításon és konferencián tartott előadá
sok közül néhány jellemzőt ismertetek, például Blundell 
közleményét, amely szerint a fehérje célpont (target) há
romdimenziós szerkezetét megismerve felgyorsítható a 
gyógyszerfelfedezés. A röntgensugár krisztallográfiának 
azt az előnyét használja fel, hogy a ligandkötődés ezzel a 
módszerrel jól detektálható [1]. Más szerzők [2] új, három- 
fimkciós reagens kifejlesztésével közelítenek a jobb fehér
je azonosításhoz a kvantitatív proteomika területén.

Cristiansen [3] azt elemezte, hogy a közeli infravörös 
spektroszkópia, a NIR (near mffared) jelentősége hogyan 
változott az elmúlt 70-80 év alatt. Mivel a termékek minő
sége egyre fontosabbá vált, az ehhez tartozó garanciát adó 
módszerek fontossága, így a NIR jelentősége is nőtt. Há
rom fontos tényező -  a számitógéphardver költségeinek 
drámai csökkenése, ugyanakkor működési sebességének 
növekedése, valamint az analitikai módszereknél előtérbe 
kerülő nem roncsoló típusú eljárások -  miatt a NIR szere
pe az analitikai módszerek között felértékelődött. Olyan 
kedvező tulajdonságai, mint a sebesség, pontosság és rep
rodukálhatóság is hozzájárultak fejlődéséhez. Ezért több 
előadás is foglalkozott a NIR gyógyszeripari alkalmazásá
val [4-8], bemutatva a kísérleti minták standardizálását [7] 
és a módszer alkalmazhatóságát a folyamat monitorozásá
ban [8].

A hatóságok részéről az FDA, az amerikai Elelmiszer- 
és Gyógyszerügyi Hatóság (Food and Drug /Idminist- 
ration) képviselője az analitikai technológiai eljárást, a 
PATs-ot (Frocess ^nalytical Technologies) ismertette [9]. 
A hatóság kezdeményezte új folyamatmonitorozás, folya
matmérés (paraméterek) és folyamatkontroll bevezetését a 
gyógyszeralapanyagokra, kész gyógyszerre és az ehhez 
kapcsolódó gyógyszergyártási tevékenységre. Azon alapul, 
hogy a folyamatot fokozottabban ismerjék meg, azonosít
sák és kontrollálják a kritikus pontokat, azaz tudományosan 
megalapozottan dolgozzanak egészen a végpontig, beleért
ve in-line, on-line vagy at-line berendezéseket, a terméket, 
a folyamatoptimalizálást, az információs rendszert, a folya
matszabályozást, sőt más, a folyamattal összefüggő techno
lógiákat is, azaz a teljes gyártási folyamatot. Az FDA PATs 
felügyelő bizottsága a program értékelésén és továbbfej
lesztésén dolgozik. A Pfizer gyógyszergyár képviselője be
számolt a PATs bevezetésével kapcsolatos gyógyszeripari 
tapasztalatokról [10].

Az eredeti gyógyszerkésztermék tervezése [11] inter- 
diszciplinális csoportmunkában oldható meg. A kezdőpont 
annak részletes vizsgálata, hogy mit kívánnak a fogyasztók 
és mi lesz a termék tervezett gazdasági jelentősége. Ehhez 
alakítják ki a termék profilját a meglévő technológiai fo
lyamatoknak megfelelően, vagy szükség esetén új techno
lógiát, módszert fejlesztenek ki. A termékprofil tipikus jel
lemzői:

-  részecske morfológia,
-  stabilitási tulajdonságok,
-  a biológiai aktivitás optimalizálása, az íz, a szag 

maszkírozása, vagy kontrollált hatóanyag-leadás ki
alakítása.
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A gyógyszeripar rendkívüli nagy költségnyomás alatt 
van, ezért arról is beszámolnak [12], hogyan lehet a fej
lesztés és a termelés gyengeségeit kimutatni, összehason
lítva az erősségeket és gyengeségeket más iparágakéval. 
Kidolgoztak egy innovatív „Szállító Láncot”. Kimutatták, 
hogy a termelési költségek a gyógyszeriparban emelkedtek 
és a költségredukcióra azokat a módszereket alkalmazták, 
amelyek a gépkocsi- és számítógépiparban már beváltak. 
A fejlesztésben sokkal nagyobb mértékű standardizálást 
javasolnak és további változtatásokat a beszállítókkal kap
csolatban.

„Zárd be az űrt a felső szint és az üzleti szint között!” 
hirdette az ABB Process Industries GmbH (Eschborn, Né
metország Ulf.muller@de.abb.com') képviselője, amikor 
előadásában rámutatott, hogy a gyógyszergyártásban 
olyan független elemek, mint a diszpergálás, keverők, tab
lettaprések, csomagológépek jelentős emberi erőforrás in
putot és papírmunkát követelnek. Ezért a több gyógyszer- 
gyártó által is támogatott gyártó-végrehajtó rendszer, a 
MES (/nanufacturing execution System) a következőkben 
foglalható össze:

-  elmozdulás a független elemektől az integrált tudás
rendszer felé,

-  a termék minőségi és anyagi jellegű adatai minden 
esetben elektronikusan kezelendők,

-  a gyártás alatt naprakész ERP-rendszer az anyagfo
gyást, gyártási és csomagolási adatokat illetően,

-  a súlymérési, gyártási és csomagolási egységek FDA 
21 CFR Part 11-nek megfelelőek.

Az előadás szerint, az ipari MES-termékek megfelel
nek ezeknek a követelményeknek, és emellett a beruházás 
megtérülését is biztosítják.

Néhány, a közvetlen mindennapi gyakorlattal kapcsola
tos előadás is elhangzott. Például a Millipore Corp. 
(Molsheim, Franciaország) képviselői arról tartottak elő
adást, hogy az aszeptikus folyamatban használt hidrofil 
steril szűrőket hogyan lehet helyesen validálni. Ez a műve
let nagy biztonságot követel, elsősorban a mikrobiológiai 
visszatartó-képesség tekintetében, azaz jelenti a visszatar
tott mikroorganizmusok méretének és a szűrőpórus elosz
lásának egymáshoz viszonyított értékelését. Másodsorban 
az eljárás során azt is be kell mutatni, hogy az eredeti 
gyógyszertermék tulajdonságai a szűrés művelete során 
nem változnak meg.

A Cuno Europe (Woking Business Park, Nagy-Britan- 
nia) képviselői az aktív szén (Cuno Zeta Carbon™) nagy 
léptékű tisztítási folyamatban való alkalmazását mutatták 
be. Az aktív szén megköthető cellulózszál és pozitív tölté
sű gyanta segítségével, így a többször használható rend
szer hatékonysága drámai módon növekszik, és a költsé
gek is csökkennek a „batch” technológiához viszonyítva. 
Példaként a rendszert antibiotikum alapanyagoldatának 
kristályosítás előtti színtelenítésére használták.

A gyógyszeripari gépek, berendezések területén néhány 
újabb fejlesztés foglalható össze:

Kompaktáló-ZGranuláló berendezés (WP120x40V 
Pharma) speciálisan tervezett vibrációs ömlesztő nyílással 
(Alexanderwerk AG, Remscheid, Németország; e-mail: 
imascinen@alexandcrwerk.info).

Az extrém alacsony folyású poranyagokhoz használa
tos a WP120 laboratóriumi forgóprés. A berendezés cikli

kus vibrációs ömlesztő nyílású. Ez a technikai megoldás 
biztosítja azt, hogy a betáplált anyag egyenletesen halad, 
és nem okoz elzáródást.

NeoWallett csomagolóberendezés (Dividella AG. 
Grabs, Svájc; e-mail: mail@dividella.chl moduláris cso
magolástechnikai rendszer a megegyezés szerinti 
vevőspecifikus termékadagolásra. Előnye, hogy több 
blisztert is tartalmazhat a csomagolás, így kombinált terá
pia esetén különösen jól használható.

A BoxWallett csomagolóberendezés extra termékvéde
lemre alkalmas, valamint például idős emberek részére al
kalmazott, illetve a gyerekek hozzáférése szempontjából 
biztonságos csomagolásra is.

GLATT tablettabevonó sorozat (GLATT GmbH. 
Binzen, Németország e-mail: mail@glatt.del 50-950 lite
rig jól alkalmazható magas biológiai aktivitású anyagok 
(hormonok, citosztatikumok) esetében is, mivel már a ter
vezési fázisban elsődleges szempontként vették figyelem
be az optimális, „clean-in-place” karaktert.

VGPROvertikális granulátor a porok keverésére és ned
ves granulálásra alkalmas.

GSFpro, GSpro rotációsszita-típus közül az elsőt ned
ves termékek esetében, a másodikat száraz és porformájú 
termékekre alkalmazzák. A GSFPR0, GSPRO integrált része 
a komplett granuláló sorozatnak.

A Scarabeus+ gyógyszeripari termelési, tervezési és 
kontrollingrendszer, PPS (produkción, planning and con- 
trolling system) (GTI Gesellschaft für technische 
Informatik mbH. Stahnsdorf Németország e-mail: 
gti@gti-tech.del egyike azon kevés szoftvereknek, amely 
kompatibilis a GMP és a FDA 21 CFR Part 21 standardok
kal. A Scarabeus+ ellenőrzi és vezérli a termelést, a minő
ség-ellenőrzést, az eladást/kereskedelmet és a készleteket. 
Szünetmentes nyomon követési auditot és a 21 CFR 
Parti 1-nek megfelelő differenciált hatósági rendszert tar
talmaz.

Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH 
(Allmersbach, Németország; e-mail info@hoefliger.del 
cég porok adagolására alkalmazható, kompakt, mozgatha
tó, nagy dózisú, lmg-600 mg töltő térfogatú laboratóriumi 
készüléke. A por folyási tulajdonságaitól függően, elkülö
nítetten három különböző poradagoló rendszer helyezhető 
fel a gépre, például erősen tapadó (kohézív) por adagolása 
esetében. Inhalációs porok 1 mikrométer nagyságú ré
szecskéinél, vagy a töltő vegyület 1 mg-jától, egy külön 
nedvességszabályozó izoláló kabin is kapható, a kezelő vé
delme érdekében. A gép szerkezete a következő:

— mozgatható, moduláris felépítésű alapberendezés,
— 3 különböző adagolórendszer,
-  semleges gyűjtő-továbbító (pl. ampullákhoz, kemény 

zselatin kapszulákhoz, bliszterekhez),
-  a készülékkezelőt védő kabin.

„Mega Press ” (LINOTECH, Saint Just-Saint Rambert, 
Franciaország e-mail: contact@linotech.fr') új tablettázó 
készülék:

kapacitása: 60 t kompressziós töltés, 15 t prekomp-
ressziós töltés,
maximális teljesítménye : 15 000 tabletta/h,
tabletta átmérő: 100 mm-től, súly: 600 g-ig, 1 vagy 2 ré
teg.
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A vevők igényeinek megfelelően további fejlesztés is 
folyamatban van, például 2-3 rétegű tabletta készítésére al
kalmas készülék, 55 mm tablettaátmérőtől.

A Rondo AG (Allschwil, Svájc; e-mail: sales@rondo- 
druck.ch) a gyermekek hozzáférése szempontjából bizton
ságos csomagolást valósitott meg. A bliszterek speciális 
tervezésén alapul a probléma innovatív megközelítése: mi
alatt megtartja a korábbi blisztert, egy új másodlagos 
blisztert ad hozzá, ugyanakkor a külső és belső feliratozást 
lehetővé teszi.

A gyógyszerek másolása ellen a Rondo cég kifejlesztett 
egy speciális csomagolást, amely megvédheti a gyógyszert 
a nem kívánt hatástól.

Blister Scan teszt, új, nem destruktív gyógyszer bliszter 
csomagolás-ellenőrző berendezés (SEPHA Ltd. Newtow- 
nards, Nagy-Britannia; e-mail: marketing@sepha.com) 2 
perc alatt megállapítja a lyukakat, vagy a fólia elvékonyo- 
dását.

TOPAS® FFS csomagolórendszer (Windmöller&Höl- 
scher, Lengerich, Németország, e-mail: info@wuh- 
lencerich.de) alkalmaz nyomtatott vagy sima polietilént és 
polipropilént. Használható sima réteg vagy többrétegű 
film, vagy laminált formában. Töltési súlya 5-50 kg.

IRODALOM

[1] Blundell, T. L: High-throughput Structural Biology in Drug Design: 
opportunities and challenges for lead discovery. Abstracts of the Lec
ture Groups of the 27th International Exhibition-Congress on Chemical 
Engineering, Environmental Protection and Biotechnology (Frankfurt 
am Main, 19-24 May 2003.) p. 4.

[2] Aebersold, R. -  Zhang, H. -  Griffin, T. -  Keller, A. -  Nesvizhskii, A. -  
Eng, J. -  Shiio, Y. -  Ranish, J.: Proteomics: An Essential Component 
of Systems Biology 7.0. Abstracts of the lecture groups of the 27lh 
International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environ
mental Protection and Biotechnology (Frankfurt am Main, 19-24 May 
2003.) p. 7.

[3] Christiansen, C-R: Impact of Near Infrared (NIR) on the Industry. 
Abstracts of the Lecture Groups of the 27th International Exhibition- 
Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and 
Biotechnology (Frankfurt am Main, 19-24 May 2003.) p. 23. [4] 
Siesler, H. W.: Principles and Applications of Near-Infrared Spec
troscopy in the Pharmaceutical Industry. Abstracts of the Lecture 
Groups of the 27th International Exhibition-Congress on Chemical 
Engineering, Environmental Protection and Biotechnology (Frankfurt 
am Main, 19-24 May 2003.) p. 24.

[5] Friedel, H-D.: NIR-spectroscopic Applications in the Pharmaceutical 
Development. Abstracts of the Lecture Groups of the 27th Internation
al Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Pro
tection and Biotechnology (Frankfurt am Main, 19-24 May 2003.) p. 
26.

[6] Conzen, J-P. -Niemöller, A.: The Use of FT-NIR Technology in Phar
maceutical Applications. Abstracts of the Lecture Groups of the 27th 
International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environ
mental Protection and Biotechnology (Frankfurt am Main, 19-24 May 
2003.) p. 28.

[7] Seidel, S Standardisation -  the future in NIR. Abstracts of the Lec
ture Groups of the 27th International Exhibition-Congress on Chemical 
Engineering, Environmental Protection and Biotechnology (Frankfurt 
am Main, 19-24 May 2003.) p. 30.

[8] Nazarov, I.: NIR for Process Monitor and Control. Abstracts of the 
Lecture Groups of the 27th International Exhibition-Congress on 
Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology 
(Frankfurt am Main, 19-24 May 2003.) p. 31.

[9] Rajendra, U.: Process Analytical Technologies (PATs). Abstracts of 
the Lecture Groups of the 27th International Exhibition-Congress on 
Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology 
(Frankfurt am Main, 19-24 May 2003.) p. 25.

[10] Hammond, S.: The Use of Process Analytical Technology in Pfizer 
Manufacturing Plants. Abstracts of the Lecture Groups of the 27th 
International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environ
mental Protection and Biotechnology (Frankfurt am Main, 19-24 May 
2003.) p. 23.

[11] Esper -  Steinbeck -  Klinksiek -  Hofmann -  Reizlein: Innovative 
Products through Product Design. Abstracts of the Lecture Groups of 
the 27th International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, 
Environmental Protection and Biotechnology (Frankfurt am Main, 
19-24 May 2003.) p. 23.

[12] Ewers, L. J. -  Küppers, S.: Pharma-Production-Concepts -  Trends 
for the Future. Abstracts of the Lecture Groups of the 27th Internation
al Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Pro
tection and Biotechnology (Frankfurt am Main, 19-24 May 2003.) p.
38.

[13] Müller, U.: Closes the Gap between Top floor and Shop Floor. 
Abstracts of the Lecture Groups of the 27th International Exhibition- 
Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and 
Biotechnology (Frankfurt am Main, 19-24 May 2003.) p. 40.

[14] Rook, M. -  Cappia, J. M.: Validation Mater Plan for Hydrophilic 
Sterilising-Grade Filters Used in aseptic processing. Abstracts of the 
Lecture Groups of the 27th International Exhibition-Congress on 
Chemical Engineering, Environmental Protection and Biology (Frank
furt am Main, 19-24 May 2003.) p. 44.

[ 15] Cole, S. -  Koklitis, P.: Characterisation and Optimisation of a Filter 
Medium Containing Immobilised Activated Carbon and its Applica
tion in Large Scale Purification Processes. Abstracts of the Lecture 
Groups of the 27th International Exhibition-Congress on Chemical 
Engineering, Environmental Protection and Biotechnology (Frankfurt 
am Main, 19-24 May 2003.) p. 45.

ÖSSZEFOGLALÁS

Marossy Katalin: Gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás
A szerző áttekintést ad a 2003. évi ACHEMA gyógyszerkutatási 
és -gyártási trendjéről, kiemelve a laboratóriumi automatizálás 
szerepét és a nagy hatékonyságú szintézis, a HPS fejlődését. Vá
zolja a gyógyszergyártás gépeinek, berendezéseinek fejlődési 
trendjét.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 18 (2004)] 

SUMMMARY

K. Marossy: Information about Trends of Pharmaceutical 
Research and Production on ACHEMA 2003
The author gives an overview about 27th International 
Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental 
Protection and Biotechnology from the point of pharmaceutical 
research and production, emphasises laboratory automation and 
high throughput synthesis (HPS). The trends of development of 
pharmaceutical machines and equipment are summarised.
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Vélemények, válaszok, vita

Kis kiegészítés Móra László tudománytörténeti közleményéhez *

Móra László ismerteti a PPTE Bölcsész Karán lévő három kémi
ai intézet vezetőinek és helyrajzi koordinátáinak változásait a 
‘30-as évek második felében. Fő témánk idejében, azaz 
1945^16-ban azonban már nem három, hanem öt kémiai intézet 
működött a Karon: a Móra által felsoroltakon kívül a Kolloidké
miai és Kémiai Technológiai Intézet Buzágh Aladár ny.r.t. veze
tésével és a Fizikai-kémiai és Radiológiai Intézet Erdey-Grúz Ti
bor c.ny.rk.t. irányításával. A kapukon és ajtókon elhelyezett 
táblák állapotából, az említett professzorok és tanársegédeik sze-

* Móra László: A tudományegyetemi okleveles vegyészképzés kialakítása [Magy.
Kém. Lapja, 58, 383 (2003)]

mélyes ismeretségéből arra következtetek, hogy nem az ostrom 
után, hirtelenjében kerültek oda, hanem néhány éves múltjuk már 
volt ott. Persze az említett időszak tudományos tárgyalásakor 
semmiképpen nem lehet kifelejteni sem a személyeket, sem az in
tézeteket. B.A. és E-G. T. profok aktívan részt vettek a vegyész- 
képzés elveinek és gyakorlatának kidolgozásában. Az intézetve
zetők személyében is beállt 1945-re egy változás, Szebellédy 
professzor öngyilkossága után Schulek Elemér lett a Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Intézet vezetője. A Karon még Ortvay Ru
d o lf  elméleti fizikaprofesszor és Mauthner Nándor szerves kémi
kus magántanár öngyilkossága volt közismert tény.

Hajdú Ferenc

ÁNTSZ elvárások, ellenőrzések

Kovácsné Csányi Csilla: „Az alap-és középfokú kémiatanítás 
helyzete Magyarországon” című írásában”  a nehézségek közt 
említi az új szabályozók bevezetését, az ÁNTSZ átláthatatlan, 
követhetetlen elvárásait, a tervezett (azóta már megvalósult) el
lenőrzéseket. Ehhez a témához szeretnénk hozzászólni az alábbi
akban.

A kémiai biztonság iránti növekvő igény illetve az Európai 
Unióhoz való csatlakozás közeledése szükségessé tette a kémiai 
biztonság törvényi szabályozását. Ennek keretében a veszélyes 
vegyi anyagok teljes életciklusáról (gyártás, szállítás, raktározás, 
felhasználás, veszélyes hulladékkezelés) egységes jogi norma 
született. A törvény hatálya nemcsak az oktatási intézményekre, 
hanem a vegyi üzemekre, importőrökre, kis- és nagykereskedők
re stb. is kiterjed.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2001. ja 
nuár 1-jén lépett hatályba, azóta a nagyobb gyártók, forgalma
zók, felhasználók beépítették mindennapi tevékenységükbe az 
előírásait, az érdekelt hatóságok (az ÁNTSZ-en kívül pl. a M un
kavédelmi Felügyelőség, a Környezetvédelmi Felügyelőség) el
végezték az ellenőrzéseket, felhívták a figyelmet az esetleges té
ves gyakorlatra. Az iskolák dolgozói és tanulói esetén kisebb a 
kockázat, de nem elhanyagolható. Ez az oka annak, hogy az 
ÁNTSZ 2003. évi éves munkatervében szerepelt az alap- és kö
zépfokú oktatási intézmények kémia szertárainak ellenőrzése. 
Az ellenőrzés a diákokat, és az oktatókat veszélyeztető tényezők 
feltárását célozta. Az ellenőrzések fontosabb szem pontjai az 
alábbiak voltak:

-  Az intézmény bejelentette-e a veszélyes anyagokkal vég
zett tevékenységét az ÁNTSZ felé, illetve rendelkezik-e ér
vényes tevékenységi engedéllyel?

-  Rendelkezik-e az intézmény biztonsági adatlapokkal?
-  Melyek a felhasznált veszélyes anyagok?
-  Ezek mely veszélyességi fokozatba tartoznak?
-  Szakszerű-e a tárolásuk?
-  A  tárolóedények felirata megfelel-e a törvényi előírások

nak?
-  Az oktatásban használt vegyszereken kívül más vegyszerek 

vannak-e a szertárban?
-  Használnak-e rákkeltő anyagot?
-  Biztonságosan zárható-e a szertár?

** Magy. Kém. Lapja, 58, 321 (2003)

-  Hol történik a veszélyes anyagok felhasználása?
-  A kémiaoktatáson kívül van-e más oktatási forma, ahol ve

szélyes anyagokat használnak?
-  Kísérletek előtt tájékoztatták-e a diákokat a lehetséges ve

szélyekről?
-  Biztosított-e a kézmosás lehetősége?
-  Van-e a helyiségben mesterséges szellőztetés illetve vegyi

fülke?
-  Van-e egyéni védőfelszerelés az oktatók és a diákok ré

szére?
-  Az oktatásban a vegyszereken kívül előfordul-e más veszé

lyes anyag illetve készítmény (azbeszt-betétes drótháló, az
besztet tartalmazó asztallap)?

-  Van-e a helyszínen elsősegélynyújtó felszerelés illetve ki
képzett személy?

-  Volt-e vegyi anyag okozta sérülés?
-  Történik-e szelektív veszélyes hulladékgyűjtés?
-  Történik-e időközönként veszélyes hulladék elszállítás?
-  Oktatják-e a kémiai biztonságot?
-  Készült-e az intézményben kockázatbecslés, és abban sze- 

repel-e a kémiaoktatásban felhasznált veszélyes anyagok
ból eredő kockázat?

Az ellenőrzések során az érvényes jogszabályokat vettük fi
gyelembe.

Munkánk során az volt a célunk, hogy minimálisra csökkent
sük az oktatás résztvevőinek egészségkárosító kockázatait, 
ugyanakkor igyekeztünk úgy eljárni, hogy ne növeljük tovább a 
kémia tanításában jelenleg fennálló nehézségeket.

Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen
legi diákokból lesznek a jövő szakemberei. Amennyiben sikerül 
kialakítanunk bennük a biztonságra való igényt a kémia terén is, 
magukra, kollégáikra, környezetükre vigyázó személyek válnak 
belőlük.

Vass János Bárdos Zoltán
közegészségügyi ellenőr 
ÁNTSZ, Pécs Városi Int.

Dr. Thúróczi Eszter 
megyei tisztiorvos 

ÁNTSZ, Baranya M. Int.
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kémiai biztonsági felügyelő 
ÁNTSZ, Pécs Városi Int.

Dr. Antal Ilona 
megyei tisztifőorvos 

ÁNTSZ, Baranya M. Int.
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Személyi hírek

Kémikusok kitüntetései a Magyar Tudom ányos Akadémián 
a Magyar Tudomány Napján

A M agyar Tudomány N apja alkalmából 
2003. november 3-án a Magyar Tudomá
nyos Akadémia székházában kitüntetéseket 
adtak át kiemelkedő tudományos munka és 
életmű elism eréséül. Az alábbiakban az 
MTA honlapjáról lehívható információból 
a megítélésünk szerint vegyész képzettség
gel rendelkezők, vagy a vegyiparban alko
tók névsorát és kitüntetéseik indoklását kö
zöljük.

Eötvös József Koszorú

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksé
ge kiemelkedő tudományos életműve elis
meréseként Eötvös Józse f Koszorúval tün
tette ki

Braun Tibort
a kémiai tudomány doktorát, ELTE-MTA 
Tudományelemzési Kutatócsoport kutató- 
csoport vezetőjét.

Braun Tibor kiemelkedő eredményeket 
ért el a nukleáris kémia, a tudománymetria 
és a fullerénkémia területén. Eredményeit 
260 dolgozatban és 10 könyvben publikál
ta, és az azokra történt hivatkozások száma 
azt jelzi, hogy publikációit több mint két
ezer kutató használta fel vizsgálataihoz. 
Három nemzetközi publikációs fórummá 
vált folyóiratot alapított. Ezek: Journal o f 
Radioanalytical and N uclear Chemistry 
(1968), Scientometrics (1978), Fullerene 
Science and Technology (1993). Ezek a fo
lyóiratok a magyarországi tudományos 
közélet tekintélyét is növelik.

Arany János Közalapítvány 
a Tudományért Nagydíjai

Az Arany János Közalapítvány a Tudomá
nyért kuratóriuma kimagasló tudományos 
eredm ényeiért, valam int iskolateremtő 
tevékenységéért és a tudományos utánpót
lás nevelése terén végzett kiemelkedő mun
kájáért közalapítványi nagydíjban részesí
tette

Szántay Csabát
a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagját, Professor Emeritust, a biológiailag 
aktív, természetes szerves anyagok kémiája

és a sztereoszelektív szintézisek területén 
elért nemzetközileg kiemelkedő tudom á
nyos eredményeiért, iskolateremtő és okta
tói munkásságáért, a m agyar tudomány, 
ezen belül a Magyar Tudományos Akadé
mia, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu
dományi Egyetem és a magyar felsőoktatás 
érdekében kifejtett tudom ányos és tudo
mányszervezői munkájáért.

Wigner Jenő Díj

A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság és 
az Arany János Közalapítvány a Tudomá
nyért W igner Jenő szakkuratórium a a 
Wigner Jenő Díjat

Pónya József
mérnöknek, a Paksi Atomerőmű Vállalat 
nyugalmazott vezérigazgatójának adomá
nyozta.

Akadémiai Szabadalmi Nívódíj

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke -  az 
A kadémia elnökével egyetértésben -  
1997-ben Akadémiai Szabadalmi Nívódíjat 
alapított a nemzetközi megmérettetés pró
báját is kiálló, magas színvonalú, szabadal
mi oltalomban részesített műszaki fejlesz
tési és alkalmazott tudományi találmányok 
alkotóinak elismerésére.

A M agyar Tudományos Akadémia tu
dományos osztályai és a Magyar Szabadal
mi Hivatal képviselőiből alkotott kuratóri
um Akadém iai Szabadalmi Nívódíjban  
részesítette

Dr. Antal Sándor
gépészmérnököt, a műszaki tudomány kan
didátusát, a Phoenix Rubber Gumiipari Kft. 
munkatársát, a nagyterhelésű, különleges 
műszaki, elsősorban nagyterhelésű olajipari 
tömlők kifejlesztése terén elért, világszín
vonalú, széles körben hasznosított és szaba
dalmakban is testet öltött találmányaiért.

Bruckner Győző Díj

A M agyar Tudományos A kadémia és 
a Richter Gedeon Részvénytársaság által 
alapított díj kuratóriuma Bruckner Győző 
Díjat adományozott

mkl

Tóth Gábornak
a kémiai tudomány doktorának, az IVAX 
Gyógyszerkutató Kft. tudományos főtaná
csosának, a Budapesti Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai 
Tanszéke professzorának, a mágneses rezo
nancia spektroszkópiával a szerves kémiai 
szerkezetkutatásban elért kimagasló eredmé
nyeiért, iskolateremtő tevékenységéért.

A 40 éven aluli kutatóknak kiadható Bruck
ner Győző Díjat a kuratórium

Kotschy Andrásnak
a kémiai tudomány kandidátusának, az Eöt
vös Loránd Tudományegyetem Általános 
és Szervetlen Kémiai Tanszéke docensének 
adományozta, a heterociklusok fémkatali
zált reakcióinak területén elért kiváló ered
ményeiért.

Hevesy Ifjúsági Előadói Díj

A H evesy György tiszteletére alapított 
Hevesy Ifjúsági Előadói Díjat a Magyar Tu
dományos Akadémia Radiokémiái Bizott
sága és a Magyar Kémikusok Egyesülete 
által szervezett Őszi Radiokémiái Napok 
Ifjúsági Előadói Versenyének helyezettjei 
kapják. A Díjat a SOMOS Alapítvány a vé
delmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 
ajánlotta fel. A díj kuratóriumának döntése 
alapján

első helyezett:
Boros Márton 

ELTE Magkémiai Tanszék, 
második helyezett:
Radó Krisztián

a Veszprémi Egyetem Radiokémiái 
Tanszékének tanársegédje, 

harmadik helyezett:
Gméling Katalin

az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp 
és Felületkémiai Intézet munkatársa.

A kitüntetetteknek gratulálunk és azok
tól, akik tájékozatlanságunk miatt a névsor
ból kimaradtak, szíves elnézésüket kérjük.

Sz. G.
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V isszhangok egy szívet m elengető díjkiosztásról
Rátz tanár úr díj, 2003. november 18.

A jó  előkészítés meghatározza egy találko
zó sikerét. A rendezők most is kitűnőre 
vizsgáztak, de ez alkalommal mi kémiku
sok is készültünk: nagyszerű alkalomnak 
látszott az idei Rátz tanár úr díjkiosztása 
arra, hogy a kémiatanári szakosztály meg
hívott régi és új vezetői oldottabb körülmé
nyek között szót váltsanak, szót értsenek.

A szokásos keretműsor már kitűnő han
goló volt: ifjúsági zenekar, ifjú vezetővel, 
gyermeklány mesél a kis hercegről és a ró
káról, 11 éves zongoristatehetség, kitűnő 
balett az oktatás leglényegét bemutatva: a 
tanár szíve-lelke átmegy a tanítványába és 
viszont.

Szokás szerint minden díjazottól vetí
tettek néhány gondolatot, és ők élőszóban 
is hozzátettek valamit. Mikor a matemati
kai majd a fizikai díjazottak okos és min
denkit felkavaró szavait hallgattam, arra 
gondoltam, mit tudnak ehhez a kémikusok 
a végén hozzátenni. Hát tudtak! Kovácsné 
Csányi Csilla a kémia megszerettetését, a

mindennapi életünket átszövő kémia szép
ségét és fontosságát emelte ki. Amilyen 
szeretettel a diákjairól beszélt, arról nem
csak a kitűnő riporternek jutott az anyaság 
eszébe, hanem mindnyájunknak. Csilla 
nem is tiltakozott, „bevallotta”, hogy szere
tett diákjai mellett három gyermeke is van. 
Velkey László ugyanezzel, a jó  szülő-gyer
mek viszonnyal, mint a sikeres oktatás és 
nevelés alapjával kezdte: nagyapja, édesap
ja  rá hagyományozott gondolatai szerint él, 
és ezt tanítja a diákjainak is. Amikor -  mint 
legfontosabb -  erényről, szeretettől beszélt, 
mintegy összefoglalta azt, amiről az előző 
tanárok is vallottak: nagyon fontos, hogy a 
gyermekek a tantárgyakban rejlő felismeré
si lehetőségeket megéljék, és így megsze
ressék azokat. De ugyanilyen fontos, hogy 
a közösségben és a tanár-diák viszonyban 
megéljék azt a kölcsönös szeretetet, ami ezt 
a felismerési örömöt -  oda-vissza -  közve
títi, közvetíteni akarja. A Thália Színházat 
majdnem megtöltő jelenlévők meg-meg-

újuló tetszésnyilvánítása egyértelműen je 
lezte, hogy ők is egyetértenek mindegyik, 
de különösen a kémikus kitüntetettek ars 
poeticájával. Szívet melengető érzés volt!

Az ünnepséget követő állófogadás alatt 
először a hirtelen összeverődött kémikus 
vezetőség (Kálmán A lajos elnök, Liptay 
György alelnök, Szebényi Imre, az oktatási 
bizottság volt elnöke, Androsits Beáta ügy
vezető igazgató, Igaz Sarolta, a KÖKÉL és 
az Irinyi-verseny új gazdaasszonya és a fő
titkár) kis ünnepség keretében adta át a Bet
ti által „előkészített” virágot és palack bort 
a kitüntetetteknek. Hogy néhány percre az 
örökifjú Pillich Lajos, a díjat alapító 
Richter Gedeon gyár örökös elnöke is meg
tisztelt minket a jelenlétével, az külön öröm 
volt. Ezt követően -  úgy érzem -  sikerült, 
sikerülnie kellett, hogy a szívekre fagyott 
jeget elolvasszuk: Igaz Sarolta és a két éve 
ugyanitt Rátz tanár úr díjat kapott Várnai 
György tanár úr első beszélgetésének lehet
tünk szem tanúi, és nekem is sikerült 
néhány szót váltani a tanár úrral és felesé
gével.

Jó volt ezen az estén kémikusnak lenni!
K. Gy.

Rátz tanár úr díj 2003. évi kémikus nyertesei

Az alábbiakban ism ertetjük a kémikus 
nyertesek szakmai munkásságát.

Dr. Kovácsné dr. Csányi Csilla
1947-ben született. Az ELTE-TTK bioló
gia-kém ia szakán végzett 1972-ben.

1981 óta a Fazekas M ihály Fővárosi 
Gyakorló Iskola mind a mai napig aktívan 
tanító vezető tanára. 1995 óta a Fővárosi 
Pedagógiai Intézet kémiai vezető szakta
nácsadója, 1997 óta főtanácsosi minőség
ben. 1975-ben „summa cum laude” minősí
téssel doktorált.

Dr. Kovácsné dr. Csányi Csilla a hazai 
kémiai szakdidaktika egyik meghatározó 
személyisége. Ezt tanúsítja nagyszámú pub

likációja és könyve, sikeres szereplése és 
rendezői tevékenysége hazai és nemzetközi 
szakdidaktikai rendezvényeken. Tanítvá
nyai igen eredm ényesen szerepeltek a 
Hevesy- és Irinyi-versenyeken. 2002-ben a 
Magyar Kémikusok Egyesülete Kémia Ta
nári Szakosztályának elnökévé választották.

Dr. Velkey László
1955-ben született. Szegeden a JATE-TTK- 
n szerzett biológia-kém ia tanári diplomát 
1978-ban. Tevékenysége Sárospatakhoz 
kötődik, ahol a Rákóczi Gimnáziumban ta
nított 1981-től kezdve, majd 1992-től 10 
évig az Árpád Vezér Gimnázium igazgató
ja  volt. Ez év óta a Miskolci Fényi Gyula

Jezsuita gimnázium kémia-biológia szakos 
tanára.

Az ELTE-vel való kapcsolata révén szé
les körű tudományos kutatómunkát is vé
gez. Ennek eredményeként doktorált „sum
ma cum laude” minősítéssel 1985-ben. 
Részt vesz az ELTE „A viselkedés neurobi- 
ológiája” c. PhD-program jában. Számos 
hazai tudományos társaságban tölt be kü
lönböző funkciókat.

Kutatómunkája nem megy a pedagógiai 
tevékenység rovására. Széles körű és igen 
eredm ényes szakdidaktikai oktató-szer
vező tevékenységének betetőzését jelentik 
az általa kezdeményezett és 1986 óta rend
szeresen megszervezett „Sárospataki Diák
vegyész Napok”. Szakmai-levelezési kap
csolatot épített ki diákjai számára számos 
határainkon túli magyar és külföldi iskolá
val.

Hírek, adatok, információk

Ünnepi ülés Pungor Ernő akadém ikus 
80. szü letésnapja  alkalmából
(Budapest, 2003. október 30.)

Az MTA székház nagyterme adott helyet az 
MTA, a BME és az MKE közös ünnepségé
nek, am elyet Pungor E rnő  akadémikus 
tiszteletére szerveztek.

Az indító ünneplésen Görög Sándor 
akadémikus, az MTA Kémiai Osztály elnö
ke elnöklésével a köszöntők és a visszaem
lékezések hangzottak el. Köszöntőt mond

tak Hámori József, az MTA alelnöke, Hor- 
vai György, a BME rektorhelyettese, Pokol 
György, a BME Vegyészmérnöki Kar dé
kánja, Liptay György az MKE alelnöke, 
Hans M alissá professzor a bécsi TU-ből, 
Ari Ivaska professzor a turkui egyetemről, 
és Inczédy János akadémikus. Ezután négy 
visszaem lékezés következett. Farsang  
György professzor „A tanulás és a munka
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évei Pungor tanár úr mellett”, Tóth Klára 
akadémikus „Visszapillantás az ionszelek- 
tív elektródkutatás kezdeti éveire”*, Nagy 
Géza professzor „Pungor Ernő részvétele 
az áramló oldatos technikák fejlesztésé
ben”, és Havas Jenő, a Radelkis Kft. igaz
gatója „Pungor Ernő a hazai elektroanali-

tikai műszergyártás megalapozója” címmel 
tartotta meg beszédét.

A szünetet követő folytatásban R. P. 
B uck  professzor (Észak-karolinai Egye
tem) elnökölt, és öt angol nyelvű tudomá
nyos előadásra került sor. Az előadók 
Pretsch Ernő  (ETH Zürich), Y. Umezawa

(University o f  Tokyo), Lindner Ernő  
(University o f Memphis), Horvai György 
(BME) és Gyurcsányi E. Róbert (BME) 
voltak. A hivatalos ünneplés Buck profesz- 
szor zárszavával fejeződött be. RL

* Köszöntőbeszédét lapunk előző számában közöltük 
[Magy. Kém. Lapja, 58, 421 (2003)]

„Reológiai m érések a kutatásban és  az iparban” tárgyú 
szakm ai nap
(Budapest, 2003. szeptember 18.)

A Hungaropaar Kft. a Hotel Tulip Inn elő
adótermeiben a fenti címmel szakmai napot 
rendezett. A rendezvény célja az volt, hogy 
a területen kutató és dolgozó szakemberek 
számára új mérési elveket és módszereket, 
valamint ezek alkalmazási lehetőségeit mu
tassák be a meghívott előadók.

A szemináriumot az Anton Paar cég ma
gyarországi leányvállalatának vezetője, dr. 
Kárpáti Péter, a Hungaropaar Kft. ügyve
zető igazgatója nyitotta meg, és kifejtette, 
hogy a képviselet is igen nagy hangsúlyt 
fektet az egyetemekkel és kutatóintézetek
kel való együttműködésre és támogatásuk
ra, illetve a m éréstechnikai problémák 
megoldásorientált megközelítésére. A mé
réstechnika fejlődése és modernizációja ér
dekében a Hungaropaar Kft. minden érdek

lődője számára világszínvonalú termékeket 
forgalmaz.

Az előadások sorát Klaus Wollny 
(Physica, Stuttgart) nyitotta meg. A „Vis- 
cometry and rheology: basics and modem 
instrumentation” és a „Rheological investi
gations: applications” című előadásaiban a 
hagyományos rotációs, valamint az oszcil
lációs viszkozitásm érés elm életi hátterét 
mutatta be. Emellett kitért a Physica cég ál
tal ezen a területen gyártott készülékekre is, 
számos lehetséges alkalmazást bemutatva.

Az edédszünet után Dr. Thomas Lux- 
bacher (Anton Paar, Graz) „Zeta-potential 
measurement: new approach and instru
mentation” című előadásában bemutatott 
egy olyan elemzési elvet és új módszert, 
mely a felületi töltés mérésére szolgál, és

amelyet a kolloidkémiában igen gyakran 
használnak a vizsgált minták jellemzésére. 
Az előadás jól bizonyította, hogy a finom- 
mechanikában jártas Anton Paar cég m i
lyen szerteágazó gyártási tevékenységet 
folytat, és készülékei bizonyos területeken 
új távlatokat nyitnak.

Az utolsó előadást dr. Kárpáti Péter tar
totta. A „Sűrűség/fajsúly- és viszkozitás
mérés új lehetőségei: modem készülékek és 
alkalmazások” című előadásában ismertet
te az Anton Paar oszcillációs sűrűségmérés 
elméleti alapjait, valamint gyakorlati lehe
tőségeit. Az előadás második részében m i
nőség-ellenőrzésre használt viszkoziméte
reket mutatott be az előadó.

Az előadásokat műszeres bemutató kö
vette, ahol az előadások során bemutatott 
készülékek (sűrűségm érők, viszkozitás
mérők, zéta-potenciál mérő stb.) voltak 
megtekinthetők.

Kárpáti Péter

10. Vegyipari Környezetvédelmi é s  Kémiai Biztonsági 
Konferencia
(Eger, 2003. október 10-15.)

Ez évben a Magyar Vegyipari Szövetség 
10. alkalomm al rendezte meg Vegyipari 
K örnyezetvédelm i és Kémiai Biztonsági 
Konferenciáját. A konferencia fő témáit az 
Európai Unióhoz való csatlakozás joghar
monizációja, illetve az azzal járó kisebb- 
nagyobb problémák ismertetése, megoldá
suk útkeresése képezte. Az alábbiakban a 
rendezvényről, annak előadásairól és a kö
rülöttük kialakuló vitáról adunk tájékozta
tást a Magyar Vegyipar 2003. október-no
vemberi száma alapján.

A konferenciát Várhegyi Miklós, a 
MAVESZ elnöke nyitotta meg. Üdvözlő
szavai után Kovács F. László, a Borsod- 
Chem Rt. vezérigazgatója, a MAVESZ 
K örnyezetvédelm i B izottságának elnöke 
„Termelő fizess! A napirenden szereplő 
jogszabályok hatása a vegyiparra” címmel 
tartott bevezető előadást. Az előadó ismer
tette az EU-nak a környezetvédelm i és 
vegyipari biztonsággal kapcsolatos előírá
sai (termékdíj, környezetterhelési díj) telje

sítésére vonatkozó hatalmas munkát, rámu
tatott a magyar vegyipar ezzel kapcsolatos 
problémáira, a hazai hivatalos előkészítés
ben való részvételükre és az e téren elért 
eredményükre. Összefoglalásában Kovács 
F. László  a hatóság-ipar együttműködés 
gyengülését nehezményezte, továbbá szor
galmazta a m agyar-m agyarnak nevezett 
jogharmonizáció elősegítését a szabályozá
sok felülvizsgálatában, és az egyablakos 
rendszerek bevezetését a hazai engedélyez
tetésekben.

Rakics Róbert, a Környezetvédelmi és 
V ízgazdálkodási M inisztérium  helyettes 
államtitkára lényegében Kovács F. László 
felvetéseire reagált. Arról tájékoztatott, 
hogy Kovács F. László előadásában szerep
lő néhány kérdés és probléma nem minisz
térium a feladatkörébe tartozik, továbbá, 
hogy a rendelkezések egy része nem vonat
kozik a vegyiparra. Az előadó ösztönözte a 
vegyipari vállalatok résztvevőit és az ér
dekképviseleteket, hogy szálljanak be a

jogalkotási folyamatba: a minisztériumok
ban a főosztályvezetők a jogalkotás felelő
sei, de képviselői indítványok vagy akár 
szövegpontosító javaslatok formájában is 
lehet változtatásokat elérni.

Babcsány Ildikó, a Környezetgazdálko
dási Intézet Környezetvédelmi Igazgatósá
gának osztályvezetője „A vegyipari BAT* 
referendumok és ezek várható hatásainak a 
jogi követelményekre, különösen a kibocsá
tási követelményekre” című előadásában is
mertette az IPPC** kialakulásának történe
tét. Előadásából kiderült, hogy hol, mikor és 
milyen területeken kezdték meg a lehető leg
jobb elérhető technika kidolgozását. Az elő
adó helyzetképet adott a már bevégzett és 
még folyamatban lévő munkákról, amiről a 
http:/eippcb.irc.es internetes honlapon lehet 
részletesebb információkhoz jutni.

Borsányi Bognár Levente, a Környezet
védelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 
főosztályvezetője „Oldószerek és a csórna-

* A (Best Available Techniques) lehető legjobb elér
hető technikák angol kifejezésének rövidítése.

** Az (Integrated Pollution Prevention and Control) 
integrált szennyezésmegelőzés és -kontroll rövidí
tése.
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golási eszközök termékdíj-szabályozásával 
kapcsolatos tapasztalatok, problémák keze
lése” című előadásában ismertette a nagy 
vihart kavart szabályozás történetét, rende
zése jelenlegi helyzetét.

Prof. ár. Ungyáry György országos 
tisztifőorvos „A kémia biztonsági szabá
lyozás tapasztalatai, aktualitások. Az EU új 
stratégiája a munkahelyi egészség védel
mében” című előadásában ismertette mind 
a már élő szabályozást, mind néhány jövő
beni elképzelést a kémiai biztonság tovább
fejlesztéséről. Véleménye szerint az EU 
számítása a vizsgálati költségekről pontos, 
szemben az Amerikában becsült, sokkal na
gyobb értékkel. Kidolgozták a téma globá
lis harmonizációját. Ebben 26 veszélyessé
gi osztályt különböztetnek meg: a három 
helyett öt mérgezési veszélyosztályt amiatt, 
hogy a gyermekekre veszélyesebbek a ve
gyi anyagok. Hasonlóan a globálisan har
monizált rendszerben több környezeti ve
szélyosztály is van. Külön kitért az előadó 
a gyermekek egészségvédelmére a veszé
lyes vegyi anyagok kapcsán. Ennek a témá
nak a Kémiai Biztonsági Fórumban M a
gyarország a felelőse.

Dr. Gáspárné Bada Magda „Az EU új 
vegyianyag-stratégiájával kapcsolatos első 
tervezet” című előadásában az EU-nak az 
eddig is már nagy vitát okozó ún. új vegyi- 
anyag-stratégiáját ismertette. Az 1 200 ol
dalnyi szöveg ismertetésére az előadó még 
részleteiben sem vállalkozott, az megtalál
ható az interneten a w ww.europa.eu.int/ 
c o m m /e n g e rp risc c h e m ic a ls /c h e m p o l/

Hírek az iparból

Egis Rt.

5,5 Mrd forintos a szeptember 30-án záró
dott üzleti év konszolidált adózott eredmé
nye, ami 1,5 Mrd forinttal kisebb, mint az 
előző üzleti évben. Oka egyrészt, hogy 
most már nincs adómentessége a cégnek, 
másrészt az erős hazai valuta. Ez önmagá
ban 3,7 mrd-dal csökkentette az eredményt, 
mivel az export dinamikusan nőtt. Hazai pi
aci részesedésük 6,6%, ezzel harmadikak a 
Richter és a Novartis mögött.

Hűmet Rt.

A hum insavszárm azékokat forgalmazó 
tőzsdei cég rendkívüli közgyűlésén az 540 
M Ft-os alaptőke a törvény szerinti mini
mumra, 21 M Ft-ra való leszállítása, hitel- 
felvétel és tőkebevonás szerepelt a napi
rendben.

whiterpaper/reach.htm oldalon. A témával 
kapcsolatosan kiadott Fehér Könyv magya
rázatot ad arra, hogy mi tette szükségessé 
egy új vegyianyag-politika kialakítását az 
EU-ban. Tartalmazza továbbá a stratégia 
céljait, fontosabb elemeit, becsült költsége
it is. Az összefogott előadás üzenete is az 
volt, hogy bár sokban módosult az első 
szervezet, de még mindig nagyon bürokra
tikus, bevezetése sokba kerül, és a tovább- 
felhasználók számára hatalmas problémát 
jelent. Szerkesztőségünk felkérésére az elő
adó vállalkozott a téma összefoglalt tartal
mi ismertetésére lapunk egyik következő 
számában.

Vass Gyula, az Országos Katasztrófavé
delmi Igazgatóság főosztályvezetője, tűzol
tó ezredes, főtanácsos „A súlyos ipari bal
esetek megelőzéséről szóló jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos hatósági ta 
pasztalatok, aktualitások” című előadásá
ban röviden ismertette az úgynevezett biz
tonsági jelentések kiadásának történetét és 
azt, hogy az EU-csatlakozásunk szerződése 
szerint azokat 2004. májusig kell kiadni. 
A csatlakozó országok közül a Cseh Köz
társaság, Lengyel- és Magyarország 2002 
végéig lezárta az irányelv bevezetését és a 
biztonsági jelentés beadását. A többi or
szágnál ez 2004-2005-ig elhúzódik. A bi
zottsági vizsgálat szerint a magyar beveze
tés példaértékű.

Cseh Gábor, a Magyar Műszaki Bizton
sági Hivatal főosztályvezető-helyettese „A 
súlyos ipari balesetek megelőzéséről szóló 
jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos

Richter Gedeon Rt.

Az első háromnegyed évben a cég 107 Mrd 
Ft árbevételt és 24,8 Mrd rekord konszoli
dált, adózott eredményt ért el. Hazai piaci 
részarányuk 8,8%, a folyamatos exportnö
vekedés alapozta meg az eredményeket.

TEVA

A Biogal Rt. és a Humán Rt. izraeli többsé
gi tulajdonosa a legnagyobb generikus 
gyártó a világon. Most megvették az ameri
kai Sicor Inc. generikus injekciógyártó cé
get 3,4 Mrd USD-ért.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Mól Rt. megvált a Mol-Chem Kft. száz- 
százalékos tulajdonrészétől, am elyet 2,1 
milliárd forintért az MCM-Menedzser Kft.

előadásában beszámolt a hivatal ez évi át
szervezéséről és működése néhány problé
májáról.

Keresztes István, a MAVESZ főtitkár- 
helyettese „Az SQAS (Biztonsági és minő
ségi értékelő rendszer) a vegyianyag-szál- 
litásoknál” című előadásában azzal 
indokolta a CEFIC (Európai Vegyipari Ta
nács) támogatását, hogy kiküszöböljék a 
vegyianyag-gyártóknak és -szállítóknak a 
m inőségi auditok egymástól elkülönített 
végzését. Keresztes István elmondta, hogy 
a CHEM LEG/CHEM FED-2 programban 
folytatódik a SQAS hazai bevezetésének se
gítése, a terv szerint lefordítják a kérdés
jegyzéket is.

„A Környezetvédelmi Tanács tevékeny
sége, különös tekintettel a vegyipart és a 
gyógyszeripart érintő tém ákban kifejtett 
aktivitásra” című záró előadásában Ódor 
Erzsébet, a Sanofi-Sinthélabo Chinoin fő
osztályvezetője rámutatott arra, hogy a kör
nyezetvédelmi törvény 45. paragrafusa elő
írta ennek a tanácsnak a létrejöttét. Ebben a 
szervezetben a tudomány, az ipar és a zöld 
m ozgalmak képviselői egyenlő arányban 
képviseltetik magukat. Havonta egy ülést 
tartanak, ezekről hangfelvétel és jegyző
könyv, valamint egy összefoglaló készül, 
mely olvasható a honlapon is: www.okt- 
t.hu. A  tanács célja a kormány véleményal
kotásának és a törvényhozásnak támogatá
sa a környezetvédelmi témákban.

Sz. G.

vásárolt meg. A  világ olajtársaságainak ku
tatási és kitermelési tevékenységét vizsgáló 
John S. Herold Inc. tanulmányából kide
rült, hogy a Mól Rt. tavaly hordónként 9,04 
dollár nyereséget ért el a felszínre hozott 
kőolajon és a földgázon. Ezzel a magyar 
cég Európában az első, a világon a hetedik 
helyre került. Bokor Csaba, a kutatás-ter
melési divízió igazgatója úgy véli, hogy a 
tanulmány valódi elismerést jelent számuk
ra, mégpedig azért, mert ezekben a szá
mokban a gázkitermelés is benne van, ho
lott az elm últ három évben irreálisan 
alacsonyak voltak a hazai árak. Az elmúlt 
öt év összesített üzleti eredményei alapján a 
kutatás-termelési üzletág hozta a legtöbb 
pénzt a Mol-nak. A Mól előtt álló akvizíci
ók elsősorban a feldolgozás-kereskedelem 
területén való terjeszkedést je len the
tik -  mondja Bokor Csaba. Míg a Slovnaft- 
nál nincs saját kiterm elés, addig az INA 
esetében már a kutatás-termelés is fontos 
szerepet fog játszani. A magyar olajbányá
szat az elmúlt évek hatékony és eredmé
nyes m űködésével já ru lt hozzá a M ól-
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Slovnaft-TVK integráció pénzügyi feltét
eleinek biztosításához -  teszi hozzá az 
igazgató, aki szerint a hazai sajátosságok 
miatt a Mól mindig rá volt kényszerítve, 
hogy a legkisebb költségekkel és legkeve
sebb pazarlással dolgozzon. Jelenleg 130 
mezőn folyik kitermelés, ezzel önellátás te
kintetében Magyarország az európai me
zőny első felében van. A Jukosz-ügy kap
csán Bokor Csaba elmondja, hogy az orosz 
vállalattal közös projekt munkálatai során 
semmi nem érzékelhető a történésekből.

A nyári 750 millió euró után újabb 400 
millió euró áthidaló jellegű hitel felvételé
ről írt alá szerződést a Mól Rt. az ősszel a 
HVB Bank vezette bankkonzorciummal. 
Az olajtársaságnak alig egy hónap alatt si
került összehoznia az egy évre szóló hitel- 
szerződést. Megfigyelők emlékeztetnek rá, 
hogy az INA 25 százalékának megvétele 
novemberben zárult le, így az 505 millió 
dolláros vételár kifizetése is esedékes lehet. 
Ehhez társulhat -  még 2003-ban -  a Slov- 
naft-ajánlat 200 millió euró körüli költsége.

A Mól Rt. lakossági szolgáltatások diví
ziójának vezetője bejelentette: a vállalat 40 
benzinkútból álló hálózat létrehozását ter
vezi Szlovéniában. Szórád József ezt azon a 
sajtótájékoztatón mondta el, amelyet három 
új kút megnyitásának alkalmából tartottak. 
Két magyar töltőállomás már működik, és a 
most átadott három után még az idén újabb 
három kutat adnak át. A Mól 2007-ig 10 
százalékra kívánja növelni részesedését a 
szom széd országban. A szlovén hálózat 
m egfelelő felvevőpiacot jelent az INA- 
finomítókból kikerülő üzemanyag számára. 
Míg egy magyarországi benzinkút átlago
san évi 3,3 millió liter üzemanyagot értéke
sít, addig a szlovén kutak forgalma eléri az 
évi 4 milliót.

Várhatóan a közeljövőben döntés szüle
tik a Mól földgázüzletágába történő esetle
ges partnerbevonásról. Áldott Zoltán straté
giai és üzletfejlesztési igazgató szerint 
azonban a döntés meghozatalát nem sürge
ti az idő. Az sem kizárt, hogy megtartják a 
teljes üzletet, de adott esetben bizonyos te
vékenységeket partnerek bevonásával foly
tatnak. Az igazgató megerősítette: a gázár
rendelet megjelenése várhatóan biztosítja a 
mintegy 100 millió dolláros működési nye
reséget a cégnek.

A társaság Oroszországban zajló egyet
len projektje megduplázza a cég olajkészle
tét és -termelését 2004-ben és 2005-ben. 
A tervek közé tartozik a finomítókban 
megtermelt üzemanyag új külföldi nagyke
reskedelmi partnereken keresztüli értékesí
tése. A vegyipari fejlesztési programra 
ugyancsak nagy hangsúlyt helyeznek.

Mosonyi György vezérigazgató a sike
resen működő szibériai vegyesvállalatról

mkl

szólva elmondta: segítségével 2005 végére 
a cég megduplázza olajtermelését, amely 
jelenleg évi 1,1 milliárd tonna.

A Mól és a PKN Őrien esetleges egye
süléséről szólva a magyar cég vezetői el
mondták: a Mól stratégiájában a regionális 
konszolidáció szerepel, aminek célja, hogy 
egységes olajcsoport alakuljon a Balti-ten
ger és az Adriai-tenger között. A vezérigaz
gató kijelentette: az olajtársaság már 2001 
óta komoly és folyamatos tárgyalásokat 
folytat a lengyel olajvállalattal a két cég 
erőinek valamilyen szintű egyesítéséről.

A Mól Rt. bejelentette: miután teljesül
tek az INA-tranzakció lezárásához előírt 
feltételek, a magyar olajtársaság november
ben a horvát vállalat 25 százalék plusz egy 
szavazattal rendelkező stratégiai partneré
vé vált. Az ügylet lezárásához szükség volt 
az érintett versenyhatóságok jóváhagyá
sára, ezek közül a horvát és a magyar meg
érkezett, a szlovén versenyhivatal eljárását 
és döntését viszont nem várták be a felek. A 
M ól az INA 7-7 tagú igazgatóságába és 
felügyelőbizottságába egyaránt 2-2 tagot 
delegálhat. A felügyelőbizottságba Moso
nyi György vezérigazgatót és Áldott Zoltán 
stratégiai és üzletfejlesztési igazgatót, míg 
az igazgatóságba Geszti Lászlót és Cseh 
Bélát jelölte a cég. A Mól által kifizetett 
505 millió dolláros vételárat sokalló véle
mények helyett az utóbbi időben sorra lát
nak napvilágot a lehetséges szinergiákat 
vizsgáló elemzések, amelyek rendre arra a 
következtetésre jutnak, hogy a Mól, ha nem 
is olcsón, de nem is túl drágán vásárolt Hor
vátországban. A Mól Rt. -  egy nappal az 
505 millió dolláros vételár kifizetése, illet
ve a 25 százalékos pakett plusz 1 szavazat 
megszerzése után -  500 millió dollárral kí
vánja növelni az INA 2007-ig érvényes, je 
lenleg 1,6 milliárd dolláros beruházási elő
irányzatát -  erről Hernádi Zsolt, a Mól 
elnöke beszélt az M TI-nek Zágrábban. 
A többletből a benzinkúthálózatot, a kör
nyezetvédelmet és az informatikai hálóza
tot kellene a tervezettnél erőteljesebben fej
leszteni. Hernádi Zsolt szerint a 2,1 
milliárdos beruházási programot az INA sa
já t erőből is végre tudja hajtani, de ha szük
séges, a MÓL is hozzájárul ehhez. Mosonyi 
György elmondta, hogy mindkét cég célja, 
hogy együtt jelenjenek meg harmadik pia
cokon is. Tárgyalásokat folytatnak többek 
között Szíriában és Líbiában olajmező-fej- 
lesztésekről.

Az OMV is kész lett volna kifizetni a 
horvát olajvállalat negyedéért azt az 505 
millió dollárt, am elyet a Mól ajánlott. 
Az osztrák cég elismeri, hogy küldtek Zág
rábba egy ilyen értelmű faxot, a horvát ka
binet azonban az EU-tagságra pályázva, a 
választások előtt nem engedett az időn túli

akciónak, így létrejöhetett a legnagyobb 
magyar tőkekihelyezés. A Mól imázsa vá
ratlanul jól alakult Horvátországban. Ehhez 
hozzájárult, hogy a Mól támogatott egy del- 
finvédelmi alapítványt az Adrián, és horvá- 
tokat is bevettek abba az újságírócsapatba, 
amely Szibériában m eglátogatta a m a
gyar-orosz kutatásokat. A M ól leszerző
dött a legnagyobb horvát PR-ügynök- 
séggel, a Premisával, ez szervezte a 
sajtótájékoztatókat, és a Slovnaft-tapaszta- 
latok megismerésére Szlovákiába is vittek 
újságíró-delegációt.

A Mól 112 millió dollárt fizetett 2000 
márciusában a Slovnaft 36,2 százalékos pa
kettjéért. A horvát INA bevonásával a Mól 
már biztosan kikerülhetetlen lesz a régió
ban. A PKN társulni szeretne, de a Mól 4 
százalék körüli saját részvényállom ánya 
kevés 20-25 százaléknyi PKN papírért. 
A Mol-TVK-INA termelésének összehan
golása révén mintegy 2 milliárd dollárral 
emelkedhet a csoport értéke -  véli Miró Jó
zsef, a Cashline Értékpapír Rt. elemzője. A 
Mól vonzerejét a gázüzletág körüli bizony
talanság csökkenésében is látja a szakem
ber. A Mol-INA-Slovnaft együtt már csak
nem 1 200 kutat üzemeltet, és finomítói 
kapacitása meghaladja az évi 20 millió ton
nát.

A Mól terjeszkedési stratégiájának fon
tos eleme Románia. A Curierul National ro
mán napilap állítása szerint a Mól az OMV- 
vel együtt pályázna a Petrom 33 százalékos 
tulajdonrészére. Korábban a Mól kommu
nikációs igazgatója azt nyilatkozta, hogy 
vizsgálják a más pályázóval való közös fel
lépés lehetőségeit. A PKN is felvetette, 
hogy a Mol-lal együtt indulna a Petrom- 
pakettért, de ezt később cáfolták.

A Magyar Energia Hivatal elnöke meg
erősítette, hogy eddig hat vállalat -  köztük 
a BorsodChem Rt., a TVK Rt. és a Nitro
génművek Rt. -  jelezte, hogy 2004. január 
1 -jétől a szabad piacon vásárolja a földgázt, 
egy hetedik cég pedig fontolgatja e lépést. 
Horváth J. Ferenc elmondta: a hét cég dön
tésével ötszázalékos mértékben nyílik meg 
a gázpiac, ami éves szinten 6-700 millió 
köbméteres fogyasztást jelent. A szakem
berek 5-10 százalékos árcsökkenésre szá
mítanak. Mivel a piacra lépő hét cég szá
mára sincs elegendő im portkapacitás, a 
Mól Rt. rendszerirányítója nyilvános aukci
ón osztja el a szabad kapacitásokat -  mond
ta a MÉH elnöke.

A Mól Rt. százhalombattai kőolaj-fino
mítója számára a Magyar Villamos Művek 
Rt. (MVM) versenypiaci kereskedő cége, 
az MVM Partner Energiakereskedelmi Rt. 
szállítja a villamos energiát novembertől. 
A szerződés 2004. decem ber 31-ig szól. 
A megállapodással a Mól cége a korábbinál
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kedvezőbb feltételekkel biztonságos ver
senypiaci villam osenergia-ellátáshoz jut, 
az MVM Partner Rt. pedig a hazai feljogo
sított árampiac mintegy hat százalékot sze
rezte meg. A Mól Rt. Dunai Finomítója 
számára 660 gigawattóra energiamennyisé
get szállít a villamosenergia-kereskedő.

Pannonplast Rt.

A 2003. november 3-i, a Karsai Flolding ál
tal összehívott rendkívüli közgyűlés hatá
rozatai a következők voltak. Fehér Erzsé
betet, az igazgatóság volt elnökét, ill. volt 
vezérigazgatót, valamint Kerék Csabát és 
Mészáros Jánost, a Britton ügyvezetőit 
visszahívta a közgyűlés az igazgatóságból, 
míg Illéssy Jánost, Pázmándy Gyulát és 
Újlaki Gábort megerősítette abban. Flárom 
évre igazgatósági taggá választották Zoltán 
Csabát, a NABI volt igazgatósági tagját, a 
RÁBA fb-i tagját és Molnár Lászlót, a GKI 
Gazdaságkutató Intézet igazgatóját. Utóbbi 
két személyt a CA Alapkezelő javasolta.

A közgyűlés eltörölte az alapszabály V. 
28 pontját, mely korlátozta a közgyűlésen a 
részvényesek szavazati jogát.

Az új igazgatóság első ülésén Illéssy Já

nost egyhangúlag vezérigazgatóvá és 3 
igen és két tartózkodás mellett az igazgató
ság elnökévé megválasztotta.

Egyesült Vegyiművek Rt.

Ismét új tulajdonosa van a kozmetikai és 
háztartás-vegyipari cikkeket gyártó cég
nek. A Csatorna-szigeteken bejegyzett 
Eurovalue Investment Ltd. tulajdonában lé
vő, még jogerősen nem  bejegyzett 
EuroChem Invest Kft. (ügyvezetője Kása 
Zsuzsanna) birtokába került a részvények 
93%-a. A  fennmaradó 7% az MRP tulaj
donlásból maradó dolgozói tulajdonban 
van. Az EVM Rt. 2002-es adatai: árbevétel 
7,3 Mrd Ft, adózott nyereség 334 M Ft. 
A vezérigazgató Kis Attila.

Körte-Organica Rt.

100 M Ft-tal tám ogatja az Európai Unió 
Life programja, 260 M Ft-tal a K  és H Bank 
Rt. a Budapesti Vegyiművek területén fel
épülő környezetvédelmi beruházást. Ennek 
keretében a kimerült sósavpácleveket dol
gozzák fel a Körte-Organica Rt. saját eljá
rásával vas-kloriddá vegyszeres kezelés

után. Jelenleg 8 000 t vas-kloridot importá
lunk, ezzel a beruházással ebből 3 400 t-át 
kiválthatunk, és egyidejűleg 1 200 t/év 
sóterhelés is megszűnik.

Vegyépszer Rt.

Tímár Gyula elnök-vezérigazgató novem
berben bejelentette: a Vegyépszer Rt. és a 
H ídtechnika Kft. megvette a Ganz Híd-, 
Daru- és Acélszerkezet-gyártó Rt. százszá
zalékos tulajdonrészét. Az elmúlt években 
a Ganz HDA olyan hazai nagyvállalatoktól 
kapott m egrendeléseket, m int a MÁV, a 
Strabag, a Hídépítő, a Mól, a Dunaferr és a 
Mahart.

DAM Steel Rt.

A felszámolás alatti cég eszközeiért 5 Mrd 
forintot, az azokat m űködtető Borsodi 
Nemesacél Acélgyártó Kft.-ért 3 M Ft-ot 
szeretne kapni az értékesítést meghirdető 
felszámoló, a Dunaholding. A termelés fo
lyamatos, havi 22 et, ennek felét exportál
ják.

K. Gy.

Ö sszefoglaló jelen tés az OTKA Élettelen 
Term észettudom ányi Kollégiumához tartozó, OTKA által 
tám ogatott, 2001-ben lezárult és  2002-ben értékelt kutatási 
tém ák legkiem elkedőbb eredm ényeiről a kémia területén

Kémia I.
(analitikai kémia, fizikai kémia, szervetlen 

kémia, radiokémia)

Az elméleti kémia területén számos mód
szertani eredmény született. Idesorolhatók 
a perturbáció számítás eredményei, a pro
teinek konformáció változására vonatkozó 
NMR spektrumok kvantumkémiai számí
tása. Sikerrel alkalmazták a sűrűség-funk
ciónál elm életet sokatom os komplexek 
szerkezetének meghatározására. Elemi re
akciók m echanizm usának felderítésére 
számítási módszereket dolgoztak ki. Tisz
tázták az egyensúlytól távoli, stacionárius 
hidrodinamikai modellrendszerek hőmér
sékletének természetét a konfigurációs hő
mérséklet koncepciójának segítségével.

A  koordinációs kémiai kutatások a bio
molekulák (pl. SÓD, foszfoészteráz enzi
mek) szerkezeti és funkcionális modelljei
re, különféle potenciálisan gyógyászati 
jelentőséggel bíró ónorganikus komplexek
re, hidroxámsavak fémkomplexeire, NMR 
kontrasztanyagokra, élettani hatású Al(III)

és V(IV) komplexek biospeciációjára értek 
el új, kiemelkedő eredményeket.

Felfedeztek egy új oszcillációs reakciót, 
az ún. brom át-hipofoszfit-aceton-M n(II)- 
katalizátor rendszert. Elsőként szabályoz
ták a kémiai káoszt egy gázfázisú égési 
reakcióban. Kidolgozták az áramlás indu
kálta mintázatképződés ún. hullámfelhasa- 
dási mechanizmusát. Új gél- és membrán
reaktorokat fejlesztettek ki a kémiai 
mintázatképződés vizsgálatára.

A kémiai analitika tém aterületén az 
elválasztástechnikai és spektroszkópiai 
módszerek on-line összekapcsolása veze
tett új eredm ényekre. Jelenleg a HPLC- 
MS-MS és a HPLC-MS-NMR kapcsolások 
állnak a módszertani kutatások homlokte
rében. Ez utóbbiak különösen a biológiai 
mátrixokból kivont komponensek azonosí
tása vonatkozásában fontosak. Igen ered
ményes kutatások folynak a vezető polime
rek, az önszerveződő nanorétegek, a kémiai 
és biológiai szenzorok fejlesztése és gya
korlati alkalmazása területén.

Az anyagtudomány, a kolloidkémia és a

katalízis területén végzett kutatások, első
sorban a nanorészecskék, ill. a nano- 
szerkezetű adszorbensek és az ún. intelli
gens anyagok (pl. m ágnesezhető gélek) 
kutatása területén vezettek új eredmények
hez. A nagy diszperzitásfokú nemesfém, 
ill. félvezetőket tartalmazó katalizátorok 
preparálása, szilárd-gáz és szilárd-folyadék 
határfelületi tulajdonságaik jellem zése és 
katalitikus hatásuk vizsgálata területén 
rangos folyóiratokban publikált eredm é
nyek keltettek jelentős nemzetközi vissz
hangot.

Kémia II.
(szerves kémia, műszaki kémia, makro- 

molekuláris kémia, élelmiszer-tudomány)

A sok igen figyelemreméltó eredmény kö
zül csak szem elvényszerűen sorolhatunk 
fel néhányat.

A pirospaprikából izolálható kapszantin, 
kapszorubin és kriptokapszin különböző 
szemiszintetikus származékait (kapszantol, 
kapszatnol-3’-on, kapszorubol, kapszoru- 
bol-6’-on és kriptokapszol 3’- illetve 6 ’- 
sztereoizom erjeit) sikerült előállítani. 
A  kutatók részlegesen acetilezett karoti- 
noidokat nyertek teljesen acetilezett karoti- 
noidokból. A mintegy 40 szemiszintetikus 
vegyület szerkezet- és konfígurációmegha-
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tározását UV/VIS, CD és NMR és tömeg
spektrumuk alapján végezték el. Az előállí
tott vegyületek segítségével CD és UV- 
spektroszkópiával lehetett a karotinoid 
aggregátumok tulajdonságait meghatároz
ni. Kimutatták, hogy a szupramolekulák H- 
(card-pack) és J-típusú (head-to-tail) szer
veződése a hidroxilcsoportok helyzetétől és 
konfigurációjától függ. Sikeresen vizsgál
ták a lutein és lutein-diacetát spontán létre
jövő folyadékkristályokra emlékeztető 
szupramolekuláris szerveződését is.

Fontos eredményeket hozott a makro
ciklusos koronaéterek vizsgálata. A kutatók 
kereskedelemből könnyen beszerezhető és 
viszonylag olcsó alapanyagokból kiindulva 
többlépéses szintézisekkel számos külön
böző heterociklus egységet tartalmazó 
akirális és enantiomertiszta királis korona
éter típusú makrociklust állítottak elő. Igen 
eredményesen kutatták a királis makrocik
lusok protonált királis szerves primer 
am inokkal szemben m utatott enan- 
tioszelektivitását *H NMR, cirkuláris 
dikroizmus és lumineszcencia spektroszkó
piával, illetve röntgendiffrakcióval. N é
hány alkalmasan kiválasztott királis koro
naétert, kovalens kötésekkel szilárd 
hordozókhoz (szilikagél, ill. Merriefield- 
féle polimergyanta) kötöttek, és az így ka

pott királis állófázisok segítségével számos 
protonált racém szerves primer amint kitű
nő hatásfokkal rezolváltak kromatográfiás 
úton.

Igen jelentős munka során a kutatók 
többgyűrűs, nitrogéntartalmú hetero- 
aromás vegyületek olyan speciális átalaku
lásait tárták fel, melyeknél a reagens az el
vileg lehetséges támadáspontok közül csak 
egyetlen helyen, szelektíven valósul meg. 
A  kutatások a gyűrűzárási folyamatokra, 
gyűrűfelnyílási folyamatokra, valam int a 
gyűrűrendszerek alkilezésére egyaránt 
kiterjedtek. A szelektív reakciók felismeré
sének szintetikus gyakorlati jelentősége 
mellett az új származékok biológiai vizsgá
lataival is foglalkoztak. Felismerték, hogy 
néhány új heterociklusos vegyület inter- 
kalációs készséggel rendelkezik, valamint 
gátolja a multidrog-rezisztenciát.

Fiatal kutatók 1,3-dipólusok természe
tes szerves anyagok szintézisében való 
felhasználási lehetőségeit vizsgálták. Új 
szintetikus m ódszert dolgoztak ki spiro- 
oxindol-alkaloidok előállítására azometin- 
ilidek 1,3-dipoláris cikloaddíciójával. Ha
sonló megoldást alkalm aztak az első a 
term észetből izolált nem peptid jellegű 
bradykinin Bj és B2 receptor antagonista 
martinelline alkaloidok gyűrűrendszeréijek

felépítése érdekében. Munkájuk során az 
azom etinilidek eddig teljesen ismeretlen 
elektrociklizációs reakcióképességét derí
tették fel, és részletesen vizsgálták e reakci
ók felhasználási lehetőségeit.

A folyamatrendszerek dinamikus mo
delljeinek a vegyészm érnöki tudomány 
eredményei által jól meghatározott szerke
zete van, amelyet szintaxissal és szemanti
kával rendelkező stringekkel, gráfokkal és 
Petri-hálókkal lehetett leírni. A kutatók 
modellegyenletek és a modellezési feltéte
lek formális leírása segítségével kidolgoz
tak egy olyan számítógéppel segített mo
dellezési m ódszertant és egy intelligens 
modelleditort, amellyel a modellek feltéte
lezés-vezérelt módon építhetők, egyszerű
síthetek és dokumentálhatók. A folyamat
rendszer m odelljének struktúra gráfját 
felhasználva algoritmusokat dolgoztak ki a 
folyamat strukturális irányítási és kiszámít
hatósági tulajdonságainak analízisére, vala
mint a folyamat struktúrájához illeszkedő 
elosztott szabályozó struktúrák tervezésére. 
K ifejlesztettek egy m oduláris, színezett 
Petri-hálókon alapuló intelligens diagnosz
tikai rendszert, amely a diagnózis eredmé
nyéből tanulva pontosítani is képes a mo
dellt.

Az OTKA 2003/3. Hírlevele alapján

Syye&üteti élet

MKE HÍREK

Zrínyi Miklós részesült a 2003. évi 
Náray-Szabó István tudom ányos díjban

A Magyar Kémikusok Egyesülete a Náray- 
Szabó Istvánról elnevezett tudományos dí
ja t néhány éve a tudomány napja alkalmá
ból adja ki. A díjat 2003-ban az Egyesület e 
célra szervezett bizottsága Zrínyi Miklós
nak, Náray-Szabó István kései utódjának, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Fizikai Kémiai Tanszéke tanszék- 
vezető egyetemi tanárának ítélte.

Zrínyi Miklós 1949-ben született. Álta
lános és középiskoláit Kaposváron végezte, 
majd 1974-ben szerzett diplomát az ELTE 
Vegyész Szakán. 1974-től 1992-ig dolgo
zott az ELTE Kolloidkémiai Tanszékén kü
lönböző oktatói beosztásokban, és mint 
egyetemi docens került a BME Fizikai Ké
mia Tanszékére 1992-ben, ahol jelenleg is

dolgozik, mint tanszékvezető egyetemi ta
nár.

Főbb kutatási területei, am elyekben 
nemzetközi elismertséget szerzett: mágne
ses és elektromos térre érzékeny elaszto
merek, intelligens anyagok előállítása és 
tulajdonságainak vizsgálata, polimergélek 
mechanikai, term odinam ikai és orvosbi
ológiai tulajdonságainak tanulmányozása, 
mintázatképződés gélekben.

Tudományos munkásságának összefog
laló adatai:

-re fe rá lt cikkek száma összesen: 136, 
ebből külföldi folyóiratban (konfe
rencia absztrakt nélkül): 111, hazai 
idegen nyelvű folyóiratban: 3, hazai 
magyar nyelvű folyóiratban: 22

-h iv a tk o záso k  száma (önhivatkozás 
nélkül): 415

-  kumulatív impakt faktor: 129,8
-n em ze tk ö z i konferenciai előadások

száma: több mint 100
-  monográfiák száma: 1
-  monográfiafejezetek száma: 8
Tudományos fokozatai: a kémiai tudo

m ányok doktora (1993), a kémiai tudo
mány kandidátusa (1987), egyetemi doktor 
(ELTE) (1977).

Számos díj (Szent-Györgyi Albert-díj 
1999, Erdey László-díj 1997, Buzágh Ala- 
dár-díj 1981) tulajdonosa, tudományos 
közéleti tevékenysége kiterjedt.

A  díjat hosszabb külföldi kiküldetése 
miatt későbbi időpontban adják át a kitün
tetettnek.

Gratulálunk!
Sz. G.
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Emlékeztető az MKE gb novem ber 11-i üléséről

Jelen voltak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Körtvélyessy Gyula

1. Áttekintették az októberi kontrolling 
adatok alapján az MKE gazdálkodását. 
A bevételek-kiadások pozitív egyensúly
ban vannak, kellő eredménytartalék látszik 
év végéig a biztos gazdasági egyesületi mű
ködéshez. A GB kifejezte ezért elismerését 
az ügyvezetés felé.

2. A 2003. évi MKE által szervezett 
konferenciák általában a terv szerinti gaz
dasági eredményt hozták, ami alapvetően 
hozzájárul az egyesület működéséhez, tag

jaink számára a gazdasági keretek biztosí
tásához. A konferenciák szervezésével 
kapcsolatos visszajelzések az ügyvezető 
igazgató tájékoztatása alapján általában 
erősödő bizalomra utalnak, amelyet szeret
ne az MKE iroda arra kihasználni, hogy a 
jövőben egyre több rendezvény, konferen
cia fő szervezőjévé váljon a tagság haszná
ra és működési feltételei biztosítására.

3. Áttekintették a 2004. évi rendezvény 
tervet is, ami kellő alapot nyújt a 2004. évi 
szakmai egyesületi munkához, bár még 
vizsgálandó a nemzetközi rendezvényünk

nél az eredményesség növelésének lehető
sége.

4. 2004. évi tervünk első változata elké
szült, a szükséges változtatásokat megbe
szélték, amelyet a 2005-2006. évi görgetett 
tervvel együtt Androsits Beáta a következő 
gb-ülésre elkészít. Ugyancsak megbeszél
ték mindazon szempontokat, amelynek ki
munkálása szükséges a görgetett tervünk 
elkészítéséhez és ami vitaalapul szolgál a 
december 5-6-i ib üléshez.

5. Költség elszámolási rendszerünk fej
lesztésének kérdését a következő ülésünkre 
halasztották. Felelős Androsits Beáta

6. Következő gb-ülés december 1-jén 
16.30-kor lesz.

Összeállította: Banai Endre

A Szerves é s  Gyógyszerkémiai Szakosztály hírei

Az egyesület Szerves és Gyógyszerkémiai 
Szakosztályának egyik legfontosabb fel
adata, hogy elősegítse a szerves és gyógy
szerkémia eredményeinek és fejlődési irá
nyainak a hazai kutatók körében történő 
megismertetését. Ennek érdekében rend
szeresen konferenciákat és előadóüléseket 
szervez, és támogatja a szerves és a gyógy
szerkémia területén munkáját elindító fiatal 
generációt.

K iemelkedő tudományos eseménye a 
kétévenkénti vegyészkonferencia, a szerves 
és gyógyszerkémia legrangosabb hazai fó
ruma, melyen hagyományosan az elméleti 
szerves kémia, gyógyszerkémia, szintetikus 
szerves kémia és a természetes eredetű 
anyagok kémiája területének legújabb ered
ményeiről esik szó. A 2001-ben Hajdúszo
boszlón megrendezett konferencia helyszí
ne megfelelőnek és kellemesnek bizonyult, 
ezért, szinte közkívánatra, szakítva az új 
konferencia -  új helyszín hagyománnyal, a 
2003. évi vegyészkonferenciát is Hajdúszo
boszlón rendeztük meg. Örvendetes, hogy a 
résztvevők létszáma a legutóbbi 270 főről 
mintegy 340-re emelkedett, amelyből jelen
tős részarányt képviseltek a doktorandusz 
hallgatók. A 2003. június 26-28-ig tartó 
rendezvényen 7 felkért előadó által bemuta
tott plenáris, továbbá 30 húszperces előadás 
hangzott el. Új elemként kerültek a prog
ramba a „cégbemutató” előadások; a CIL 
M agyarországi K épviselet és a Sigma- 
Aldrich Kft. részéről hangzott el egy-egy te
vékenységismertető. A poszterek száma is 
jelentősen emelkedett a két évvel ezelőtti
hez képest; 121 került bemutatásra. A kon
ferencia kiadványának színvonala sem ma
radt el a kor lehetőségeitől, a programot, az 
előadás-kivonatokat, a résztvevők listáját és 
a szerzőindexet is áttekinthető formában

tartalmazza, színes borítót is kapott, sőt CD- 
változatát is megkapták a résztvevők.

A rendezvényről készült néhány fény
kép az interneten is m egtekinthető: 
http://www.staff.u-szeged.hu/~orgm edch/ 
fenvkepek.htm.

A konferenciát Mátyus Péter, a szakosz
tály elnöke nyitotta meg. A résztvevőket 
Antus Sándor (Debreceni Egyetem), 
Zékány András (MKE Hajdú-Bihar megyei 
Csoport), Kálmán Alajos (MKE), valamint 
Szántay Csaba (MTA) köszöntötte. Ez év
ben is kiváló előadókat sikerült megnyer
nünk a plenáris szekció számára.

A nyitó előadást a társtudomány farma
kológiát képviselve Magyar Kálmán tartot
ta „A farmakológia és gyógyszerkémia 
kapcsolata” címmel. Előadásában áttekin
tette a két tudományág közös történetét, il
lusztrálta az együttműködés és együttgon
dolkodás szükségességét, végül megálla
pítva, hogy „ ... a szintetikus szerves ké
mia, ezen belül a gyógyszerkémia és a far
makológia közös sikerre van kárhoztatva.” 
Hajós György „Heterociklusos ikerionok, 
új szintetikus lehetőségek” című előadásá
ban új kutatási eredményeik közül válasz
tott példákkal bemutatta, hogy milyen sok
féle szintetikus lehetőség rejlik a hetero
ciklusos ikerionokban. Kitért az előállított 
vegyületek gyakorlati -  elsősorban bioló
giai -  felhasználási lehetőségeire is. 
A BME Szerves Kémia Tanszékén nagy 
hagyományokkal rendelkező alkaloid
kémiai kutatások új eredményeiről számolt 
be Kalaus György („Váratlan reakciók az 
alkaloidkémiában”). Számos, saját kutatási 
eredményekből vett érdekes példával be
mutatta, hogy a „váratlan reakciók” tanul
mányozása hogyan vezethet értékes ered
ményekhez. Schneider Gyula „Exo-hetero-

ciklusos szteroidok szintézise” című elő
adásában a nagy múltú és elismert szegedi 
szteroidkémiai kutatások egyik aktuális 
vonulatát, a szteránváz D-gyűrűjéhez kap
csolódó heterociklusok kiépítési lehetősé
geit ismertette. A szintetikus szerves kémi
ai súlypontú előadásban kitért az eddig el
végzett biológiai vizsgálatok eredményeire 
is. Hermecz István munkatársaival („V- 
propargil-ter-c/er-amin-A-oxidok nem várt 
átrendeződése”) a selegilin-A'-oxidok ké
miai tulajdonságainak vizsgálata során vá
ratlan reakciókat tapasztalt. Ismertette az 
átrendeződés révén keletkezett termékek 
szerkezetigazolásának menetét, és a reak
ció kiterjeszthetőségét más rendszerekre. 
A reakció mechanizmusára vonatkozó ja 
vaslatot is bemutatott. Herczegh Pál „Anti
biotikum -származékok szintézise” című 
előadásában a hagyományosan igen ered
ményes debreceni kutatócsoport munkájá
ból kaphattunk ízelítőt: a perikozin antibio
tikum áthidalt gyűrűs analógjának szintézi
se, a leinamicin aktív molekularészletének 
beépítése az uridin molekulába, illetve kü
lönböző antibiotikumok trimerjeinek és 
polimerjeinek előállítása -  mind szép szin
tetikus eredmény. Keglevich György 
„[4+2] Versus [2+2] cikloaddíciós reakciók 
a foszforheterociklusok körében” címmel 
m egtartott előadásában dim etil- 
acetiléndikarboxilát és dihidrofoszfinin- 
oxidok között lejátszódó cikloaddíciós 
reakciókat m utatott be. Az elm életi 
szempontból is jelentős felismerések, az át
alakítások során tapasztalt váratlan, 
szubsztituensfüggő kemoszelektivitás raci
onális magyarázata és az értékes szinteti
kus eredmények a foszfor-kémiai iskola 
munkájának szép folytatásai.

A rövid előadások is szinte kivétel nél
kül értékes kutatási eredményeket mutattak 
be, sajnos hely szűkében nem térhetünk ki 
rájuk részletesen.
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Az utolsó húszperces előadást a szak
osztály által első ízben meghirdetett „medi
cinái chemistry” témájú legjobb PhD-dol- 
gozatra vonatkozó díjat elnyert Molnár 
László tartotta „Számítási módszerek agyi 
penetráció előrejelzésére” címmel.

A poszterszekció intenzív vélemény- 
cserék fóruma volt. Az itt kiállított munkák 
mind tartalmukban, mind kivitelükben (túl
nyomórészt PowerPointtal szerkesztett, 
egyben nyomtatott posztert láthattunk) 
szintén magas színvonalat képviseltek. 
Ez alkalommal is volt poszterverseny, a bí
rálóbizottság Schneider Gyula elnökletével 
az alábbi döntést hozta:

I. hely: Farkas Viktor, Ignace Hanssens, 
Mák Marianna, Majer Zsuzsa: Ion klasz- 
terek tanulmányozása fehérjékben cik- 
lopeptid modellekkel

II. hely: Rác Bulcsú, Csongrádi Anikó, 
Molnár Árpád: Mechanokémiai szintézis
sel készült Si02 hordozós heterofoszfor- 
volffámsav katalizátorok vizsgálata

III. hely: Éliás Olivér, Károlyházy Lász
ló, ifj. Regdon Géza, Hódi Klára, Erős Ist
ván, Mátyus Péter: Policiklusos piridazi- 
nok szintézise terc-amino effektus 
alkalmazásával: a terc-aminocsoport szere
pe.

A konferencia Kálmán Alajosnak, az 
egyesület elnökének zárszavával ért véget.

Fontosnak tartjuk a gyógyszerkémia 
nemzetközi szervezeteivel való kapcsolat- 
tartást. 19 európai ország gyógyszerkémiai 
képviselőit (hazánkat a mi szakosztályunk

képviseli) fogja össze az EFMC (European 
Federation fór Medicinái Chemistry, hon
lapcím: http://www.efmc.ch'). A  szerveze
tet 1970-ben alapították. Fő célja a gyógy
szerkémiai tudom ány fejlesztésének 
elősegítése az egyes nemzeti egyesületek 
közötti kapcsolatok és a nemzetközi együtt
működések segítése által. Tevékenységi 
köre nem csak Európára terjed ki, szoros 
kapcsolatokat ápol az American Chemical 
Society Medicinái Chemistry Division-já- 
val is, de ugyanúgy kapcsolatot tart az ázsi
ai partnerszervezettel (Asian Federation fór 
Medicinái Chemistry, AFMC) is.

Az EFMC kiem elt fontosságú tevé
kenysége a kétévenkénti International 
Symposium on M edicinái Chemistry 
(ISMC) megrendezése. 1970 óta számos 
európai (Olaszország, Németország, Spa
nyolország, Svédország, Franciaország, 
Anglia, Hollandia, Svájc, Magyarország), 
sőt Európán kívüli ország is (Izrael, Kana
da) adott otthont ezen rendezvénynek. 
Az utóbbi ISMC-k jellemző átlagos részvé
teli adatai: 1 400 fő több mint 40 országból. 
A legutóbbi szimpózium helyszíne Barce
lona volt, 2004. aug. 15-19 között pedig 
Koppenhágában rendezik a XVIII. ISMC-t 
(honlapja: http://www.ismc2004.dk/').

A Journal of Medicinái Chemistry-ben 
megjelent közlemények mintegy 40%-a eu
rópai kutatóktól származik. Az európai 
gyógyszerkémia és gyógyszerkémikusok 
növekvő súlyát mutatja, hogy a J. Med. 
Chem. szerkesztőbizottságában az EFMC-

nek saját képviselője van.
Az EFMC további célja az egyes nem

zeti egyesületek által szervezett nemzetkö
zi konferenciák támogatása is. Újabban le
hetőség nyílt fiatal kutatók részvételének 
tám ogatására olyan konferenciákon, me
lyeket az EFMC szponzorál.

Az EFMC kétévente díjakat ad át a 
gyógyszerkémia területén kimagasló ered
ményeket elért kutatóknak. Ezek a követ
kezők: Nauta Award, UCB Award, Prous 
Science Award.

A szervezet nyom tatott kiadványa az 
angol nyelvű EFMC évkönyv. A közelmúlt
ban megjelent második évkönyv a fentebb 
em lített célokat, konferencianaptárt, s 
emellett a terület egy kiemelkedő képvise
lőjének a gyógyszertervezésre vonatkozó 
gondolatait összefoglaló közlem ényt (ez 
évben Hugó Kubinyi: In search fór new 
leads) tartalmazza. Megtalálhatók benne a 
tagegyesületek legfontosabb adatai is. (A 
wolfling@ chem.u-szeged.hu címre elkül
dött e-mailben az évkönyv a készlet erejéig 
igényelhető.)

Az EFMC jelenlegi elnöke Prof. Dr. 
Ferran Sanz (Spanyolország). Valamennyi 
tagország képviselőinek tanácskozó és 
döntéshozó testületé a Management Com- 
mitte (új elnevezése 2003 októberétől: 
Council), melyben a magyar gyógyszerké
m ikusokat Mátyus Péter (delegate) és 
Wölfling János (correspondent) képviseli.

Wölfling János

Tájékoztató a Magyar Kémikusok Egyesülete 
néhány m unkaszervének
2004. évi m unkaprogram jára vonatkozó elképzeléseiről I.

Lapunk kötelességének és jogosítványának 
megfelelően szeretné tájékoztatni olvasóit 
egyesületünk és azon belül annak munka
szervei 2004. évre vonatkozó munkájáról. 
Ilyen tájékoztatót már elmúlt számainkban 
is közöltünk, jelen számunkban annak lap
zártájáig beérkezett újabb néhány munka- 
programot közlünk.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
területi szervezet

Az MKE BAZ megyei Területi Szerveze
te 2004-ben is folytatni kívánja a 
2003-ban felfrissített szellemű működését. 
Ennek lényege, hogy a programok nagy ré
sze a BorsodChem  Rt. üzemi csoport, a 
TVK Rt. üzemi csoport és a Miskolci Egye
tem csoportjának szervezésében megvaló
suló tevékenységen alapulnak.

Fenti csoportok programjai két kategó
riába sorolhatók, úgymint „nyílt esemény”, 
amelyen csoporton kívüli meghívottak is 
részt vehetnek és „belső program”, ame
lyen az adott csoport működési környezete 
(vállalat, egyetem) vehet részt.

A BC Rt. és TVK Rt. üzemi csoportok 
egyenként 4-6 programot terveznek évente. 
Az MKE BAZ megyei Területi Szervezet 
által szervezett/támogatott programok:

-  Miskolci Egyetem szakmai nap 2004. 
II. negyedév (M KE BAZ megyei 
Csoport)

-  Borsodi Vegyipari Nap 2004. IV. ne
gyedév (MKE BAZ megyei Csoport)

-  MKE Műanyag Konferencia, Miskolc 
(támogatott)

-  X. D iákvegyész Napok, Miskolc 
2004. április (támogatott)

Tagjaink közül szám osán tevékenyen
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részt vesznek az MKE különböző szakosz
tályai munkájában.

Kovács Attila

EGIS Gyógyszergyár Rt. 
üzemi csoport

Mivel a 150 fős EGIS gyógyszergyári cso
port tagjai nemcsak vegyészek és vegyész
mérnökök, hanem a gyógyszergyári jelleg 
miatt gyógyszerészek, orvosok, biológusok 
és műszaki értelm iségiek, programjaink 
között a nem kémiai jellegű rendezvények 
is helyet kapnak. Evek óta tart az a nagy si
kerű előadás sorozat, amit az EGIS Farma
kológiái központjában szervez dr. Szabó 
Géza tagtársunk, elsősorban biokémiai és 
farmakológiai tém akörökben. Hagyom á
nyos rendezvényeink közül tovább kíván
juk folytatni a vállalat egy-egy szervezeti 
egységét, illetve tém akört bemutató elő
adás-sorozatunkat. M egszervezzük az 
EGIS ösztöndíjas fiatalok bemutatkozó 
előadóülését és külső cégek részére is biz
tosítunk lehetőséget arra, hogy egy-egy 
szakmai jellegű közös előadóülés kereté



ben „promóciós” jellegű rendezvényt tart
sanak.

Mivel a 2004. évi vegyészkonferencia 
tém aköre az analitikai kémia, tagságunk 
analitikusai aktívan részt vesznek a szerve
zésben és az előadások megtartásában is.

Tömpe Péter

Kolloidkémiai reológiai 
és tribokémiai 

szakosztály

A szakosztály 2004. évben megkezdi a 9. 
K olloidkémiai Konferencia szervezését. 
Ezenkívül néhány külföldi kolléga -  még 
nem teljesen fixált -  előadását tervezik. 
Egyebet -  korábban már tervezett, és nem a 
szakosztály szervezésében megvalósítan- 
dók miatt -  a tárgyévre nem terveznek.

Pászli István

Környezetvédelmi
szakosztály

1. 2004-ben is, hasonlóan az elmúlt 
évekhez a Biztonságtechnikai szak o sz tá l
lyal együttműködve Biztonságtechnikai és 
környezetvédelm i konferenciát szervez, 
várhatóan május hónapban.

2. Emlékülést tart a hazai környezetvé
delmi oktatás 30 éves jubileuma alkalmá
ból. Az ülésen oktatót és oktatottat is meg 
kívánnak szólaltatni.

3. Szakosztályi ülésen a kémiai bizton
ság komplex témakör egy kiválasztott -  a 
közérdeklődésre leginkább számot tartó - ,  
környezetvédelmi szempontból különösen 
fontos szeletével kívánnak foglalkozni.

Otrok Györgyné

Magyar Aeroszol 
Társaság

A Magyar Aeroszol Társaság (MÁT) alap
vető célja a hazai aeroszolkutatások össze
hangolása, különös tekintettel a környezeti 
szempontból fontos légköri aeroszol vizs
gálatára. Ennek érdekében kétévente hazai 
konferenciákat szervez. Az utolsó ilyen 
rendezvényre 2002 októberében Debrecen
ben került sor. Az elhangzott harm incöt 
előadás összefoglalóit a Journal of Aerosol 
Science c. folyóirat (34. kötet, 5. szám, 
641-666 oldalak) tette közzé. A MÁT má
sik feladata a magyar kutatók részvételének 
tudom ányos elősegítése a European 
Aerosol Assembly (EAA) éves konferenciá
in (a MÁT 1999 óta tagja az EAA-nak). 
A legutóbbi konferenciát 2003-ban

(EA C’2003: European Aerosol Confer- 
ence) az EAA Madridban rendezte, ahol a 
MAT-ot számos magyar résztvevő több elő
adással képviselte.

A 2004-es év nagy eseménye, hogy az 
EA C ’2004 Budapesten, szeptember 6. és 
10. között a Magyar Tudományos Akadé
mia székházában kerül megrendezésre. 
A konferencia szervezője, és egyúttal a he
lyi program bizottság elnöke Czitrovszky 
Aladár, a MÁT főtitkára, tiszteletbeli elnö
ke Mészáros Ernő, a MÁT elnöke. A helyi 
program bizottság az aeroszolkutatások 
széles területét képviseli. így tagjai 
Balásházy Imre, Hlavay József, Jani Péter, 
Koblinger László, Rudnai Péter és Salma 
Imre. A nemzetközi bizottságban, számos 
országból, az európai aeroszolkutatás veze
tő kutatói szerepelnek, de képviselteti ma
gát Hongkong, az USA, Japán és Tajvan is.

A rendezvény témái a következők: ae
roszolkémia, aeroszolm érések, aeroszol
modellezés, aeroszolstandardok, légköri 
aeroszol, bioaeroszol, égési eredetű aero
szolrészecskék, aeroszolfizika, egészség- 
ügyi vonatkozások, aeroszol belső terek
ben, ipari aeroszol, nanorészecskék, 
PM10/PM2,5, radioaktív aeroszolok.

Célszerű és kívánatos lenne, ha a konfe
renciára minél több magyar részvevő je 
lentkezne. A nemzetközi rendezvény miatt 
ugyanis külön magyar konferenciát a MÁT 
nem tervez. Előadásra a fenti témakörök
ben lehet jelentkezni. Előadásokat részben 
szóban, részben poszterek segítségével le
het bemutatni. A kétoldalas, angol nyelvű 
összefoglalókat február 15-ig kell 
Czitrovszky Aladárnak megküldeni: dr. 
Czitrovszky Aladár, MTA Szilárdtest Fizi
kai és Optikai Kutató Intézet, 1525 Buda
pest, postafiók 49, vagy czitrovszkv@sun- 
serv. kfki.hu. A konferenciáról további 
információk kaphatók az EAC’2004 hon
lapján: http://www.aerosol.hu

Mészáros Ernő

Műanyagipari
szakosztály

Az MKE M űanyagipari szakosztálya 
2004-ben két rendezvényt tervez. 
2004. január végén/február elején (a pontos 
időpont november végén kerül meghatáro
zásra) 1 napos ankétot szervez, melynek té
mája a műanyagos szakemberképzés hely
zete M agyarországon. Az előadások a 
szakmunkásképzéstől az egyetemi mérnök- 
oktatásig mutatják be a hazánkban meglévő 
lehetőségeket.

A tervek szerint, 2004 szeptemberében 
kerül sor Kecskeméten, a GAMF-on Dr. 
Hardy Gyula szobrának avatására. Erre az 
alkalomra a szakosztály előadónapot szer
vez Kecskemétre, ahol az előadók Hardy 
professzor munkásságát mutatják be.

N agyrendezvényünkre, a M űanyag 
Kollokviumra 2005-ben kerül sor.

Lehoczki László

Szerves és Gyógyszerkémiai 
Szakosztály

A 2000-ben elindított Hőgyes-délutánokat 
szakosztályunk a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karával, az MTA 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizott
ságával, az MTA G yógyszerkém iai és 
Gyógyszertechnológiai Munkabizottságá
val és az MTA Gyógyszerésztudományi 
Osztályközi Komplex Bizottságával közö
sen szervezi. Az eddigi mintegy húsz alka
lom során a gyógyszerkémiához és gyógy
szerészeihez kapcsolódó tudományterüle
tek tekintélyes művelői tartottak előadáso
kat. Egy-egy alkalommal általában két elő
adás hangzik el. Ezen túlmenően a hazai 
gyógyszerészképzés kémiai vonatkozásait 
is tárgyalják.

A Hőgyes-délutánok nagy népszerűség
nek örvendenek, természetesen folytatni kí
vánják 2004-ben is.

Szakosztályuk tervezi külföldi vendég
előadások megrendezését is. Henk Timmer- 
mann, az EFMC korábbi elnöke is elfogad
ta meghívásukat. 2004. szeptember 12-15. 
között Sopronban kerül megrendezésre a 
XXIst European Colloqium on H etero
cyclic Chemistry, melynek megszervezésé
ben szakosztályuk is közreműködik.

Mátyus Péter-Wölfling János

Tömegspektrometriai
Társaság

A Társaság kiemelkedően sikeres 2003. no
vember 4-i rendezvényéhez hasonlóan, a 
LaborExport Kft.-vei közösen szakmai be
mutatónapot szervez az első negyedévben.

Támogatja és részt vesz az MTA KKI 
Tömegspektrometriai Csoportja által szer
vezett 22. Informal Meeting on Mass Spec
trometry konferencián.

M egegyezés esetén részt vesz tömeg
spektrometriai szekció szervezésében a 47. 
Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlésen.

Az analitikai vegyészkonferenciára 
tömegspektrometriai szekciót szerveznek.

Horváth Gyula
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Beszámoló rendezvényekről

42. IUPAC General Assembly
(Ottawa, Kanada, 2003. augusztus 6-11.)

Alán McNaught, a VIII. Divízió elnökének 
meghívására megfigyelői státusban vettem 
részt a nevezett divízió ülésein, mivel 
2004-től mint Titular Member leszek a diví
zió tagja. Az utazásra a Magyar Kémikusok 
Egyesülete és az MTA Kémiai Osztálya tá
mogatásának köszönhetően került sor. Te
kintettel arra, hogy ennek a divíziónak a fe
ladata többek között az új, szerves kémiai 
nevezéktan (Blue Book) elkészítése és ezen 
belül az ún. Preferred Names szabálygyűjte
mény kidolgozása, kértem, hogy a Preferred 
Names Task Group (TG) munkájában is 
részt vehessek. Ezért már a IUPAC üléseit 
megelőzően a Blue Book 6. fejezetét bírálat
ra megkaptam, amelyben a preferált nevek 
kiválasztásának alapelvei szerepelnek. Véle
ményemet előzetesen megküldtem a TG tag
jainak, majd velük együtt (aug. 6-7-én) át
néztük az összes beérkezett észrevételt, és 
megállapodtunk a végleges szövegezésben.

A továbbiakban a VIII. Divízió egész 
napos ülésein hallott információkból csak 
azokat emelem ki, amelyek az egész kémi
kus társadalom érdeklődésére számot tart
hatnak.

1. 2004-re elkészül az új Blue Book

hozzávetőlegesen 1 200 oldal terjedelem
ben. Ez a nagy terjedelem ellenére azzal az 
óriási előnnyel fog járni, hogy egy új szer
ves molekula elnevezéséhez nem kell majd 
elővenni az 1979-es kiadású Blue Bookot, a 
„Guide”-ot (1993) és az összes, azóta pub
likált szerves kémiai nevezéktannal kap
csolatos publikációt.

2. Készül a szervetlen kémiai nevezék
tan (Red Book), különös tekintettel az elő
zőben csak igen kis terjedelemben szereplő 
fémorganikus vegyületekre és a preferált 
szervetlen kémiai nevekre vonatkozó sza
bályokra. 2004 végére készül el a doku
mentum. A szakértői és nyilvános bírálatra 
párhuzamosan kerülne sor, ami lerövidíti a 
végleges, nyomdakész változat elkészítési 
idejét (kb. 6 hónap).

3. Külön TG alakult a szervetlen és a 
fémorganikus vegyületek preferált neveit 
tartalmazó szabálygyűjtemény kidolgozá
sára, amelyet beillesztenek az új Red Book- 
ba (1., 2. pont).

4. Külön TG-ok foglalkoznak a „Rota- 
xánok” és a „Fullerének” nevezéktanával.

5. A makromolekulák (polimerek) ne
vezéktanával foglalkozó TG a készülő, új

szerves kémiai nevezéktan figyelembevé
telével a gyűrűs makromolekulák, a makro- 
molekuláris rotaxánok, dendrimerek és ké
miailag módosított polimerek nevezéktani 
szabályait is kidolgozza.

6. A divíziónak van egy ún. „Chemical 
Identifier Project”-je is, amellyel bonyolult 
vegyületek egyszerű betű/szám kombináci
óval egyértelműen leírhatóak. Ennek a pro
jektnek a célja, hogy nagyszámú vegyület- 
nevet lehessen viszonylag kis memória 
igénybevételével tárolni. Ha arra gondo
lunk, hogy csak az EU különböző vegy
szerlistáin (EINECS nevek) hány, esetleg 
különböző nevezéktani elvek szerint elne
vezett vegyület szerepel, akkor igencsak in
dokoltnak érezhetjük a nevezett projekt cél
kitűzéseit. A fentiekből az is egyértelműen 
kiderül, hogy hamarosan szükség lesz egy 
új, a IUPAC-szabályoknak megfelelő, ma
gyar nyelvű szervetlen és szerves kémiai 
nevezéktan megjelentetésére is. Mind a kö
zépiskolai, mind az egyetemi szintű okta
tásban érvényt kell szerezni az új nevezék
tani szabályoknak.

Felkértek, hogy a IUPAC VIII. Divízió
jának ülését 2004 augusztusában Budapes
ten szervezzem meg, amit örömmel elvál
laltam. Nyitrai József

29. Kémikusnap, IX. Kémiai Megyei Diákfórum
(Kecskemét, 2003. november 5.)

Az MKE Bács-Kiskun megyei csoportja a 
Repülőkórház Repülőorvosi Kutató Intéze
tében tartotta 2003. évi szakmai konferen
ciáját, továbbképzését és diákfórumát. Ba
logh Ferenc megyei elnök megnyitója után 
Liptay György M KE-alelnök köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd megkezdődött a 
rendezvény tudományos programja.

Tarján Sándor (ÓÉI) a paksi atom- 
erőművi balesettel kapcsolatos környezeti 
vizsgálatokról számolt be, majd Horváth 
Ágnes (Kecskeméti Főiskola) a környezet- 
etikával foglalkozott. A  szünet után Kiss 
Attila (Bácsvíz Rt.) az atomszintű analízis

ről, Szegény Zsigmond (Megyei Növény- és 
Talajvédelmi Szolgálat) az ehető gombák 
nehézfém-vizsgálatáról, Zana Sándorné és 
társai (Kecskem éti Főiskola) a nátrium, 
foszfor és kálium homoktalajbeli mozgé
konyságáról, Kovács Noémi és társai 
(Kecskeméti Főiskola) a káliumtrágyázás
nak a karalábé termésére gyakorolt hatásá
ról, és Oravecz András (ÁNTSZ Megyei 
Intézete) pollenvizsgálati tapasztalatokról 
számoltak be. A program délután a diákfó
rummal folytatódott, amelyet Vargáné Haj
dú Mária, MKE megyei szakosztályelnök 
nyitott meg. Két kategóriában összesen tíz

díjazott tartott előadást. A dobogós előadók 
a következők voltak:

1. kategória: Juhász Balázs (Bányai Jú
lia Gimnázium, Kecskemét), Hatala 
Attila (Eötvös József Főiskola Gya
korló Általános Iskolája, Baja), Mar
ton László (M óra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Kerekegyháza),

2. kategória: Karsai Dávid (M óra Fe
renc Gimnázium, K iskunfélegyhá
za), Nyakas Anett (Szent-Györgyi Al
bert Középiskola, Kecskemét), 
Barna Dóra és Holtházi Andrea (III. 
Béla Gimnázium, Baja).

A rendezvény jó l szolgálta a kémia nép
szerűsítésének ügyét, dicséret illeti a szer
vezőket és az előadókat egyaránt. L. Gy.

Kutatási trendek a kozmetikában
2003 tudom ányos szimpózium
(Budapest, 2003. november 8.)

A szim pózium ot a M agyar Kémikusok 
Egyesülete Kozmetikai és Háztartás-vegy
ipari Társasága rendezte 2003. november

8-án a Budapesti Közgazdasági és Állam- 
tudom ányi Egyetemen a Vitai World, il
latszerek, kozm etikai, reform -, bio- és

gyógytermékek nemzetközi kiállítás kere
tében.

A meghívott előadók egyetemi kutató
helyeket és alapanyaggyártó cégeket kép
viseltek. A Szegedi Tudományegyetemről 
a Klinikai Gyógyszerészeti és a G yógy
szer-technológiai Intézet, valamint a Bőr
klinika, a Semmelweis Egyetem ről a
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Gyógyszerészeti Intézet, a Budapesti M ű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetemről 
az A lkalm azott Fizikai Kémiai Tanszék 
mutatkozott be. A külföldi cégeket a CQ 
Masso GmbH, a 3V Deutschland GmbH és 
a Schülke & Myr GmbH képviselték.

Valamennyi előadás az új kutatási és 
fejlesztési trendekre helyezte a hangsúlyt. 
Marton Sylvia a korszerű hatóanyag-leadó 
rendszereket (a tapasztól a nagy nyomással 
végzett bőrbe juttatásig) ismertette a der- 
matológia és a kozm etológia területén. 
Soós Gyöngyvér a klinikai tesztek fontossá
gát és új irányait, elsősorban az állatkísérle
tek kiváltását az in vitro módszerekkel is
mertette. Húsz Sándor a bőröregedés 
fiziológiájáról és a tünetek megelőzésének, 
ill. kezelésének a lehetőségeiről beszélt.

A  bőr öregedésének kiemelt tényezője a

túlzó napozás káros hatása. Ennek a kivé
désének korszerű lehetőségeit ismertette 
két előadó is; Sandro Barbieri és Elekes Fe
renc új fényszűrő anyagok, ill. rendszerek 
bemutatásával.

Az utolsó szekcióban technológiai és 
alkalmazástechnikai kérdésekre került sor. 
Csóka Ildikó a korszerű emulziós rendsze
reket és azok vizsgálati módszereit ismer
tette. Tallián András a biocid anyagokról 
(konzerváló szerek és antiszeptikum ok) 
beszélt. A záróelőadást Horányi Tamás tar
totta, aki a saját fejlesztésű folyadékkris
tály-rendszereket, azok vizsgálatát és alkal
mazási lehetőségeit ismertette.

A szimpózium résztvevői egyúttal meg
tekinthették a Vitai World kiállítást is, me
lyet az idén már ötödik alkalommal rende
zett meg a Magié Power Kft. A népszerű

rendezvényen 3 szekcióban (Illatszer és 
kozmetika, Reform- és gyógytermék, vala
mint Biopest) 160 kiállító vett részt a kis
vállalkozóktól a jelentős iparvállalatokig, 
így pl. a Beiersdorf Kft., a Caola-Alfa Koz
metikai Rt., a Henkel Magyarország Kft., a 
Sanfleur Kozmetikai Kft. és a Soliteint Kft. 
is jelen volt.

A kozmetikai szimpózium m ellett 
egyéb társrendezvényeknek is otthont adott 
a kiállítás: a Magángyógyszerészek Orszá
gos Szövetsége által szervezett gyógysze
rész konferenciának és a gyógyszertári asz- 
szisztensi konferenciának, valam int egy 
leginkább a kozmetikára vonatkozó keres
kedelmi konferenciának. Ehhez csatlakoz
tak még a vegyes témakörben megrendezett 
Trade Show-programok.

Hangay György

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Műanyag és Gumi

(40. évfolyam, 9. szám, 2003. szeptember) 
Gyimesi Györgyné: A fröccsöntés hely

zete Magyarországon 2002-ben
Roscher, Birgit -  Hollikné Fintor Gab

riella: Az Arburg ALS központi vezérszá
mítógéppel biztosan kézben tartható a ter
melés

Steinkellner, Wolfgang -  Borszéki And
rás: E-motion -  elektromechanikus osz
lopnélküli ENGEL fröccsöntő gép

László Péter: A vizsgálat és a technoló
gia kapcsolata a műanyag-feldolgozásban 

Bürkle, Erwin -  Sieverding, Matthias -  
Mitzler, Jochen: Hosszú üvegszállal erősí
tett PP fröccsöntése

Dogossy Gábor -  Kovács József Gá
bor: A fröccsnyomás hatása az ABS me
chanikai tulajdonságaira

(40. évfolyam, 10. szám, 2003. október) 
Borda Jenő: Poliuretán hulladékok 

hasznosítása
Karuczka Attila: Műanyagvizsgálatok 

validálása
Macskási Levente: A mérési bizonyta

lanság megadásának lehetőségei
Újgenerációs fóliagyártás a Dr-Pack 

Kft.-nél
Polietilén fóliák UV stabilizálása 
Varga József: 50 éves a Műanyag- és 

Gumiipari Tanszék. I. A tanszék megalaku
lása és a műanyagipari szakemberképzés
ben kifejtett tevékenysége

Minotti, Luigi: Keton peroxid térhálósí- 
tó használata telítetlen poliészterhez

Alshuth, Thomas -  Abraham, Frank:

Elasztomerek fáradási tulajdonságai -  pa- 
raméterfuggés és kritériumok

Magyar Vegyipar

(13. évfolyam, 7-8. szám, 2003. július
augusztus)

2003 Nyár
Közgyűlést tartott az Európai Vegyipa

ri Tanács
Közép-európai műhelymunka a kör

nyezetvédelmi törvénykezésről és a felelős 
gondolkozásról

A  tárgyalások tovább folytatódnak... 
Csomagolóeszköz-begyűjtési rendszer 
A BorsodChem a jövőben is Közép- 

Európa legnagyobb PVC-gyártója marad 
40 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum 
A szakképzés jövőjéért 
Hírek a vegyiparból

(13. évfolyam, 9. szám, 2003. szeptember) 
Elnökségi ülés
A CEFTA-országok vegyipari szövet

ségeinek és a CEFIC képviselőinek 2003. 
évi, sárospataki, vezetői találkozójáról 

A megújult MAVESZ honlapról 
Tájékoztatás a ChemFed/ChemLeg-2 

szövetségfejlesztési projektről
Dr. Pokol György, a BME Vegyészmér

nöki Karának dékánja
Magyar siker Ljubljanában 
Beláthatatlan károkat okoz a környezet

terhelési díj (adó) bevezetése 
Újabb terhelés az energiaadó 
Biztonságos vegyszerhasználat a mező- 

gazdaságban
Hírek a vegyiparból

(13. évfolyam, 10-11. szám, 2003. októ
b er- november)

Beszámoló a 10. Vegyipari Környezet
védelmi és Kémiai Biztonsági Konferenci
áról

Vészjelzések. Működőképes rendszerre 
van szükség!

OKF-M AGYOSZ-M AVESZ megálla
podás

A környezetvédelmi törvény vegyipari 
alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai 

Műanyag csomagolások jelentősége, 
fejlődése és magyarországi helyzete

Bemutatkozik a Biotechnológiai Szö
vetség

Hírek a vegyiparból 
A paksi atomerőműben történt üzemza

var vegyipari tanulságai

Olaj Szappan Kozmetika

(52. évfolyam, 5. szám, 2003. szeptember
október)

Lakner Zoltán -  Bánáti Diána -  Szabó 
Erzsébet: Az időskorú fogyasztók és az 
élelmiszer-biztonság

Tokusoghe, Ö. -  Unal, M. K. -  Yildirin, 
Z.: A szezámmag (Sesamum indicum L.) -  
Lisztek megközelítő kémiai összetétele, 
aminosav és zsírsavprofilja

Domokos János -  Kiss Béla: Szaponi- 
nok a biokozmetikai termékekben

Héthelyi B. Éva -  Galambosi Bertalan: 
Tanulmányok az Artemisia Speciesek illó
olaj összetételeinek GC., GC/MS módsze
res meghatározásában (finn-m agyar tudo
mányos együttműködésben)
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Semih Ötles: A polipropilén felhaszná
lása az élelmiszeriparban I. rész. A polipro
pilén kémiája

Győr Éva: Minőség a szabványokon túl 
Then Mária -  Hajdú Mária -  Szentmi- 

hályi Klára — Jasztrab Szilárd: Adatok a

zsálya illóolajának aromaterápiás alkalma
zásához derékfájás esetében

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.

Könyvismertetés

Siegfried Bar 
Professzorok és alattvalók

A tudományos kutatás diszkrét bája 
Kiadó: Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2003. 147 A/5 oldal 
Fogyasztói ár: 2300 Ft

A könyv a német Harri Deutsch (Frank- 
furt/M ) 1992-ben Forschen au f Deutsch 
Dér Machiavelli fiir Forscher -  und solche 
die es noch werden wollen címen megje
lent kiadás Bognár János általi fordítása.

A tudományos kutatást körberagyogó 
dicsfény erejét gyengíti az egyetemi és ku
tatóintézeti valós mindennapokat leleplező, 
Németországban öt, Magyarországon ed
dig két kiadást megért, Siegfried Bár álnév 
alatt, Professzorok és alattvalók címen 
megjelentetett könyv. Az elsősorban a né
met természettudományos kutatás feudális 
valóságát és anomáliáit vizsgáló szatirikus 
felhangú mű a professzori kinevezésekért 
és a zsíros intézeti igazgatói pozíciók el
nyeréséért folytatott kamarillaharcokat a 
mindennapos munkahelyi előrejutási küz
delmek szemszögéből vizsgálja, amennyi
ben sokszor m indkét kontextusban -  jó  
esetben -  a véletlen érvényesül, de a szerző 
szerint nemritkán az ambíciót és a törtetést 
preferáló kontraszelekció.

A Budapesten az Akadémiai Kiadó által 
publikált hiánypótló mű ugyanakkor olyan 
fontos, ám a jelen doktoranduszai -  és a jö 
vő tudósai -  által nem igazán ismert kérdé
sekre is keresi a választ, mint például, ho
gyan lehet saját laboratórium ot és több 
kutatási pénzt szerezni, illetve milyen stra
tégiákkal lehet bekerülni a biztos jövedel
met és társadalmi elismertséget adó pro
fesszori körbe.

„Ami péknek a kenyér, hentesnek a kol
bász, az a kutatónak a publikáció” -  jelzi a 
m aga is biokém ikus kutatóként dolgozó

mkl

szerző, milyen produktummal járul hozzá a 
fejlődéshez a tudományos élet szakmunká
sa. Egyúttal leleplezi az ilyen eredmények 
szavatosságát igencsak befolyásoló, az 
avatatlan számára gyakorta félrevezető ál
tudományos tanulmányok igazi hátterét is. 
Bár szerint a tanulm ányokban sokszorta 
félreérthetően hivatkozott „tipikus adatsor” 
valójában „legjobb adatsor”-t jelent, a 
„több je l is arra mutat” kitétel pedig igazá
ból annyit tesz: ,jó l jönne nekünk, h a ...” . 
Nem beszélve arról, hogy az udvariasan 
hangzó „ezeket az eredményeket X. Y. ku
tató is megerősítette” mondat igazi jelenté
se: „mi már X. Y. előtt publikáltunk” . ..

Közhely, de a publikációk nagy száma a 
tudományos kutatás világában és sajátos 
szubkultúrájában tovább növeli egy-egy 
professzor presztízsét, igaz, azt már sokan 
elhallgatják, hogy a tudományos cikkek ál
talában automatikusan társszerzőként tün
tetik fel a kutatási intézmény vagy az egye
temi tanszék vezetőjét. S hogy e gyakorlat 
mennyire nemzetközi, azt bizonyítja, hogy 
12 évvel ezelőtt -  ahogyan arról 1991-ben 
a Natúré című brit tudományos folyóirat is 
beszámolt -  az orosz Vulkanikus Geológiai 
és Geokémiai Intézet tíz dolgozója többek 
között azért kezdett éhségsztrájkba, mert 
igazgatójuk arra kényszerítette őket, hogy 
társszerzőként tüntessék fel őt a publikáció
ikon.

Igaz, a német szerző és a megkérdezett 
magyar tudósok nem is annyira az egyes 
nagyhatalmú professzorokat, mint inkább a 
19. századból fennm aradt feudális rend
szert (is) hibáztatják a tudományos kutatás 
jelenlegi működési m echanizmusáért. 
A rugalmatlan átöröklött sajátos hierarchia 
-  állítják -  szinte mindenkit bedarál, s a 
tettre kész kutatókat hónapok alatt készsé
ges bürokratákká alacsonyítja. Nem min
den szarkazmus nélkül, a szerző roppant

plasztikusan írja le a változást, amint a te
hetséges kutatóból professzorrá „nemese
dő” tudós „különös dermedtségbe esik, és 
két bal keze nő”.

Ezt egyébként a könyvben felsorolt 
adatok is alátámasztják. A több mint egy 
évtizedes szám sorok szerint ugyanis -  
Franciaországgal, az Egyesült Királyság
gal, az Egyesült Államokkal és Japánnal 
összehasonlítva -  Németországban költöt
ték a legtöbbet a tudományos alapkutatás
ra, és arányait tekintve a fentiekhez képest 
ott publikálják a legkevesebb tudományos 
cikket.

Nem lennénk igazságosak a könyvhöz, 
ha csupán a német kutatást ostorozó része
ket em lítenénk meg. A  Bär álnéven író 
szerző ugyanis nem kevés hasznos tanácsot 
ad a szóbeli előadások felépítéséhez, a be
szédtechnika javításához, sőt az utolsó ol
dalakon még azt is elmagyarázza, hogyan 
lehet egy sikeres karriert felépíteni a német 
tudom ányos világban. Bär nem kertel, 
szinte fájdalmasan őszinte és gyakorlatias: 
csokorba gyűjti, milyen szempontok alap
ján  válasszon magának kutatási vezetőt a 
majdani professzoraspiráns, mennyi időt 
töltsön külföldi tanulmányutakkal, és azt 
sem rejti a véka alá, milyen erkölcsi komp
romisszumokat kell kötnie az előrehaladá
sa érdekében. Nem is csoda, hogy a szerző 
többször is Machiavelli bölcs mondásait 
idézi, utat mutatandó a jövő professzorai
nak.

Az sem véletlen, hogy a Németország
ban a tudományos könyvek nagydíját is el
nyert mű alaposan felborzolta a kedélyeket, 
sőt egyenesen hajtóvadászatot váltott ki a 
máig ismeretlen szerző ellen. Bär könyve 
Magyarországon nem kavart ekkora vihart, 
mivel -  amint azt Braun Tibor, az ELTE ké
m iaprofesszora a könyv előszavában el
mondja -  „természetesen a benne leírtak 
bárm ely hasonlósága a hazai helyzethez 
pusztán a véletlen műve.”

Izsák Norbert
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Együtt jobbak leszünk -  EGIS
Magyarország és a közép-európai térség egyik vezető gyógyszer- 
kutató, -termelő és -értékesítő vállalata folyamatosan várja meg
mérettetésre 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 Gyógy
szergyár Rt. versenyképes jövedelmet, kimagasló színvonalú 
szociális ellátó rendszert és folyamatos szakmai továbbképzési 
lehetőséget nyújt.

Hét üdülő vitorlásokkal és sporthajókkal, sportpályák, edző
termek, könyvtárak és a széleskörű, mindenre kiterjedő szociális 
juttatások rendszere lehetővé teszi a sikeres pályázók számára, 
hogy a magánéletük is minőségi és biztonságos legyen.

Ha szereti a kihívásokat és Ön is részese akar lenni a sikereink
nek, várjuk szakmai önéletrajzát és motivációs levelét az alábbi 
elérhetőségek valamelyikére:

EGIS Gyógyszergyár Rt., 
humánerőforrás-menedzsment 
Balázs Honória személyügyi referens 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
Telefon: 06-1- 265-5820 Fax: 06-1-265-5828, 
e-mail: balazs.honoria@egis.hu



Ára: 500 Ft

m a g y a r  k é m i k u s o k  l a p j a n a k
médiaajánlata 2004. 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 2004-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 2004-ben a következők 
(ezer F t-ban  áfa  nélkü l):

1 íoot

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.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@,mtesz.hu).
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Valamennyi WTW-termékre 5...10%, mérlegekre 12% engedmény, 
további engedményes egyedi árak és díjmentes kiegészítő tartozékok. 
Néhány akciós árajánlat:
NANOCOLOR 400D precíziós laboratóriumi FOTOMÉTER: 489.000,- Ft, 
VISOCOLOR TALAJKOFFER helyszíni talajvizsgálatokhoz: nitrogén, 
pH-érték, foszfát, kálium, talajszerkezet: 86.000,- Ft, VISO-PF11 
FOTOMÉTER KOFFERBEN: több, mint 20-féle vízanalitikai mérésre 
programozott: 110.000,-Ft, Umweltkoffer környezetvédelmi mérökészlet 
PF-11 fotométerrel: 255.000,- Ft, VISO-PF11 KV KOFFERSET 
környezetvédelmi mérőkészlet VISO-PF-11 fotométerrel: 186.000,- Ft, 
TURB 550 és 555IR: laboratóriumi precíziós zavarosságmérő készletek

1 333.000 - 507.000,- Ft, OXI-315 és OXI 330i mobil oldottoxigén mérő 
készletek: 145.000 - 192.000,- Ft, MULTI 340i és 350i SETEK: mobil 4- 
paraméteres mérőkészlet: 360.000...460.000,- Ft, Indikátorpapírok: 
575 Ft/tek. ártól, automata vízmintavevők: mobil/24 edény: 881.000,- Ft - 
tói ill. telepített/24 edény: 1.300.000,- Ft -tói, fotometriás KOI mérő

* készletek ISO 15705 szerint: 319.000 - 750.000,- Ft -ig, KOI roncsoló és 
mérő készletek ISO 6060 szerint 6-12-24 férőhellyel: 571.000,-FT -tói, 
Kjeldahi roncsolok: 399.000,- FT -tói, rotadesztek: 377.000,- Ft -tói,

* mobil pH-mérő szetek: 83.000,- Ft -tói, laboratóriumi pH-mérö készletek: 
107.000,- Ft -tói, mobil vezetőképesség-mérő szetek: 112.000,- Ft -tói, 
laboratóriumi vezetőképességmérő szét: 144.000,- Ft-tól. (+25% ÁFA 
minden árhoz)

AKTIVIT Kft.
M H - 1581-Budapest, Pf : 104
H -1145 - Budapest Pétervárad u. 14 
8 (36-1)221-7665. 221-7866 Fax:252-9940
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PH ARM
t e c h e x p D

budapest, hungary

Central and Eastern European Pharmaceutical Manufacturing, Processing & Packaging 
Exhibition & Conference

PHARMtechexpo
SYMA Exhibition Hall, Budapest, Hungary : 11th -  13th February 2004

Each problem Q  I \  /  IP “
that I J w  L V  L  L J  became

P  I I I  r  which served afterwards
a i \ U  L.L. to  solve o ther problems.

RENE DESCARTES (I596-I650),'‘DISCOURS DE LA METHGDE"

With the twin opportunities of EU accession and new export markets, the CEE pharmaceutical manufacturing, 
packaging and distribution sectors are set to develop rapidly. CEE PHARMtechexpo and conference has been created 
to serve the business information requirements of the industry and to create a truly effective marketplace for the latest 
pharmaceutical manufacturing technology.

For m o re  in fo rm a tio n  a b o u t  P H A R M tech ex p o ,

E p le a se  visit th e  w e b s i te  a t: w w w . p h a r m t e c h e x p o . c o m

m arcus congresses o r  em ail: p te@ m a rc u se v a n sc y .c o m
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Pungor Ernő akadémikus rangos kitüntetése

2003. december 15-én a Sándor-palotában Pungor Ernő  akadé
mikus átvehette a Magyar Köztársasági Érdemérem nagykereszt
jét, ami a legrangosabb magyar kitüntetés. Módi Ferenc köztársa
sági elnök felkérésére a laudációt Görög Sándor akadémikus, az 
MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnöke tartotta, amit az 
alábbiakban közzéteszünk. A kitüntetéshez gratulálunk.

A szerkesztőség

Köztársasági elnök úr! Miniszterelnök úr! Miniszter 
urak! MTA elnök úr! Kedves Pungor Ernő akadémikus! 
Hölgyeim és uraim!

Pungor Ernő akadémikus több mint fél évszázados pá
lyafutása alatt kémikus tudósként, iskolateremtő profesz- 
szorként és tudománypolitikusként is -  hogy Horatius 
imént idézett szavait használjam -  ércnél maradandóbb 
„monumentumot”, életművet hozott létre.

Ennek méltatását Pungor Ernővel mint kémikussal kez
dem. Itt a költő szavait közvetlen kapcsolatba lehet hozni 
életművével. A költő szóhasználatában az érc nyilvánvaló
an csekély kémiai reakciókészsége miatt nagy ellenálló ké
pességű és ezért nemesnek mondott fémet jelent, olyant, 
amiből az az érem készült, amit Pungor Ernő néhány perc 
múlva átvesz a köztársasági elnök úr kezeiből. Pungor Er
nő szűkebb szakterülete az analitikai kémia, ezen belül is 
különösen az elektroanalitika. Egy elektroanalitikus kezé
ben a nemes fémek, az arany, az ezüst, a platina a minden
napi munka eszközei. Ezekből kiindulva vált Pungor Ernő 
világhírű tudóssá. Munkásságában példamutató módon 
egyszerre jelenik meg a legmagasabb színvonalú elméleti, 
alapkutatási tevékenység, majd az ebből született felisme
réseinek gyakorlatba való átvitele, sőt ipari megvalósítása. 
Sokak szerint egy ország fejlettségének jó jellemzője az 
évente egy főre eső analitikai mérések száma, hiszen ren
geteg ilyen mérést igényel pl. az egészségügy, a környezet
védelem, az agrárium és az ipar számos ágazata. Ha azt 
mondom, hogy Pungor Ernő az analitikai kémia olyan te
rületein végzett világszerte alapvetőnek elismert tevékeny
séget, mint az ionszelektív elektródok, az oszcillometria, a 
lángfotometria, ez a jelenlevő nem kémikusok számára bi
zonyára nem sokat mond. Ha azonban azt is hozzáteszem, 
hogy az általa kidolgozott módszerek ontják a gyakorlati 
eredményeket a felsorolt fontos területeken, és közben a

Exegi monumentum aereperennius...*

magyar analitikai műszergyártást is megalapozta, akkor 
már bizonyára közelebb sikerült hozni Önökhöz Pungor 
Ernő tevékenységét. Ezeknek az eredményeknek alapján 
nyert el Pungor Ernő szinte minden elnyerhető hazai elis
merést. Bemutatásom keretei nem teszik lehetővé, hogy 
akárcsak vázlatosan is ismertessem külföldi elismeréseit, 
köztük 6 egyetemi diszdoktorátusát, 4 külföldi akadémiai 
tiszteleti tagságát, amelyekkel nemcsak magának, hanem a 
magyar hazának is sok dicsőséget szerzett.

Pungor Ernőre mint iskolateremtő professzorra mutatis 
mutandis vonatkoztathatók Dosztojevszij szavai, aki a kor
társ orosz írók nevében mondta azt, hogy „mindnyájan Go
gol köpenyéből bújtunk ki”. Mi magyar analitikusok is 
mindnyájan mesterünknek tekintjük Pungor Ernőt függet
lenül attól, hogy tagjai voltunk-e az általa ifjú korában már 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem docenseként meg
alapított, majd a Veszprémi Vegyipari Egyetem, végül pe
dig a Budapesti Műszaki Egyetem professzoraként világ
hírre vitt iskolájának, vagy az utolsó évtizedben az általa 
alapított Bay Zoltán Intézetek kollektíváinak. Analitikai is
kolateremtő tevékenységén túlmenően a Veszprémi Vegy
ipari Egyetem rektorhelyetteseként, majd a Budapesti 
Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának dékánjaként 
is rengeteget tett a hazai egyetemi oktatás korszerűsíté
séért.

Pungor Ernő tudománypolitikusi tevékenysége szűkebb 
szakterületének, az analitikai kémiának hazai, majd a Ké
mikus Egyesületek Európai Federációja Analitikai Divízi
ójának elnökeként nemzetközi szinten való megszervezé
sével, korszerűsítésével kezdődött. Majd egyre szélesebb 
alapokon -  hosszú évekig az OMFB elnökeként, minisz
terként -  folytatott kitartó küzdelmet a tudós utánpótlás, 
kutatásfinanszírozás helyzetének javításáért, a hazai kuta
tás nemzetközi kapcsolatainak, a kutatás és az innováció 
kapcsolatának erősítéséért. Ebben a küzdelemben nem is
mert és nem ismer más szempontot, mint a Haza, a magyar 
és a nemzetközi tudomány érdekeit. A költőtől, írótól vett 
idézetek után a laudációt egy kiemelkedő tudósnak, Pun
gor Ernőnek erre vonatkozó saját szavaival zárom: 
„...nagyon fontosnak tartom az ország, hazánk jövője 
szempontjából azt, hogy a ... tudást hasznosítsuk a társa
dalom ... hasznára.”

Márta Ferenc akadémikus 75 éves

Márta Ferenc akadémikus, aki mintegy öt évtizedet töltött 
el a magyar tudomány, a hazai felsőoktatás és a Magyar 
Tudományos Akadémia szolgálatában, ez év január 12-én 
töltötte be 75. életévét.

Márta Ferenc tudományos pályáját 1953-ban okleveles 
vegyészként kezdte a Szegedi Tudományegyetemen. 
1959-ben nyerte el a kémiai tudományok kandidátusa, 
1966-ban a kémiai tudományok doktora fokozatot. 1958

* Ércnél maradandóbb emléket állítottam magamnak (Horatius)

és 1962 között két-két évet töltött a Moszkvai Egyetem 
Kémiai-fizikai Intézetben és a Cambridge-i Egyetem Fizi
kai-kémia Tanszékén. A Magyar Tudományos Akadémia 
1970-ben levelező, 1976-ban rendes tagnak választotta. 
Márta Ferencet a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
1980-ban, az Orosz Tudományos Akadémia 1982-ben vá
lasztotta meg tiszteletbeli tagjának. 1982-ben egy évet töl
tött az Egyesült Államokban az Indiana Egyetem vendég- 
professzoraként. 1985-ben tudományos eredményei 
elismeréséül Állami Díjban részesült.
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Márta Ferencnek a Szegedi Tudományegyetemen 1953 
és 1975 között végzett oktatói munkásságát az alábbi év
számok fémjelzik: tanársegéd 1957-1962, docens 1962— 
1966,1966-tól egyetemi professzor. 1966-1975 között a Fi
zikai-kémiai Tanszékének vezetője. 1967-től, hat éven ke
resztül a Szegedi Tudományegyetem rektora volt. Számos 
kutatót és oktatót indított el pályájára, hozzájárult tudomá
nyos iskolák létrejöttéhez és sok tanítványa vált a magyar tu
domány jeles művelőjévé. Munkájának elismeréséül a Sze
gedi Egyetem 1999-ben tiszteletbeli doktorrá avatta.

Márta Ferenc tudományos tevékenysége, munkatársai
val végzett kutatómunkája a gázfázisú reakciók kinetikájá
nak és mechanizmusainak tanulmányozására, valamint 
ezekhez kapcsolódóan a fotokémiai és fotofizikai folyama
tok vizsgálatára irányult. Szabad gyökök unimolekulás 
bomlási és izomerizációs reakcióinak kutatásaiban kiemel
kedő eredményei születtek a légkörkémiai folyamatokban 
jelentős szerepet játszó alkoxigyökök izomerizációjának 
felderítése során. Szerves vegyületek gázfázisú bomlásá
nak inhibíciós mechanizmusa terén évtizedek óta meglévő 
ellentmondásokat sikerült megszüntetnie a jelenség egysé
ges elvekre épülő modelljének megalkotásával. A modell 
segítségével számos szénhidrogén, inhibitorok jelenlé
tében lejátszódó reakciójának mechanizmusát sikerült 
pontosan leírni a kísérleti eredményekkel teljes összhang
ban. Nemzetközi elismerést eredményezett az excimer és 
exciplex képződés vizsgálata a fotokémiai kutatásainak te
rén, amely során első ízben sikerült az excimer képződését 
kimutatni, és azt bizonyítani, hogy a gerjesztett és alapál
lapotú ketonok kölcsönhatásakor képződő excimer döntő 
szerepet játszik az alifás ketonok fotokémiájában.

Márta Ferenc az elmúlt mintegy harminc évet a Magyar 
Tudományos Akadémia szolgálatában töltötte. 1975-1980 
között a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, 
1985-1990 között alelnöke volt. 1995-2000 között a Mate
matikai és Természettudományi Kuratórium elnöke. 1980 
és 1997 között az MTA Központi Kémiai Kutatóintézeté
nek igazgatója. Jelentős érdeme van abban, hogy a ‘90-es 
évek kutatásfinanszírozási nehézségei ellenére az intézet 
működőképes maradt, és megőrizte tudományos színvona
lát. 1997-ben az újonnan megalakuló jogutód intézmény, a 
Kémiai Kutatóközpont főigazgatói megbízatását kapta 
meg. Márta Ferenc tizenkilenc év igazgatói tevékenysége 
alatt az intézetben számos rangos tudományos eredmény, és 
több tudományos eredményből új kémiai technológia szü
letett, amelyet a hazai vegyipar megvalósított.

Márta Ferenc akadémikus mintegy fél évszázados 
munkásságát mindvégig a kémia iránti elkötelezettsége ve
zérelte. A századfordulón a sajtónak adott egyik interjújá
ban a következőket mondotta: „Az a véleményem, hogy a 
tudomány, és ezen belül a kémia fejlődése, tovább folyta
tódik. A kémia tovább segít megfejteni a biológia, az élet 
titkait, új, rendkívüli, mondhatni csodálatos tulajdonsá
gokkal rendelkező anyagokat fog előállítani, és nagymér
tékben hozzájárul az energia és az élelem környezetbarát 
technológiával történő előállításával az emberiség szük
ségleteinek kielégítéséhez.”

A kémikus társadalom, a munkatársak és tanítványok 
nevében kívánunk Márta Ferenc akadémikusnak további 
eredményes munkát, jó egészséget születésnapja alkalmá
val. Pálinkás Gábor
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Uniós tervezet a vegyi anyagok termelésének és forgalmazásának 
új raszabályozására

GÁSPÁRNÉ BADA MAGDA*

Az 1930-as évektől a vegyipar fejlődése igen látványosan 
zajlott, így mára több száz millió tonnára nőtt a termelt ve
gyi anyagok mennyisége, számuk pedig meghaladja a száz
ezret. Az összes vegyi anyagnak több mint 99%-át adják 
az ún. „régi” anyagok (1981 előtt az EU piacán jelenlévő 
anyagok), melyekkel kapcsolatosan a hatályos európai 
jogszabályok nem fogalmaznak meg átfogó vizsgálati, 
kockázatbecslési követelményt. Az ebből fakadó ismeret- 
hiány és egészségi, környezeti kockázat felszámolását tűz
te ki célul az Európai Bizottság (EB) akkor, amikor elren
delte a vegyianyagpolitika újragondolását.

Az új stratégia koncepcióját a 2001 februárjában 
kiadott Fehér Könyvben hozták nyilvánosságra, majd 
többéves előkészítés után megszületett az új szabályozás 
tervezete is. A 2003 májusában megjelent konzultációs do
kumentáció két hónapos internetes vitája során hatezernél 
többen -  köztük a MAVESZ is -  fejtették ki véleményüket, 
fogalmazták meg módosító javaslataikat. A magyar és az 
uniós tagállamok vegyipara ezt az első javaslatot műkö
désképtelennek ítélte, és az alapvető okokat a rendszer bü
rokratikus, átláthatatlan voltában, valamint a feladatokhoz 
rendelt irreálisan rövid határidőkben jelölte meg. A beér
kezett több ezer észrevétel feldolgozása és számtalan szak
mai konzultáció utáni átdolgozást követően, 2003. október 
29-én az EB nyilvánosságra hozta a vegyi anyagokról szó
ló rendelettervezetét, mely 40 hatályos irányelvet, rendele
tet váltana fel.

A tervezet megszünteti a jelenlegi szabályozásban mar
kánsan jelenlévő megkülönböztetést a „régi” és az „új” ve
gyi anyagok között oly módon, hogy egységes eljárásrendet 
és vizsgálati követelményt vezet be minden anyagra. A ha
tályos szabályozás az „új” anyagok és a prioritási listán sze
replő mintegy 140 „régi” anyag kockázatbecslését az illeté
kes hatóságokhoz rendeli. Ezzel szemben az új szabályozás 
szerint a vegyi anyagok gyártói, importálói, felhasználói 
lesznek felelősek azért, hogy a vegyi anyagokkal folytatott 
tevékenységük során fellépő valamennyi egészségi és kör
nyezeti kockázatot meghatározzák, és megfelelő intézkedé
sekkel minimalizálják. További alapvető változás, hogy a 
szabályozás hatálya kiterjed a különböző árucikkekben (já
tékok, textilek stb.) jelenlévő vegyi anyagokra is.

A szabályozástervezet fő eleme a REACFI rendszer 
{Registration, Evaluation, Authorisation (of Chemicals), 
mely a vegyi anyagok bejelentési, kiértékelési és engedé
lyeztetési követelményeit foglalja össze.

A bejelentés

Minden gyártó, importáló, aki évi 1 tonna fölötti mennyi
ségben forgalmaz egy anyagot, vagy az anyagot tartalma
zó készítményt, köteles bejelentést küldeni az újonnan lét
rehozandó Európai Vegyi Anyag Hivatalnak. Az árucikkek

* Magyar Vegyipari Szövetség, Budapest

gyártói és importálói szintén kötelesek bejelentést küldeni 
a hivatalnak, ha az árucikkben lévő anyag veszélyes beso
rolású, mennyisége meghaladja az 1 tonnát (év/gyártó) és 
az áru normál használata és ártalmatlanítása során olyan 
mennyiségben szabadul fel a veszélyes anyag, hogy veszé
lyezteti a környezetet és az egészséget.

Néhány anyagot, anyagcsoportot nem kell bejelenteni, 
részben mert bejelentettnek tekinthetők (pl. az ún. 
ELINCS-listán szereplő anyagok), részben, mert kivételt 
képeznek (pl. a polimerek, a rendelettervezet II. és III. mel
lékletében felsorolt anyagok és 5 évig a termék- és folya
matorientált kutatásokban felhasznált anyagok), vagy nem 
tartoznak a bejelentési kötelezettség hatálya alá (pl. a 
gyógyszer-, biocid- és növényvédőszer-hatóanyagok, élel
miszer-adalékok, állatitáp-adalékok, állati eledelek).

A bejelentési kötelezettségnek az alábbi határidőn belül 
kell eleget tenni:

• új anyagok esetében a gyártás vagy behozatal meg
kezdése előtt,

• régi anyagok esetében a rendelet hatálybalépését kö
vető

-  három éven belül az ún. CMR (rákkeltő, mutagén 
és reprodukciót károsító) anyagokra, valamint az 
1 000 t/év fölötti mennyiségben gyártott, importált 
anyagokra,

- h a t  éven belül a 100 t/év fölötti mennyiségben 
gyártott, importált anyagokra, és

-  a tizenegyedik év végéig az 1 t/év fölött gyártott, 
importált anyagokra.

A bejelentés történhet önállóan vagy konzorciumban. 
A magyar vegyipar véleménye szerint fontos megteremte
ni a jogszabályi garanciát arra, hogy a konzorciumhoz 
minden gyártó, importálható csatlakozhasson, aki ezt a 
szándékát jelzi. így valósítható meg „az egy anyag, egy be
jelentés” elve, mely az angol nemzeti álláspontnak is sar
kalatos pontja. Ezen az úton biztosítható az adatok kötele
ző megosztása, a felesleges vizsgálatok és állatkísérletek 
elkerülése, az ipar költségeinek minimalizálása, valamint a 
kis- és középvállalatok védelme.

Bejelentési kötelezettsége van az ipari továbbfeldolgo- 
zónak is akkor, ha a gyártó, importáló által tervezett hasz
nálattól eltérő célra használja az anyagot, a javasolttól el
térő kockázatkezelő intézkedést alkalmaz, vagy az adatok 
megváltozásakor. Ez esetben kötelesek a hivatal számára 
kémiai biztonsági jelentést küldeni.

A bejelentés a bejelentési műszaki dosszié és 10 t (év/- 
gyártó/importáló) fölött a kémiai biztonsági jelentés be
nyújtásából áll. Ezek a dokumentumok a gyártó, importá
ló és az anyag azonosításán túl tartalmazzák az anyag 
gyártására, használatára (jelenlegi és tervezett) vonatkozó 
információkat, az anyag tulajdonságaira vonatkozó vizsgá
lati eredményeket és háttértanulmányokat, a használatok 
során az embert és a környezetet ért expozíciók becslését, 
az osztályozásra, címkézésre vonatkozó információkat, a 
biztonsági adatlapot, a becsült kockázatokat és a kockázat
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kezelési intézkedéseket, az állatkísérletekkel összefüggő 
adatokat, tanulmányokat. A bejelentés fontos része -  az 
anyag mennyiségétől függő vizsgálati igény és a meglévő 
adatok összevetése alapján -  a hiányzó vizsgálatok megje
lölése és az elvégzésükre tett ütemezési javaslat.

A rendelettervezet speciális szabályokat fogalmaz meg 
az intermedierek bejelentésére. A nem izolált intermedie
reket nem kell bejelenteni. A telephelyen izolált és ugyan
ott további feldolgozásra kerülő, évi 1 tonnánál nagyobb 
mennyiségben gyártott intermediereket be kell jelenteni, 
de a vizsgálati követelmény minimális. Amennyiben az in
termedier szállításra kerül, úgy a mennyiség növekedésé
vel bővül a bejelentési dokumentáció tartalmi követelmé
nye, de a vizsgálati igény továbbra is szűkített.

Az előterjesztés fontos célként jelölte meg a felesleges 
állatkísérletek elkerülését. Ennek érdekében a tervezet 
szabályokat állít fel az adatmegosztásra vonatkozóan. Új 
anyagok esetében továbbra is érvényben marad az ún. 10 
éves szabály, miszerint az első bejelentés után 10 évvel az 
újabb gyártók, felhasználók részére a hatóság -  kérésre, té
rítésmentesen -  átadja az anyag vizsgálati dokumentáció
ját, így a bejelentéshez nem kell megismételni a vizsgála
tokat. Ha egy új anyagot már bejelentettek, de a 
bejelentéstől még nem telt el 10 év, akkor az új bejelentő 
hozzájuthat a gerinceseken végzett vizsgálati tanulmány
hoz, amennyiben megfizeti a vizsgálati költségek 50%-át.

A bevezetett (régi) anyagok esetében előzetes bejelen
tést kell benyújtani az Európai Vegyi Anyag Hivatalhoz. 
Az előzetes bejelentésnek tartalmaznia kell a gerinceseken 
végzett vizsgálatok rövid leírását, az anyag fizikai-kémiai, 
toxikológiai és öko-toxikológiai tulajdonságait feltáró ada
tokat, vizsgálati tanulmányokat. Ezeket az információkat a 
hivatal feldolgozza és ez az adatbázis adja az alapját az 
Anyag Információs Csere Fórumoknak. Az egyes fórumok 
tagjai azok a gyártók, importőrök, akik ugyanazt a beveze
tett anyagot előzetesen bejelentették. A cél az, hogy a Fó
rum tagjai átadják egymásnak a meglévő adatokat a vizs
gálati dokumentációval együtt, és közösen döntsenek 
további vizsgálati igényekről, valamint a vizsgálat elvég
zéséről.

Kiértékelés

A kiértékelésnek két formája van: az ún. „dossziékiér
tékelés” során a bejelentési dossziéban szereplő adatok 
formai és tartalmi ellenőrzése, valamint a bejelentők által, 
további vizsgálatokra tett javaslatok elbírálása zajlik.

A kiértékelést annak a tagállamnak az illetékes hatósá
ga végzi, ahol az anyagot gyártják, vagy ahol az importáló 
székhelye van. Amennyiben a bejelentés konzorciumban 
történt, úgy a többiek nevében az adatokat benyújtó gyár
tó, importőr nemzeti hatósága folytatja le a kiértékelést.

A dossziék kiértékelése során a hatóságnak határozat- 
tervezetet kell készítenie a következő ütemterv szerint:

• új anyagok esetén: a bejelentést követő 120 napon be
lül,

• bevezetett anyagok esetében:
-  5 éven belül: 1,2 kategóriájú CMR anyagokra és az 

1 000 t/év fölötti mennyiségben gyártott, importált 
anyagokra,

-  9 éven belül: a 100 t/év fölötti mennyiségben gyár
tott, importált anyagokra,

- 9  év után: az 1 t/év fölötti mennyiségben gyártott,
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importált anyagokra, melyekre vizsgálati javaslat 
érkezett.

A határozattervezet tartalmazza az előírt vizsgálatok 
megnevezését, az ezekre alkalmazandó vizsgálati mód
szereket és feltételeket, valamint a vizsgálatok eredményé
nek benyújtására adott határidőt. A kiértékelést végző ha
tóság a határozattervezetet megküldi az Európai Vegyi 
Anyag Hivatalnak és a többi tagállamnak, akik adott határ
időn belül kifejthetik véleményüket. Ezt egy bonyolult 
egyeztetési eljárás követi. Amennyiben sikerül egyhangú 
döntést hozni a tagállamok hatóságainak, úgy a határozatot 
a hivatal véglegesíti. Ha nem tudnak megegyezni, akkor az 
EU Bizottságához kerül az előterjesztés, mely a saját dön
téshozói folyamatában határozattervezetet hoz, melyet a 
hivatal véglegesít.

Az ún. „ anyagkiértékelés ” során bármely tagállam il
letékes hatósága kezdeményezheti bármely anyag (dosszié 
kiértékelésen már átesett, vagy nem) kiértékelését, ha 
meggyőzően indokolni tudja a gyanúját, hogy az anyag 
gyártása, használata kockázatot jelent az ember egészségé
re és a környezetre. Az egységes eljárást elősegítendő, a hi
vatal dolgoz ki kockázat alapú kritériumrendszert, mely
nek alapján az illetékes hatóságok megállapíthatják, hogy 
valóban szükséges-e az általuk kockázatosnak vélt anya
gok kiértékelése, és ha igen, akkor milyen fontossági sor
rend szerint végezzék.

Adott anyag kiértékelését egy időben csak egy hatóság 
végezheti, ezért a hivatal, a Tagállamok Bizottsága és szük
ség esetén az EU Bizottság bevonásával egyeztetni kell a 
tagállamok ilyen irányú terveit hároméves periódusokban. 
Az elfogadott terveket a hivatal nyilvánosságra hozza.

Az „anyagkiértékelési” folyamat, a határozattervezet 
tartalmi követelményei és az egyeztetésre vonatkozó elő
írások megegyeznek a „dossziékiértékelésre” vonatkozó 
előírásokkal.

A kiértékelés befejezéséről az azt végző hatóság értesí
ti az Európai Vegyi Anyag Hivatalt, amelyet a hivatal nyil
vánosságra hoz.

Engedélyeztetés

Engedélyköteles anyagokat önmagukban, készítmény
vagy árucikkformában a gyártók, az importálók és az ipari 
felhasználók meghatározott idő után, az EU-ban csak ak
kor használhatják, ha rendelkeznek engedéllyel és az enge
délyben meghatározott feltételeket betartják, vagy az anya
got, készítményt, árucikket mentesítették az engedélyezési 
kötelezettség alól.

Az engedélyköteles anyagok listájára az egészségre és a 
környezetre legveszélyesebb anyagok kerülnek fel. A ter
vezet szerint idetartoznak:

• 1,2 kategóriájú rákkeltő, mutagén és reprotoxikus 
(CMR) anyagok,

• perzistens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anya
gok,

• nagyon perzistens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) 
anyagok és

• azok az anyagok, melyek endokrin romboló, perzis
tens, bioakkumulatív vagy mérgező tulajdonsággal 
rendelkeznek, bár a vizsgálatok ezt nem támasztják 
alá, ugyanakkor bizonyítható, hogy hatásuk az em
berre és a környezetre súlyos és irreverzibilis.
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A következő anyaghasználatokra a tervezet felmentést 
ad az engedélyeztetés alól:

• kutatás-fejlesztésben felhasznált anyagok, amennyi
ben mennyiségük nem haladja meg évente az 1 ton
nát,

• növényvédőszerek, biocid termékek, emberi és állat- 
gyógyászati termékek, élelmiszer- és tápszeradalé
kok, ízfokozók a vonatkozó irányelvek érvényességi 
körén belül,

• telephelyen izolált vagy szállításra kerülő intermedie
rek,

• motorüzemanyagok a vonatkozó irányelv érvényes
ségi körén belül,

• ásványolajtermékek mobil- és fix égető berendezése
iben felhasznált tüzelőanyagok és zárt rendszerekben 
felhasznált üzemanyagok,

• CMR anyagok kozmetikumokban és élelmiszerekkel 
érintkező anyagokban a vonatkozó irányelvek érvé
nyességi körén belül,

• PBT, vPvB és endokrin romboló anyagok, ha a készít
ményben lévő koncentrációjuk nem haladja meg a 
0,1%-ot és

• minden egyéb engedélyköteles anyag, ha készítmény 
alkotórészeként olyan koncentrációban van jelen, 
hogy a készítmény nem kap veszélyes besorolást.

Minden egyes engedélyköteles anyaghoz a rendelet 
hozzárendeli az ún. „naplemente dátumot", mely időpont 
után az anyag csak engedéllyel használható. Ezt a dátumot 
legalább 18 hónappal megelőzi az engedélykérelmek be
nyújtásának határideje, ameddig az összes folyamatban lé
vő, azonosított vagy tervezett használatra be kell nyújtani 
az engedélykérelmeket. Az egyes dátumokat a hivatal által 
meghatározott prioritásokat figyelembe véve határozzák 
meg.

Az egyes anyagok esetében meghatározásra kerülnek 
azok a felhasználások, felhasználási kategóriák, melyek 
mentesülnek az engedélyeztetés alól. Kidolgozzák a men
tesítés feltételeit is. A mentesítést elsősorban azon felhasz
nálásokra tervezik biztosítani, melyekre vonatkozóan spe
ciális közösségi jogszabályok írnak elő munkahelyi 
légtérre vonatkozó határértékeket, kibocsátási limiteket, 
vagy megfelelő műszaki és irányítási intézkedéseket az 
egészség, a környezet és a biztonság megőrzése érdeké
ben.

Az engedélykérelmeket az Európai Vegyi Anyag Hiva
talhoz kell benyújtani. Az engedélyt kérheti a gyártó, az 
importőr és/vagy a továbbfeldolgozó. A kérelem vonat
kozhat egy vagy több anyagra, egy vagy több használatra, 
mely lehet saját használat vagy a forgalmazandó anyag 
szándék szerinti felhasználása.

A kérelemnek tartalmaznia kell a felhasználásokra vo
natkozó információkat, a kémiai biztonsági jelentést, szük
ség szerint a társadalmi-gazdasági elemzést és a lehetséges 
alternatív anyagokra, technológiákra vonatkozó egészségi 
és környezeti információkat.

Az engedélyt a hivatal, a tagállamok illetékes hatóságai 
és a bizottság közreműködésével lefolytatott egyeztetési 
eljárást követően végül a bizottság (European Commis
sion) adja. Az engedélyt meg kell adni, ha az anyag belső 
tulajdonságából fakadó egészségi és környezeti kockázat 
megfelelően ellenőrzött. Az engedélyező hatóság nem 
vizsgálhatja az anyag emissziójából eredő egészségi és 
környezeti kockázatot, ha a kérvényező igazolja, hogy a

környezetbe történő kibocsátása megfelel a 96/61 EK 
(IPPC) irányelv alapján kiadott engedélyben meghatáro
zott határértékeknek, és a vízbe történő kibocsátása nem 
haladja meg a 2000/60 EK víz keretirányelv alapján ki
adott engedélyben megszabott határértéket.

Amennyiben a kérelmező ezeknek a követelmények
nek nem felel meg, csak akkor adható számára engedély, 
ha bizonyítani tudja, hogy az adott anyaghasználat társa
dalmi-gazdasági előnye nagyobb, mint az egészségi és 
környezeti kockázat, és nincs alkalmas helyettesítő anyag. 
Nagyon fontos tehát, hogy a környezetvédelmi határérté
kek szakmailag megalapozottak legyenek, hiszen műsza
kilag teljesíthetetlen, vagy csak irreális ráfordításokkal tel
jesíthető határértékek a magyar ipar működését alapjaiban 
veszélyeztetik a jövőben.

Európai Vegyi Anyag Hivatal

Az Európai Vegyi Anyag Hivatal (European Chemicals 
Agency) központi, független szervezet lesz, amely ellátja a 
REACH rendszerrel összefüggő technikai és adminisztra
tív feladatokat. Az új szervezet nem azonos a létező, ha
sonló nevű (European Chemicals Bureau) hivatallal.

A hivatal tervezett felépítése: igazgatótanács (15 tag), 
igazgató, kockázatbecslési-, társadalmi-gazdasági érté
kelő-, továbbá tagállami bizottság, információcserét bizto
sító fórum, titkárság, és fellebbviteli tábla.

A hivatal költségvetését részben a bizottság finanszí
rozza, részben a bejelentési, kiértékelési, engedélyeztetési 
díjakból származó bevétel kerül felhasználásra.

Rövid értékelés

A tervezet, bár sokat változott az egyeztetések során, még 
mindig rendkívül bürokratikus, nehezen áttekinthető. 
Amennyiben a jogszabály nem deklarálja a konzorciumba 
való kötelező felvételt, akkor a kis- és közepes vállalkozá
sokat ellehetetlenüléssel fenyegeti. A meglévő adatokra, 
információkra maximálisan támaszkodni kell, a különböző 
nemzetközi projektek keretében megvizsgált vegyi anya
gokat bejelentettnek és kiértékeltnek kell tekinteni. 
Amennyiben nem kerülhetők el a felesleges vizsgálatok és 
bürokratikus akadályok, úgy az EU vegyipara komoly hát
rányba kerül versenytársaival szemben. Ennek elkerülése 
érdekében a vegyipar módosítási javaslatokat dolgoz ki, és 
aktívan részt vesz a nemzeti álláspont kialakításában is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Gáspárné Bada Magda: Uniós tervezet a vegyi anyagok terme
lésének és forgalmazásának újraszabályozására
A szerző összefoglalja a 2003 októberében megjelent REACH 
rendelettervezet főbb elemeit, és röviden értékeli annak hatásait.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 39 (2004)]

SUMMARY

M. Gáspárné-Bada: EU Draft on Chemicals Production and 
Distribution Re-regulation
The author summarizes the main elements of the REACH draft 
regulation published in October 2003 and provides a brief impact 
assessment.
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A jövedéki törvény harmonizációja -  olajipari 
és vegyipari kihatások II.*

ALMÁSI MIKLÓS**

A közlemény összeállításánál a törvénytervezetnek a Pénz
ügyminisztérium által tárcaegyeztetésre szétküldött válto
zata -  mint az akkor legfrissebb változat -  volt az alap.

Azóta a jogszabályalkotás tovább folytatódott, ennek 
keretében több lényeges változás történt. A kormány előze
tes döntése értelmében a jövedéki törvény (Jöt.) módosítá
sának az adótörvényeket módosító törvénycsomagban kel
lett volna megjelennie. A jövedéki törvény módosítása 
viszont igen terjedelmes lett. Ezért az adótörvényeket mó
dosító csomagba csak egy rövidített változat, főként az adó
mértékek változása, és a szövegnek a harmonizációtól né
hány független, a gyakorlatot elismerő módosítása került. 
Ez a rövidített változat 2004. január 1-jével lépett hatályba.

A kormány döntése értelmében az uniós jogharmonizá
cióval összefüggő, 2004. május 1-jétől hatályba lépő vál
toztatásokat nem törvénymódosítás formájában, hanem a 
rövidített változatot tartalmazó 2004. január 1-jétől hatá
lyos törvénybe illesztve, egységes szerkezetbe foglalva, új 
törvényként kell a parlamentnek benyújtani.

Ez azt jelenti, hogy a jogharmonizációs változásokat 
nem törvénymódosítással emelik be a hatályos jövedéki 
szabályozásba, hanem a jelenlegi Jöt. hatályon kívül 
helyezésével új törvényt adnak ki. Ennek következtében 
rendezni kellett a hatályos engedélyek átváltását az új tör
vény szerinti engedélyekre.
Ezért az átmeneti rendelke
zések kiegészültek az erre 
vonatkozó szabályozással.

Az új törvényben a pa
ragrafusok, ezekben a be
kezdések számozása folya
matos lesz, eltűnnek az 
X/A.§ jelzések és a koráb
ban hatálytalanított előírá
sok kihagyásai.

Ez a változás a közle
mény I. részében közölte
ket a következők szerint 
érinti.

Az „Adózási és eljárási 
szabályok a közösségen 
belüli termékforgalom "alfe- 
jezetben a 17/A. §—17/P. § 
jelölés 18. §-33. §-ra, a 
17/B. § pedig 19. §-ra mó
dosul (2. táblázat).

* A közlemény I. részét ld. Magy. 
Kém. Lapja, 58, 353 (2003)

** MÓL Rt., Budapest

Az „Adóraktár működtetésének általános feltételei ” al- 
fejezetben a 18. § 34. §-ra, a 19-21. § 35-37. §-ra módo
sul. Az „Adóraktár bizonylatolási, nyilvántartási és elszá
molási kötelezettsége ” alpontban a 24. § 40. §-ra változik.

Az „Egyes adózási és eljárási szabályok" fejezetben a 
32. § 48. §-ra módosul.

Jelen közleményben csak a paragrafusok megváltozott 
számozását vesszük figyelembe.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a közlemény alapja még 
nem a parlament által elfogadott törvény, hanem a Pénz
ügyminisztérium által október második felében összeállí
tott tervezet, amely a kormány döntésének megfelelően ké
szült el.

MÁSODIK RÉSZ 
Különös rendelkezések

Ásványolaj

Termékmeghatározás
Az 50. § (1) bekezdésében közölt ásványolajra vonatkozó 
termékmeghatározás azonos a 92/81/EGK irányelv 2. cik
kében közölt felsorolással. Vámtarifaszámokkal határozza 
meg azt, hogy az ásványolaj gyűjtőnév milyen termékekre, 
termékcsoportokra vonatkozik.

2. táblázat
Adózási és eljárási szabályok a közösségen belüli termékforgalomban

Tevékenység 
leírásának helye A tevékenység megnevezése

18. § Közösségen belüli szállítás közösségi adófelfüggesztési eljárásban
19. § Közösségen belüli szállítás belföldi adóraktárból
20. § a) A jövedéki termék adóraktárból más tagállamba közösségi

adófelfüggesztési eljárásban történő szállításakor a 2719/92 EGK 
rendelet szerinti TKO-t kell használni.

21.§ b) Az adóraktár engedélyese mikor mentesül az adófizetési 
kötelezettség alól.

22. § Közösségen belüli szállítás belföldi adóraktárba
23. § A vámhatóság külön jogosultsága az adó beszedésére
24-25. § Bejegyzett/nem bejegyzett kereskedő közösségen belüli szállítása
26. § Adóképviselő
27. § Adózott jövedéki termék beszerzése más tagállamból gazdasági 

tevékenység keretében
28. § Adózott jövedéki termékek szállítása más tagállamba
29. § Magáncélú behozatal más tagállamból
30-32. § Csomagküldő kereskedelem
33. § A tagállamok illetékes hatóságaival folytatott, jövedéki adóval 

kapcsolatos adóügyi együttműködési eljárásban az Art. IV/A. fejezete 
rendelkezéseinek értelemszerű használata.
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A Jöt. harmonizációs módosítási javaslatában az 50. § 
új (3) bekezdése azonos tartalommal átveszi az (1) bekez
désben közölt irányelv 2a cikkében lévő termékfelsorolást 
és a továbbiakban e termékkört ellenőrzött ásványolajnak 
nevezi. Az ellenőrzött ásványolajok termékkört a motor
hajtó anyagok, tüzelő- és fűtőolajok, továbbá azok az 
egyedi aromás szénhidrogének, különböző speciális benzi
nek, petróleumok, gázolajok és fűtőolajok, továbbá a föld
gáz kivételével gyakorlatilag a többi cseppfolyósított gáz 
és nagytisztaságú egyedi aciklikus telített szénhidrogén- 
vegyületek alkotják, amely termékek többségét a 2004. áp
rilis 30-ig hatályos Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése is tartal
mazza.

A módosítási javaslat 50. §-ának új, (4) bekezdése csak 
a magyar jogszabályban szereplő nemzeti szabályozás. 
Olyan termékek tartoznak e megfigyelt termék gyűjtőnevű 
csoportba, amelyek korábban szerepeltek a Jöt. 36. §-ának
(1) bekezdésében az adómértékes termékek között, továb
bá az egyéb oldószerek közül azok a termékek, amelyek 
legalább 95%-ban tartalmaznak az 50. § (1) bekezdésének
a) -  h) pontjába tartozó ásványolajat, illetve legalább 
85%-ban tartalmaznak etilalkoholt. E termékeket a közös
ségi előírások nem tekintik jövedéki termékeknek. Ha
zánkban ezeket a termékeket a feketegazdaság ismételt fel
éledésének megakadályozása érdekében kell figyelemmel 
kísérni.

Lényeges e termékkörre vonatkozó azon előírás is, 
hogy csak az 5 liternél vagy 5 kilónál nagyobb tömegű ki
szerelés esetén érvényesek rájuk a jogszabály korlátozó in
tézkedései.

Adóalap, adómérték
A Jöt. 52. §-ának (1) bekezdése sorolja fel az adómértékes 
ásványolajtermékeket. A jelenleg hatályos előírással 
szemben a harmonizációs módosítás kizárólag az üzem
anyagokra, tüzelő- és fűtőolajokra korlátozza az adómérté
kes termékek körét.

Az (1) bekezdés i) pontja nagyon fontos. Azt az előírást 
rögzíti, hogy az (1) bekezdés a)-g) pontjában (vagyis a 
motorhajtó anyagok, tüzelő- és fűtőanyagok között) nem 
említett ásványolajokra -  új fogalomként ismét egy ter
mékkör-meghatározás: a továbbiakban: egyéb ellenőrzött 
ásványolaj -  az adómértékekre vonatkozó előírások akkor 
érvényesek, ha az e csoportba tartozó ásványolajokat mo
torhajtó anyagként, tüzelő- vagy fűtőanyagként használják 
fel. Az adó mértékének meghatározásánál abból kell kiin
dulni, hogy a felhasználási tulajdonságaik szerint melyik 
adómértékes termék minőségéhez hasonlítanak a legjobban.

Valójában ez utóbbi előírás vonatkozik azokra az ese
tekre is, amikor bármely anyagot, amely ugyan nem szere
pel az 50. § (1) bekezdésében, mégis üzemanyagként, tüze
lő- vagy fűtőolajként használják fel. Ezeket az anyagokat 
azzal az adómértékkel kell megadóztatni, amely a felhasz
nálási tulajdonságaik szerint annak a terméknek az adó
mértéke, amelyik termék minőségéhez a legjobban hason
lítanak.

A, harmonizáció során -  mivel az adómértékes termé
kek körébe minden tagállamban azonos termékeknek kell

tartoznia -  a nemzeti törvényünket ennek a közösségi elő
írásnak megfelelően kellett átalakítanunk.

Az egyéb megfigyelt termékek, amelyeket főként a 
vegyipar és a gyógyszeripar alapanyagként és segédanyag
ként használ fel, nem adómértékesek. A közösség jövedé
ki alapdokumentumának számító 92/12/EGK irányelv el
lenőrzési és szállítási rendelkezéseit velük kapcsolatban is 
szigorúan be kell tartani.

A 3., 4. és 5. táblázat mutatja be, hogy hazánkban a jö 
vedéki ásványolajtermékek közül melyik terméket nagy 
valószínűséggel melyik csoportba kell besorolni. A táblá
zatok a termékek jelenlegi és a 2004. május 1-je után hasz
nálatos vámtarifaszámait tartalmazzák.

Adómentes felhasználás
Korábban és jelenleg az adómentes felhasználás keretében 
a Jöt. tiltotta az adómértékes ásványolajtermékek közül az 
üzemanyagok, tüzelőolajok vegyipari alapanyagként, se
gédanyagként való adómentes felhasználását. Az extra
könnyű és a könnyű fűtőolaj pedig csak a közelmúlt egyik 
jogszabály módosítása során került az adómértékes termé
kek körébe.

A harmonizáció során figyelembe vett módosítások 
eredményeként a közösséghez való csatlakozásunk után 
adómentes felhasználásnak az 53. § szerint következő ese
tek minősülnek:

a) a 2710 19 25 vámtarifaszám alatti petróleum más 
termék alapanyagaként való felhasználása;

b) az üzemanyagok biztosítása az Észak-atlanti Szerző
dés tagállamai és a Békepartnerség más résztvevő ál-

3. táblázat
Ellenó'rzött, adómértékes ásványola, termékek

Termékek
megnevezése

1998. június 30-án 
hatályos 

vámtarifaszám

2002. január 
1-jén hatályos 
vámtarifaszám

Ólmozatlan
motorbenzinek

2710 00 26 02 
2710 00 27 00 
2710 00 29 00 
2710 00 32 00

2710 11 31 
2710 11 41 
2710 11 45 
2710 11 49

Ólmozott
motorbenzinek

2710 00 26 01 
2710 00 34 00 
2710 00 36 00

2710 11 31 
2710 11 51 
2710 11 59

Petróleum
(középpárlatok)

2710 00 51 00 
2710 00 55 00

2710 19 21 
2710 19 25

Gázolaj
motorhajtóanyag 
és tüzelési célra

2710 00 66 01-02 
2710 00 67 01-02 
2710 00 68 01-02

2710 19 41 
2710 19 45 
2710 19 49

Fűtőolajok 2710 00 74 00 
2710 00 76 00 
2710 00 77 00 
2710 00 78 00

2710 19 61 
2710 19 63 
2710 19 65 
2710 19 69

Cseppfolyósított 
gáz (LPG)

2711 12 97 00 
2711 13 97 00 
2711 14 00 00 
2711 19 00 00

2711 12 
2711 13 

2711 14 00 
2711 19 00

Komprimált gáz 2711 29 00 00 2711 29 00
Biodízel 3824 90 99 99 3824 90 99
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4. táblázat
Egyéb ellenőrzött ásványolajtermékek

Termékek
megnevezése

1998. június 30- 
án hatályos 

vámtarifaszám

2002. január 
1 -jén hatályos 
vámtarifaszám

Nem nagytisztaságú 2707 10 90 00 2707 10
aromások 2707 20 90 00 2707 20

2707 30 90 00 2707 30
2707 50 90 00 2707 50

Másféle benzinek 2710 00 11 00 2710 11 11
2710 00 15 00 2710 11 15
2710 00 21 00 2710 11 21
2710 00 25 00 2710 11 25

Benzintípusú sugárhajtó 2710 00 37 00 2710 11 70
üzemanyag

Másféle könnyűpárlat 2710 00 39 00 2710 11 90
(benzinek)

Egyéb középpárlatok 2710 00 41 00 2710 19 11
(petróleumok) 2710 00 45 00 2710 19 15

2710 00 59 00 2710 19 29
Gázolajok 2710 00 61 00 2710 19 31
(nehézpárlatok) 2710 00 65 00 2710 19 35

Fűtőolajok 2710 00 71 00 2710 19 51
2710 00 72 00 2710 19 55

Telített nagytisztaságú 2901 10 90 00 2901 10
aciklikus egyedi szén- 
hidrogének más célra

Legalább 95% 2902 20 90 00 2902 20 00
tisztaságú aromás 2902 30 90 00 2902 30 00
vegyületek 2902 41 00 00 2902 41 00
más célra 2902 42 00 00 2902 42 00

2902 43 00 00 2902 43 00
2902 44 90 00 2902 44 00

5. táblázat
Megfigyelt ásványolajtermékek

Termékek
megnevezése

1998. június 30- 
án hatályos 

vámtarifaszám

2002. január 
1 -jén hatályos 

vámtarifaszám
Gazolinok 2709 00 10 00 2709 00 10
Kenőanyag-alapanyagok 2710 00 81 00 2710 19 71

2710 00 83 00 2710 19 75
Adalékok, termékekhez 3811 11 1000 3811 11 10

3811 11 90 00 3811 11 90
3811 19 00 00 3811 1900
3811 21 00 00 3811 21 00
3811 29 00 00 3811 29 00
3811 90 00 00 3811 90 00

Oldószerek* 3814 00 90 00 3814 00 90
* amennyiben legalább 95%(V/V)-ban tartalmaznak kőolajból és bitumenes 

ásványokból nyert olajat, vagy legalább 85%(V/V)-ban etilalkoholt

lámái Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és 
polgári állománya részére a szolgálati járművek, lé
gi járművek és hajók -  beleértve a katonai lajstrom- 
jelű járműveket is -  működtetésére;

c) erőművek és távhőtermelő létesítmények kizárólag 
villamos energia és/vagy hőtermeléséhez a gázolaj és 
fűtőolaj biztosítása;

d) nagyolvasztókban kémiai redukciós eljárás kereté
ben az ásványolajnak a koksz adalékanyagaként va
ló felhasználása;

e) hivatalosan az egyéb középpárlat nevű -  amely való
jában a világító petróleumot jelenti -  termék eseté
ben lehet továbbra is adómentes felhasználásról be
szélni, ha egy másik termék nem adóraktárban 
történő előállítása során a felhasznált petróleum az 
előállított új termék részévé válik.

Látható, hogy 2004. május 1-jétől az adómentes fel- 
használás a vegyipar felhasználását a kis mennyiségű pet
róleum felhasználásától eltekintve alig fogja érinteni. Meg 
kell jegyezni, hogy a felsorolt adómentes felhasználások 
esetében a vámhatóságtól továbbra is meg kell kérni a ke
retengedélyt.

Adó-visszaigénylés
Adókedvezményt az adó visszaigénylésével is igénybe le
het venni. Ezt a lehetőséget a közösségi irányelvek több 
helyen is megadják a nemzeti szabályzások részére.

A Jöt. módosítása során a vasúti szállításhoz adózottan 
beszerzett gázolajnak a beszerzéskor megfizetett adója 
igényelhető vissza.

A magyar hajólajstromban vagy hajójegyzékben nyil
vántartott, áru- vagy személyszállítást gazdasági tevé
kenység keretében végző hajóban (ideértve a kompot is) a 
ténylegesen felhasznált, adózottan beszerzett gázolaj után 
a belvízi szállítási tevékenységet végző gázolaj-felhasz
náló az általa a beszerzéskor megfizetett adót visszaigé
nyelheti.

Ugyancsak visszaigényelhető a belföldi közforgalmú 
repülést végző, belföldi lajstromjelű légi járműben, az ele
mi csapás, tömegszerencsétlenség vagy repülőbaleset kö
vetkezményeinek felszámolását szolgáló kutatás-mentést, 
továbbá életmentést, katasztrófaelhárítást, légi tűzoltást, 
sürgős betegellátást, valamint rendészeti feladat céljából 
végzett repülést végrehajtó légi járműben, továbbá a mező-, 
erdő- és vízgazdálkodási célú közegészségügyi célú repü
lést végző légi járművekben ténylegesen felhasznált, adó
zottan beszerzett repülőbenzin és az üzemanyag-petróle
um után a befizetéskor megfizetett adó.

Ásványolaj-adóraktár
Változott a Jöt. 58. §-ában az ásványolaj-adóraktárak féle
sége. Az új termékcsoportoknak megfelelően az egyes 
adóraktárakban folytatható tevékenység is módosul a kö
zösségbe való belépésünk időpontjában.

A „legrangosabb” adóraktárban, a kőolaj-finomítóban 
minden kőolaj-feldolgozással kapcsolatos tevékenység vé
gezhető. A finomítói ásványolajraktár elnevezésű adórak
tárban, amely a kőolaj-finomító engedélyesének a kőolaj
finomító területén kívül található, a tároláson kívül a 
betárolt termékek kiszerelése, továbbá az egyéb ellenőr
zött ásványolajtermékek, valamint megfigyelt termék elő
állítása is végezhető külön engedély nélkül.

Az üzemanyag-tároló átalakul ásványolaj-tároló adó
raktárrá azáltal, hogy a Jöt. megfogalmazásában ásvány
olaj tárolását végezheti. (Az ásványolajat valójában az el
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lenőrzött ásványolajtermékek jelentik, ennél fogva bárme
lyik ellenőrzött ásványolajterméket lehet tárolni.)

Megszűnt az olefingyár és a kőszénkokszoló elnevezé
sű adóraktár. Helyettük az általánosabb értelmű „egyéb ás
ványolajgyártó adóraktár” elnevezésű adóraktárrá kell 
mind a TVK Rt.-nek, mind a Dunai Vasmű Kokszgyárának 
alakulnia. Ennek az új adóraktárnak a meghatározását szó 
szerint kell érteni. Ásványolaj-adóraktári engedély az 
egyéb ellenőrzött ásványolajat előállító üzemre kérhető, 
ideértve azt az esetet is, amikor e termék vagy más ásvány- 
olajtermék az üzemben végzett vegyipari tevékenység 
melléktermékeként jön létre. A meghatározás utolsó sorá
ban más ásványolajtermék az adómértékes termékeket is 
jelenti. Ennél az adóraktár fajtánál a jogalkotók törölték azt 
a korábbi előírást, hogy adómértékes ásványolajtermék 
csak kőolaj-finomítóban vagy olefingyárban állítható elő.

Különösen a vegyipar kérésére, javaslatára az adóraktá
rak köre ásványolaj-regeneráló üzemmel bővült. Ebben az 
adóraktárban a vegyipari és gyógyszeripari felhasználás 
során szennyezetté vált ásványolajtermék önálló tevékeny
ség keretében történő tisztítását, regenerálását lehet elvé
gezni, és ahol a tisztított, regenerált és vásárolt ásványolaj
ból egyéb ellenőrzött ásványolaj vagy megfigyelt termék 
is előállítható.

Ez a meghatározás teszi lehetővé a bérregenerálási te
vékenység végzését. Ezért fontos az „önálló tevékenység” 
kiemelése. Ugyanis ha egy gyártási technológiai folyamat 
szerves része a regenerálás, akkor ez a tevékenység nem 
engedélyköteles.

Engedélyezhető még repülőtéri adóraktár és kikötői 
adóraktár. Mindkét adóraktárnál lényeges korlátozást tar
talmaz a szövegjavaslat: mindkét adóraktártípusnál a sze
mély- és áruszállítást gazdasági tevékenység keretében 
végző járművek üzemanyagtartályába lehet az üzemanya
got tölteni, azaz a hobbirepülőgépek és -hajók ezekben az 
adóraktárakban nem tankolhatnak.

Lényeges még a kikötői adóraktár fogalmának bővíté
se. Kikötői adóraktárként kell figyelembe venni a partra te
lepített tartályok mellett a vízen műszaki eszközökkel sta
bilizált, a parthoz állandó jelleggel kikötött állóhajót 
(állóhajó-adóraktár névvel), továbbá a közforgalmú hajó
zási kikötőben állomásozó, és attól legfeljebb 15 km-es tá
volságban mozgó ellátó hajót ellátó hajóadóraktár néven.

Az ásványolajokkal kapcsolatos szakmai részt további, 
különösen a vegyipart és gyógyszeripart érintő jelentős 
meghatározásokkal bővítik.

Felhasználói engedélyes tevékenység 
Az 59. § a felhasználói engedélyes tevékenységgel kap
csolatos előírásokat rögzíti.

Felhasználói engedély szükséges az egyéb ellenőrzött 
ásványolajtermékek felhasználásához, kiszereléséhez, to
vábbá a megfigyelt termékek előállításához, felhasználásá
hoz, kiszereléséhez.

A felhasználás célja nem lehet adómértékes ásványolaj- 
termék előállítása, kiszerelése.

Az 5 liternél kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ás
ványolajtermék felhasználása engedélymentes.

Az egyéb ellenőrzött ásványolaj vagy megfigyelt ter
mék évi 6 000 liter vagy 6 000 kg mennyiséget el nem érő 
felhasználása esetén, amennyiben a felhasználó gazdasági 
tevékenységet végez, e tevékenység végzését a vámható
sághoz be kell jelenteni, ahol nyilvántartásba veszik. A fel
használó ekkor válik nyilvántartásba vett felhasználóvá 
(tevékenységéről tud a hatóság). E tevékenység biztosíték
mentes.

A felhasználói engedély megkéréséhez a korábbi keret- 
engedély kérésénél előírt feltételeket kell teljesíteni. 
Gyógyszer esetében nem kell az összetételre vonatkozó 
adatokat megadni.

Annak ellenére, hogy az egyéb ellenőrzött és a megfi
gyelt termékek nem adómértékesek (ha nem üzemanyag
ként, tüzelő- vagy fűtőolajként használják fel őket), a fel
használói engedély kiadását megelőzően biztosítékot kell 
nyújtani. A jövedéki biztosíték az éves szinten várhatóan 
beszerzésre kerülő egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfi
gyelt termék egyhavi átlagos beszerzésének mennyisége és 
az 52. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az ólmozatlan 
motorbenzin adómértéke alapján számított összeg, de leg
feljebb 60 millió forint.

Létezik a megbízható felhasználói engedélyes fogalma. 
A megbízható felhasználói engedélyes esetében a jövedé
ki biztosíték összege -  kérelem alapján -  felére csökkent
hető, amely további 50%-kal mérséklődhet, amennyiben a 
felhasználói engedélyes legalább 5 éve folytatja tevékeny
ségét. Azok a felhasználói engedélyesek, akik jelenleg 
több mint öt éve működnek, jogosultak a maximális ked
vezmény igénybevételére, ha az utóbbi 5 évben nem volt 
ezt kizáró esemény.

A felhasználói engedéllyel egy hónap alatt beszerzett 
mennyiség nem haladhatja meg annak a mennyiségnek há
romszorosát, amelynek kockázatára a jövedéki biztosíték 
fedezetet nyújt. Ha a nyújtott biztosíték nem elég, ki kell 
egészíteni legfeljebb 60 millió forintig.

A felhasználói engedélyes nyilvántartási, jelentési 
és elszámolási kötelezettsége
A felhasználói engedélyes nyilvántartási, jelentési és el
számolási kötelezettségét a 60. § ismerteti.

A vezetendő nyilvántartás hasonló a keretengedély ese
tében korábban vezetett nyilvántartáshoz. A nyilvántartás 
havi zárása alapján jelentést kell késziteni, melyet a tárgy
hót követő 15-ig be kell nyújtani a vámhatósághoz.

A felhasználói engedélyesnek egy évben egyszer a 
számviteli rendje alapján kell elszámolást készítenie, és azt 
a tárgyévet követő hó 20-áig kell a vámhatósághoz benyúj
tania. A hatóság a készlethiányt nem engedélyezett célra 
történt felhasználásnak veszi és szankcionálja, a többletet 
nyilvántartásba kell venni.

Könnyítést adnak a gyógyszergyártók és azon vállalko
zások részére, akik az egyéb ellenőrzött és megfigyelt ter
mékeket gyógyszerek gyártásához, illetve a termék kémiai 
átalakulását eredményező vegyi reakcióban használják fel. 
A tervezet szerint a jogszabály felmenti őket a havi jelen
téskészítési és -beadási kötelezettség alól.
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Az egyéb ellenőrzött és a megfigyelt termék belföldi 
forgalmazása
A 61. §-ban az egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt 
termék belföldi forgalmazásának feltételeit, illetve a korlá
tozó előírásokat gyűjtötték össze. E termékeket nem lehet 
szabadon, minden megkötés nélkül értékesíteni. 5 liter- 
nél/5 kg-nál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ás
ványolajterméket és megfigyelt terméket csak adóraktári 
engedéllyel, meghatározott célra felhasználói engedélyes
nek, jövedéki engedéllyel rendelkező exportálónak, közös
ségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jöve
déki engedélyes kereskedőnek, illetve nyilvántartásba vett 
felhasználónak lehet értékesíteni.

Az egyéb ellenőrzött ásványolaj- és megfigyelt termék 
importálása, exportálása, közösségen belüli beszerzése, 
értékesítése
62.§: Harmadik tagországból 5 liternél nagyobb kiszerelé
sű egyéb ellenőrzött terméket vagy adóraktár engedélyese 
vagy felhasználói engedélyes vagy ezek által írásban meg
hatalmazott importáló hozhat be. Ettől eltérő esetben a 
vámjogi szabadforgalomba bocsátás csak adókivetéssel 
történhet. 5 liternél kisebb kiszerelés importja esetén nincs 
adókivetés.

Egyéb ellenőrzött ásványolaj más tagállamba, illetve 
más tagállamból közösségi adófelfuggesztési eljárásban 
TKO-val, egyébként EKO-val szállítható. A tervezet eb
ben a pontban veszi át a 92/81/EGK számú irányelv előírá
sát, hogy tagállamból vagy tagállamba szállított lakkbenzi
nekre, egyéb speciális benzinekre, egyéb középpárlatokra 
a jogszabályban rögzített ellenőrzési, nyomon követési 
előírások csak abban az esetben érvényesek, ha tömegáru
ként (tankautóval, vasúti tartálykocsival vagy hajóval) 
szállítják az érintett termékeket.

5 litemél/5 kg-nál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőr
zött ásványolaj- és megfigyelt termék tagországból történő 
behozatalát adóraktár és felhasználói engedélyes végezhe
ti, továbbá közösségi kereskedelmi tevékenység folytatá
sára jogosult kereskedő abban az esetben, ha rendelkezik 
az előbbiektől írásbeli meghatalmazással, és csak akkor, ha 
kizárólag a részükre értékesíti.

Az 5 litemél/5 kg-nál nagyobb kiszerelésű egyéb ellen
őrzött ásványolaj- és megfigyelt termék más tagállamból 
való behozatalát és kiszállítását a vámhatóságnak haladék
talanul be kell jelenteni. Bejelentés nélkül a kiszállításnál 
keletkező készletcsökkenés nem számolható el. Mivel a 
megfigyelt termék a közösségben nem számít jövedéki ter
méknek, ezért a címzett a termék átvételét nem fogja visz- 
szaigazolni. A készletcsökkenés elszámolásához ezért elég 
a kivitel bejelentése a vámhatósághoz, vagy a kilépés té
nyének vámokmánnyal való igazolása.

Alkoholtermék 

A Ikoholtermék-adóraktár
A Jöt. 72. §-a sorolja fel a különböző feladatú alkohol-adó
raktárakat.

Két lényeges módosítást, feladatbővülést tartalmaz a 
Jöt. módosítási tervezete. Az egyik módosításban a szesz
üzem, szeszfőzde, illetve az italgyár engedélyesének lehe

tővé teszi, hogy a gyártóüzeme területén kívüli területen 
alkoholtermék tárolására, raktározására alkalmas raktárt 
működtessen, ahol már nem megkötés a csak kizárólag sa
ját előállítású termék tárolása.

A másik módosítás a vegyipari és gyógyszeripari fel- 
használás során szennyezetté vált alkoholtermék tisztítását 
(regenerálását) végző alkoholregeneráló üzem létesítésé
nek engedélyezése, amelyben a regenerált és vásárolt alko
holból megfigyelt termék is előállítható.

HARMADIK RÉSZ
Jövedéki termék kereskedelme, exportja 

és importja szabadforgalomban

Fontos a 103. § (1) bekezdésének a változása. Rögzíti, 
hogy az adómértékes ásványolajtermékekkel, a megfigyelt 
termékekkel és az ásványolajon kívüli egyéb jövedéki ter
mékekkel szabad forgalomban kereskedni, e termékeket 
exportálni és importálni, a szabad forgalomba bocsátott 
felsorolt termékeket (ideértve a megfigyelt termékeket is) 
a közösségen belüli forgalomban értékesíteni és beszerez
ni csak e törvényben meghatározott engedéllyel lehet.

Ha megfigyeljük a felsorolt termékköröket, az egyéb 
ellenőrzött ásványolajtermékeket kizárja a szabad forga
lomban végezhető kereskedelemből. Ez a tilalom szán
dékos, kizárása annak, hogy nagyobb tömegben az 
ide sorolt termékek nem ellenőrizhető kereskedelmi csa
tornákon a nem legális szférákba kerüljenek.

E § (2) bekezdése ismerteti a jövedéki engedélyes keres
kedelmi tevékenységeket. Ez a tevékenység a módosítás 
során bővült. Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékeny
ségnek számít az ásványolajtermékek és alkoholtermékek 
területén az is, ha adómértékes és megfigyelt jövedéki ter
mékeket gazdasági tevékenység keretében más tagállamból 
nem közösségi adófelfuggesztési eljárás keretében hoznak 
be, vagy gazdasági tevékenység keretében más tagállamba 
visznek ki. E tevékenységet nevezi a tervezet közösségi ke
reskedelmi tevékenységnek.

A 105. § (3) bekezdésében rögzíti a jogszabály, hogy a 
jövedéki engedélyes kereskedő egyéb ellenőrzött ásvány- 
olajterméket 5 liternél nagyobb kiszerelésben és megfi
gyelt terméket nem forgalmazhat. Más tagállamból 5 liter
nél nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat és 
megfigyelt terméket kizárólag akkor van joga beszerezni, 
ha jövedéki engedélye közösségi kereskedelmi tevékeny
ség folytatására is érvényes, és e termékeket adóraktári en
gedélyes vagy felhasználói engedélyes részére értékesíti 
tovább.

A 110. § (14) bekezdése szerint a nem jövedéki engedé
lyes kereskedő egyéb ellenőrzött ásványolajterméket 5 li
ternél nagyobb kiszerelésben és megfigyelt terméket nem 
forgalmazhat. E meghatározás szerint a kiskereskedelmi 
egységek legfeljebb 5 literes kiszerelésben külön engedély 
nélkül forgalmazhatják részben az 5 literes vagy annál ki
sebb kiszerelésű lakkbenzint, speciális benzint, oldószere
ket, továbbá legfeljebb 5 liter vagy 5 kg kiszerelésben a 
megfigyelt termékeket, mivel az ilyen kiszerelésű termé
kekre a jogszabály előírásai nem vonatkoznak (az üzem
anyagtöltő állomások is forgalmazhatják az ólompótló 
adalékot).
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Jövedéki ellenőrzés

E témakörből egy tételt célszerű kiemelni: a 111. § (2) be
kezdésének új h) pontja szerint a vámhatóságnak joga van 
ellenőrizni a jármű üzemanyagtartályában, kiegészítő 
üzemanyagtartályában lévő üzemanyag mennyiségét.

A 111. § (4) bekezdése szerint a vámhatóság a felhasz
nálói engedélyes és a nyilvántartásba vett felhasználó te
lephelyén a felhasználás jogszerűségét széleskörűen vizs
gálhatja.

Hatályba léptető rendelkezések

E törvény rendelkezései általában 2004. május 1-jén lép
nek hatályba. Az engedélyek átváltásával kapcsolatos elő
írások már a törvény kihirdetése napján hatályba lépnek 
azért, hogy 2004. május elsejére biztosítható legyen az új 
adóraktári és egyéb engedélyekkel való működés.

Fontos a hatályba léptető rendelkezések, és különösen 
az átmeneti rendelkezések figyelemmel kísérése.

Átmeneti rendelkezések

A jogszabály 124—127. §-a határozza meg az új engedé
lyek átváltásához szükséges intézkedéseket.

BEFEJEZÉS

Annak következtében, hogy a jövedéki adóról és a jövedé
ki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
1997. évi Cili. törvény megalkotása során átvettük az Eu
rópai Uniótól az adóraktár fogalmát a kapcsolódó európai

előírásokkal együtt, már 1998. január 1-jétől jelentős lé
pést tettünk a jövedéki jogszabályok harmonizációjának 
irányában. A jelenlegi harmonizációs felülvizsgálat során 
az ásványolaj-szakterületet alakítjuk át az európai előírá
soknak megfelelően azáltal, hogy a termékeink adókötele
zettség szerinti besorolásánál is átvesszük az irányelvek 
előírásait. Ez az átvétel szinte magával hozza a tagorszá
gokkal folytatott kereskedelmi áruszállítási szabályainak 
is az átvételét.

A munkák során a nehézséget az olyan magyar szabá
lyozás megalkotása, új jogszabály kibocsátása jelentette, 
amely nem ellentétes az uniós előírásokkal, és nem nyitja 
ki a kapukat a spekuláció, a szürke-, esetleg feketekereske
delem előtt.

A végrehajtási utasítás átdolgozásával további, kisebb 
lélegzetű közösségi jogszabály válik a hazai jogi előírások 
részévé. Reméljük, hogy 2004. május 1-je után sikerül 
meggyőződnünk az eddig elvégzett munka helyességéről.

ÖSSZEFOGLALÁS

Almási Miklós: A jövedéki törvény harmonizációja -  olajipa
ri és vegyipari kihatások II.
A közlemény ismerteti a 2004 májusától várhatóan életbe lépő új 
jövedéki törvény tervezetének lényeges elemeit.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 42 (2004)]

SUMMARY

M. Almási: Harmonization of the EU Excise Tax Legisiation -  
Impacts on the Oil and Chemical Industries II.
The article reviews the key elements of the draft of the new Hun
gárián excise tax legisiation expected to enter intő force by May 
2004.

SjettUe.. .Sjemíe.. .Sjem ie
Platinafémek visszanyerése 

katalizátorokból szuperkritikus 
állapotú vízben végrehajtott 

oxidációval

Platinafémeket tartalmazó deaktivált szén- 
hordozós katalizátorokból a platinafémeket 
általában a katalizátorok éghető kompo
nenseinek incinerálása után visszamaradt 
hamuból nyerik vissza.

Az incinerálás környezetszennyezéssel 
jár. Ezt küszöböli ki a platinafémek vissza
nyerésére szolgáló, a Chematur Engineer
ing AB (Svédország) és a Johnson Matthey 
(Anglia) cégek által közösen kidolgozott 
AquaCat® elnevezésű folyamatos üzemű 
eljárás, amelynek a különlegessége, hogy a 
deaktiválódott katalizátorok szerves 
anyagtartalmát szuperkritikus állapotú víz
gőzzel oldják ki, és azt az egyidejűleg be
vezetett oxigénnel szén-dioxiddá, vízzé, és 
adott esetben nitrogénné és kén-dioxiddá 
oxidálják. Eközben a platinafémek oxidok- 
ká alakulnak.

Az ipari megvalósításhoz előbb egy kb. 
5% katalizátort tartalmazó vizes szuszpen
ziót készítenek, amelyet kb. 240 bar nyomá
son hőcserélőkkel és hevítő kemencével 
385°C hőmérsékletre hevítve (a víz kritikus 
nyomása 221 bar, kritikus hőmérséklete 
374°C) folyamatos üzemben az oxidáló 
reaktor felső részébe vezetik. Ugyanide oxi
gént is táplálnak, aminek hatására megindul 
az oxidáció és a szuszpenzió hőmérséklete 
kb. 600°C-ra nő. Ezt a reaktorba vezetett hi
deg vízzel kvencselik (visszahűtik), majd 
újra oxigént vezetnek hozzá, aminek hatá
sára a szerves anyagok oxidációja teljessé 
válik. A reaktor aljából távozó elegyet hő
cserélőkön átvezetve lehűtik, majd szepará
torban gáz- és folyadékfázisra választják 
szét. A gázfázis CO-,, N2 és 0 2 keverékéből 
áll. A folyadékfázis nagyrészt víz, amely a 
visszanyert platinafémek oxidjait tartal
mazza, amelyeket megfelelő kémiai keze
léssel platina-fémekké alakítanak át.

Az eljárással deaktiválódott homogén 
katalizátorok platinafém-tartalmát is vissza

lehet nyerni. Ilyenkor a reaktorba csak szu
perkritikus vizet vezetnek és a homogén 
katalizátort közvetlenül az oxidációs reak
torba táplálják.

A folyamatos üzemű szuperkritikus 
platinafém-visszanyerési eljárás környe
zetvédelmi szempontból is lényegesen elő
nyösebb, mint az incinerációs eljárások, 
mert

-  nem keletkezik CO,
-  nem keletkeznek nitrogénoxidok, 

mert az oxidáció viszonylag kis 
hőmérsékleten megy végbe,

-kéntartalmú katalizátorok feldolgo
zása esetén nincs S02 emisszió, mert 
a kénvegyületek szulfátokká alakul
nak és ezek a vizes fázisba kerülnek,

-  nincs dioxin- és furán-emisszió, mert 
a szuperkritikus oxidálás hőmérsék
letén ilyenek nem keletkezhetnek.

(Platinum Metals Rév., 2003, 47, (4), 
pp. 163-166)

S.P.

mkl2004. 59. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM 47



ACHEMA 2003
Az anyagátalakító iparok gépeinek, készülékeinek 
és technológiáinak nemzetközi seregszemléje III.*

Biotechnológia

GÁL MIKLÓS**

Előszó

A biotechnológia kifejezést és fogalmat Ereky Károly ma
gyar gépészmérnök, vállalkozó, politikus és feltaláló 
1919-ben, német nyelven Berlinben megjelent könyvében 
vezette be [1]. Biotechnológia azon munkafolyamatok 
összessége, amelyek során nyersanyagokból termékeket 
állítanak elő élő organizmusok segítségével. A „kereszt
apa” megjövendölte azt is, hogy a kőkorszak és vaskorszak 
mintájára szerinte majd egyszer a biokorszak is eljön [2]. 
A hazai könyvkiadásunk a nyolcvanas évek végén a német 
Cruger házaspár tankönyvét [3] és a norvég állatnemesítő 
Harald Skjervold professzor igényes és színes könyvét je
lentette meg [4]. Sevella Béla műegyetemi tanár a bio- 
mérnökképzés céljából írott egyik tankönyvében foglalta 
össze azon vegyészmérnöki és biológiai tudományok 
klasszikus és modem alapismereteit, amelyek eligazítják a 
MKL olvasóit is [2]. Genetikai és molekuláris biológiai 
ismeretek a modem biotechnológia megértésének és alkal
mazásának fontos alappillérei, ezeket Venetianer Pál aka
démikus lebilincselően izgalmas és olvasmányos könyvei
ből ismerhetjük meg [5,6].

Bevezetés

Napjaink biotechnológia eljárásai főként megújuló kiindu
lási alapanyagokat (gabonafélék, kukorica, szójabab, 
lucerna...) alakítanak át élő szervezetek segítségével olyan 
hasznos céltermékké, amelyeket kőolajbázisú eljárások- 
kal/nyersanyagokkal gyártottak eddig [7,8].

A biotechnológia mikroorganizmusokat, állati és növé
nyi sejteket, szöveteket, továbbá enzimeket alkalmaz ipari 
technológiai célra [9]. Az ACHEMA 2003 kiállításon a vi
lágon először több mint 1 200 kiállító mutatta be a biotech
nológiai berendezéseket, termékeket, az eljárásokat és az 
ezekhez kapcsolódó szolgáltatások széles tárházát. A bio
technológián alapuló eljárások vonzóak a kedvező üzemel
tetési feltételek szempontjait tekintve és a lecsökkent vagy 
elhanyagolható környezeti károsodás miatt. Az üzemelte
tési folyamatok unikálisak a technikai végrehajtást, sza
bályzást tekintve és sok szempontból szakmai, mérnöki ki
hívásokat jelentenek, mint például a biotechnológiai

* 1. Magy. Kém. Lapja, 58, 432, (2003)
II. Magy. Kém. Lapja, 59, 13, (2004)

** ELTE Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszék, Budapest

eljárás méretnövelése, a kísérleti üzem, az egyszeri gyártá
si tétel (sarzs) megvalósitása, a kereskedelmi termék piac
ra kerülése.

Az élő szervezetek természetes anyagcsere-folyamata 
során számíthatunk bonyolult szerkezetű molekulák szin
tézisére, mint például gyógyszerek, műanyagok (polime
rek), vagy akár tisztán égő biobenzinek keletkezésére. 
A hagyományos eljárásokkal szemben a bioeljárások eny
he reakciófeltételek mellett (hőmérséklet, nyomás, pH 
stb.), nagyobb hozammal, kisebb környezeti ártalommal, 
kevesebb energiaráfordítással valósíthatók meg. Sokszor 
az eljárás készülékei egyszerűek, ezért a beruházási és üze
meltetési költségek is kisebbek. Időközben végzett jelen
tős kutatási és fejlesztési erőfeszítések tették lehetővé, 
hogy természetes enzimek felhasználásával, alkalmazásá
val fejlesszenek ki és terjesszenek el olyan biokatalitikus 
eljárásokat, amelyek a tradicionális fémkatalízis helyett 
enzimkatalitikus folyamatok alkalmazásával termelnek 
gyógyszereket és ipari termékeket.

A biotechnológia termékei, eljárásai és szolgáltatásai, 
a biomémöki műveletek és folyamatok, gépek, berendezé
sek, készülékek egy külön pavilonban kerültek bemutatásra. 
A kiállítás ideje alatt sok ezer látogató kitüntetett figye
lemmel és nagy érdeklődéssel ismerkedett a biotech
nológia legújabb eredményeivel. A témakörben tíz plená
ris előadás hangzott el, egy tucat kerekasztal-beszélgetés 
és mintegy száz kisebb cégorientált bemutatkozó előadás.

A képzelt riport rövid beszámolójában nem szerepel az 
ugyancsak agrokémiai bázison termelt biometanol, 
bioetanol és a biodízel, ezeket egy másik közleményben is
mertetjük.

Kemikáliák mezőgazdasági termékekből

A DuPont Co (Wilmington, Del., USA) új biokémiai eljá
rása 1,3-propilénglikol monomer előállítására alkalmas. 
A nedvesen őrölt kukoricából glükózt állítanak elő, ame
lyet a génsebészeti eljárással módosított Escherichio coli 
baktérium metabolizál 1,3-propándiollá. A Genecor Inter
national (Palo Alto, Calif., USA) fejlesztette ki a módosí
tott baktériumot, amely a cég szerint 500-szorosára növeli 
a biokonverzió termelékenységét. A Cargil Dow és a Dow 
Chemical Co. polilaktid gyártó üzeme 140 ezer t/év kapa
citású. A nedves kukorieaörleményből kiindulva nyert 
nyers glükózt fermentálják tejsavvá, amelyet aztán laktid-
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dá kondenzálnak. A kapott laktidot tisztítják, végül poli
merizálják oldószermentes ömledék fázisban a hagyomá
nyos átészterezés katalizátora (kénsav) segítségével. 
Az üzem feldolgozási kapacitása 40e véka őrlemény per 
nap nagyságrendű (1 véka = 36,35 dm3). A vállalat szóvi
vői szerint a polilaktid-gyantát fogyasztási termékként 
(műszálak, filmek, flakonok) értékesítik.

A Wisconsin Egyetemen (Madison, Wisc., USA) 
propilénglikol előállítására kukorica nyersanyagból glükó
zon keresztül fermentációval tejsavat állítanak elő. A tej- 
savoldatot fölös mennyiségű hidrogéngázzal elegyítik, 
80-220 °C-on. A szilikagél hordozóra felvitt rézkatalizátor 
a gőzelegyet propilénglikollá konvertálja. Az eljárást ed
dig laboratóriumi kísérletek során mutatták be, az eljárás 
kidolgozói szerint további fejlesztéseket kell végezni, 
hogy a méretnövelés előtt csökkentsék a várható költsége
ket.

A génmanipulált lucemaleveleket alkalmazva az U.S. 
Department of Agricultures Plánt Science Research Unit 
(Wageningen, Hollandia) kutatói műanyag poli(hidroxi- 
butirát)-ot állítottak elő, amely kereskedelmi termék és or
vosi eszközökben is felhasználható. A Ralstonia cég há
rom gén változatot hozott létre, a poli(hidroxi-butirát) 
műanyag szintézisére alkalmas baktérium génmanipulált 
változatával a lucerna növény sejtjeit klónozta. A módosí
tott eljárás, amely klónozott lucernát használ fel, olcsóbb
nak tekinthető a nagy terméshozamú, évelő és kis ráfordí
tással termeszthető lucerna esetében.

A High Piaints Corporation (Wichita, Kansas, USA) ci
rok, vagy kukorica száraz őrleményeiből glicerint gyárt, a 
glicerin széles körben (kozmetika, gyógyszeripar) alkal
mazott alkohol, amelyből a zsiradékokból kiinduló szap
pangyártás beszűkülése miatt kevesebb áll rendelkezésre.

Haszonnövények védelme és önvédelme

A biotechnológia jól jövedelmező, egyik fontos alkalma
zási, felhasználási területe olyan termékek ipari gyártása, 
amelyek a haszonnövények, a termények és termékek ká
rosodásának gátlására szolgálnak. A forgalmazott 
növényvédő szerek, peszticidek hatóanyagai között a gom- 
baölők (fungicidek) is nagyrészt mérgezőek az állati és az 
emberi szervezetre.

Tehát a peszticidek is, mint a nehezen lebomló 
(perzisztens) anyagok, hosszú egészségügyi (munka, élel
mezés) várakozási idő betartását követelik meg és jelentős 
környezetterhelést okoznak. A BASF (Ludwigshafen, Né
metország), Monsanto (St. Luis, Mo., USA), DuPont 
(Wilmington, Del.,USA), Syngenta (Basel, Svájc),és Bayer- 
cropscience (Mowneit, Németország) vezető vállalatok 
szisztematikus kutatásaik során nagyszámú gyártástechno
lógiai eljárást valósítottak meg a növényvédő szerek ható
anyagainak előállítására. Baktériumokból izolált géneknek 
közvetlenül a genetikailag módosított növényekbe való be
építése azzal az eredménnyel jár, hogy az ilyen ültetvé
nyekben megnő a rovarkártevőkkel szembeni rezisztancia. 
Az ilyen típusú fejlesztési eredmények alkalmazása és el- 
teijesztése csökkenti, vagy szükségtelenné teszi a kémiai

eljárással előállított környezetszennyező és rákos megbe
tegedést kiváltó peszticid felhasználását.

Biokatalízis enzimekkel

Az enzimkatalízis előnyei sok éve jól ismertek. A termé
szetes enzimek sok esetben hatékonyabb és gazdaságosabb 
katalizátorok a kémiai átalakítás folyamatában, mint a 
fémkatalizátorok. A legtöbb ipari kémiai eljárás szélsősé
ges körülmények között kerül kivitelezésre, azonban az 
enzimek, amelyek a fiziológiás körülmények, atmoszféri
kus nyomás, szobahőmérséklet és közel semleges pH mel
lett fejtik ki hatásukat, sérülékenyek lesznek, használhatat
lanná válnak. Az elmúlt években a rekombináns 
géntechnikai módszerek eredményei lehetővé tették az el
járásfejlesztőknek, hogy a jövőben az eddig alkalmazott, 
vagy újabb eljárásokat magasabb hőmérsékleten, nagyobb 
nyomáson, új típusú oldószerekben is kivitelezzék. A „bio
prospecting” technika néven bevezetett módszer segítsé
gével azonosíthatóvá és tenyészthetővé válnak az extrém 
feltételek mellett enzimtermelő mikrobák (mikroorganiz
musok).

A piackutató Freedonia Group (Cleveland, Ohio, USA) 
előrejelzése szerint a gyógyszeripari, vegyipari és 
biokatalitikus célú felhasználásra 6,7%-os évi növekedésé
vel lehet számolni 2006-ig, az enzimek piaci forgalma el
éri az 1,6 milliárd USD-t. A Genencor és a Novozymes ve
zető cégek mellett mások is, mint az amerikai Genentech, 
Gemzyme (Cambridge, Mass., USA), az európai DSM 
(holland), Chr. Hansen (Hoensholm , Dánia), a német 
Degussa AG, a BASF Intermediates és a két japán cég, a 
Kyowa Hakko Kogyo Co (Tokió, Japán), valamint a Haya- 
sibara Biochemical Laboatories (Okayama, Japán) tevéke
nyen részt vesznek az enzimekhez kapcsolódó kutatások
ban és ezek gyártásában.

Biodízel és bioetanol

Mindkét eljárás ehhez a témakörhöz tartozik, de ésszerűsé
gi okokból azokat az „új eljárások” című fejezet közölte 
[MKL 59, 14 (2004)]. Sajnos terjedelemhiány miatt a té
mához tartozó Bionics (fehérjeszintézis) területről nem tu
dunk beszámolni.

Megoldandó feladatok: méretnövelés és elterjesztés

A biotechnológia eljárás fejlesztői gyakran szembesülnek 
a lejátszódó metabolikus reakcióknak azzal a jellegzetes
ségével, hogy a bioreaktor edényzetében, mint rendszer
ben ritkán van időbeli állandósult állapot, állandóan vál
toznak a meghatározó biológiai, kémiai és műveleti 
jellemzők. A méretnövelés az új biofarmatikum és a bioló
giai úton nyert új termék esetében időigényes és bonyolult 
tevékenység, különösen a termékképzés folyamatában, 
majd az ezt követő elválasztási és tisztítási lépések során. 
A termékáramból a célterméket tisztán, szennyező mellék- 
terméktől mentesen kell kinyerni. A folyamatok összetett
sége megkívánja, hogy a biotechnológiai eljárásokat a ha
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tóságok szigorúan szabályozzák állami és nemzetközi 
szinten.
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Gál Miklós: Biotechnológia
A közlemény a biotechnológia általános fejlődési irányának be
mutatása után néhány korszerű megoldást ismertet kemikáliák 
mezőgazdasági termékekből való előállítása, haszonnövények 
védelme és önvédelme és a biokatalízis területéről.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 48 (2004)]

SUMMARY

M. Gál: Biotechnology
After reviewing the general trend of biotechnology, the article 
shows several up-to-date solutions for the production of chemi
cals from agricultural products, for the protection and self-protec
tion of cultivated crops and in the field of biocatalysis.

Számítógéppel vezérelt üzemtervezés

REPÓTH ZSUZSANNA’

Bevezetés

Ahogy a régi mondás tartja: az idő pénz. És ha egy projek
ten belül a tervezésre fordított időt tekintjük -  ami megkö
zelítőleg a fele a teljes beruházás idejének -  akkor ez a ki
jelentés nagyon is igaznak tűnik, hiszen óriási összegekről 
van szó. A csőtervezés kritikus pont a projektben, fontos
sága vitathatatlan, főleg, ha figyelembe vesszük az alábbi 
szempontokat. Egy felmérés szerint egy hibát a tervezés 
korai szakaszában megtalálni és kiküszöbölni körülbelül 5 
euróba kerül. Az építkezés során felmerülő hibák kijavítá
sa hozzávetőleg 50 euróba, és az építkezés befejezése után 
talált hibák elhárítása megközelítőleg 500 euróba kerül, 
azaz tízszerese, mint a tervezési szakaszban. A tervező
mérnökökre tehát nagy feladat hárul: viszonylag alacsony 
költségen mindent átfogó terveket készíteni és mindezt a 
lehető legrövidebb idő alatt. Ezek a követelmények maguk 
után vonják a legjobb hatásfok elérése érdekében a csőter
vezési eljárások fejlesztését és a munkafolyamatok gazda
ságossá tételét. E problémákra a számítógép adhat megfe
lelő megoldást. De nem elfelejtendő tény, hogy számos, 
költséget is érintő döntés a tervezés korai szakaszában tör
ténik, amikor is még nem állnak megfelelő adatok rendel
kezésre. Éppen ezért a mérnöki szaktudás és emberi prob
lémamegoldó képesség épp oly elengedhetetlen a pontos 
döntések meghozatalában.

A régebben használt műanyag modell helyett egyre job
ban elterjednek a 3 dimenziós tervezői szoftverek. Ezek 
legfőbb hátránya -  ha lehet így fogalmazni hogy az 
üzem elrendezésében nem tudnak segíteni. Az ilyen jelle-

* Pömer Rt., Budapest

gű programok kifejlesztése a jövő mérnökeire hárul. 
A szoftverpiacon több cég is verseng saját fejlesztésű cső
tervezésre, izometria-rajzolásra, különböző szilárdsági 
számításokra és méretezésre alkalmas programjaival a ve
vők megnyeréséért. Nagyobb üzemtervezést segítő prog
ramcsomagok például az AutoPlant a Rebis-től -  akiket a 
Bentley (Axton, USA) nemrégiben felvásárolt-, PDMS az 
AVEVA-tól (Cambridge, Anglia), vagy éppen Magyaror
szágon az egyik legismertebb a PDS az Inergraph-tól 
(Huntsville, Alabama, USA). Ezek a grafikus eszközök 
és/vagy adatbázismodellek nagyfokú segitséget nyújtanak 
a tervezésben a kezdetektől a befejezésig.

Üzemelrendezés

Az egyik legnagyobb újdonság egy új, a CAPD (Computer 
Aided Plánt Design) nevezetű program megjelenése, me
lyet a Dortmundi Egyetemen fejlesztettek ki. Az előbbiek
ben felsorolt programokkal ellentétben a CAPD az üzem
elrendezésben segíti a mérnökök munkáját. Habár az 
eredmények grafikai megjelenítése aprólékos mérnöki ter
vezésre utal, a program célja egy optimális elrendezési ja
vaslat megadása, a berendezések specifikációi vagy a cső
osztályok figyelembevétele nélkül.

A program több modulból áll, melyek közül az AUTO- 
EQM modul első fázisban felbecsüli az egyes berendezé
sek teljes térfogatigényét. Ez magába foglalja a berendezé
seket, a hozzájuk kapcsolódó műszerezés és csövezés 
helyigényét, és a beszereléshez, illetve karbantartáshoz 
szükséges helyet. Szabványos berendezések, úgymint szi
vattyúk, tartályok, hőcserélők modelljei már létre vannak 
hozva az adatbázisban. A kapott adatokból (beépítési terű
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letek, kívánt szintek száma) az AUTO-STEEL modul már 
elő tudja állítani az acélszerkezetet, beleértve a tartókat, 
platformokat, illetve lépcsőket, hágcsókat. A következő lé
pés az elrendezési javaslatok kidolgozása, amit az AUTO- 
PLACER modul végez. Megtalálni a minden kívánalmat 
kielégítő helyes kialakítást összetett és bonyolult feladat. 
A mérnökök szigorú szabályok és vállalati szabványok kö
zött dolgoznak, és nem utolsósorban saját szakmai tapasz
talataikra hagyatkoznak. A szoftverfejlesztők célja az em
beri szaktudás és szabályrendszer összevonása, egyetlen 
programra korlátozva. A szabályokat három kategóriába 
sorolták:

-  berendezésekkel kapcsolatos szabályok,
-  elhelyezéssel kapcsolatos szabályok,
-  egyedi szabályok.
Ez utóbbi projektenként különböző, illetve az üzem tí

pusából eredően is megkövetelhet egyéni kívánalmakat. 
Minden berendezés ellenőrizve van, hogy megfelel-e vala
mennyi szabálynak. Mindezt figyelembe véve a program 
megadja az optimálisnak vélt elhelyezési javaslatokat. Ter
mészetesen előfordulhatnak hibák, hiszen a számítás során 
használt algoritmus legtöbb paraméterét a felhasználó ál
lítja be. A paraméterek helytelen megválasztása eredmé
nyezhet helytelen megoldásokat is. Az AUTO-ROUTER 
modul egy csővezetési alternatívát ad, magába foglalva a 
csőhidat, hozzáférési területet, illetve a csőszerelési terüle
tet. A számítógép felhasználásával a tervezés jelentősen 
felgyorsítható és egyszerre több elrendezési javaslat is 
megadható. Ezeket meg kell vitatni, elemezni kell az opti
mális megoldás megtalálása céljából. Ebben a lépésben is 
segítségünkre lehet a szoftver AUTO-EVALUATION mo
dulja. Ellenőriz minden berendezést, hogy megfelelnek-e a 
kívánalmaknak, felhívja a figyelmet a helytelen pozicioná
lásra. És végül egy riport készíthető, mely tartalmazza az 
összes csővezetékelemet és szerelvényt. Ez egy viszonyla
gos költségbecslést tesz lehetővé. A kapott információ 
nagyban hozzájárul végleges döntésünk meghozatalához.

3 dimenziós modell

A tervezés következő és egyben legnagyobb fázisa az 
üzem 3 dimenziós modelljének elkészítése. Többféle té
nyező határozhatja meg, hogy cégünk melyik szoftvert ve
szi igénybe a tervezéshez. Például a döntést befolyásolhat
ja a projekt nagysága, a szoftver adta lehetőségek, emellett 
fontos, hogy könnyen telepíthető és tanulható legyen. És 
végül, de nem utolsósorban az üzemeltetés költsége, hi
szen egy-egy licenc havonta több százezer Ft-ba kerül. 
E szoftverek közül való (és az egyik legdrágább) a sokak 
által jól ismert PDMS. Legújabb verziójában, a 11.5-ösben 
a design modul esett át egy átfogó javításon, ezáltal egy ki
vételes grafikai kezelhetőséget eredményez, szükségtelen
né téve az adatbázis újítását. A PDMS-t, mint a CAD- 
CENTRE programját ismerhettük meg, de a cég 
nemrégiben (2001) átkeresztelte magát, új neve AVEVA™ 
Engineering IT (Cambridge, Nagy Britannia). Az eredeti 
cég nem tűnt el, nem felvásárlás történt, a névváltoztatás
nak pusztán marketing okai vannak; a cég profilja bővült,

így az eredeti név már nem takarta az egészet. Az AVEVA 
szóra esett a választás, az új név egy polindróma, azaz 
visszafelé olvasva is ugyanazt a szót kapjuk, sőt önmagá
ban tükrözve is ugyanaz. De térjünk is vissza a tervezéshez.

Ha megtekintjük egy kész üzem látványtervét, nehéz 
eldönteni, valójában melyik szoftverrel készítették. A vég
eredmény látvány szempontjából szinte ugyanaz, a kü
lönbség a ráfordított időben és pénzben van. Csupán érde
kességképpen jegyezném meg, hogy évente különböző 
kategóriákban kiadják az Arany Szelep (Golden Valve) dí
jakat a látványtervekre. Az első három helyezett kap díjat 
az alábbi négy kategóriában:

-  legjobb animáció (Animation),
-  leglátványosabb teljes modell (Most Visually Com- 

plex Modul),
-  egyéb munkaállomás-tervek (Working Views),
-  fényviszonyokat is bemutató látványtervek 

(Rendering And Ray Traces).
A 2003-as év első helyezettéi között a PDS, illetve 

SmartPlant szoftverekkel készült tervek találhatók. Azért 
az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezeket az információkat 
az Intergraph Insight című újságában olvastam, tehát a pá
lyázók között csak a cég programjait használó projektek 
szerepelnek.

Tréfásan mondhatnánk, hogy a szoftverek fejlesztése a 
jövőben jár, hiszen már piacon van az AutoCad 2004 az 
autodesc-től (San Rafael, Califomia, USA), sőt több rá
épülő 3D-s tervezőprogram. Ezek közül hadd ragadjam ki 
a kevésbé ismert CADWorx-öt. A CADWorx 2004 két mo
dulja a CADWorx Pipe a COADE, Inc. (Houston, Texas, 
USA) csőtervező programja, és a CADWorx P&ID, mely 
csőkapcsolási és műszerezési rajzok készítésére szolgál. 
A CADWorx Pipe 2004 új tulajdonságai közé tartozik, 
hogy adott előírások alapján automatikusan megadja a he
gesztési réseket csőátmérő, illetve falvastagság figyelem- 
bevételével. Ezáltal pontos hegesztési riportok készíthe
tők. Másik újdonsága -  AutoCad bázisa alapján - ,  hogy 
egyéni fóliákat hozhatunk létre és a csövek számuk alapján 
külön fóliákra tehetők. A program nagy segítséget nyújt a 
kábeltálcák modellezésében, hiszen a különböző alakú tál
cák teljes könyvtárával áll rendelkezésre.

Izometriák

Habár igaz, hogy a főbb projektek általában teljes egészé
ben 3D-s rendszerben készülnek el, még mindig gyakran 
előfordul, hogy számos izometriát kézzel készitenek. En
nek többféle oka is lehet:

-  már meglévő üzemegységhez kapcsolódó vezetékek,
-  átalakítások,
-  kis átmérőjű vezeték,
-  kisebb volumenű projektek, ahol a 3D-s programok 

használata még gazdaságtalan.
Gondolom, sokan emlékeznek még, mennyi munkát je

lentett az izometriák kézzel való elkészítése. Ma már eb
ben is segítségünkre vannak a számítógépek.

Az izometriakészítő szoftverek egyik vezető forgalma
zója az Alias Ltd.{Runcorn, Cheshire, UK.), melynek -  ha
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lehet így fogalmazni -  vezető programja az ISOGEN, 
melynek verzióit több nagyobb cég is alkalmazza, úgymint 
az Inergraph vagy a Bentley. Az ISOGEN vezette az Aliast 
a szoftverfejlesztői úton az I-Sketch és a hozzákapcsolódó 
integrációs eszközök létrehozására, hogy ezek által megfe
lelő munkát biztosítsanak a 3D-s üzemtervezés mellett. 
Az I-Sketch egyszerű használatú, Windows alapú izome- 
triakészítő program, mely ISOGEN-re épül. Kedvező 
megoldást nyújt, mely hatékonyan alkalmazható a helyszí
nen vagy az irodában a 3D-s tervezés kiegészítőjeként, 
illetve egyéni izometriák generálásában. Emellett különfé
le riportok, azaz listák készítésére alkalmazható. A prog
ram fő előnyeihez tartozik, hogy egyszerű használatából 
kifolyólag könnyen és gyorsan megtanulható CAD, illetve 
3D-s programok ismerete nélkül. A szabványos ISOGEN 
izometriák percek alatt elkészíthetők. Több vezető üzem
tervező és szilárdságszámító program kapcsolatba hozható 
vele az I-Convert és az I-Export segítségével.

Az I-Convert már meglévő specifikáció-, illetve anyag
katalógusokat átkonvertál 3D-s rendszerekből I-Sketch 
használatba. Ezzel ellentétben az I-Export használatával
I-Sketch-ben létrehozott csőszakaszokat konvertálhatunk 
át 3D-s, illetve szilárdságszámító renszerekbe.

Egy másik program az I-Sketch Classic az I-Sketch 
úgynevezett alacsonyabb költségszintű verziója azon fel
használók számára, akiknek nem szükséges a rajzok egyé
ni formázása. Szintén az ISOGEN egy verzióját használja, 
de ellentétben az I-Sketch-el, nem hozható kapcsolatba 
3D-s rendszerrel.

Az Alias egyik legújabb terméke az I-Sketch Field, 
mely a helyszínen dolgozó mérnökök munkáját segíti azál
tal, hogy a -  nálunk még nem olyan elterjedt -  zseb-PC-n 
üzemeltethető program által bármikor és bárhol megtekint
hetők a csőizometriák.

Szintén újdonságnak számít a nemrégiben bemutatott 
Data Integrátor, mely feldolgozza az I-Sketch, illetve ISO
GEN alapú szoftverek által létrehozott adatokat további 
használatuk céljából. Az adatbázisokból kinyert adatok, 
mint például anyagok, hegesztési, hajlítási, vágási infor
mációk több formátumban, úgymint MS Access mdb, 
Excel xls, Alias xml és más szövegfájlokban jeleníthetők 
meg.

Áramlástechnika

Miközben készül az üzem 3 dimenziós modellje a gépben, 
ezzel egy időben természetesen más jellegű tervezés is fo
lyik. Több kérdés is felmerül a tervezés során. Legfonto
sabb, hogy az általunk tervezett nyomvonalon vitt csövek 
kibírják-e a rájuk ható dinamikai és fizikai terhelést. A cső
ben fellépő erőhatások, illetve a csőre ható erőhatások szá
mítására speciális szilárdságszámító programokat használ
nak. Egyik legismertebb ilyen program a Ceasar II 
(COADE, Inc. Houston, Texas). Másik fontos aspektus az 
áramlástechnikai számítások, szivattyúk, szabályozószele
pek helyes megválasztása és üzembe helyezése.

Az 1982-ben alakult Engineered Software, Inc (Wa
shington, USA) cég nevéhez fűződik a PIPE-FLO szoftver

kifejlesztése. A PIPE-FLO egy folyadékáramlást vizsgáló 
program, segítségével szimuláltathatjuk a teljes rendszer 
működését, számolhatjuk a csővezetékekben fellépő nyo
mást és áramlási adatokat. Segítségünkre van a szivattyúk, 
szabályozószelepek és egyéb áramlásmérő műszerek he
lyes kiválasztásában. A PIPE-FLO használatával ugyan
annyi idő alatt, mint a CAD programmal, elkészíthetünk 
egy csőtervi vázlatot, de azzal ellentétben a PIPE-FLO ki
számolja a rendszer működését, és a kapott adatok a rajzon 
megjeleníthetők. Vegyük például a szabályozószelepeket. 
Először a szelep típusát kell eldönteni (nyomásszabályozó, 
áramlásszabályozó stb.), majd megadjuk az elérni kívánt 
adatokat. Ezek után a program kiszámolja a szelep belső 
nyomását, a nyomáskülönbséget és az átáramló anyag 
mennyiségét. A program tartalmaz egy elektronikus sze
lepkatalógust, és a kapott, illetve elérni kívánt adatok alap
ján kiválasztja a megfelelőt, továbbá a helyes szabályozás 
érdekében megadja a beépitési pontot. A szivattyúkivá
lasztás is hasonló módon történik saját katalógusból. Leg
újabb modulja, a 7.1-es annyiban tud többet elődeinél, 
hogy a modellezett rendszerünket elküldhetjük elektroni
kus úton PSV (Piping System View) formátumban bárki
nek, és a modell megtekintéséhez nem szükséges a prog
ram megléte. Csupán a PIPE-FLO Viewer szoftvert kell 
telepíteni, ami ingyenesen letölthető az internetről. A ter
vezéshez, üzemeltetéshez rendkívül sok adatra és doku
mentumra van szükség, és néha nagy gondot okoz az ép
pen szükséges adat előkeresése. Ezen a problémán is 
próbál a 7.1-es modul segíteni azáltal, hogy a modell bár
mely alkotóeleméhez egy „hypertext”-et rendelhetünk 
hozzá. Például összekapcsolódhatunk a gyártó cég inter
netes oldalával, így bármikor kéznél lehetnek a legújabb 
gyártó- vagy karbantartási előírások.

Csőtartózás

A 3D-s tervezői szoftverek magukba foglalják a csőtartó
zás modellezését is, és szilárdságszámító programok bevo
násával megtervezhető bármely cső vagy elem megfogása. 
Magyarországon az üzemek jellege miatt nem nagyon van 
szükség csőtartózásra specializálódott programok haszná
latára. Természetesen léteznek ilyen szoftverek, ezek pél
dául a tengeren épülő olajfúró tornyoknál elengedhetetle
nek, hiszen az építkezésre használt terület limitálva van. 
A csövek szorosan egymás fölött haladnak, sok helyen spe
ciális megfogás szükségeltetik, egy-egy tartó több csövet is 
alátámaszt. Eddig a csoportos alátámasztás modellezésére 
nem volt lehetőség. Erre a problémára találtak megoldást a 
(már az Intergraph részévé vált) Pelican Forge (Saskatoon, 
Kanada) fejlesztőmérnökei. A SupportModeler nevű prog
ram lecsökkentette a csőtartózásra szánt időt és fejlesztet
te a kiviteli tervek minőségét. A modellező rendszer létre
hozza minden egyes csőtartó-alkotóelem pontos 3D-s 
megjelenítését, automatikusan kiszámolja a tartórúd hosz- 
szát és megadja az elemek geometriáját. A rajzokon ponto
san az jelenik meg, amit a felhasználó modellezett; gyár
tásra alkalmas, automatikusan beméretezett, és felcímkézett 
kiviteli tervek.
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Adatfeldolgozás

A magas szintű tervezői követelmények maguk után von
ják a gyors és ésszerű adatfeldolgozás lehetőségét. Maga a 
tervezés valódi feladata adatok szolgáltatása az azt követő 
feldolgozáshoz, úgymint a gyártás, kivitelezés, anyagvizs
gálat és karbantartás folyamataihoz. Technikai és gazdasá
gossági szempontokból ezek az adatok nem nyerhetők ki 
kielégítően a 3D-s rendszerekből.

Anyag
becslés

Tervezői
részadatok

Gyártás 
CNC gépek

Szigetelés
CNC-

megmunkálás

PIPECAD adatbázis
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Projekt adatok

(PIPECAD 2000 modell (<4(—

N Koordinált adatok

3 dimenziós 
modell

Anyagárjegyzék

Anyag
adminisztráció

Minőségbiztosítási
vizsgálatok

adminisztrációval

Szerelés [|Anyagellenőrzés

1. ábra. A PIPECAD-ből kinyerhető adatok

A PIPECAD 2000 nevű program Pipecad Eckhard 
Haffmann-tól (Ismaning, Németország) az adatok haté
kony központi adminisztrációját végzi. Ez a CAD progra
mok közül a Microstationt és az ORACLE adatbázist hasz
nálja, több felhasználót is engedélyez, Windows NT és 
Windows 2000 operációs rendszerekben működtethető. 
A PIPECAD 2000 megkapja az összes adatot a 3D-s rend
szerből, és ezeket saját adatbázisában tárolja, így bármikor

rendelkezésre állnak. Az adatok átirányítása 3D-interface 
által történik, ezért a részadatok a csőtervezésről bármikor 
kinyerhetők az előzetes anyag-, illetve költségbecsléshez, 
beleértve a festés és szigetelés költségvonzatát is. A prog
ram adta lehetőségekről az 1. ábra tájékoztat.

Pár éve még kézzel végeztek mindennemű tervezői 
munkát. A számítógép megjelenése nagy áttörést jelentett 
minden tekintetben. Először a 2 dimenziós programok 
jelentek meg, majd valamivel később a 3 dimenziós prog
ramok is betörtek a piacra. Újabb előrelépést az ütközés
vizsgálat lehetősége jelentette, ezt követően megjelentek a 
3 dimenziós modellből automatikusan kinyerhető izo- 
metriák. A szoftverfejlesztések terén a legújabb vívmány a 
látványtervek készíthetősége. A modell tetszés szerint for
gatható, körüljárható. Jelenleg itt tartunk, hogy mit hoz a 
jövő, csak találgatni lehet. A fejlesztőmérnökök azon fára
doznak, hogy a már megtervezett üzem adatait újra lehes
sen használni.

ÖSSZEFOGLALÁS

Repóth Zsuzsa: Számítógéppel vezérelt üzemtervezés
A közlemény a kiállításon látott és kapott információk alapján a 
számítógéppel vezérelt üzemtervezés néhány korszerű módszerét 
mutatja be az üzemelrendezés, a háromdimenziós modell, az izo- 
metriák készítése, az áramlástechnikai számítások, a csőtartózás 
modellezése és az adatfeldolgozás területén.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 50 (2004)]

SUMMARY

Zs. Repoth: Computer Aided Plant Design
The article reviews some up-to-date versions of the computer 
aided plant design in the fields of plant layout, 3D-models, prepa
rations of isometrics, hydrodynamic calculations, modelling of 
pipe-carriers and data processing.

Mechanikai műveletek

TÖMÖSY LÁSZLÓ1 *

A mechanikai műveletek tématerületen általában a koráb
bi ACHEMA-kon látott tendenciák folytatódtak. Meglepő 
újdonságot viszonylag keveset láttunk. A kiállító cégek 
fejlesztő munkája sokkal inkább a korszerű szerkezeti 
anyagok, a mérés- és szabályzástechnika, az egyre tökéle
tesedő gyártástechnológia széles körű alkalmazásában volt 
érzékelhető.

Szűrés

A membránszürés térhódítását láthattuk: rengeteg cég kí
nál membránokat, egyre bővülő választékkal, egyre több 
feladat megoldására. Az itt használatos technológia a ha

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari és Élelmiszer- 
ipari Gépek Tanszék, Budapest

gyományos: „makro”-szűrésnél is teret hódit. Nevezete
sen: egyre több szűrőgyártó ajánl „keresztáramú” szűrőt. 
Ezek folyamatos működésű felületi szűrők, amelyeknél a 
zagy a szűrőfelülettel párhuzamos áramlik és a zagyáram
mal vagy más hatással megakadályozzák a szűrletlepény 
kialakulását. E szűrőkkel a betáplált kis koncentrációjú 
zagyból tiszta, szilárdanyag mentes szűrletet és növelt 
koncentrációjú zagyot állítanak elő -  hasonlóan a memb
ránszűréshez. Ilyen elven működő szűrőberendezést gyárt 
a Kerafol cég (Kerafol -  Keramische Folien GmbH, 
Eschenbach, Németország. info@kerafol.comI. Az 1. ábra 
mutatja be a Kerafol cég ilyen készülékét. A szűrő tartályá
ban a szűrletgyűjtő csövekre felfűzött körlap alakú szűrő
táskák helyezkednek el körben az edény fala mentén. 
A szűrletlepény kialakulását a tartály közepében helyet fog-

mkl2004. 59. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM 53



1. ábra. Keresztáramú szűrő

laló forgó keverők által keltett áramlás akadályozza meg. 
A filtrátumot szivattyú szívja el és létesít vákuumot a szűrő
táskák belsejében. A sűrítmény gravitációsan távozik. Ez a 
szűrőberendezés képes 0,2-0,5% szilárdanyag-tartalmú 
szennyvíziszapot 5 -  10%-osra sűríteni.

A BHS GmbH (BHS Sonthofen Maschinen- und Anla
genbau GmbH, Sonthofen, Németország, info@.bhs-son- 
thofen.de) CD „centrifugai disk” szűrője hasonló folyama
tos szűrési technológiát valósít meg, de a szűrőfelületen 
kirakódó szilárdanyagot a szűrőtárcsák folyamatos forga
tásával távolítja el. Ez a megoldás kis energiaigényű, és kis 
koncentrációjú zagyokat annyira sűrítik velük, hogy a sű
rítmény még éppen szivattyúzható legyen.

A szűrőanyagok területén egyre több, és egyre kisebb 
pórusméretű fém szűrőanyagot gyártanak. Ezeknek kicsi a 
nyomásesésük, rendelkeznek a korszerű fémötvözetek 
korrózióállóságával, és több száz °C-ig használhatók. 
A Faudi cég, (Faudi Process Filtration GmbH, Stadtallen
dorf, Németország, process@faudi.del fémszálból szőtt 
termékei mellett nemezeit fém szűrőréteget is gyárt, ami
nél az elemi szál vastagsága szélső esetben lp. A Faudi 
GmbH Mikrofilter Typ 25 szűrőanyaga 1-10 p-os pórus
méretű nemezeit fém mélységi szűrő, ami 100%-ig regene
rálható. A fém szűrőanyagok nagy pórus-hányada ez eset
ben nagy szemcsefelvevő kapacitást, s így hosszú szűrési 
ciklusidőt eredményez. A mélységi szűrés alkalmazásának 
előnye itt, hogy kis nyomáseséssel lehet szűrni. Felületi 
szűrőn a kis szemcsék gyorsan növekvő ellenállású szűr- 
letlepényt alkotnának. E mélységi szűrőréteg regenerálá
sára különleges technológiát dolgoztak ki, ami ellenirányú 
mosóimpulzusok és ultrahangos tisztítástechnika kombi
nációjából áll.

Keverés

A keveréstechnikában az Iso-Mix cég (Iso-Mix A/S, 
Baldershoej, Dánia, info@iso-mix.coml új megoldást kí
nál, ha nagy mennyiségű folyadékba kell kis mennyiségű

másik folyadékot vagy gázt bekeverni: a kis mennyiségű 
anyagot forgó permetezőfejjel keverik be. E megoldás kis 
energiabefektetéssel, gyorsan, jó minőségű keveredést biz
tosít.

Az Inotec cég (Inotec GmbH, Waldshut-Tiegen, Német
ország, info@viscoi et. coml Visco-Jet márkanevű keverője 
a 2. ábrán látható. Tölcsér alakú keverőtestekből épül fel, 
és igen széleskörűen alkalmazható.

E keverőtestek kis és nagy viszkozitású folyadékok át- 
keverésére egyaránt alkalmasak, viszonylag kis teljesít
mény felvétele mellett. A csonka kúp elemek mereven is, 
és csuklós rudakkal is kapcsolhatók a keverőtengelyhez. 
A 3. ábrán látható csuklós megoldás lehetővé teszi, hogy 
alkalmi, hordozható keverőként használják kisméretű be
vezető nyílás, például 2001-es hordó töltőnyílása esetén is. 
Az ábra három fázisban mutatja a keverő használatát: fent 
az összecsukott keverő bebujtatása látható, a következő fá
zisok pedig mutatják, amint a forgatás hatására a keverő 
szétnyílik.
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4. ábra. Vibrációs keverő, és a létrehozott folyadékáramlás

A Graber&Pfenniger cég (Graber & Pfenniger GmbH, 
Feldbach, Svájc, graber.pfenniger@freesurf.chl vibrációs 
keverői említésre méltók még. A keverőelemek vázlatos 
kialakítása a 4. ábrán látható.

A kör alakú fém- vagy műanyag lemezből készült ele
meken kúpos furatok vannak, (a valóságban ezek kúposán 
domborított furatok), és a keverőszár segítségével 50 Hz 
frekvenciával, 0-3 mm között beállítható amplitúdójú rez
gőmozgást végeznek. E keverőelemek a körülöttük levő 
folyadék turbulens, de mégis kíméletes mozgatását, átke- 
verését biztosítják. Egyidejűleg a kúpos nyílások szűküle
te irányába mutató folyadékáramlást is létrehoznak. Felfe
lé mutató kúpokkal felfelé irányuló folyadékáramlás jön 
létre, amivel emulgeálás és homogenizálás végezhető jó 
hatásfokkal. Lefelé irányuló folyadékáramlásnál szemcsék 
szuszpendálása, lebegésben tartása végezhető e keverők- 
kel. Gázok bekeverésére is alkalmas ez a keverőtípus úgy, 
hogy lefelé mutató folyadékmozgásnál a gázt a csőtengely 
segítségével a keverő lap alá vezetik, amint az 5. ábrán lát
ható.

A rezgő lap apró buborékokra bontja és keveri be a fo
lyadékba a bevezetett gázt.

A vibrációs keverők steril technológiáknál igen előnyö
sen használhatók, mert itt forgó mozgás nincs, s a legfel
jebb 3 mm-es rezgőmozgást végző tengelyt rugalmas 
membránhoz kapcsolva tökéletesen záró átvezetés készít
hető.

Összefoglalva a keverőtípus használatánál észlelt elő
nyöket:

-  a keverésnél nem képződik sem folyadéktölcsér, sem 
hab;

-  a kíméletes keverés nem okozza a folyadék felmele
gedését;

I I

Gáz

5. ábra. Gáz bekeverése vibrációs keverővei

-  könnyen beépíthető, kicsi az energiaigénye;
- jó l  homogenizál és emulgeál;
-  súrlódásmentes és tökéletes tengelytömítés készít

hető.
A Graber & Pfenniger cég vibrációs keverőit többféle 

méretben gyártja, és egyaránt ajánlja laboratóriumi és üze
mi feladatok megoldására, 10 000 1-es készülékméretig.

Szemcsésítés

A szemcsésítés vagy granulálás egyre nagyobb fontosságú 
a gyógyszergyártásban és más ipari alkalmazásoknál. 
Az ACHEMA-n e téren is láthattunk érdekességeket, új
donságokat. A Heinen cég (Heinen Trocknungstechnolo- 
gie GmbH, Varéi, Németország, drving@heinen.bizf fo
lyamatos működésű granuláló berendezést állított ki. 
A szemcsésítést fluidizált ágyban végzik ragasztóanyag
tartalmú szuszpenzió bepermetezésével. E művelet gömb
alakú, tömör, felrakódó héjakból felépülő szemcséket 
eredményez. A készülék vázlatát a 6. ábra mutatja be.

A szemcsemagokat baloldalt csigás adagolóval táplál
ják be. A szuszpenziót keverős tartályból szivattyú szállít
ja a készülékben megfelelően szétosztott, szabályozott 
permetezőfejek segítségével a fluidizált rétegbe. A flu- 
idizáló levegő az ágyszakaszok megfelelő szárítását bizto
sítja. A kilépő levegő impulzus-befúvásos tisztítással ellá
tott szűrőkön át távozik, a lefújt por az ágyba visszakerülve 
granulátummagot képez. E folyamatos működésű készülé
keket 20 és 800 kg/h vízelpárologtatási tartományban 
gyártják. Biztosított a teljes készülékfelsőrész felbillenthe- 
tősége a tökéletes tisztításhoz, a gyors termékcseréhez. 
A készülék elemeinek működése kitűnően hangolható a 
feldolgozott termék támasztotta követelményekhez, és tö
kéletes reprodukálhatóságot biztosít. A készülékek műkö
dése energetikailag is jól optimalizálható.

A Brace cég (BRACE GmbH, Alcenau, Németország, 
info@brace.det mikrogolyó, mikrokapszula készítő beren
dezést hoz forgalomba. A készülék működési elvét a 7. ábra
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7. ábra. Mikrogolyó, mikrokapszula-készítő berendezés vázlata 
1 vezérlő elektronika; 2 vibrátor; 3 adagoló tartály; 4 nyomásszabályzó;
5 cseppképző lap; 6 fűtött tér; 7 stroboszkóp lámpa; 8 ellenőrző kamera.

8. ábra. Folyadéksugárból képzett mikrogolyók, mikro- 
kapszulák sorának képe

mutatja be, egyetlen cseppsorra. A golyócskák vagy kap
szulák létrejötte lamináris folyadéksugár cseppekre bom
lásán alapszik, és a bemutatott megoldás az ismert elv je
lenkori technikával történő megvalósításával tűnik ki. 
A berendezés lelke az 5 nagyszámú fúvókát tartalmazó 
lap, amihez az ömledék vagy szuszpenzió a 4 nyomássza
bályzóval ellátott 3 adagolótartályból érkezik. A cseppek
re bontást az 1 vezérlő elektronikával szabályozott vibrátor 
segíti elő. Ezek az elemek az elektronika kivételével a 6 
hőmérséklet szabályozott (fútő-)térben helyezkednek el. 
A folyadéksugárból képződött golyócskákat meg kell szi
lárdítani, erre szolgál a 9 ejtőszakasz. Az ellenőrzés a 
7 stroboszkoplámpa és a 8 kamera segítségével történik. 
Állandósult körülményeket biztosítva a 8. ábrán látható 
cseppsor -  mikrogolyó vagy mikrokapszula -  nyerhető a

mkl

készülékből. Bővebb ismertetés a cég www.brace.de hon
lapján található.

A genieLab Bio Technologie cég (genieLab Bio Tech- 
nologie GmbH, Braunschweig, Németország, info@ge- 
nielab.conf) Jet-Cutter eljárásával a nagy viszkozitású fo
lyadékokból történő cseppképzést oldotta meg. A nagy 
viszkozitású folyadékok ugyanis sem nyomásos fuvóká- 
val, sem lamináris folyadéksugárból kiindulva nem por- 
laszthatók. A Jet-Cutter eljárásnál a folyadéksugarat igen 
gyorsan forgó éles késsel vágják egyenlő darabokra, és 
azokból a kívánalmaknak megfelelő egyenletes méretű 
szemcsék képződnek.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tömösy László: Mechanikai műveletek
A témakörben a kiállításon nem mutattak be meglepő újdonságo
kat. A közlemény néhány korszerű, a korábbiak továbbfejlesztett 
változatot mutat be a szűrés, a keverés és a granulálás területéről.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 53 (2004)]

SUMMARY

L. Tomosy: Mechanical Operations
No suprising novelties were presented the exhibition. The article 
shows some modem improved solutions in the field of filtration, 
mixing and granulation.

sanoFi-synthelabo
Az egészség a legfontosabb

A Chinoin Rt. - a Sanofi-Synthélabo vállalatcsoport tagja - a  K+F 
területére, kémiai fejlesztőmunkára keres olyan

KUTATÓ -  FEJLESZTŐT,
aki elkötelezett a  szerves kémia iránt, és szívesen hozzájárulna egy 
nemzetközi környezetben működő, kiforrott preklinikai fejlesztési csapat 
eredményes munkájához.

Fő feladat:
• gyógyszerfejlesztésre kiválasztott eredeti vegyületek - 

környezetvédelmi és biztonsági szempontokat kielégítő - 
méretnövelhető szintézisútjainak kidolgozása, az eljárások 
optimalizálása, laboratóriumi és kísérleti üzemi méretnövelése.

Elvárások:
• vegyészmérnöki vagy vegyészi diploma,
• szerves kémiai preparatív gyakorlat, elméleti felkészültség, 

szakirodalmi tájékozottság,
• felhasználói szintű PC-ismeret.

Előny:
• középfokú angolnyelv-tudás és/vagy francianyelv-ismeret,
• méretnövelés területén szerzett többéves gyakorlat.

Ajánlatunk:
• szakmai fejlődési lehetőség egy multinacionális cég nemzetközi 

környezetében,
• rendszeres szakmai továbbképzés.

Önéletrajzát (magyar és angol nyelven) a  következő címek valamelyikére 
várjuk:
CHINOIN Rt., 1045 Bp. T6 u.1-5., 
humán erőforrás (K+F és központ),
e-mail: jozsefne.kovacs@sanofi-synthelabo.com, ___________
fax: 369-4899. CTlCHINOIN<Jlí
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Személyi hírek_______

Dr. Simon Pál 75 éves
Február 11 -én tölti be 75. életévét dr. Simon 
Pál okleveles vegyészmérnök, aki hosszú 
pályája során számos állami, tudományos, 
egyetemi és gazdaságirányítói funkciót töl
tött be. A szép kerek háromnegyed évszá
zadosjubileumhoz tisztelettel és szeretettel 
gratulálunk.

Dr. Simon Pál életútja a XX. század 
második felének már-már tipikusnak 
mondható sikertörténete: a lelkiismeretes 
iskolai tehetséggondozás irányítja az értel
miségi pályára, a fényes szelek karolják fel 
és a gazdasági-politikai rendszerváltás re
píti a csúcsra. Kanyarokkal tarkított, nagy 
ivű életpályája valóságos polihisztorrá ne
veli, miközben a kutatás, gyárépítés, válla
lat- és trösztvezetés, az államigazgatás és a 
diplomácia területén tölt be nagy felelős
séggel járó és kiváló felkészültséget igény
lő csúcsvezetői posztokat. Persze mindeh
hez saját tehetsége, becsvágya, szaktudása, 
elkötelezettsége is szükségeltetik.

Kémiatanára hatására már középisko
lásként elkötelezettje a kémiának, ezért je
lentkezik a Budapesti Műszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki Karára, ahol 1952-ben a 
lispei kőolajpárlatok katalitikus reformálá
sa témakörben védi meg diplomamunkáját 
és kap vegyészmérnöki oklevelet. Első 
munkahelye a Légierő Parancsnokság 
üzemanyag-laboratóriuma, ahol feladata a 
repülőgép-üzemanyagok minőség-ellenőr
zése. 1955-ben az egyenruhát az aspirantú- 
rára cseréli föl. A moszkvai ún. kis Lomo
noszov intézetben az akkor már tekintélyes 
Baskirov professzor mellett dolgozik 3 és 
fél éven át. Disszertációját szénhidrogének 
levegő jelenlétében végzett katalitikus oxi
dációja témakörében védi meg 1959 tava
szán. Hazatértével a Magyar Ásványolaj és 
Földgázkísérleti Intézetben kezdetben mint 
kutatómérnök a gázkromatográfia megho
nosításával foglalkozik, majd 1962-ben az 
intézet igazgatóhelyettesévé nevezik ki. 
Erről a pályáról következik be élete első 
pályamódosítása: a Százhalombattán ép
pen csak megkezdett Dunai Kőolajipari 
Vállalat (jelenleg a MÓL Dunai Finomító
ja) igazgatójává nevezik ki. A vállalat fel
adata a műszaki tervek elkészítése 
(elkészíttetése), a technológiai eljárások 
és berendezések beszerzése, az építő- és 
szerelővállalatok munkájának összehango
lása, más szóval egy korszerű kőolaj-fel
dolgozó és petrolkémiai kombinát beruhá

zásának irányítása és termelésbe állítása. 
A gyárépítés 11 éve alatt sem szűnt meg 
kapcsolata az „első szerelemmel”, a tudo
mánnyal: bekapcsolódik a Tudományos 
Minősítő Bizottság munkájába, tagja lesz 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
nak és a Veszprémi Egyetem Tanácsának, 
ahol 1968-ban címzetes docens címet kap. 
A kombinát építése sikeres, a kukorica
földön olyan korszerű nagyüzem létesül, 
ami annak ellenére, hogy a legolcsóbb 
technológiát kényszerült megvalósítani, 
megállja helyét az akkori és a mostani ver
senyben is. Ez utóbbi örvendetes tény 
nagyrészt annak a jó alapozásnak köszön
hető, amit vezetésével, körültekintő lobbi
zással, de ha kellett merész huszárvágással 
teremtett meg ő személyesen és vele együtt 
az általa kialakított és vezetett, végtelensé
gig összetartó magas színvonalon működő 
szakértőgárda.

Szakmai élete második vargabetűjére 
1973-ban kerül sor, amikor az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgató
jává nevezik ki. A viszonylag rövid, mind
össze 18 hónapig tartó működését a tröszt 
szervezetének korszerűsítésével, racionali
zálásával teszi maradandóvá.

1974. október a harmadik kényszerű 
pályamódosítás időpontja, amikor nehéz
ipari miniszterhelyettessé, majd 1975-ben 
nehézipari miniszterré választják. Pályája 
tudományos hátterén is előrelép és cím
zetes egyetemi tanárrá habilitálja a Veszp
rémi Egyetem. Miniszterhelyettesi műkö
déséhez a Gyógyszer-, Növényvédőszer- 
és Intermediergyártás Központi Fejlesztési 
Programjának kormányzati elfogadtatása, 
a szovjet-magyar agrokémiai egyezmény 
kidolgozása, majd megkötése tartozik, 
tekintettel arra, hogy feladatkörébe csak 
a vegyipar fele, a feldolgozó vegyipar 
tartozik. Nagyobb kihívás számára a 
bonyolult nehézipari tárca vezetése, külö
nösen olyan rázós témák között, mint az 
energiaprogram kidolgozása és irányítása, 
a Petrolkémiai Központi Fejlesztési Prog
ram folytatása, a Paksi Atomerőmű építé
sének folytatása. Nem feledkezik meg a 
vegyipar fejlesztéséről sem, töretlenül 
folytatja az elődjei által megkezdett és ki
jelölt utat. Manapság már ipartörténeti ér
dekesség, hogy az akkori Nehézipari 
Minisztérium nem támogatta a bős-nagy
marosi vízlépcső megépülését és az állam- 
igazgatási előkészítés során ellene foglalt 
állást.

1981. újabb pályamódosítás: az akkor 
már talán a gazdasági rendszerváltás irá
nyába mutató államigazgatási reform meg
valósításával megszüntetik a Nehézipari 
Minisztériumot és dr Simon Pált hazánk 
belgrádi nagykövetévé nevezik ki. Innen 
megint 180 fokos fordulattal kerül 1985 
szeptemberében a Prodinform Műszaki Ta
nácsadó Vállalat vezérigazgatói székébe, 
ahol nyugállományba vonulásáig (1990. 
október) tevékenykedik.

Dr. Simon Pál munkásságának és mű
ködésének legjellemzőbb tulajdonsága, 
hogy mindig hagyta és tudta érvényesíteni 
az emberi arculatot. Vezetése alatt minden
ki azt csinálta és csinálhatta, amit kellett, 
képes volt arra, hogy amit személyesen 
nem tudott megoldani, azt másokkal oldat
ta meg. De a rábízott feladatokat mindig el
végezte. Legyen az gyárépítés, iparág
vagy iparvezetés, vagy diplomáciai tenni
való. Ideális vállalati vezérigazgató, soha
sem enged senkit feje fölé nőni, megköve
teli viszont, hogy mindenki azt csinálja, 
amihez ért. Hallgatott a munkatársaira, aki
ket jól tudott kiválasztani. A nagy kihívá
soknak -  amelyek között a legnagyobb a 
nehézipari miniszterség volt -  kellő okos
sággal és méltósággal tudott megfelelni. 
Nem tudni, ismerte-e a híres jelmondatot, 
ami így hangzik: „Non videre séd esse”, 
„Nem látszani, hanem lenni”, de ennek 
megfelelően viselkedett, bármilyen felada
tot is bíztak rá.

Dr. Simon Pál tagja a Magyar Kémiku
sok Lapja szerkesztőbizottságának. E jeles 
évfordulón kollegiális tisztelettel és szere
tettel köszöntjük, és további életútjához 
mindenekelőtt jó egészséget kívánunk; úgy 
hallottuk, hogy mostanában erre van a leg
nagyobb szüksége.

Sz.G.

Dr. Keglevich György 
2003. évi
Ipolyi Arnold-díjas
Az OTKA Bizottság elnöke 2003. novem
ber 4-én a magyar tudomány napja rendez
vénysorozat keretében a hazai alapkutatá
sok támogatási rendszerének elméleti és 
gyakorlati továbbfejlesztésében kifejtett 
sokéves munkásság elismeréseként OTKA 
Ipolyi Amold-díjat adományozott. A kitün
tetettek között szerepelt dr Keglevich 
György egyetemi tanár, a kémiai tudomá
nyok doktora, lapunk szerkesztőbizottságá
nak tagja. A kitüntetéshez gratulálunk.
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HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

Egis Rt.

Novemberben tudományos ülésen adták át 
az Egis díjakat. A kémiai díjat dr. Németh 
Gábor nyerte, „Deutériummal jelzett min
taanyagok előállítása -  fortélyok, buktatók, 
kapaszkodók” című munkájával.

Klebovich Imre, az Egis farmako- 
kinetikai kutatólaboratóriumának vezetője 
egyetemi magántanári címet kapott a Sem
melweis Egyetemen. Gratulálunk!

Az Egis kutatólaboratórium a egyike 
azon kevés gyári PhD-képző helyeknek, 
melyeket országosan akkreditáltak.

Símig Gyula, a kémiai-kutatási igazga
tóhelyettes kapta a Zemplén Géza-díjat. Ezt 
a tudomány napja alkalmával Görög Sán
dor, az MTA Kémiai Tudományok osztály
elnöke adta át.

A januári közgyűlésen ismét a szokásos 
120 Ft/részvény osztalék fizetéséről döntött 
a fő tulajdonos, a Servier.

Hungaropharma Rt.

A 2002-ben 32%-os piaci részesedéssel 
rendelkező gyógyszer-nagykereskedő cég
ben az Állami Privatizációs és Vagyonke
zelő Rt. eladja a Forrás Rt.-vel együtt az 
összesen 25% pluszszavazatnyi tulajdoni 
hányadát. A cégben a többségi tulajdonos a 
Richter, az Egis és a Béres Rt. konzorciu
ma, 62%-kal.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Az ÁPV Rt. úgy döntött, hogy mivel nem 
teljesülnek az árfolyammal kapcsolatos el
várások -  mindössze 5 700-5 800 forintért 
lehetett volna eladni a papírokat - ,  elha
lasztja a MOL-tranzakciót. Mint ismert, a 
vagyonkezelő és az olajtársaság összesen 
az alaptőke 13 százalékának megfelelő 
részvényt dobott volna piacra, amely ked
vező kereslet mellett akár 17,6 százalékot is 
érhetett volna. László Csaba pénzügymi
niszter a Reutersnek elmondta: bár a papírt 
túljegyezték, a kínált ár túl alacsony volt. 
A MÓL privatizációja várhatóan jövőre 
folytatódik -  tette hozzá a pénzügyi tárca 
vezetője. Ferencz I. Szabolcs, a MÓL Rt. 
komm unikációs igazgatója elmondta: a 
visszajelzések pozitívak, az érdeklődés pe
dig kifejezetten komoly volt, ezért sajnála
tos, hogy a kedvezőtlen körülmények miatt 
az értékesítés visszavonásáról kellett hatá
rozni. A lap értesülései szerint a MÓL leg
később májusig értékesíteni kívánja gázüz
letágát, illetve addig valósulna meg a 
PKN-nel tervezett tranzakció is.

mkl

Az esetleges M O L-PK N -egyesülés- 
ben hitelkockázati szempontból a lengyel 
cég lenne az erősebb partner, a magyar olaj
ipari vállalat viszont előbbre tart a regio
nális konszolidációban -  állítja a Fitch 
Ratings hitelm inősítő. M íg a PKN nettó 
adósság/EBITDA rátája 1,1-szeres, a 
MOL-é ennek kétszerese. A m agyar cég 
megszerezte a Slovnaftot és az INA-t is. 
A Fitch Ratings elemzése szerint a magyar 
és a lengyel cég három éven belül hajthatja 
végre a teljes egyesülést. A hitelminősítő 
szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az, 
hogy első lépésként a két cég 10-15 száza
lékos kereszttulajdont szerez egymásban, 
majd vegyesvállalatot hoznak létre, végül 
következhet a teljes egyesülés. Az elemzés 
szerint viszont a folyamat nehézkes lesz, 
mert mindkét társaság erős állami befolyás 
alatt áll, és a helyzetet tovább bonyolítja, 
hogy a MÓL 10 százaléka az OMV tulajdo
nában van.

A MÓL Rt. benyújtotta nem kötelező 
érvényű ajánlatát a rom án olajcégre. 
Az ajánlatot a MÓL egyedül adta be, de 
nem zárható ki, hogy később egy konzorci
umot alkotva indul el a Petrom privatizáci
óján. A vállalat állami kézben lévő 93 szá
zalékos részvénycsom agjából az első 
lépésben 33,34 százalékot privatizálnak, a 
nyertesnek a későbbiekben 51 százalékra 
kell növelnie részesedését.

A MÓL regionális növekedési stratégiá
jának újabb lépéseként belgrádi székhely- 
lyel megalapította szerbiai leányvállalatát 
1NTERMOL d.o.o. néven. A leányvállalat 
kiemelt feladata lesz töltőállomások építése 
és üzemeltetése.

A JP Morgan Chase Bank 10,10 száza
lékra növelte részesedését a MOL-ban, mi
után decemberben mintegy 300 ezer rész
vényt vásárolt.

A MÓL csoport nagyon erős évet zár 
2003-ban -  nyilatkozta a távirati irodának 
Hernádi Zsolt, a cég elnök-vezérigazgató
ja. Emlékeztetett rá: az év elején megvásá
rolták a Slovnaft többségi tulajdonát, és 
2003-ban 25 százalék plusz egy szavazat
nyi részvényt sikerült szerezni a horvát 
INA olajvállalatban. Az év legnagyobb 
horderejű regionális együttműködési meg
állapodásának nevezte Hernádi a szándék- 
levél aláírását a lengyel PKN Őrien és a 
MÓL együttműködéséről. A MÓL kőolaj- 
ellátásához kapcsolódóan két komoly dön
tés született: az egyik az orosz Jukosz olaj- 
társasággal közös term elésű mező 
fejlesztése Nyugat-Szibériában, a másik,

hogy egy tízéves kőolaj-szállítási szerző
dést is aláírt a két vállalat.

A MÓL Rt. igazgatósága december 
19-én, valamint a Slovnaft a.s. igazgatósá
ga december 22-én a következő döntéseket 
hozta. Egyfelől döntött arról, hogy egysé
ges üzleti szervezetben és irányítás alatt, a 
feltárt szinergiák megvalósításának céljá
val - integrálja a MÓL és a Slovnaft műkö
dését. A MÓL csoport vezető testületé vál
tozatlan marad. Az integráció révén egy 
erősebb és hatékonyabb MÓL csoport jön 
létre, amely a tagok legjobb képességeit 
egyesítve még jobban meg tud felelni a ré
gióban előtte álló kihívásoknak és stratégi
ai célkitűzéseinek. Másfelől a MÓL Rt. és a 
Slovnaft a.s. igazgatósága, valamint a TVK 
Rt. igazgatósága a 2003. decem ber 16-i 
ülésen határozott arról, hogy 2004. január 
1-jétől integrált Vegyipari Divíziót állíta
nak fel, melyben a TVK és a Slovnaft 
vegyipari termelési és kereskedelmi tevé
kenységét integrált módon működtetik. 
A Vegyipari Divíziót irányító integrált ve
zetés feladata lesz a Slovnaft és a TVK ter
melési és kereskedelmi tevékenységének 
napi koordinációja, miközben a két társa
ság jogilag független marad. A TVK Rt. és 
a Slovnaft a.s. termelési és kereskedelmi te
vékenysége összehangolt működtetésének 
célja az ellátási optimalizáció növelése, a 
jobb termékportfólió kialakítása, amellyel a 
társaságoknál jelentős mértékű szinergia és 
hatékonyságjavulás érhető el. Az integrált 
működéstől a partnerek azt várják, hogy 
éves szinten közel 5 millió dollár szinergia 
és hatékonyságjavulás érhető el. Az integ
rált Vegyipari Divízió vezetése a következő 
tagokból áll: a Vegyipari Divízió vezetője 
Vratko Kassovic (a Slovnaft vezérigazgató
ja), Divízió vezetőhelyettese Olvasó Árpád 
(a TVK vezérigazgatója), az integrált vegy
ipari termelés vezetője Kása András (a 
Slovnaft vegyipari termelési igazgatója), az 
integrált vegyipari kereskedelem vezetője 
Nagy András (a TVK értékesítési és marke
ting vezérigazgató-helyettese).

A MÓL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 
2003. december 31-ével gázüzleti eszközeit 
és tevékenységét 100%-os tulajdonú leány- 
vállalatokba szervezte ki. A földgázellátás
ról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 
rendelkezései értelmében 2004. január 1-jé
től a MÓL Rt. eddigi földgáztárolói tevé
kenységét a MÓL Földgáztároló Rt., a föld- 
gázellátói (a GET szerinti megosztásban 
közüzemi nagykereskedelm i és verseny
kereskedelmi) tevékenységét a MÓL 
Földgázellátó Rt., a földgázszállítási és 
rendszerirányítási tevékenységet pedig a
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MÓL Földgázszállító Rt. folytatja, e te
vékenységeik folytatására a GET alapján 
megszerzett földgázipari működési engedé
lyeik birtokában. A gázüzleti eszközök va
lós piaci értéken kerültek az új társaságok
ba. Az eszközök apportként történő átadását, 
illetve nagyobb mértékben a leányvállala
tok felé történő értékesítését követően a 
MÓL Földgázszállító Rt. alaptőkéje 13,2 
milliárd forintra, a MÓL Földgáztároló Rt. 
alaptőkéje 6,6 milliárd forintra, míg a MÓL 
Földgázellátó Rt. alaptőkéje 5,8 milliárd fo
rintra növekedett. A kiszervezés összhang
ban van az európai uniós alapelvekkel, a 
2003-ban elfogadott új gázellátási törvény
nyel, és biztosítja a gázüzleti tevékenysé
geknek a liberalizált piac követelményeinek 
megfelelő átlátható működését. Emellett a 
kiszervezés megfelelő rugalmasságot bizto
sít az esetleges későbbi partnerbevonás so
rán.

Olajterv Rt.

13 m illiárd forintos beruházásról szóló 
szerződést kötött az Olajterv Rt. a MOL- 
lal. Százhalombattán olyan üzem épül, 
amely az uniós norm áknak is megfelelő 
kénmentes benzint gyárt majd. Az Olajterv 
a beruházás fővállalkozója és tervezője. 
Az Olajterv idén ünnepli fennállásának 40. 
évfordulóját. Pakucs János, ügyvezető 
igazgató elmondta, a cégcsoport árbevétele 
2002-ben meghaladta a 7 milliárd forintot. 
A jövőben szeretnének a hazai vegyipar
ban, a hazai kőolajiparban, hazai gázipar
ban, energiaiparban a piacvezetők lenni.

Arai Kft.

Bár értékesítette 60 db kútját az OMV K ik
nek, a cég a 2003-as 2,1 milliárd forintos 
forgalmát tervezi 2004-re is. A kenőanyag
piacon ugyanis a 17%-os részesedésével pi
acvezető.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Több ezer kilométeres kalandos út után he
lyükre került a Polietilén-4 üzem két hat 
méter átm érőjű 125 tonnás reaktora és a 
négy méter átmérőjű, 33 méter hosszú szá
rító. A készülékek Japánban, a Mitsuinál 
készültek. Két hónapig hajóztak Rotterda
mig, majd ott folyami uszályokra rakták. 
Tiszakécskénél azonban az alacsony vízál
lás miatt megfeneklett a rakomány. Négy 
hét után szabadult ki, és jutott el Ároktőig. 
Ott a megemelt rakomány alá trailereket 
„toltak”, és közúton mentek tovább Tisza- 
újvárosig. Útközben a villanyvezetékeket a 
szállítmány előtt le kellett szerelni, rövid 
áram szünetet okozva, majd az áthaladás 
után visszaszerelni. Különlegesen nagy tel
jesítményű autódaruk emelték a reaktoro
kat és a szárítót a helyükre.

November végén átadták a TVK Rt. 
hosszú távú sótalanvíz-ellátását biztosító 
vízkezelő művét, amelynek értéke megköze
líti a 2,8 milliárd forintot. Bercsi Gábor, a 
kivitelező Sinergy Energiaszolgáltató, Beru
házó és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgató
ja elmondta: az új, nagy kapacitású vízelőké
szítő mű korszerű technológiája révén 
alacsonyabb vegyszerfelhasználást és kör
nyezetbarát működést tesz lehetővé. A jövő
re megjelenő magas környezetterhelési díjak 
olyan kiadást jelenthetnek a vállalatok szá
mára, amelyek már gazdaságilag is indokolt
tá tehetik a korszerű, környezetbarát szenny
víztisztító telep létesítésével kapcsolatos 
beruházást -  véli Bercsi Gábor. A TVK ne
gyedrészben saját erőből, háromnegyed 
részben bankhitelből állta a költséget.

A MÓL Rt. tulajdoni hányada a TVK 
Rt.-ben a 2003. december 3-án teljesített 
részvénykönyvi bejegyzéssel 34,48 szá
zalékról 44,31 százalékra növekedett. 
A Matúra tulajdoni hányada 0 százalékra 
csökkent. A MOL-nak vételi opciója van a 
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. birtoká
ban lévő 8,02 százalékos TVK pakettre is. 
A TVK Rt. igazgatóságának december 16-i 
határozata alapján Olvasó Árpád, a TVK 
Rt. vezérigazgatója szervezeti döntéseket 
hozott. A szervezetkorszerűsítés alapelve -  
a petrolkémiai területen a szinergiák feltá
rását és kiaknázását célzó együttműködés
sel összhangban -  a termelés és értékesítés 
hatékonyságának javítása, valam int az 
Egészségvédelem, Biztonságtechnika, 
Környezetvédelem, Minőségügy (EBKM) 
kiemelt kezelése volt. A módosítás a TVK 
Rt. szervezetében és felső vezetésében a 
következő változásokat eredményezi 2004. 
január 1 -jétől. A termelési terület összevont 
irányítását Sebestyén László termelési igaz
gató végzi. Feladata az olefin- és polimer
gyárak, az energiaszolgáltatás és karbantar
tás, valamint a minőségellenőrzés területek 
irányítása lesz. Csernyik István, polimer 
üzletág-igazgató, polimer előállítási és -lo
gisztikai vezetői pozícióban; Kovács Attila, 
általános igazgató, társasági szolgáltatási 
vezetőként folytatja pályafutását a TVK 
Rt.-nél. Galba Béla, műszaki és szolgálta
tási igazgató, 2003. december 31 -i hatállyal 
távozott a TVK Rt.-től és 2004. január 1 -jé
től a TVK-Autom atika Kft. ügyvezető 
igazgatói pozícióját tölti be.

Slovnaft s.r.o.

2003 októberében integrált EBK tanúsítást 
nyert el a pozsonyi MÓL leányvállalat. 
Az ISO 9001:2000 szerinti m inőségirá
nyítás, az ISO 14 001:1996 szerinti környe
zetközpontú irányítás és az OHSAS 
18 001:1999 szerinti biztonsági irányítás 
egyidejűleg kapott tanúsítványt.

BorsodChem Rt.

A BorsodChem Rt. igazgatósága év végi 
ülésén a társaság jegyzett tőkéjének több 
mint hárommilliárd forinttal történő meg
emeléséről döntött részvényenként 5 600 
forintos kibocsátási áron. A társaság saját 
tőkéje ezzel több mint 17 milliárd forinttal 
nő. A zártkörű emeléskor kibocsátott rész
vényeket az eddigi tulajdonosok, a CE Oil 
& Gas Beteiligung und Verwaltung AG 
(A -1010 Bécs, Annagasse 6., Ausztria) és a 
VCP Industrie Beteiligungen AG (A-1010 
Bécs, Annagasse 6., Ausztria) jegyezték le.

A BorsodChem csoport 6,94 m illiárd 
forintos nettó eredményt ért el az első há
rom negyed évben, ami 21,3 százalékkal 
alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A  tár
saság árbevétele 9,5 százalékkal, 101,024 
milliárd forintra emelkedett egy év alatt. 
Az értékesítési költségek 10,5 százalékkal 
emelkedtek ezalatt, és elérték a 8,9 milliárd 
forintot. Az adminisztrációs költségek 7,7 
százalékkal nőttek.

ÉMV Észak-magyarországi 
Vegyiművek

Első ízben készített a sajóbábonyi cég kör
nyezeti jelentést. A 41 oldalas dokumen
tumhoz az SGS írt igazoló levelet. Ebben a 
telephely, a környezeti tényezők és hatások, 
az adatgyűjtési és nyilvántartási rendszer 
vizsgálata és a m érőszám ok értékelése 
alapján igazolták, hogy a cég a környezet
védelem szem pontjait a működésénél te
kintetbe veszi.

Az ÉMV 1998-tól a Trans-Resources 
Inc. USA cég 100%-os tulajdonában van, 
diuront, fluometuront, molinátot, EPTC-t, 
butilátot, cikloátot, metalaxylt, propaklórt, 
diklórimidet gyárt, mint hatóanyagot fosz- 
gén bázison, valamint klóracetanilidet és 
egyre több formázott terméket is.

2000 októbere óta tanúsított az ISO 
14 001 szerinti környezetközpontú irányí
tási rendszerük.

Nitrokémia 2000 Rt.

100, főként adminisztratív dolgozójától vá
lik meg a cég hamarosan. A 2003. évi árbe
vétel 9,8 milliárd forint volt, 2 milliárddal 
kevesebb mint az előző évben. A  cég az 
évet 150 M Ft veszteséggel zárta. Az oka a 
belföldi kereslet visszaesése és a forint erő
södése.

Egyesült Vegyiművek Rt.

Hírt adtunk a cégben a tulajdonosváltásról: 
a 2003. október végi rendkívüli közgyűlé
sen már az új pénzügyi befektető tulajdo
nos határozta meg a döntéseket, de ezek 
alapvetően nem változtatták meg az évtize
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dek óta a háztartás-vegyipari és kozmetikai 
iparban nyereségesen működő vállalkozás 
életét. Kiss Attila maradt a vezérigazgató, 
aki hét éve dolgozik a vállalatnál a gazdasá
gi területen és még az előző befektető bízta 
meg, mint első számú vezetőt. A közel 7 
m illiárd forintos árbevétellel a cég a 
negyedik-ötödik helyet foglalja el a nagy 
m ultinacionális vállalatok, a Henkel, az 
Unilever, a Procter and Gamble mögött a 
hazai piacon.

Bábolna-Bio Kft.

Gyakorlatilag megismételte 2002-es, 2 mil
liárd forint feletti árbevételét a „professzio
nális kártevőirtás”-ban jeleskedő budapesti 
vállalkozás. M indezt 181 főre csökkenő 
létszámmal és 40 M Ft-tal nagyobb, 146 M 
Ft-os nyereséggel. Az export részaránya 
11-ről 16%-ra nőtt. Sikertermékük a fáraó- 
hangya-irtó állomás, ehhez nemcsak a 
metoprén hatóanyagot (2E,4E-3,7,11 -trime- 
til-1  l-m e to x i-2 ,4 -d o d e k a d ié n sa v - iz o - 
propil-észter), hanem magát az egész szer
kezetet is maguk gyártják. Ezt a világ sok 
országába exportálják. További saját üzem
ben gyártott hatóanyag a hidroprén, 2E,4E- 
3,7,11 -trim etil-2 ,4 -dodekad iénsav-e til- 
észter) ez szintén juvenoid, a melegvérű- 
ekre teljesen veszélytelen, de igen kis kon
centrációkban is gátolja a rovarok meta
m orfózisát. A légycsapdákban használa
tos saját gyártású szer a muscalure, a 
Z-9-trikozén, a legyek feromonja, mely 
igen kis mennyiségben is a csapdába csalja 
a mind a háztartásokban, de az állattelepe
ken is zavaró „háziállatunkat” .

Fontos változás a cégben, hogy 2003 
őszén a dolgozók kivásárolták a többségi 
(66,67%-os) tulajdonostól, a francia Euro- 
gestion-tól a 470 M Ft-nyi alaptőke megfe
lelő hányadát. A már évtizedes jó  kapcsolat 
után a váltásra azért volt szükség, mert a 
francia céget megvette egy dán takarítóvál
lalat, és a dánok számára a kémiával foglal
kozó Bábolna-Bio már nem illett a portfoli
óba. A vásárlás a CIB Bank kölcsöne 
alapján történt. Ezt 10 év alatt kell az új dol
gozói tulajdonosoknak visszafizetni. Ezzel 
az 1992-ben alapított, kezdetben Bábolna, 
tehát közvetve állami tulajdonú cégben tel
jesen befejeződött a privatizáció.

Már régóta készülnek az EU-csatlako
zásra. Három hatóanyag, a bromadiolon, a 
metoprén és a hidroprén bejelentése folyik, 
m int biocid hatóanyagok. Ez egyenként 
80-130 M  Ft-ba kerül a néhány éves enge
délyezési időszak alatt, de ezt követően ko
moly piaci előnyt jelent majd.

Graboplast Rt.

17,5 milliárd forintos árbevétellel és 1 mil- 
liárdnál nagyobb üzleti eredménnyel zárta a
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2003. évet a győri vállalkozás. 1,8 milliár- 
dot fordítanak most a tatabányai padlógyár
tó üzem bővítésére, ahol 12 millió négyzet- 
méter PVC padló helyett majd 20 milliót 
lehet gyártani.

Pannonplast Rt.

Eladta a részesedésének több mint a felét a 
Britton Capital & Consulting Kft., és ezzel 
a tulajdoni hányada 5% alá csökkent.

Radici Film Hungary Kft.

A tiszújvárosi, a TVK-ból kivált és most 
olasz tulajdonban lévő cég 10 milliárd fo
rintos beruházással új BOPP (biaxiálisan 
orientált polipropilén) fóliaüzemet avatott 
2003 októberében. Ezzel a Radici csoport 
Európa harmadik legnagyobb gyártójává 
vált a BOPP filmgyártásban.

Magyar Alumínium Termelő 
és Kereskedelmi Rt.

A cégcsoporthoz tartozó ajkai timföldgyár 
évi 67 ezer tonna timföldet szállít az inotai 
alumíniumkohónak, mely már az egyetlen 
alumíniumgyártó üzem az országban, mi
vel a tatabányai és az ajkai kohókat a ‘90-es 
évek elején leállították. Az inotai üzem ka
pacitása 35 kt alumínium. Természetesen 
igen jelentős arányú a használt alumínium- 
visszaolvasztás is.

SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutató 
Intézet Rt.

A 2003. decemberi rendkívüli közgyűlés 
meghosszabbította Volly Tamás vezérigaz
gatói megbízását. A kutatóintézet 156 M 
Ft-nyi árbevétel mellett nyereséget produ
kált az elmúlt évben. A létszám 40 fő, a be
vétel 70%-a finomkémiai anyagok gyártá
sa, szinte kizárólag exportra, 15% K+F 
szolgáltatás és 15% területek bérbeadása. 
2003-ban összesen 6 tonna aroma és illat- 
anyagterméket állítottak elő Újpesten a ta
valyi 5 t-val szemben. A fő termék a 
zingeron, a 2-okténsav- és a 2-decénsav- 
etilészter m int illatanyagok és a xilazin, 
mint állatgyógyszer-hatóanyag.

A K+F szolgáltatás foként környezetvé
delmi fejlesztésből és a gyógyszerfejlesztés
hez kapcsolódó stabilitásvizsgálatokból áll.

Fontos eredmény volt 2003-ban, hogy a 
Magyar Szabványügyi Testület MSZ EN 
ISO 9001:2001 auditját sikeresen vette az 
Intézet: a K+F szolgáltatás és a finomkémi
ai anyaggyártás igazoltan az új szabvány
nak megfelelően folyik. Pénzügyileg igen 
nagy eredmény, hogy sikerült a volt OMFB 
K+F támogatásokból származó visszafize
tések igen jelentős részét letudni.

Gazdálkodási és Tudományos 
Társaságok Szövetsége

A szövetség 2003. novemberi közgyűlésén 
Kovács Árpád  az Állami Számvevőszék és 
a Szövetség elnöke tartott előadást „Ver
senyképesség és közigazgatás” címen. Né
hány érdekes gondolat az előadásból.

Egy ország versenyképességének meg
ítéléséhez használt egyszerű mutató a GDP 
évenkénti növekedési üteme. M agyaror
szág az OECD-országok közül 2001-ben az 
előkelő 12. helyen állt. Vannak komplex 
mutatók is. Ilyen a Growth Competitive
ness, mely a középtávú növekedés kilátása
it mutatja és a technológiai fejlettséget, a 
közintézmények működését, az informáci
ós technológia és az innováció fejlettségét, 
a jogbiztonságot, a korrupciót, az ország hi
telminősítését és makrogazdasági stabilitá
sát foglalja magában. Ebben 75 ország kö
zül hazánk a 28.

A Current Competitiveness az innová
ciós kapacitásokat, a termékek minőségét, a 
vállalati kooperáció fejlettségét, az infra
struktúrát és az állami beavatkozás mértékét 
pontozza. Magyarország a 26. helyen van.

Az Environmental Sustainability a gaz
dasági növekedés fenntarthatóságát tükrö
zi, amennyiben az nem okoz a természeti 
környezetben károsodást. 2002-ben a 142 
vizsgált ország között az igen előkelő 11. 
helyen álltunk.

Kémiai biztonság

A Nemzetközi Egészségügyi Világszerve
zet (WTO) szerint az eddig regisztrált 13 
millió vegyi anyag mindegyike legalább 
egy megbetegedés kórokozójaként tartható 
számon -  mutatott rá a november első heté
ben tartott Kémia Biztonsági Kormányközi 
Fórum (IFCS) jelentőségére Ungváry 
György országos tiszti főorvos az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
sajtótájékoztatóján. Több mint száz ország 
és számos nemzetközi szervezet képviselői 
tanácskoztak Bangkokban a vegyi anyagok 
környezeti kezeléséről.

A kémiai biztonságra irányuló kor
mányközi fórum megszervezése először 
1992-ben, az ENSZ Rio de Janeiróban 
megrendezett Környezet és Fejlődés Kon
ferenciáján vetődött fel azzal a céllal, hogy 
a mérgező vegyi anyagok helyes környeze
ti kezelésére olyan nemzetközi együttmű
ködés jöjjön létre, amely képes az emberi
ség egészségének és a környezet épségének 
globális védelmére. A fórumot idén rendez
ték meg negyedik alkalommal (először 
1994-ben), ezúttal az ENSZ bangkoki kon
ferencia-központjában.

Ungváry György elmondta: a kormány
zati fórumon döntöttek arról, hogy 2004 és
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2008 között a világ minden országában a 
vegyi anyagok jelzésére közös jelrendszert 
vezetnek be. A Bangkokban kidolgozott 
stratégia szerint csökkenteni kell azoknak a 
veszélyes anyagoknak a számát is, ame
lyekről nem rendelkezünk elegendő infor
mációval. A tiszti főorvos elmondása sze
rint az unió készülő törvénye alapján 30 
ezer vegyi anyagot kell újból minősíteni. 
Ma Magyarországon 100 ezer felett van a 
bejelentett vegyi anyagok száma.

Ungváry György a kémiai biztonság 
terén rendkívül fontosnak nevezte az ok
tatást is. Magyarország 2000-es törvénye a 
világon először mondta ki, hogy a kémiai 
biztonságot kötelezően oktatni kell. Ez a 
magyar iskolák jelentős részében már meg 
is valósult. A tiszti főorvos bejelentette: az

Oktatási Minisztériumon keresztül a peda
gógusok munkáját segítő kézikönyvet ju t
tatnak el az iskolákba.

Az IFCS háromévenként ítéli oda a ké
miai biztonság területén legkiemelkedőbb 
eredményt elérő szakembernek az Award o f 
Merít elismerést. 2003-ban ezt száznál több 
ország, valamint számos nemzetközi szerve
zet több mint 600 képviselőjének je len
létében Ungváry György vehette át Thaiföld 
királyi hercegnőjétől. Az országos tiszti fő
orvos egyébként az IFCS Közép- és Kelet
európai Régiójának tölti be alelnöki posztját.

Üzleti etikai díj

Az etika létszükséglete a gazdaságnak és a 
tágabb értelemben vett kultúrának, mondta 
dr. László Ervin professzor az E-Magyaror-

A Sanofi-Synthélabo Chinoin bővíti gyógyszergyártási 
tevékenységét M agyarországon
2003. decem ber 5-én Veresegyházon új 
gyógyszergyártó üzemrész alapkövét he
lyezték el. Az esem ényen részt vett 
Medgyessy Péter miniszterelnök képvise
letében Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjú
sági és sportminiszter, Dominique de 
Combles de Nayves, Franciaország ma
gyarországi nagykövete és Jean-Francois 
Dehecq, a Sanofi-Synthélabo vállalatcso
port elnök-vezérigazgatója.

A veresegyházi telephelyet, a volt Phar- 
mavit gyárat, 2002-ben vásárolta meg a 
Sanofi-Synthélabo. A jelenlegi évi 60 mil
lió dobozos termelési kapacitás 2006-ra az 
új üzemrészben 100-120 m illió dobozra 
emelkedik. A beruházás -  amely az össze

sen 250 millió eurós tervcsomag egyik leg
fontosabb eleme -  lehetővé teszi az egész 
gyógyszergyártási folyamat megújítását.

A Chinoin ampulla- és injekciógyártá
son kívüli teljes gyógyszergyártó tevé
kenysége Veresegyházra kerül át. Itt állít
ják elő a jövőben a Chinoin hagyományos 
termékei mellett a vállalatcsoport fő termé
keit, így például a világ legnépszerűbb, 
zolpidem hatóanyag-tartalmú altatóját és a 
gyógyszerpiac egyik leginnovatívabb, irbe- 
sartantartalmú vérnyomáscsökkentőjét.

A jelenlegi 200 alatti veresegyházi lét
szám -  az Újpesten dolgozók Veresegyház
ra való átirányításával -  400-ra emelkedik. 
A Chinoin Rt. újpesti telepén csak a ku

Az American Chemical Society hivatalosan bejegyezte 
m agyar tagozatát
Amint azt a M agyar Kémikusok Lapja 
2002. decemberi számában hírül adtuk, 
múlt év májusában Pavláth Attila, az ÁCS 
korábbi elnöke javasolta a magyar tagozat 
életre hívását, akkori látogatása során. Fel
vetése eredményeképp 2002 októberében, 
a Magyar Kémikusok Egyesülete támoga
tásával és a hazai ACS-tagok részvételével, 
Pavláth Attila jelenlétében megfogalm a
zódtak a legfontosabb célok és a tevékeny
ség formái, amit a jelenlévők Alapítói Nyi
latkozatban összegeztek és egyben 
döntöttek, hogy az Amerikai Kémiai Társa
ság magyar szekciójának létrehozására vo
natkozó szándékukat az előírások betartá

sával elfogadásra benyújtják az Amerikai 
Kémiai Társasághoz. Az akkori ülésen a je 
lenlévők Kiss Tamást, az SZTE egyetemi 
tanárát elnöknek, Darvas Ferencet, a 
ComGenex elnökét titkárnak kérték fel.

A regisztrálási eljárás során az ÁCS 
International Activities Committee tavaszi 
ülésén a magyar tagozatot (ÁCS Hungary 
Chapter) bejegyzésre alkalm asnak talál
ta, és a szeptemberi New York-i ülésen pe
tíció formájában végleges jóváhagyásra ja 
vasolta az ÁCS Board számára. A Board 
Meetingre szeptember 10-én a NY Hilton
ban került sor, ahol Pavláth Attila támoga
tó hozzászólása mellett az igazgatóság el

szág, e-kormányzat 2003 konferencia esté
lyén, amelyen immár negyedik alkalommal 
adta át az Üzleti Etikai Díjakat a díjalapító 
Budapest Klub és a Piac és Profit üzleti 
magazin. Idén kisvállalati kategóriában a 
m iskolci Telvill Kft., a hazai nagyválla
latokéban a Richter Gedeon Rt., a multina
cionális vállalatokéban pedig a Flextronics 
International Kft. kapta az Üzleti Etikai 
Díjat. Varga István, a Shell Hungary Rt. el
nök-vezérigazgatója, az Üzleti Etikai Díja
kat odaítélő kuratórium tagja úgy véleke
dett: a társadalom iránti elkötelezettséget 
ugyan rövid távon nem lehet haszonra for
dítani, de bármilyen piacon a hosszú jelen
lét zálogát jelenti. Hangsúlyozta: a díj egy 
vállalat magas szintű belső és külső társa
dalmi felelősségvállalását értékeli. K.Gy.

tatás-fejlesztés és a kémiai termelés m a
rad.

Az alapkőletétel ünnepsége során Jean- 
Frangois Dehecq ünnepi beszédében ki
emelte a Chinoin fontosságát a Sanofi- 
Synthélabo vállalatcsoporton belül. „Az 
itteni új beruházásokat világszínvonalú ku
tatórészleg kialakítása követi Újpesten, 
amely ezzel a Sanofi-Synthélabo vállalat- 
csoport globális kutatási-fejlesztési tevé
kenységének szerves részévé válik. Újpes
ten a kémiai tevékenység területén is újabb 
beruházásokra kerül majd sor. Ezek a beru
házások a Chinoint az aktív gyógyszeripari 
hatóanyagok fő exportőrévé teszik. M a
gyarország a Chinoin és a Sanofi- 
Synthélabo vállalatcsoport tevékenysége 
révén Európa és a világ gyógyszeriparának 
fontos, globális szereplője lesz.”

fogadta a bejegyzési kérelmet. Az igazga
tótanácsi ülésen megfigyelőként jelen volt 
az ÁCS egyidejűleg zajló konferenciáján 
előadást tartó Darvas Ferenc is. Az ese
ményről a Chemical Engineering News ok
tóber 6-i száma tudósít,... „was approved 
unanimously by the ÁCS Council, as was a 
petition to charter a new International 
Chemical Sciences Chapter (similar to an 
ÁCS local section) in Hungary”.

Tény, hogy a H ongkong és Szaúdi 
Arábia mellett Európában elsőként megala
kult ilyen típusú társaság számára jó  lehe
tőségek kínálkoznak, amellyel nemcsak a 
magyar-amerikai tudományos kapcsolato
kat mélyíthetjük el, de jó  programmal, ak
tivitással számos területen kihasználhatjuk 
helyzeti előnyünket. A hazai A CS-tagok
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közgyűlését követően, ahol a magyarorszá
gi bejegyzésről döntöttek, kb. 20 fő jelent 
meg az Akadémiai Klubban 2003. novem
ber 28-án, hogy a 2004. évi elképzeléseket 
egy vacsora keretében megvitassa.

A jelenlévők egyik első feladatként je 
lölték meg, hogy az USA-ban dolgozó ma
gyar vagy magyar származású ACS-tag ve
gyészek tudom ást szerezzenek az ÁCS 
Hungary létrejöttéről, ezért a jelenlegi ta
gok körlevelet (e-mailt) küldenek ismeret
ségi körükben, és felvetik a megkeresettek 
csatlakozását.

A m agyar tagozat egyik fontos tevé
kenységi területe lehet ACS-tanfolyamok 
szervezése európai szakemberek számára 
magyarországi helyszínnel. Korábban ÁCS 
Prospectives néven, legutóbb Svájcban 
szerveztek ilyen tanfolyamot gyógyszerku
tatási területen. Magyarország fekvése, tu
dományos hagyományai és nem utolsósor
ban kedvezőbb árai miatt is vonzó helyszín 
lehet. Lehetséges témaként szóba jött a ké
miai genomika, aminek első nemzetközi 
kism onográfiáját többek között az ÁCS 
magyar tagozatának két tagja szerkeszti, és 
ennek kapcsán az előadók a fejezetszerzők 
közül kerülhetnek ki.

Bérek a vegyiparban

A nemzetgazdaságban alkalmazásban lé
vők havi nettó átlagkeresetét 2003 augusz
tusában a m ellékelt táblázat mutatja be. 
Az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal 
bocsátotta a Magyar Vegyipari, Energiaipa
ri és Rokon Szakmákban Dolgozók Szak- 
szervezeti Szövetsége rendelkezésére és 
azt szerkesztőségünk a szövetség 2003. no
vember 10-én kiadott Információ Szolgálat 
című tájékoztatójából vette át.

Az adatok nem szorulnak magyarázat
ra, és nem engedik meg azok értékelését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a táblázat 
adatai a VDSZ-hez tartozó iparágak (alu
mínium-, energia-, gumi-, gyógyszer-, olaj-, 
műanyagipar, vegyipari alapanyaggyártás, 
gázszolgáltatás) és rokon szakmák összes
ségére vonatkoznak, tehát nem egyeznek 
meg a vegyiparnak a hivatalos statisztika 
szerinti fogalmával.

* Az adatok forrása a legalább 5 főt (1998-ig a legalább 
10 főt) foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költ
ségvetési és társadalombiztosítási szervezet, valamint 
kijelölt nonprofit intézmények. A változást kifejező in
dexek számítása összehasonlítható adatok alapján tör
tént.
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Fontosnak tartották a résztvevők a leg
közelebbi analitikával foglalkozó vegyész
konferencián egy külön szekció szervezé
sét, ahová USA-ban élő, dolgozó híres 
magyar vagy amerikai szakembert lehetne 
meghívni előadónak. Ezt 2-3 hazai előadás 
egészítené ki, amelyekben az előadók kö
zös m agyar-am erikai kutatások eredm é
nyeiről számolnának be. U gyanitt egy 
poszteren, ill. szórólapon be lehetne mutat
ni az ACS-H tevékenységét, törekvéseit.

A kommunikáció javítására egy honlap 
létesítése merült fel, ami azután kapcsolód
na az ÁCS honlaphoz, ill. más szakmai 
egyesületekhez. A levelezésre emellett, 
mint felvetették, célszerű lenne egységes 
formátum, ami egy általánosan elfogadott 
lógót is tartalmazna. A legalkalmasabb ki
választására a javasolt változatokat e-mail- 
ben köröztetik a tagok között, és az elfoga
dott változatot benyújtjuk jóváhagyásra az 
ACS-hez.

Ugyancsak felvetetődött, hogy az ÁCS 
Hungary további feladata lehet a kémia 
népszerűsítése is, pl. egy középiskolai ké
miai ism eretterjesztő honlap keretében, 
ahol ilyen szintű amerikai cikkek magyar 
fordítását tennék közzé.

Többen javasolták, hogy az ÁCS Hun
gary építse ki hazai kapcsolatait, többek kö
zött az M KE-vel és az MTA-val, amely 
szervezetekkel együtt rendezhetné a prog
ramjait. Végül elhangzott az a felvetés, 
hogy Pavláth Attilát a tagok válasszák meg 
tiszteletbeli elnöknek a legközelebbi köz
gyűlésen, amelyre a magyarországi egyesü
leti bejegyzés után kerülne sor.

Az ÁCS Hungary Chapter jelenleg re
gisztrált és egyben alapító tagjai mindazok, 
akik aláírták az ÁCS Washingtoni Irodájá
nak kiküldött vagy a Magyar Cégbíróság
nak beadott megalakulási kérelmet.

Összefoglalva, az ÁCS magyar tagoza
tának megalakulása mérföldkő lehet a ma
gyar-am erikai tudom ányos kapcsolatok
ban, és számos területen hozzájárulhat a 
hazai tudományos fejlesztési és diplomá
ciai elképzelésekhez. Vátjuk tagjaink közé 
mindazokat, akik ÁCS tagsággal rendel
keznek, és csatlakoznának a magyar tago
zat törekvéseihez. Ezt az alábbi két e-mai- 
len tehetik meg:
Kiss Tamás (tkiss@chem.u-szeged.hul ill. 
Darvas Ferenc (df.cgx@comgenex.hu).

A CS-H vezetőség

Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete*

Ágazat
Átlagkereset, Ft/fő Előző év azonos 

időszaka = 100%
2003.

augusztus
2003.

jan.-aug.
2003.

augusztus
2003.

jan.-aug.
Mezőgazdaság, halászat 65 670 64 143 117 117,0
Bányászat 97 715 90 811 105,2 112,9
Feldolgozóipar 80 671 80 662 113,9 114,8
Ebből:
15-16 élelmiszeripar 78 605 77 397 113,5 113,8
17-19 textil-, ruházati 55 803 55 466 114,6 115,9
23-25 vegyipar 103 610 105 733 112,1 113,1
29-35 gépipar 87 488 88 002 113 114,4
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 104 922 101 611 109,1 114,2
Ipar összesen 82 733 82 404 113,3 114,7
Építőipar 65 900 65114 116,1 116,6
Kereskedelem, járműjavítás 76077 76 784 114,3 115,2
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 61 695 62471 121,0 120,3
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 91 435 89 298 114,9 113,6
Pénzügyi tevékenység 143 095 149 105 114,4 112,2
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 89 841 90 429 113,3 113,4
Közigazgatás, védelem, kötelező 
társadalombiztosítás

100 368 100 906 114,7 109,2

Oktatás 91 960 95 533 138,8 139,2
Egészségügyi, szociális ellátás 81 738 95 533 139,4 141,3
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 81 406 81 329 123,3 123,6
Nemzetgazdaság összesen 85 082 85 601 118,4 118,1
Ebből:
versenyszféra 81 944 81 821 113,9 114,4
költségvetés 92 495 94 454 128,2 125,5
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Egyetemi hírek

K étlépcsős képzés a BME Vegyészmérnöki Karán

Az Oktatási Minisztérium tervei szerint 2005-től Magyarország felsőoktatási intézménye
iben be kell vezetni a kétlépcsős képzést. Ez azt jelenti, hogy a Műegyetem Vegyészmérnö
ki Karán is az alapdiploma (B.Sc.) megszerzése után lehet a második fokozatba (M.Sc.) 
továbblépni. A változásokról Pokol Györggyel, a BM E Vegyészmérnöki Kar dékánjával 
beszélgettünk.

A BM E Vegyészmérnöki Kar egyes tár
gyait több éve emelt szinten is tanulhatják a 
hallgatók. Hogyan működik ez a rendszer?

Először a Szervetlen Kémia Tanszéken 
indult el ez a fajta képzés. Ott azok számá
ra, akik emelt szinten akarnak tanulni, kü
lön tartják a foglalkozásokat. Nálunk, az 
Általános és Analitikai Kémiai Tanszéken 
mindenkinek be kell járnia a rendes órákra, 
az érdeklődőknek ezenfelül tartunk olyan 
foglalkozásokat, amelyek az ismeretanya
got bővítik, illetve elmélyítik.

Meglátásom szerint ez egy fakultációs 
program.

Ez így van. Nem is szigorú az emelt 
szintű képzés formai oldala. De aki emelt 
szinten elvégez egy tárgyat, annak az inde
xébe ezt bejegyezzük.

M elyik oldalról vetődött fe l  az igény az 
emelt szinten oktatott tárgyak iránt?

Igényelte ezt mind az oktatói, mind a 
hallgatói oldal. A kar azért ösztönözte ezt, 
mert az elm últ 10-15 évben jelentősen 
megnőtt a felvett hallgatók létszáma. A me
zőny nagyon kiszélesedett. Míg régebben, 
köszönhetően az erős felvételi szűrőrend

szernek, egy homogénebb, jó l felkészült 
hallgatóság kezdte meg tanulmányait a Mű
egyetemen, addig ma sokkal vegyesebb a 
kép. A karnak ki kell tudnia szolgálni a 
többséget, de tudnia kell foglalkozni a ki
emelkedő képességű és érdeklődésű diá
kokkal is.

2005-től itt, a BM E Vegyészmérnöki 
Karán is bevezetik a kétlépcsős képzést. M i
lyen irányvonalakban gondolkodik a kar 
vezetése?

Mi úgy gondoljuk, hogy a mind a B.Sc. 
mind az M.Sc. fokozatnak értékes tudást 
kell hordoznia. Nem igaz az, hogy a B.Sc. 
fokozat kizárólag a tömegképzést szolgálja. 
Az élmezőnynek már itt is lehetőséget kell 
teremteni arra, hogy többet és magasabb 
színvonalon tanuljon.

Mennyire változna meg a tanrend a két 
lépcső bevezetésekor?

A  mi álláspontunk az, hogy 4 + 2 év fel
bontásban lehetne a kétlépcsős képzést 
megvalósítani. Nyilván nemcsak az okta
tott tárgyak sorrendjét és nevét kell majd 
megváltoztatni, hanem a tartalmát is. Az a 
célkitűzés országos szinten, és én ezzel 
egyet is értek, hogy a B.Sc. fokozat egy

A szegedi a leginnovatívabb m agyar egyetem

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) a 
leginnovatívabb M agyarországon, és 
hzánkban ez az intézmény rendelkezik a 
legnagyobb tudományos potenciállal -  
állapította meg egy, a világ kétezer egyete
mére kiterjedő, nemrégiben lezárult nemzet
közi vizsgálat.

A Shanghai Jiao Tong University által 
készített listán a Harvard Egyetem áll az el
ső helyen, a SZTE holtversenyben a 201.,

míg az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 
401. helyen végzett.

A felmérés készítői számos szempont 
alapján értékelték a felsőoktatási intézmé
nyeket: figyelembe vették a kiemelkedő tu
dományos és kutatási teljesítményt nyújtó 
oktatók számát, az elnyert Nobel-díjakat, a 
megjelent tudományos publikációkat a ter
mészet- és társadalomtudomány területén, 
valamint a cikkek idézettségét.

szerre legyen képes kiszolgálni a továbbta
nulni vágyókat, és ugyanakkor tudjon a 
gyakorlatban felhasználható tudást biztosí
tani az ezen a szinten végzetteknek. Ha ez 
megvalósul, akkor a B.Sc. szinten helyet 
kell biztosítani a természettudományok tel
jes spektrumának és természetesen a gazda
sági alapismereteknek. Sőt szakirányokat is 
ki kell alakítani, hiszen egy mérnöki tanterv 
kompletté tételéhez szükséges a speciali- 
záció.

Véleménye szerint az ipar mennyire fo g 
ja  tudni felszívni a B.Sc. képzést elvégző ve
gyészeket?

A Vegyészmérnöki Karon régebben már 
oktattunk két lépcsőben. Akkor a három év 
után végzett úgynevezett üzemmérnökök
kel nem nagyon tudott mit kezdeni a vegy
ipar. Ez részben azért volt így, mert ez a 
képzés nagyon elszigetelten folyt, nem iga
zán ismerték az országban azt, hogy mire 
képes egy üzemmérnök. Úgy gondolom, 
hogy amint a kétlépcsős képzés országos 
szinten megvalósul, az ipar is tisztában lesz 
egy alapdiplomát (B.Sc.) szerzett ember ér
tékeivel.

A kétlépcsős képzés tartalmi részének 
kialakításánál m egszólaltatják-e az ipar 
szereplőit?

A válaszom  röviden: igen. Eddig is 
időnként sor került erre. Az biztos, hogy az 
új tanterv elkészítése során nagy szükség 
van arra, hogy felmérjük a vegyipar és a ve
gyészmérnököket, biomérnököket foglal
koztató más iparágak igényeit is.

Szabó Zsolt

A  vizsgálatokat végző kutatók az 
anyaghoz fűzött, az interneten is olvasható 
előszavukban elismerik, hogy nehéz ponto
san mérni egyes intézm ények hírnevét, 
vagy az ott végzett munka minőségét.

Szabó Gábor, az SZTE rektora az MTI- 
nek elmondta: a lista nyilvánosságra kerü
lése óta külföldről is számos gratulációt 
kaptak, amely egyfelől hasznos az intéz
mény nemzetközi kapcsolatai szempontjá
ból, másfelől jól mutatja a felmérés világ
méretű elismertségét is. 
(www.magvarország.hu. 2004. január 15.)
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A 2003. évi O rszágos Tudom ányos Diákköri Konferencia Kémiai é s  Vegyipari Szekciójának 
nyertesei

A szekció 12 tagozatában 167 fő nyújtott be összesen 157 
tudományos diákköri dolgozatot.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter különdíját Magyar 
Szabolcs (Veszprémi Egyetem M érnöki Kar, Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Tanszék) „Kéntartalm ú n-pentán frakciók

izomerizálásának és kénmentesitésének vizsgálata egy lépésben” 
című dolgozata kapta (témavezető: Dr. Háncsok Jenő).

A kitüntetettek jegyzékét, pályam unkáik cím ét és 
témavezetőik nevét a következő táblázatokban foglaltuk össze.

Helyezés Név Intézet Dolgozat címe Témavezető(k)

Analitikai kémiai tagozat
l. Andrási Melinda DETTK A kapilláris elektroforézis módszer alkalmazása kefalosporinok 

meghatározásához
Dr. Gáspár Attila, 
egyetemi adjunktus

2. Szilágyi Imre Miklós BME VEK Volfrám-porkohászati alapanyag termikus bomlásának fejlődőgáz
analitikai (TG-FTIR, TG/DTA-MS), röntgendiffrakciós és 
infravörös spektroszkópiai vizsgálata

Dr. Pokol György, 
tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Madarász János 
egyetemi docens

3. Kende Anikó ELTE TTK Triaceton-triperoxid robbanóanyag kimutatása szilárdfázisú 
mikroextrakcióval

Torkos Koméi, 
egyetemi docens

3. Kiss Andrea ELTE TTK Mucin-2 fehétjespecifikus epitópot tartalmazó kombinatorikus 
peptidtárak analitikai jellemzése

Hudecz Ferenc, 
tudományos tanácsadó, 
Windber Emőke, 
doktorandusz

Dicséret Cseh Tamás VE MK Mechanokémiai úton kezelt kaolinok komplex analitikai vizsgálata Dr. Kristóf János 
egyetemi tanár

Dicséret Diana Radovan SZTE TTK - 
WUT

Chromium (VI) reduction from dilute solutions. Some voltametric 
aspects

Prof. C. Radovan,

Dicséret Török Roland SZTE TTK Királis vegyületek vizsgálata Ristocetin A antibiotikum tartalmú 
állófázison

Dr. Péter Antal, 
egyetemi docens

Biokémia-biotechnológia tagozat
1. Vincze Orsolya ELTE TTK Ap25, egy új fehéijecsalád első tagjának jellemzése: molekuláris és 

ultrastrukturális vizsgálatok
Dr. Övádi Judit, 
tudományos tanácsadó

2. Varga Andrea ELTE TTK A ftzológiás anionok szabályzó hatása a foszfoglicerát-kináz 
aktivitására és stabilitására

Kazinczyné Dr. Vas Mária, 
tudományos tanácsadó

3. Muskotál Adél -  
Sebestvén Anett

VE MK A flagellinmolekula rendezetlen terminális régióinak szerepe az 
alegységek kölcsönhatásaiban

Dr. Vonderviszt Ferenc, 
egyetemi docens

3. Takács Enikő ELTE TTK Folding-vizsgálatok egy homotrimer enzimcsalád esetében Dr. Vértessi Beáta, 
tudományos tanácsadó

Dicséret Iván Dóra ELTE TTK D-aminosavak hatása az ellenanyag felismerésére egy 
MUC2 peptidepitóp lebegő régiójában

Dr. Uray Katalin, 
tudományos főmunkatárs

Elméleti kémia és kémiai informatika tagozat
l. Kőhalmi Dóra ELTE TTK Atomkulák: az antiproton perturbációs hatásának kváziklasszikus 

számítása a He+p- és Be+p- rendszerekben
Dr. Surján Péter, 
egyetemi tanár

2. Furtenbacher Tibor- 
Czakó Gábor- 
Nagy Ádám

ELTE TTK Termokémiai mennyiségek pontos kvantumkémiai számítása Dr. Császár Attila, 
egyetemi tanár,
Dr. Szalay Viktor, 
tudományos tanácsadó

3. Benkő Zoltán BME VEK Az aromásság és kémiai reaktivitás összefüggései cikloaddíciós 
reakciók alapján

Dr. Nyulászi László, 
tanszékvezető egyetemi tanár

3. Feil Balázs VE MK Hisztorikus folyamat-adatok szegmentálása fúzzy csoportositási 
algoritmus segítségével

Dr. Abonyi János, 
egyetemi adjunktus, 
Dr. Németh Sándor, 
egyetemi adjunktus

3. Rolik Zoltán ELTE TTK Molekulák energiájának perturbációs számítása multikonfigurációs 
nulladrendű hullámfüggvények esetén

Surján Péter, 
egyetemi tanár

Dicséret Varga Tibor VE MK Ioncsatomák szelektivitásának Monte-Carlo szimulációs vizsgálata 
dielektromos határfelületet tartalmazó modell alkalmazásával

Dr. Boda Dezső, 
egyetemi adjunktus

Különdíj Végh Eszter PTE Junior Molekulakömyezet hatása a vinil-bromid disszociójára Kunsági-Máté Sándor, 
egyetemi docens
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Helyezés Név Intézet Dolgozat címe Témavezető(k)

Fizikai kémia -  nukleáris kémia tagozat
1. Höltzl Tibor BME VEK Az 1,4-difoszfatriafulvén szerkezete Dr. Veszprémi Tamás, 

egyetemi tanár
2. Virányi Zsanett SZTE TTK Állandó elektromos erőtér által indukált mintázatképződés a 

savkatalizált klorit-tetrationát reakcióban
Dr. Horváth Dezső, 
egyetemi adjunktus, 
Dr. Tóth Ágota, 
egyetemi adjunktus

3. Boros Márton ELTE TTK Az orto-pozitrónium reakciója az N,N-dimetil-4-NO-anilin 
spincsapdával

Dr. Lévay Béla, 
egyetemi tanár

3. Gengeliczki Zsolt ELTE TTK A foszfán-szubsztitúció hatása a Co(CO)3 NO elektronszerkezetére 
és a Co(CO)„NO+ kötési energiáira

Dr. Sztárai Bálint, 
egyetemi tanársegéd

Dicséret Bakk István BME VEK Komplex stabilitás és aromásság: van-e összefüggés? Benkő Norbert, 
fejlesztőmérnök,
Dr. Nyulászi László, 
egyetemi tanár

Dicséret Szilágyi Petra Ágota ELTE TTK A Fenton-reakció vizsgálata Mössbauer-spektroszkópiával Homonnay Zoltán, 
egyetemi tanár

Dicséret Miklósi László Árpád DE TTK pH-oszcilláció létrehozása, mérése és modellezése gyenge savak 
jelenlétében

Dr. Rábai Gyula, 
egyetemi tanár.
Dr. Szabó Gabriella, 
egyetemi tanársegéd

Dicséret Puskás Zsófia ELTE TTK Nem izotermikus galváncellák vizsgálata víz-metanol elegyekben Szabó Kálmán, 
egyetemi tanár

Kolloidika -  makromolekuláris kémia műanyagkémia tagozat
l. Káli Gergely ELTE TTK Uj módszer csillag- és hiperelágazásos poliizobutilén szintézisére Dr. Iván Béla, 

egyetemi magántanár
2. Majzik Andrea SZTE TTK Új típusú fluoreszcens látványkozmetikumok formálása Dr. Tombácz Etelka, 

egyetemi docens
3. Nyilas Tünde SZTE TTK Nátrium-montmorillonit felületi töltés heterogenitásának vizsgálata Dr. Tombácz Etelka, 

egyetemi docens
3. Urbán Edit BME VEK DPPE (dipalmitoil-foszfatidil-etanolamin) / víz alapú liposzómák 

előállítása és szerkezetének tanulmányozása
Dr. Bóta Attila, 
egyetemi docens

Dicséret Dudás Zoltán SZTE TTK- 
WUT

Enzimek rögzítése szilikában szol-gél módszerrel Dr. Préda Gabriella, 
egyetemi adjunktus

Szervetlen és koordinációs kémia tagozat
l. Rangits János Gábor PTE Platinakomplexek vizsgálata ionfolyadékokban Dr. Kollár László, 

egyetemi tanár
2. Pál Róbert DE TTK N,N',N'-trisz-(karboximetiI-aminometil)-foszfinsav előállítása 

és komplexképző sajátosságai
Dr. Brücher Ernő, 
egyetemi tanár

3. Dömyei Ágnes SZTE TTK Aldársavak oxovanádium(IV)- és vanádium(V)-komplexei 
vizes oldatban vizsgálata

Dr. Kiss Tamás, 
egyetemi tanár

Dicséret Keresztes Attila SZTE TTK CD spektroszkópia a hisztidintartalmú oligopeptidek komplexeinek 
vizsgálatában

Dr. Gyurcsik Béla, 
egyetemi adiuntus

Dicséret Kolozsi András SZTE TTK Egy elágazó láncú hisztidintartalmú ligandum előállítása és réz(II) 
komplexeinek vizsgálata

Dr. Gyurcsik Béla, 
egyetemi adjunktus

Dicséret Valicsek Zsolt VE MK Vízoldható, anionos porfirin talliummal alkotott SAT komplexeinek 
egyensúlyi, fotofizikai és fotokémiai vizsgálata

Dr. Horváth Ottó, 
egyetemi tanár

Környezetkémia tagozat
l. Huszánk Róbert VE MK Felületaktív szennyező anyagok lebontása homogén fotokatalitikus 

eljárással
Dr. Horváth Ottó, 
egyetemi tanár

2. Dancsné Mészáros 
Erika

ELTE TTK Megújuló energiahordozók termikus vizsgálata Pekkemé dr. Jakab Emma, 
tudományos főmunkatárs 
Dr. Várhagyi Gábor, 
tudományos osztályvezető

3. Németh Lajos- 
Scháffer Richárd

SZIE ÉTK Speciációs rendszer fejlesztése arzén módosulatok meghatározására 
talajban

Dr. Fodor Péter, 
egyetemi tanár 
Sörös Csilla, 
Ph.D. hallgató

3. Szili Mónika PTE Az alsó méréshatár kiterjesztése környezeti minták uranil ion 
tartalmának elemzésére

Dr. Kovács Barna, 
egyetemi docens

Dicséret Janitsek Szilvia VE MK Légköri humuszanyagok trópusi biomassza égésből származó 
aeroszolban

Dr. Gelencsér András, 
tudományos tanácsadó, 
Dr. Kiss Gyula, 
tudományos főmunkatárs

Dicséret Machon Attila ELTE TTK A légköri aeroszol tömegkoncentrációjának összehasonlító 
vizsgálata Budapesten

Dr. Salma Imre, 
tudományos főmunkatárs
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Helyezés Név Intézet Dolgozat címe Témavezető(k)

Környezettechnológiai tagozat

l. Körösi László Tamás SZTE TTK Rétegszilikátokkal stabilizált Sn02-nanokristályok előállítása 
és fotooxidációs tulajdonságai

Dr. Dékány Imre, 
egyetemi tanár

2. Kovács Róbert BME VEK A termofil aerob szennyvíziszap-stabilizáció matematikai modellje Dr. Csikor Zsolt, 
egyetemi docens

3. Németh Nóra DE TTK Potenciálisan biodegradábilis kopolimerek szintézise és vizsgálata Dr. Borda Jenő, 
egyetemi adjunktus

3. Szabó Tamás SZTE TTK Félvezető nanofdmek előállítása és fotokatalitikus vizsgálata 
szerves anyagok lebontására Dr. Dékány Imre, 

egyetemi tanár
Dicséret Kálmán Gergely BME VEK Búzakorpa, kukoricaszár és energiáid előkezelése és enzimes 

hidrolízise bioetanol termelés céljából
Dr. Réczey Istvánná, 
egyetemi docens.
Varga Enikő, doktoráns, 
Dr. Szengyel Zsolt, 
tudományos munkatárs

Dicséret Kertenics Andrea BME VEK Rhizopusfonalasgomba-törzsek vizsgálata szilárd fázisú fermentá
cióval a-amiláz és amiloglükozidáz enzimtermelés szempontjából

Dr. Szakács György, 
tudományos főmunkatárs

Dicséret Nyári Wanda SZTE TTK Indiummal módosított zeolitkatalizátorok vizsgálata és 
felhasználása Cs-C 6 szénhidrogének amortizációs reakcióiban

Dr. Halász János, 
egyetemi docens

Reakciókinetika és katalízis tagozat
l. Brányi Ágota ELTE TTK Bisz(allil)-palládium származékok elektronszerkezetének vizsgálata Dr. Csonka István, OTKA- 

posztdoktori ösztöndíjas, 
Dr. Szepes László, 
egyetemi tanár

2. Takács Eszter VE MK Szteránvázas vegyületek karbonilezése ionfolyadékban Skodáné dr. Földes Rita, 
egyetemi docens

3. Farkas Amold Péter SZTE TTK Az etil-jodid adszorpciós formáinak tanulmányozása tiszta és 
oxigénnel módosított Ru(001) felületeken

Dr. Kiss János, 
tudományos tanácsadó, 
Dr. Óvári László, 
tudományos munkatárs

3. Kovács Tamás ELTE TTK Szén-tetraklorid lebomlásának modellezése plazmában Perger Tamás, PhD-hallgató, 
Dr. Turányi Tamás, 
egyetemi docens

Dicséret Császár Ágota SZTE TTK Co(III)-EDTA- képződése a Co(II)-EDTA2—  H20 2 reakcióban Dr. Peintler Gábor 
egyetemi adjunktus

Dicséret Kovács Tamás ELTE TTK Telítetlen szénhidrogének adszorpciós és deszorpciós 
paramétereinek meghatározása heterogén gyulladási mérésekből

Dr. Turányi Tamás, 
egyetemi docens

Szerves kémiai 1. tagozat
l. Újvári Viktor BME VEK Kísérletek az eudistomin alkaloidok héttagú, oxazepin-gyűrűt 

tartalmazó analogoniainak a felépítésére
Dr. Kalaus György, 
egyetemi tanár

2. Bánóczi Zoltán ELTE TTK Ismétlődő MUCI epitópszekvenciát tartalmazó peptidek szintézise Dr. Mező Gábor, 
tudományos tanácsadó

3. Kertész Júlia BME VEK Könnyen deprotonálható, piridon egységet tartalmazó koronaéterek 
szintézise komplexálás és transzportfolyamatok tanulmányozása 
céljából

Dr. Huszty Péter 
egyetemi magántanár

3. Szájli Ágota SZTE TTK A védőcsoport egyidejű változásával járó szubsztitúciós reakciók a 
szteroidok sorában

Dr. Schneider Gyula, 
egyetemi tanár

Dicséret Boros Éva BME VEK P-laktanszármazékok reduktív dehalogénezése Dr. Fetter József, 
egyetemi docens

Dicséret Szíjjártó Csongor ELTE TTK Kísérletek új típusú fluorofü reagensek szintézisére Dr. Rábai József, 
egyetemi docens

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szépvölgyi János: Kémiai nanotechnológiák Lux A ndrás: ACHEMA 2003. Hőtechnika

H egedűs Béla: A kristályosodási folyamatok más Rácz László: ACHEMA 2003. Termikus műveletek
szemszögből a vegyiparban

Könyvismertetés
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Helyezés Név Intézet Dolgozat címe Témavezető(k)

Szerves kémiai 2. tagozat
l. Bostai Beatrix ÉLTE TTK Nukleofil szubsztitúciós reakciók terazinszármazékokon Dr. Kotschy András, 

egyetemi docens
2. Kőszegi Éva BME VEK Kalix-korona kromoionoforok előállítása Dr. Bittér István, 

egyetemi tanár,
Dr. Grün Alajos, 
tudományos munkatárs

3. Pálfi Villő Katalin ELTE TTK Modren szerkezetkutató módszerek fehérjék y-kanyar
szerkezeteinek azonosítására, avagy amit a
cikloíL-Ala -3-Ala-L-Pro-(J-Alal térszerkezetéről megtudhatunk

Dr. Perczel András, 
egyetemi tanár

3. Bóha Gergely VE MK Királis foszfitok szintézise és alkalmazása enantioszelektív 
katalízisben Dr. Bakos József 

egyetemi tanár,
Hegedűs Csaba, 
tudományos segédmunkatárs

Dicséret Pilbák Sarolta BME-BBTE Racém benzotiazol kinetikus rezolvására szolgáló folytonos 
enzimreaktor...

Dr. Proppe László, 
tudományos főmunkatárs, 
Dr. Nagy Zoltán, 
adjunktus

Dicséret Balatoni István SZTE TTK Heterogenizált RuCl2(PPh3)3 komplex előállítása és alkalmazása 
telítetlen aldehidek kemoszelektív hidrogénezési reakcióiban

Dr. Zsigmond Ágnes, 
egyetemi docens

Dicséret Madarász József VE MK Ditercier, foszfmit ligandumok alkalmazása szűrői aszimmetrikus 
hidroformilezési reakciójában

Dr. Bakos József, 
egyetemi tanár,
Hegedűs Csaba, 
tudományos segédmunkatárs

Kémiai technológia tagozat
l. Urbán Mónika SZTE TTK Mezopórusos anyagok alkalmazása többfalú szén nanocsövek 

szintézisében
Dr. Kiricsi Imre, 
egyetemi tanár,
Dr. Kónya Zoltán, tanársegéd, 
Méhn Dóra, PhD-hallgató

2. Magyar Szabolcs VE MK Kéntartalmú n-pentán frakció izomerizálásának és 
kénmentesítésének vizsgálata egy lépésben

Dr. Háncsok Jenő, 
egyetemi docens

3. Molnár Péter BME VEK Környezetbarát technológia racém transz-2-klór-ciklohexanol 
reszolválására

Dr. Simándi Béla, 
egyetemi docens,
Dr. Fogassy Elemér, 
egyetemi tanár,
Székelv Judit, doktoráns

3. Varga Viktória BME VEK Minimális forráspontú azeotróp elegyek szakaszos elválasztása 
közbenső forráspontú oldószerrel

Dr. Lelkes Zoltán, 
egyetemi adjunktus, 
Dr. Rév Endre, 
egyetemi docens

Dicséret Sági Richárd VE MK Molibdén-komplex tartalmú PIB-poliszukcinimid adalék motorolaj 
kompozíciókban kifejtett hatásának vizsgálata

Dr. Bartha László, 
egyetemi docens

Dicséret Toldy Andrea BME VEK Foszforilezett és foszfinilezett hidroxi-fenolok szelektív előállítása 
és felhasználása az égésgátlásban

Dr. Keglevich György, 
egyetemi tanár,
Dr. Marosi György, 
egyetemi docens

EU-partnerkeresés
Technológiai ajánlatok

GA/PVCAST/7203 Határidő (hi): 2004. 
08. 27.
Alkohol gesztenyéből fermentálással 
Spanyol egyetemi kutatócsoport új szeszes 
ital készítési eljárást dolgozott ki. Geszte
nye enzimatikus hidrolízisével nyert kemé
nyítőt és glükózt fermentálva a desztillá- 
tum szeszt kapják. Licencpartnereket 
keresnek.

GA/PVCO2/7103 hi: 2004. 08. 26. 
Zárt helységek szén-dioxid-koncentráció- 
jának csökkentése

Galíciai egyetem, Észak-Spanyolország- 
ban kifejlesztett egy eljárást, amely zártte
rű, rosszul szellőző helységek (pilótafülké
hez hasonló helységek, kamrák, raktárak) 
esetében is jól használható. Partnereket ke
resnek.

LUX-TO-0308-02 hi: 2004. 08. 20. 
Termikus eljárás szennyező anyagok eltá
volítására és hidrogénben gazdag gázok 
előállítása
Luxemburgi vállalkozás szerves hulladé
kok (olajok, oldószerek) átalakítására meg
bízható eljárást dolgozott ki. A technológia 
a katalitikus krakkolást és a vízgőzös refor

málást egy berendezésben valósítja meg. 
A végtermék hidrogénben gazdag gáz
elegy, toxikus anyagok (dioxinok, furán- 
származékok, kén-oxidok) nem képződnek 
az eljárás során. A félipari megvalósítást 
sikeresen elvégezték, tesztelték. Technoló
giai együttműködésre partnereket keres
nek.

HH-zink hi: 2004. 09. 17.
Alumínium jobb felületkezelése 
Svéd vállalkozás újabb cinkvegyületeit fel
használva arra jutott, hogy a galvanizálás
sal felvitt rétegek jobb tapadóképességűek 
és nincs szükség többé nikkel használatára.

GM
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Gondolatok a tömegmérésről

A tömegmérés az egyik leggyakoribb méré
si eljárás a laboratóriumokban. A jelenlegi 
mikro-, félmikro- és analitikai mérlegeket 
(leolvashatóság 0,1 g-0,1 mg) olyannyira 
tökéletesítettek, hogy már nem csak mérő
szobában lehet üzemeltetni őket.

A technológiai haladás az elektroniká
ban lehetővé tette a kezelés jelentős leegy
szerűsítését, a mérési idők nagymértékű 
csökkenését és a mérlegek alkalmazkodá
sának oly mértékű megnövelését, hogy 
ezek akár közvetlenül a termelési folyamat
ba is beépíthetők.

Ez a haladás mindenesetre magában 
hordozza annak veszélyét, hogy a környe
zet zavaró hatásai kevésbé kerülnek figye
lembevételre. Ilyenkor többnyire olyan fi
zikai hatásokról van szó, amelyek a mikro-, 
félmikro- és analitikai mérlegek számára 
mérhetők és nem hagyhatók figyelmen kí
vül, mivel valóságos súlyváltozásokat 
okoznak (pl. lassabb párolgás, nedvesség
felvétel) és azokról az erőkről, melyek a 
mérendő anyagra és a mérlegtányérra hat
nak (pl. mágnesesség, elektrosztatika) és a 
mérleg súlyváltozásként érzékeli.

E jegyzetben azokra a legfontosabb 
pontokra szeretnénk rámutatni, amelyekre 
a mikro-, félmikro- és analitikai mérlegek
kel való munka során figyelni kell, ha a mé
rési eredmények magas színvonala a köve
telmény.

A mérleg felállítási helyére és szaksze
rű kezelésére vonatkozó rövid utalások 
után részletesen elemezzük a környezet 
zavaró hatásait a tömegmeghatározásra vo
natkozólag. Ezen hatások legtöbbje a las
san változó súlykijelzésről (drift) felismer
hető.

A mérleg felállítási helye

A mérési eredmények pontossága, ill. meg
bízhatósága szorosan kapcsolódik a mérleg 
felállítási helyéhez.

Analitikai mérlegeknél javasolt figyelni 
a következő tényezőkre:

-  megfelelő mérlegasztal
-  vibráció mentes környezet
-  kis hőmérséklet-ingadozás
-  kis páratartalom-változás
-  közvetlen napsugártól védett és
-  huzatmentes hely.

* METTLERTOLEDO Kft., Budapest

m k l

A mérleg kezelése

A mikro-, félmikro- és analitikai mérlegek 
nagy pontosságú mérőeszközök. A követ
kező pontok biztosítják, hogy gyors és 
megbízható mérési eredményeket kapjunk:

-  vízszintezzük a mérleget a beépített li
bella segítségével

-  a különböző mérlegek huzatvédői kü
lönböző változatokban nyithatók, válasz- 
szűk ki a nekünk legmegfelelőbbet, mely 
ugyanakkor a lehető legkisebb nyitással jár

-  a mérleg kikapcsolása mindig a keze
lőfelületi gombbal történjen (ne a hálózati 
ki/bekapcsolóval). így a mérleg Standby 
módba kerül, és az elektronikája továbbra 
is áram alatt marad (nincs szükség felmele
gedési időre).

További figyelmet érdemel a mérő
edény kiválasztása, a minta elhelyezése a 
mérőtányéron, illetve az eredmény megfe
lelő leolvasása.

Fizikai hatások

Előfordulhat, hogy a súlykijelzés nem sta
bil, az eredmény lassan le- és felfelé inga
dozik, vagy egyszerűen hamis értéket mu
tat a mérleg. E jelenségek gyakran nem 
kívánt fizikai hatásokra vezethetők vissza.

A leggyakoribb okok:
-  a minta nem megfelelő kezelése,
-  a mérleg nem megfelelő felállítása,
-  a minta nedvességfelvétele vagy le

adása,
-  elektrosztatikusán töltődött minták 

vagy mérőedények,
-  mágneses minták vagy mérőedények.

Hőmérséklet

Jelenség:
Egy mérési eredmény súlykijelzése állan
dóan egy irányba változik.

Oka:
Hőmérsékleti különbség van a mérendő 
minta és a környezet között, mely légáram
láshoz vezet a mérőedény mentén. Az 
edényt súroló levegő felfelé irányuló erőt 
állít elő, mely meghamisítja a mérési ered
ményt: könnyebbnek tűnik (dinamikus fel
hajtóerő). A hatás akkor csökken, ha a hő- 
mérsékleti egyensúly helyreáll.

További hibaforrás lehet a páraréteg- 
változás. A páraréteg, mely minden testet

DR. MATUS ILONA*

körülvesz, a hőmérséklettel változik. E je
lenség esetén a hideg tárgy nehezebbnek tű
nik, a meleg könnyebbnek. Ennek a hatás
nak speciálisan a mikromérleggel való 
visszamérésnél kell figyelmet szentelni 
(hőmérséklet ellenőrzése). Megjegyzés: ez 
utóbbi jelenséget a dinamikus felhajtóerő 
elfedheti.

Elektrosztatika

Jelenség:
A mérőedény minden mérésnél különböző 
súlyt mutat. A súlykijelzés nem stabil. Az 
eredmény rosszul reprodukálható.

Oka:
A mérőedény elektrosztatikusán feltöltő
dött. Magas elektromos szigetelési fokkal 
rendelkező anyagok, mint a mérőedények 
többsége (üveg, műanyagok) elektro
sztatikusán feltöltődhetnek. Elsődlegesen

ez a feltöltődés az előkészítés közbeni dör
zsöléskor, illetve az anyagok szállításakor 
(speciálisan porok és granulátumok) törté
nik. Ha a levegő száraz (40% relatív pára- 
tartalomnál kisebb) gyengébb felszíni 
vezetőképesség lép fel. így ezek az elekt
rosztatikus feltöltődések nem, vagy csak 
lassan, órák alatt alakulnak ki. A mérési hi
bák az elektrosztatikus erőktől keletkeznek, 
amelyek a mérendő minta és a környezet
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között hatnak. Ennél érvényes: ha a méren
dő minta és a környezet azonos elektromos 
töltéssel rendelkezik (+,+ vagy -,-), ezek 
taszítják egymást, ha a töltések különbözők 
(+,- vagy akkor vonzzák egymást. 
Ezek az elektrosztatikus erők a mikro-, 
félmikro- és analitikai mérlegekkel mérhe
tők és a vázolt mérési hibákhoz vezetnek.

A műanyag mérőedény, melyet gyapjú 
vagy selyemkendővel dörzsöltek meg, 
ugyanezen hatást mutatja.

Statikus felhajtóerő

Jelenség:
A mérendő minta a levegőben és vákuum
ban mérve nem azonos súlyú.

Oka:
„Ha egy test valamilyen közegbe merül, 
felhajtóerő hat rá, amely a súlyerővel ellen
tétes irányú. A felhajtóerő nagysága meg
egyezik a test által kiszorított tömeg súlyá
val” (Archimedes törvénye). Ezzel a 
törvénnyel megmagyarázható, miért úszik 
a hajó, repül a léggömb, vagy hogy miért 
különböző a súlykijelzés azonos minta ese
tén, a légnyomásnak megfelelően.

A közeg, amely mintáinkat körülveszi, 
a levegő. A levegő sűrűsége kb. 1,2 kg/m3

(a hőmérséklettől és a légnyomástól függő
en). A mérendő minták (testek) felhajtóere
je tehát 1,2 kg/m3.

Gravitáció

Jelenség:
A súlykijelzés változik, ha a mérés 10 mé
terrel magasabban történik (pl. 1. emeletről 
az épület 4. emeletére kerül áthelyezésre a 
mérleg).

Oka:
Egy test súlyának meghatározásához a mér
leg a gravitációs erőt használja ki, azaz a 
Föld és a minta közötti vonzerőt. Ez az erő 
lényegében függ a felállítási hely földrajzi

szélességi fokától, és ennek tengerszint fe
letti magasságától (távolság a föld közép
pontjától). Ezekre a következő törvénysze
rűségek vonatkoznak:

1. Minél messzebb van a súly a Föld kö
zéppontjától, annál kisebb az arra ható gra
vitációs erő, mely a távolság négyzetével 
arányosan csökken.

2. Minél közelebb fekszik a hely az 
egyenlítőhöz, annál nagyobb a Föld kerin
gése által okozott centrifugális gyorsulás, 
mely a vonzási erő (gravitációs erő) ellen 
hat. Ezért a tömegre ható gravitációs erő a 
sarkokon a legnagyobb és az egyenlítőnél a 
legkisebb.

A súlyváltozás tehát a gravitációs erő 
csökkenésén alapszik. A modem mérlegek, 
mint pl. a METTLER TOLEDO analitikai 
mérlegek AX és XS sorozatának tagjai az 
itt felsorolt problémák többségére fel van
nak készülve és automatikusan kiküszöbö
lik a belőlük származó hibákat.

A különböző ajtónyitási lehetőségek, az 
automatikus belső beszabályozás, újfajta 
mérlegtányér-kialakítások és az antiszta- 
tizáló egységek biztosítják a méréssel 
szembeni egyre növekvő követelmények 
teljesíthetőségét a kezelés bonyolultságá
nak növekedése nélkül.

Bensz Bt.
K iv á ló  m inőségű, 

ja p á n  A N D  m érlegek, 
u n iós m érlegek  

m e g fize th e tő  áron, 
M aró és H eros k ie g é sz ítő k  

a m unka m egkön n yítése  
érdekében,

m in ő s íte t t  lam in áris  boxok

Elérhetőségeink:

2360, Gyál, Munkás u. 18. 
06-20-228-0867, 06-70-386-7414 

www.bensz.hu 
bensz@bensz.hu 
info@bensz.hu

Term ékeinkkel m egism erkedhetnek  
a L abortech n ika  k iá ll í tá s  105/b s ta n d já n , 

ah ol a k c ió k k a l és k ed vezm én yek k el 
vá rju k  Ö n ö k e t febru ár 10-13-áig

Magyarország Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 22. 
Tel: 246-5838 
Fax: 309-5406 
laphapack.kft@chello.hu

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Jelenlegi és jövendő partnerünk.

Szeretettel meghívjuk

Ö N TÉ S KEDVES KOLLÉGÁIT
a 2004. február 10-13. között 

megrendezendő'

LABORTECHNIKA 2004
kiállításra,

a Budapesti Vásárközpont 
F pavilonjába, a 103/C standra.

Nyitva tartás: 
kedd-csütörtök: 9-1 7 ,̂ 

péntek: 9-14^

Mintatartó üvegek, kupakok, szeptumok

Keresse interneten a Magyar Katalógust! 
www.laphapack.inf.hu

Kérésére eljuttatjuk az ingyenes 
belépést biztosító 

regisztrációs lapunkat!
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S^tfc<uUeti élet

MKE Hírek

Jegyzőkönyv az MKE IB 2003. decem ber 5-6-i egri 
kihelyezett üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Bakos Jó
zsef, Banai Endre, Hermecz István, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Kovács Attila, 
Körtvélyessy Gyula, Liptay György, Tömpe 
Péter, Velkey László, Záray Gyula, vala
mint meghívottként Bognár János, a gaz
dasági bizottság tagja és az első időszakban 
Rácz László, a Heves megyei csoport elnö
ke. Kimentette magát: Kiss Tamás.

Napirend előtt

Rácz László részletes beszámolót nyúj
tott át a Főiskola Kémiai Tanszékének a 
borkémiával kapcsolatos tevékenységéről, 
és szóban összefoglalta a szentesi csoport 
munkáját.

Hudecz Ferenc lemondott a nemzetközi 
kapcsolatok bizottsága elnöki teendőiről, 
ezért Bakos József Horváth István Tamást 
javasolja. Az IB a javaslatot egyhangúlag 
elfogadja. Az elnök felkéri a jelöltet, majd 
elfogadása esetén Androsits Beáta megíija 
a hivatalos levelet.

1. A határozatok teljesítése

A főtitkár áttekintette az egész évben 
született határozatok teljesülését. A 70 év 
felettieknek az újévi üdvözlettel megy el a 
küldöttközgyűlés határozata arról, hogy 
nem kell a tagdíjat fizetniük, ha már 15 éve 
tagok.

2. Egyéni tagok. A körkérdéses felmérés 
eredményének ismertetése

Bognár János ismertette a tavasszal az 
egyéni tagok körében végzett felmérés 
eredményeit (ezt egy későbbi lapszámban 
ismertetjük).

4 688 személy található a nyilvántartás
ban, ezek közül 2 628 férfi és 1 970 nő. 
1 996 fizető tag van jelenleg az egyesület
nél. 30 évnél fiatalabb 614 van a tagadat
bázisban, ezek közül 309-en fizettek 
2003-ban.

76/2003 határozat: A  titkárság kiadja a 
helyi csoportok elnökeinek a tagnyilvántar
tást, csak személyes használatra, a nyilván
tartás megújítására és a tagság bővítésére. 
A visszaérkezett adatok alapján megújítja 
az adatbázist. Felelős: Androsits Beáta

77/2003 határozat: mindazoknak a 
szakértői listán lévő tagjainknak, akik ezt 
kérik, az MKE a honlapján nyilvános adat
bázist hoz létre, ahonnan a valamely szak
mai területen szakértőt kereső érdeklődők 
kapcsolati adatokat kaphatnak, és így az ér
dekeltek szakértői megbízáshoz juthatnak. 
Ehhez szükséges a jelenlegi szakmacsoport 
rendszer megújítása. Ennek a feladatnak az 
összefogásával az IB Banai Endre főtitkár- 
helyettest bízza meg.

78/2003 határozat: A fiatal kémikusok 
megszólítására

-  Ösztönözni kell a többi egyetemet, 
hogy itt egyetemi híreket jelentesse
nek meg. Felelős: Rácz László, MKL

-  Meg kell itt jelentetni a díjazottakat 
(Ifjúsági Nívódíj). Felelős: Rácz 
László, MKL

-Kalaus György újra informálja az 
összes egyetemet telefonon arról, 
hogy az ELTE és a BME akciója a dí
jazottak (PhD, diákkörösök, Ifjúsági 
Nívódíj) egyéves tagsággal való jutal
mazására minden egyetemre érvé
nyes. Szükséges esetben a költsége
ket az egyesület állja

- a  doktori iskolákban is propagálni 
kell az MKE-t.

Az IB ajánlása a MKF szerkesztősége 
számára: a témafelelős csak mint témafele
lős jelenjen meg a fiatalok közleményei
ben, ne pedig mint szerző.

3. Jogi tagok

79/2003 határozat: a titkárság minden 
évben levelet kell, hogy újon a tagvállalati 
vezetőknek (2-3 főnek a felső vezetésből). 
Tárgya: beszámoló a tevékenységről, el
képzelések a jövőről, megköszönni a támo
gatást. Rá kell mutatni arra, hogy hol jelent 
meg az adott vállalat az MKE publikációi
ban. Felelős: Androsits Beáta

A vegyészkonferenciára a díszvacsorá
ra meg kell szervezni a vállalati vezetők és 
néhány illusztris személyiség meghívását. 
Felelős: a konferenciaszervező

A látogatásokat folytatni kell, többéves 
szerződések megkötésére törekedve.

4. Rendezvényszervezés

Az MKE erősíteni kívánja a konferen
ciaszervezési tevékenységet. Ezért

mkl

-  erősíti a személyi állományt (felelős: 
Androsits Beáta)

-  bevezeti a konferenciák rendszeres 
szakmai értékelését (Műszaki Tudo
mányos Állandó Bizottság)

-  beszerzi a szükséges hardvereszközö
ket (projektor, notebook, digitális 
fényképezőgép) éves terv alapján (fe
lelős: Androsits Beáta)

-  továbbfejleszti a belső számítógépes 
rendszert a konferenciaszervezés erő
sítésére (felelős: Androsits Beáta).

5. Kiadványok

Tömpe Péter írásos előterjesztést adott 
az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszé
kének történetét tartalmazó könyvre és a 
MKE 100 éves jubileuma alkalmával ki
adandó emlékkönyvre.

80/2003 határozat: az IB támogatja az 
MKE jubileumi emlékkönyv kiadását és 
felkéri Tömpe Pétert a téma további kidol
gozására, de nem vállalja fel a Szerves Ké
miai Tanszék történetéről szóló könyv ki
adását.

6. PR-tevékenység

A vitában több gondolat hangzott el:
-  Kiadvány készítése a küldöttközgyű

lés előtt.
-  „Hivatalos”, MKE hozzászólás a mé

diában, valamely szakértőnk részéről, 
a kémiai tárgyú törvényekről.

-  PR-anyagok készítése a közvélemény 
számára a rendezvényeinkről.

-  Háttéranyagok készíttetése elfogadott 
szakemberek tollából, adott témákról, 
ezek elhelyezése a honlapunkra. 
A vegyipari vállalatok ezeket az 
anyagokat, mint semleges hozzászó
lásokat használhatnák, adott problé
máik megoldásában.

A következő IB-ülés 2004. január 
19-én, hétfőn 16:00-kor lesz. Napirend: a 
2004. évi IB-program elfogadása, a 2004. 
évi gazdasági terv és a 2005-2006. évi gör
getett terv elfogadása, a Nagy kémiai kon
ferencia helyzete.

Az IB köszönetét fejezi ki a Heves me
gyei csoportnak a helyszínért és a szívélyes 
fogadtatásért.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Körtvélyessy Gyula
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Az Egyesület internetes m egjelenése 
(egy IB-határozat margójára)

A 77/2003 határozat szerint mindazoknak 
a szakértői listán lévő tagjainknak, akik ezt 
kérik, az MKE a honlapján nyilvános adat
bázist hoz létre, ahonnan a valamely szak
mai területen szakértőt kereső érdeklődők 
kapcsolati adatokat kaphatnak, és így az ér
dekeltek szakértői megbízáshoz juthatnak. 
Ehhez szükséges a jelenlegi szakmacso
portrendszer megújítása. Ennek a feladat
nak az összefogásával az IB Banai Endre 
főtitkárhelyettest bízza meg.

A fenti IB-határozat megvalósításához 
szükséges feladatokról lesz szó a további
akban. Ehhez át kell tekinteni, hogy miként 
jelenik meg most az egyesület az inter
neten, és eddig hogyan tárolódtak a szemé
lyes információk a Fő utcában.

A közvetlen internetszolgáltatónk a 
Magyar Természettudományos Egyesüle
tek Szövetsége, a MTESZ, de a szervert, a 
maga fizikai valóságában az Elender mű
ködteti. A legmagasabb igényeket is kielé
gíti a 22. Krisztallográfiai Világkonferencia 
honlapja a http://www.ecm22.mtesz.hu/in- 
dex3.html. hiszen lehetőség van jelszóval 
védett, biztonságos on-line regisztrációra.

Ez a regisztráció most még teljesen függet
len az MKE meglévő adatbázisától.

Ebben jelenleg még a tagnyilvántartás 
és az eddigi konferenciáinkon részt vett -  
gyakran tagsággal nem is rendelkező -  ké
mikusok adatai külön adatbázisban tárolód
nak. Utóbbi az egyes konferenciák, régen 
még független adatállományából lett össze
rakva, tehát előfordul, hogy egy-egy sze
mély többször is megtalálható, hiszen a 
számítógép a legkisebb eltérést is a név le
írásában egy új személyhez rendeli, illetve 
nem tudja kiszűrni, hogy ugyanarról van-e 
szó. További gond az, hogy ezek az adatok 
gyakran többévesek és azóta sok személyes 
adat megváltozhatott.

Ahhoz, hogy az MKE kapcsolati listája 
mindig aktuális legyen és másfelől a fenti 
határozat is teljesülhessen, az szükséges, 
hogy az MKE személyeket tartalmazó adat
bázisa felkerüljön az internetre. Ennek több 
előnye van: bármilyen rendezvényre való 
bejelentkezéskor a program mindjárt fel
ajánlja a már meglévő adatokat. így nem 
szükséges minden alkalommal újra meg újra 
a sok kérdésre válaszolgatni, hanem csak a

Megalakult a Magyar Kémikusok Lapjának 
szerkesztőbizottsága

A Magyar Kémikusok Egyesületének 2003 
májusában tartott tisztújító közgyűlése után 
szükségessé vált lapunk szerkesztőbizott
ságának újbóli megalakulása. A bizottság 
2003. december 8-án tartotta alakuló ülését 
a régi-új elnök Szekeres Gábor vezetésével. 
A bizottság személyi összetétele a lap 
borítójának második oldalán rendszeresen 
látható.

Az ülés első napirendi pontja a bizott
ság megalakulása volt, amit az elnök ter
jesztett elő a végzendő munka, a bizottság 
jogállása, ügyrendje és működési szabály
zatára vonatkozó írásbeli és részben szóbe
li előterjesztésével. Ez alapján munkája jel
legére és tartalmára nézve a bizottság úgy 
foglalt állást, hogy az elsősorban javaslat- 
tevő, értékelő, de részben érdekvédelmi 
ajánlásokat elfogadó testületi munka. A bi
zottság nem végez operatív munkát, de tu
dása és lehetősége szerint ahhoz eszközei
vel segítséget nyújt. A napirend keretében 
elfogadták lényeges vita nélkül az előző 
turnusban működő szerkesztőbizottság ál
tal kidolgozott és örökbe hagyott anyagot a 
bizottság ügyrendjére, működési szabály

zatára és néhány gyakorlati kérdésére vo
natkozóan. A napirend keretében az elnök 
és néhány hozzászóló is felhívta a figyel
met a bizottság felelősségére, mivel az az 
egyesületi munka olyan szektorának meg
felelő szakmai felügyelete és stratégiai irá
nyítása, amely a tagság legnagyobb felüle
tével rendszeresen tart kapcsolatot, és ezért 
képesnek kell lennie valamennyi tag meg
szólítására. Ez a felelősségérzet rendszeres 
kapcsolattartást igényel a lap szerkesztősé
gével, nem csak a szerkesztőbizottsági ülés 
kapcsán. A napirend keretében a bizottság 
egyhangúlag elnökhelyettessé választotta 
Szépvölgyi Jánost, a bizottság korábbi és 
jelenlegi tagját.

A 2. napirendi pontban Szépvölgyi Já
nos írásos előterjesztésben értékelte a lap 
szerkesztésének teljes 2003. évi munkáját. 
Az év folyamán megjelent közlemények a 
mellékelt táblázatban feltüntetett szakmai 
csoportosítás szerinti elemzésével az elő
terjesztő megállapította, hogy a lap 
2003-ban a korábbiaknál kiegyensúlyozot
tabb képet mutatott, és a szerkesztési mun
ka teljes mértékben megfelelt a lap koráb-

módosult adatokat kell javítani (persze előbb 
a sok Molnár közül magunkat kiválasztani: 
ez az, amiben sokkal jobbak vagyunk, mint 
egy bármennyire okos számítógép).

Ezáltal az aktualizálás szinte automati
kussá válik. Megszűnik a „több néven” va
ló szereplés. De ami sokkal fontosabb: min
denki megadhatja, amint eddig is tette, 
hogy milyen kémiai szakterületek iránt ér
deklődik és igen könnyen -  egy kattintásra 
-  értesítést kaphat, ha azon a területen vala
milyen rendezvény szerveződik. Végül, de 
nem utolsósorban -  a fenti határozatnak 
megfelelően -  mindazok, akik a nyilvános
ságot vállalják és kérik, megjelennek az 
interneten és bárki itthonról és bárhonnan a 
világról elérheti őket, ha az adott szakterü
leten problémája van, és szakembert keres 
annak megoldására. Ha valaki a magyar 
egyetemek oldalait meglátogatja, láthatja, 
hogy ott ez szokásos: nemcsak hogy min
denki „ki van rakva” az internetre, de igen 
gyakran teljes életrajza és mindenféle elér
hetősége is megtalálható.

Meg kell és meg akarjuk találni az arany 
középutat: a tagjaink igényeinek megfelelő 
nyilvánosságot biztosítunk, de a saját jó mű
ködésünket, tagjaink belső informálását is 
el akarjuk érni egy aktuális és pontos jó i ke
zelhető adatbázis létrehozásával. K.Gy.

bán kidolgozott és azóta is követett szer
kesztési stratégiájának. Pozitívum, hogy az 
év folyamán nagyrészt maradéktalanul si
került megvalósítani átlagban az öt oldal 
cikkterjedelmet. Összefoglalóan az előter
jesztés megállapította, hogy a tárgyévben a 
Magyar Kémikusok Lapja a szerkesztési 
elvek és a gyakorlat letisztulásában, továb
bá tartalmi és formai vonatkozásban is elő
relépett. A napirend vitájában a felszólalók 
egyetértettek az értékelés fő megállapításá
val, és javaslatot tettek a lap interneten va
ló megjelentetésének ésszerűsítésére és 
kibővítésére, valamint az olvasói vélemé
nyek beszerzésének folytatására, elsősor
ban az ipar területéről.

A harmadik napirendi pontban Rácz 
László felelős szerkesztő adott szóbeli elő
terjesztést a lap anyagi helyzetéről, vala
mint javaslatot tett a 2004. évi szerkesztési 
terv fő sarokpontjaira (a napirendhez a je
lenlévők kézhez kapták a cikkforgalomról 
szóló szokásos tájékoztatást). Az előterjesz
tő rámutatott a lap nehéz anyagi helyzetére, 
az ezzel kapcsolatos tennivalókra, majd a 
2004. évi szerkesztési terv fontosabb 
elemeit az alábbiakkal jellemezte:

-  Az év elején befejeződik a 2003. évi 
ACHEMA-ról indított beszámoló
sorozat.
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Az MKL 2003.1-12. számainak statisztikája

Rovat/közleménytípus Oldalszám Megosz
lás (%)

Áttekintő szakcikkek 87 17,3
Vegyipari műveleti praktikum 7 1,4
Szemelvények a kombinatorikus 
kémia eredményeiből 21 4,2

Hazai kutatási műhelyek bemutatása 3 0,6
Kémiaoktatás, vegyészképzés 65 12,9
Kémia- és vegyipartörténet 12 2,4
Köszöntések, megemlékezések 39 7,8
Tudomány- és iparpolitika 36 7,2
Kémiai és vegyipari hírek, 
adatok, információk 66 13,1

Konferenciák, kiállítások 42 8,4
Egyesületi élet 60 12,0
Szemle, könyvismertetés 10 2,0
Reklám, hirdetés 54 10,8

-A  2004. év elején indul 
„Csúcstechnológiák, para
digmaváltások” címmel és 
tartalommal a lap stratégiai 
célkitűzésének kiteljesedé
se céljából egy egyetemi 
szintű tudományos isme
retterjesztő sorozat a kémia 
és a kémiai technológia 
legújabb fejezeteiről. A so
rozat a Mindentudás egye
teme analógiáját követi, és 
szeretné megnyerni szer
zőként a szakmai elitet.

-  A 2003. évben még vajúdó 
Reaktortechnika sorozat 
remélhetőleg még az év 
elején megindul a Buda
pesti Műszaki és Gazda
ságtudományi Egyetem 
Vegyipari Műveletek és 
Szerves Kémiai Technoló
gia Tanszék szakértőinek közreműkö
désével.

-Előkészületi jelleggel szerepel az

éves tervben az élelmiszer-biztonság 
kémiai vonatkozásaival, valamint a 
kémiai biztonság legújabb ismeretei

vel foglalkozó célszámok meg
jelentetése.

-Fontosságára való tekin
tettel célszámot terveznek 
a kémiaoktatás és a ve
gyészképzés témaköréből 
(Kémiaoktatás, vegyész- 
képzés III.).

-  Általános célkitűzés, hogy 
az év tudományos esemé
nyeiről a Magyar Kémiku
sok Lapja profiljába vágó 
részleteiből egy-egy közle
mény vagy blokk gyors át
futással jelenjen meg a lap 
hasábjain.

A napirendi pontot a vitában 
a hozzászólók értékes javaslata
ikkal egészítették ki, közülük 
legjelentősebb, hogy induljon 
pályázati tájékoztató, ami a ha
zai és a nemzetközi pályázati 

rendszerek lehetőségeiről, e területen köz
érdekű információkról és hírekről tájékoz
tassa az olvasókat. Sz. G.

Tájékoztató a Magyar Kémikusok Egyesülete 
néhány m unkaszervének 2004. évi m unkaprogram jára 
vonatkozó elképzeléseiről II.

Ásványolaj és petrolkémiai 
szakosztály

A 2004-es terveket megbeszélő szakosz
tályi ülést Tiszaújvárosban tartottuk. 
A nyáreleji szakosztályi ülés résztvevői 
úgy gondolták, hogy a szakmai élet pezsdí
tésére biztosan jó hatással lesz, ha nem csu
pán Budapesten tartjuk összejöveteleinket. 
A terveket megbeszélő ülésünk után a 
TVK üzemi csoportja által szervezett prog
ram keretében a következő előadásokat 
hallhattuk meg:

Janecska Ákos: Hot blendek, egy lehe
tőség a HDPE fuvási típusok ESCR jellem
ző javítására, és Gál Tivadar: A folyamat 
optimalizálás eszközei az olefingyártásban. 
Az előadások iránti érdeklődés, a baráti 
hangulatú szakmai vita igazolta a javaslat 
életképességét.

A megválasztott új szakosztályi elnök
ség (Olvasó Árpád elnök -  TVK, elnök, 
Bartha László -  VE, Dénes Ferenc -  MÓL, 
Gergely János -  MÓL, Kovács András -  
KUKK, Kovács Attila -  TVK, Magyar Já
nos -  MÓL, Nagy Gábor -  TVK, Seres 
András -  BORSODCHEM, Széchy Gábor 
-  BME, Szíva Miklós titkár -  MÓL, Ulrich 
István -  MÓL) szavazatképes arányban

vett részt a november 5-ei „kihelyezett” 
megbeszélésen.

Az éves program vezérfonalai:
• Teremtsünk terepet ahhoz, hogy a vi

lág olaj- és a petrolkémiai iparának új 
eredményeit minden érdeklődő meg
ismerhesse, adjunk lehetőséget ezek 
megbeszélésére.

• Készüljünk fel arra az ipari kultúra- 
váltásra, amit EU-csatlakozásunk és a 
vállalatok határokon átnyúló tevé
kenysége meghatároz. Ismerjük meg 
azokat a jogi kereteket, amik megha
tározzák tevékenységünket.

• Vizsgáljuk meg, hogy van-e olyan ál
talános érdeklődésre számot tartó te
rület, amely meghatározza tevékeny
ségünk hatékonyságát.

• A hazai rendezvényeket az országha
tárokon átnyúló vállalati szervezetek 
adta kereteken belül megnyitjuk a 
szomszédos országok érdeklődőinek 
részvétele előtt.

• Folytatjuk az Interfaces nemzetközi 
konferenciasorozatot.

• A programok szervezői várják, hogy 
az érdeklődők észrevételeiket az 
MKE titkárságára leadják, a szerve
zőkkel a kapcsolatot felvegyék.

Tervezett 2004-es rendezvényeink, a 
várható időszak megjelölésével:

Március: Jogi és Környezetvédelmi Is
meretek az EU kapujában, előadás és kon
zultáció. Helyszín: MKE, várható érdeklő
dők száma: 40-60 fő.

Június: Kiemelkedő aktuális kutatási 
eredmények és kihívások a világ és Ma
gyarország olaj- és petrolkémiai iparában, 
előadói ülés. Helyszín: Veszprém vagy Ka
zincbarcika, várható érdeklődők száma: 
40-60 fő.

Október: Alkalmazott energetika, mint 
térségünk versenyképességének egyik fon
tos szempontja. Szimpózium az olaj- és 
petrolkémiai és az energetikai ipar és dön
téshozók részvételével. Helyszín: MÓL 
nagyterem, várható érdeklődők száma: 
60-80 fő.

2005: Interfaces 2005 konferencia. 
Helyszín: Sopron, várható érdeklődők szá
ma: 100-120 fő.

Kovács András

Csongrád megyei csoport

A Szegeden és környékén jelenlévő kutatá
si és felsőoktatási intézményekhez, vala
mint vegyiparhoz kötődő cégekhez fűződő 
kapcsolatunk kihasználása révén csopor
tunk tevékenysége hagyományosan három 
főterület köré szerveződik. Ezek a terüle
tek: országos részvételű kémiai tárgyú ren
dezvények szervezése, a kémia oktatásé
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nak segítése, valamint hazai és külföldi elő
adók szegedi vendégelőadásainak szerve
zése.

Két országos részvételű nagyrendezvé
nyünk van, amelyek megrendezése immár 
több évtizedes hagyomány. A Kromatográ
fiás továbbképző tanfolyamot, -  amely már 
34 rendezvényt tudhat a háta mögött -  
olyan érdeklődő kollégák számára szervez
zük meg minden évben, akik már rendel
keznek kromatográfiás tapasztalatokkal, 
azonban szeretnének megismerkedni a leg
újabb eredményekkel vagy ismereteiket 
felfrissíteni. A minden évben más központi 
témájú, gyakorlati orientációjú háromna
pos tanfolyamon minden évben 10-20 elis
mert hazai szakember tart egy-egy órás elő
adást. Másik nagyrendezvényünket, a 
Kémiai előadói napokat 1976 óta minden 
évben megszervezzük. Ez háromnapos tu
dományos szimpózium, amelyen fiatal 
szakemberek és kutatók, -  főként PhD- 
hallgatók -  mintegy 40-50 előadása hang
zik el. A szimpózium fő témája felváltva 
organikus (szerves kémia, biokémia stb.) és 
inorganikus (analitikai és fizikai kémia 
stb.) kémiai jellegű. A terület népszerűsége 
folytán az utóbbi években a rendezvény 
környezeti kémiával, környezetbarát tech
nológiákkal foglalkozó előadásokat min
den évben befogad. A rendezvény kereté
ben kerülnek átadásra a Nívódíjak is, 
amellyel az egyesület az országban, a 
tárgyévben készült legszínvonalasabb dip
lomamunkákat, szakdolgozatokat jutal
mazza. Plenáris előadások megtartására és 
a szekcióelnöki feladatok ellátására mindig 
a szakterületek ismert hazai szakértőit kér
jük fel, ezáltal is segítve az érdemi disz
kusszió kialakulását. A szimpóziumon 
elhangzott előadások többoldalas összefog
lalói egy konferenciakötetben, nyomtatás
ban is megjelennek (kb. 100 példányban, 
mintegy 200 oldalon).

Csoportunk két szegedi, a közelmúltban 
alakult kémiai alapítvány (a Szegedi Ifjú 
Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapít
vány és a Meleg István Alapítvány a Kémia 
Oktatásáért) munkáját is támogatja. A helyi 
Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) 
dijait is támogatjuk kisebb összegekkel. 
Csoportunk tagjai közreműködnek a kö
zépiskolások számára meghirdetett kémiai

Nívódíjak 2003

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2003. 
évi őszi diplomaterv-pályázatára idén is 
nagyszámú kiváló vegyész és ve

tárgyú vetélkedők lebonyolításában is. 
A csoport iskolákkal való kapcsolatát azzal 
is igyekszünk élénkíteni, hogy számukra 
időről időre a Szegedi Tudományegyetem 
egyes tanszékein elfekvő készletekből 
ajánlunk fel kémiai eszközöket, vegyszere
ket.

Az egyetem kémia tanszékeivel és az 
MTA Területi Munkabizottságaival együtt
működve minden évben számos hazai és 
külföldi kutató vendégelőadását szervez
zük meg. 2003-ban nyolc ilyen előadásra 
került sor -  nem ide számítva a Kémiai elő
adói napok és a Kromatográfiás továbbkép
ző tanfolyam meghívott előadásait. Ezen 
előadások többségét az egyesület közlemé
nyeiben is meghirdettük.

Csoportunk anyagi gazdálkodása ki
egyensúlyozott, ami egyrészt nagyrendez
vényeink sikerének, másrészt intenzív pá
lyázati aktivitásunknak köszönhető. Mivel 
ipari szponzoraink száma az elmúlt idő
szakban jelentősen csökkent, ezért lényegé
ben sikeres helyi és országos pályázataink 
teszik lehetővé, hogy nagyrendezvényein
ket továbbra is részvételi díjmentesen, vagy 
jelképes részvételi díj mellett rendezhessük 
meg, illetve többi szakmai programunkat is 
folytathassuk.

A 2004. évre vonatkozó legfőbb célki
tűzésünk nem lehet más, mint meglévő 
programjaink sikeres továbbvitele és lehe
tőség szerinti továbbfejlesztése. Ezúton is 
köszönetünket fejezzük ki a munkánkat se
gítő magánszemélyeknek, cégeknek, szer
vezeteknek, és bízunk abban, hogy támo
gatásukra továbbra is számíthatunk. 
Csoportunk társadalmi munkában szer
kesztett önálló honlapján (www.staff.u- 
szeged.hu/~mkecsmcsl tevékenységünk 
folyamatosan figyelemmel kísérhető.

Galbács Gábor

Lakk- és festékipari szakosztály

A szakosztály 2004. évi programja nem tar
talmaz kiugró elemet. Egy-egy közérdeklő
désre számot tartó előadást, ill. beszámolót 
szeretnénk szervezni. Célunk, hogy 
a tagságot jól informáló elektronikus körle
velet hozzunk létre. Ennek szerkesztési 
elveit tervezzük kidolgozni. 2006-ban 
az MKE lesz a házigazdája a legjelentősebb

gyészmérnöki diplomamunka érkezett. 
A Magyar Kémikusok Egyesülete Műszaki 
Tudományos Bizottsága a beérkezett

európai festékkongresszusnak, a FATIPEC- 
nek. Ennek előkészületei már rövidesen el
kezdődnek. Létre kell hoznunk a szervező- 
bizottságot. Meg kell állapodnunk a 
helyszínről. El kell készítenünk a rendez
vény PR-jét és be kell mutatnunk a 2004-es 
franciaországi kongresszuson.

Bognár János

Membrántechnikai szakosztály

A szakosztály az év elején egy vezetőségi 
ülést tervez, amelyen megvitatjuk a közel
jövő feladatait. Ezek közül a legsürgősebb 
a szakosztály honlapjának megtervezése és 
megszerkesztése.

Hagyományainkhoz híven 2004-ben is 
négy alkalommal tervezzük megjelentetni a 
szakosztály magyar nyelvű szakmai lapját, 
a Membrántechnikát. A lapról információ 
kérhető a bako@mukki.richem.hu e-mail 
címen.

A korábbi évekhez hasonlóan 2004-ben 
is pályázatot hirdetünk membránokkal fog
lalkozó fiatal kutatók, hallgatók részére az 
adott évi membrános nyári egyetemen tör
ténő részvételre. A pályázat az újság első 
számában jelenik meg, eredményhirdetés a 
második számban. A sikeres pályázók ösz- 
szesen 100 ezer Ft támogatásban részesül
nek.

Az év második felében kívánjuk meg
rendezni a XII. Országos Membrántechni
kai Konferenciát, amelynek meghirdetése 
(1. körlevél) már a tavasszal esedékes lesz.

Az EuroMembrane’2004 konferenciát 
Hamburgban rendezik szeptember 28. és 
október 1. között. A rendezvényen több 
magyar membrános szakember is részt kí
ván venni.

2003-ban Szlovákiában indult a párat
lan évekre tervezett PERMEA Nemzetközi 
Membrán Konferencia sorozat a visegrádi 
országok (Csehország, Lengyelország, Ma
gyarország és Szlovákia) aktív részvételé
vel. A 2005-ös konferenciát Lengyelor
szágban szervezik, amelynek előkészületi 
munkálatai azonban már 2004-re várhatók. 
A szervezésben természetesen szakosztá
lyunkra is számítanak.

Bélafiné dr. Bakó Katalin

magas színvonalú 23 pályamunka közül -  
nehéz döntéssel -  a következő 13 pályáza
tot (1. a 74. oldalon levő táblázatban) jutal
mazta Nívódíjjal.

A kitüntetetteknek és témavezetőiknek 
gratulálunk.
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Név Egyetem Diplomamunka címe Témavezető

Barta Katalin ELTE Kémiai Technológiai és 
Környezetkémiai Tanszék

Fluoros vegyületek szintézise és felhasználásuk 
alternatív oldószerekben

Dr. Horváth István Tamás

Bostai Beatrix ELTE Általános és Szervetlen 
Kémiai Tanszék

Nukleofil szubsztitúciós reakciók tetrazin- 
származékokon

Dr. Kotschy András

Csapó Ibolya BME Műanyag- és Gumiipari 
Tanszék

PVC nanokompozitok előállítása, szerkezete 
és tulajdonságai

Dr. Pukánszky Béla

Dömyei Ágnes Szegedi Tudományegyetem 
TTK Kémiai Tanszékcsoport 
Tanácsa

Aldársavak oxovanádium(IV)- és vanádium(V)- 
komplexei vizes oldatban

Dr. Kiss Tamás, 
Jakusch Tamás

Győrfi Anna ELTE Természettudományi 
Kar Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Tanszék

Acilezett aminosavak protonálódásának vizsgálata 
potenciometriás és UV/NMR spektroszkópiás 
bírálásokkal

Szakács Zoltán, 
Dr. Noszál Béla

Nagy Éva BME Szerves Kémiai 
Technológiai Tanszék

Királis a-amino-foszfonsav származékok 
szintézise

Dr. Petneházy Imre

Németh Nóra Debreceni Egyetem Kémiai 
Tanszékcsoport

Tejsav-kaprolakton alapú kopolimerek szintézise 
és vizsgálata

Dr. Borda Jenő

Szabó Zoltán Debreceni Egyetem Kémiai 
Tanszékcsoport

a-L-Fukopiranozil kötések kialakítására alkalmas 
védett tioglikozidok szintézise

Dr. Lipták András

Szommer Antal Szegedi Tudományegyetem 
TTK Kémiai Tanszékcsoport 
Tanácsa

Állandó elektromos erőtér hatásának elméleti 
tanulmányozása a savkatalizált klorit-tetrationát 
reakcióffontban

Dr. Tóth Ágota

Vörös Miklós BME Fizikai Kémia Tanszék Határfelületi aggregációk vizsgálata a klaszter- 
méreteloszlás és fűnkcionáljainak felhasználásával

Dr. Hórvölgyi Zoltán

MKE EGIS csoport által adományozott Nívódíj

Csonka Róbert 

Éhen Zsuzsanna 

Jakab Gábor

Veszprémi Egyetem Szerves 
Kémia Tanszék 
BME Általános és analitikai 
Kémia Tanszék 
Veszprémi Egyetem Mérnöki 
Kar Fizika Tanszék

Néhány biológiailag aktív vegyület vizsgálata

Gyógyszerek és tablettázási segédanyagok 
vizsgálata kapcsolt méréstechnikákkal 
A FliH fehérje szerepe a flagellumspecifikus 
exportapparátus működésében

Dr. Speier Gábor,
Dr. Kaizer József 
Dr. Novák Csaba

Dr. Vonderviszt Ferenc

Beszámoló rendezvényekről

Környezetvédelmi Analitikai é s  Technológiai Konferencia
(Balatonföldvár, 2003. október 14-16.)

Az Analitikai Szakosztály Környezetvédel
mi Analitikai Társaságának (MKE KÁT) 
vezetősége 1994-ben határozta el, hogy a 
környezetvédelem és az analitika területén 
dolgozó hazai szakemberek számára, két
éves gyakorisággal konferenciát szervez. 
Az első környezetvédelmi analitikai konfe
rencia 1995-ben Budapesten, a második 
1997-ben Tatán, a harmadik 1999-ben 
Kecskeméten, a negyedik pedig 2001-ben 
Hajdúszoboszlón került megrendezésre.

2003 tavaszán az MKE és az MKE 
KÁT vezetősége úgy döntött, hogy a kör
nyezetvédelmi analitikai konferenciák té
makörét kiegészíti a környezetvédelmi 
technológiákkal, és a soron következő ren
dezvény szervezésébe bevonja az MKE 
Környezetvédelmi Szakosztályának veze
tőségét is.

Az első Környezetvédelmi Analitikai és 
Technológiai Konferencia, amely nemzet
közi részvétellel került megrendezésre, a 
levegő-, víz-, talaj-, érc- és hulladékanaliti
ka aktuális kérdéseit, valamint az EU-hoz 
történő csatlakozás környezetvédelmi fel
adatait tárgyalta. Bemutatásra kerültek a 
hulladékkezelés, talajvíz-remediáció és a 
szennyvízkezelés korszerű módszerei, va
lamint a környezetvédelmi térinformatikai 
rendszerek kialakításával kapcsolatos leg
újabb amerikai eredmények.

A konferenciát az MKE részéről Liptay 
György alelnök és Androsits Beáta ügyve
zető igazgató nyitotta meg. Princz Péter, a 
konferencia szervezőbizottságának elnöke 
üdvözölte a résztvevőket, és rövid áttekin
tést adott a 2003-ban 35. születésnapját ün
neplő MKE KÁT munkájáról és a kömye-
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zetvédelmi analitikai konferenciák történe
téről.

A konferencia szakmai programja a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri
um (KÖVIM) két meghívott munkatársá
nak előadásával kezdődött. Kerekesné 
Steindl Zsuzsa főosztályvezető, Magyaror
szágnak a környezeti elemek védelme terü
letén -  az EU-tagsággal -  aktuálissá váló 
feladatairól adott részletes tájékoztatást. 
Farkas Hilda főtanácsos egy francia-ma
gyar nemzetközi környezetvédelmi labora
tóriumfejlesztési program célkitűzéseit és 
eredményeit ismertette.

A légszennyezők vizsgálata témakör
ben Balázs Fülöp Ferenc (Qualitest Láb. 
Kft.) a legfontosabb légszennyezők korsze
rű vizsgálati módszereit mutatta be. Pusztai 
Krisztina (Környezetgazdálkodási Intézet) 
a nitrogén-dioxid -  nitrition formájában, 
ionkromatográffal történő -  meghatározó-, 
sának módszerét ismertette. Várkonyi Ist
ván (ABB Kft.) az olaj- és gáztüzelésű erő
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művek legnagyobb hazai füstgázemissziós 
monitoring rendszeréről adott tájékoztatást. 
Mócsy Ildikó (Erdélyi Magyar Tudomány- 
egyetem, Románia) és Kékedy László 
(Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozs
vár) a közlekedés okozta légköri szennyező
désről tartott előadást. Krímer Tibor (Alsó- 
Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügye
lőség) a szállópor mintavételezés során szer
zett tapasztalatait foglalta össze.

A szerves szennyezők analitikája téma
körben 3 előadás hangzott el. Ságiné Fórizs 
Judit (Qualitest Láb. Kft.) a talajok és vizek 
esetében vizsgált komponensek körét és 
az alkalmazott analitikai módszereket fog
lalta össze. Varga Béláné (Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi Felügyelőség) a PAH 
mérésekkel kapcsolatos legfontosabb tud
nivalókat (paraméterek, jogszabályok, 
szabványok, méréstechnikai jellemzők, ta
pasztalatok) ismertette. Solymosné Majzik 
Etelka (Fejér megyei Növény- és Talajvé
delmi Szolgálat) egy -  a növényvédőszer- 
hatóanyagok koncentrációjának meghatá
rozására alkalmazott -  szilárdfázisú 
extrakciós vizsgálati módszert mutatott be.

A röntgenfluoreszcenciás elemzési 
módszerek környezetvédelmi analitikában 
való alkalmazási lehetőségeiről Pallóst Jó
zsef (Qualitest Láb. Kft.) tartott átfogó is
mertetőt.

Két előadás foglalkozott a csoport-para
méterek meghatározásával. Vass István 
(Észak-dunántúli Környezetvédelmi Fel
ügyelőség) a vízminták összes nitrogéntar
talmának vizsgálatáról, Nagy László 
(AKTIVIT Kft.) pedig az összes szerves 
szén (TOC) mérés lehetséges megoldásai
ról számolt be.

Braun Mihály (Debreceni Egyetem) és 
Papp István (TESTŐR Kft.) előadásában 
egy -  a felszíni és szennyvizek szulfátkon
centrációjának meghatározására kidolgo
zott -  spektrofotometriás módszert muta
tott be, száloptikás spektrofotométer 
alkalmazásával.

A konferencia második napja a „Kör
nyezetvédelmi technológiák” szekció elő
adásaival indult. Csőké Barnabás felkért 
előadó (Miskolci Egyetem) bemutatta a szi
lárd települési hulladékok kezelésének egy
séges technológiai rendszerét, a stabilizáci

ós eljárásokat és a Polgárdi lerakóban vég
zett nagyüzemi kísérleteket. Sasváriné 
Meszes Erzsébet felkért előadó (ONYX 
Magyarország Kft., Dorog) ismertette a 
hulladékégetéssel kapcsolatos európai uni
ós előírásokat és a hulladékégetés jelenlegi 
hazai helyzetét, valamint a közeljövőben 
megoldásra váró feladatokat. Rédey Ákos 
felkért előadó (Veszprémi Egyetem) elő
adásában a környezetvédelmi kárelhárítás 
eszközeiről számolt be. Princz Péter (Élő 
Bolygó Kft.), Scot Smith (University of 
Florida, USA) és Róbert Bowman (New 
Mexico Technology, USA) ismertette a 
szennyvizek biológiai tisztítására és a fel
színi vizek remediációjára kidolgozott -  fe
lületkezelt zeolitok alkalmazásán alapuló -  
technológiákat. Pénzes Ágota (Pécsi Egye
tem) és Florin-Dan Irimie („Babes-Bolyai” 
University of Cluj-Napoca) a talajok és vi
zek vas-, valamint krómszennyezőinek 
bioadszorpció útján történő eltávolításával 
kapcsolatos kutatási eredményeiről szá
molt be.

Fémanalitika témakörében Ágoston 
Csaba (Környezetgazdálkodási Intézet) 
egy -  a vízminták szerves és szervetlen hi
gany szennyezőinek meghatározására szol
gáló -  gyorsmódszert, Csillag J. (MTA Ta
lajtani és Agrokémiai Kutatóintézet) pedig 
az ásványi foszfáttal kezelt talajok folyadék 
fázisában, a nehézfémtartalom meghatáro
zására kidolgozott analitikai eljárást ismer
tetett. Stefánka Zsolt (University of Natural 
Resources and Applied Life Sciences, Ausz
tria) előadásában a vizeket szennyező plati
na tartalmú gyógyszermaradványok 
HPLC-ICP-MS technikával történő vizsgá
lati módszerét mutatta be.

Páli N. (ELTE) és Farkas Éva (Környe
zetgazdálkodási Intézet) az alumíniumnak 
-  mint környezeti faktornak -  az idegrend
szeri betegségekben játszott szerepéről tar
tott előadást.

A második nap délutánján Scot Smith és 
Joseph Aufmuth (University of Florida) és 
Fonyó György (BME) felkért előadók, há
romórás ismertetőt tartottak a térinformati
kai rendszerek (GIS) környezetvédelmi al
kalmazási lehetőségeiről. Bemutatásra 
kerültek a térinformatikai térképezés alap
jai, a leggyakrabban alkalmazott GIS szoft

verek és nagy felbontású Satellite képek, a 
GIS adatok alkalmazási lehetőségei, vala
mint a Jacksonville-ben (Florida állam) 
végzett térséganalizis és környezeti 
remediáció.

A konferencia zárónapján talajvizsgá
lati témában két előadás hangzott el. Szabó 
Szilárd (Debreceni Egyetem) a Ramann- 
féle barna erdőtalajon -  különböző savas 
terhelések mellett -  végzett vizsgálatok 
eredményeiről számolt be. Lukács András 
(MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóinté
zet) előadásában azzal foglalkozott, hogy 
nehézfémsók és szennyvíziszap hatására, 
hogyan változik a C02/02-koncentráció a 
talaj-növény rendszer gázfázisában.

Ritz Ferenc (Richter Gedeon Rt.) bemu
tatta az analitikai mérési eredmények -  
általa kidolgozott, és a Richter Gedeon Rt.- 
ben bevezetett -  számítógépes nyilvántar
tási rendszerét.

A konferencián kiállító 11 cég képvise
lői közül négyen tartottak előadást az álta
luk forgalmazott berendezések környezet
analitikai alkalmazási lehetőségeiről. Pál 
Róbert (Kromat Kft.) a minta-előkészítés 
korszerű módszereit mutatta be. Széles Gá
bor (Aktivit Kft.) egy tízparaméteres intel
ligens vízanalitikai szenzorrendszerről 
adott tájékoztatást. Kis Zoltán (Simkon 
Kft.) a Shimadzu cég műszereiről, Száraz 
Sándor (Unicam Kft.) pedig az ICP-MS ké
szülékekről tartott ismertetőt.

Az érdekes előadások, a felkészült elő
adók, az MKE Titkárság és a konferencia 
előkészítésében, valamint lebonyolitásában 
részt vett kollégák színvonalas munkája és 
a kiváló környezeti feltételek kellemes em
léket hagytak a résztvevőkben, akik közül 
többen már jelezték, hogy a soron követke
ző környezetvédelmi analitikai és technoló
giai konferencián is részt kívánnak venni, 
2005-ben.

A rendezvényt az Ipar Műszaki Fejlesz
téséért Alapítvány, a Richter Gedeon Rt. és 
a Sanofi-Synthelabo Chinoin Rt. támogatta.

Princz Péter 
s

Megjegyzés: A konferenciaismertetőben 
előadásonként és intézményenként csak az 
első szerző neve szerepel.

GYÁSZJELENTÉS

t
Az EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság és az MKE EGIS Gyógyszergyári Csoportja 

megrendüléssel tudatja, hogy munkatársa, szertett és tisztelt tagtársa,

DR. BECK IVÁN
gyógyszervegyész, a Kémia 2. üzem laboratóriumának nyugalmazott vezetője 

2003. december 22-én, életének 64. évében elhunyt.
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EGYÜTT JOBBAK LESZÜNK! -  EGIS

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

VEGYÉSZ, VEG YÉSZM ÉRNÖ K

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.

Hét üdülő vitorlásokkal és sporthajókkal, sportpályák, edző
termek, könyvtárak és a széleskörű, mindenre kiterjedő szo
ciális juttatások rendszere lehetővé teszi a sikeres pályázók 
számára, hogy a magánéletük is minőségi és biztonságos 
legyen.

Ha szereti a kihívásokat és Ön is részese akar lenni a sike
reinknek, várjuk szakmai önéletrajzát és motivációs levelét 
az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

EGIS Gyógyszergyár Rt., 
humánerőforrás-menedzsment 
Balázs Honória személyügyi referens 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Telefon: 06-1-265-5820 Fax: 06-1-265-5828, 
e-mail: balazs.honoria@egis.hu
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A Magyar Kémikusok Lapját támogató vállalatok és intézmények
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A magyar kémikusok lapjának médiaajánlata a 2004. 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 2004-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 2004-ben a következők (ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Terjedelem
Egész oldal
Féloldal
Negyedoldal

Fekete-fehér
88
50
32

Színes belív 
160 
100 
73

Borító II., III. 
+20% 
+20% 
+20%

Borító IV.
+30%
+30%
+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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Akkreditált Gázanalitikai Kalibráló Laboratórium
A hazai ipari gáz gyártók közül elsőként és mindezidáig egyedüliként cégünk Gázanalitikai 
Kalibráló Laboratóriuma folytathatja tevékenységét akkreditált kalibráló laboratóriumként.
A labor által végzett analízisekről hiteles, akkreditált bizonyítványt adunk ki, amelyet nem kell 
más intézménnyel (pl. OMH) hitelesíttetni, s ez által az akkreditált bizonylatú gázok szállítási 
határideje jelentősen megrövidül.

Nagytisztaságú gázok
Acetilén, argon, hélium, hidrogén, nitrogén, oxigén, szén-dioxid, szintetikus levegő, nemesgázok, 
halogénezett szénhidrogének, reaktív gázok, különlegesen nagy tisztaságú gázok, elektronikai 
gázok, stb.

Gázkeverékek
Egyedi összetételű gázkeverékek technológiai, mérésügyi, analitikai, tudományos és kutatási 
célokra, igény szerinti bizonylatolással (műbizonylat, specifikáció, akkreditált bizonyítvány).

Laborgázok
Amennyiben bizonyos feladatokhoz csupán kis adag gázra van szüksége, vagy több különböző 
gázra csak csekély mennyiségben, akkor a mi laborpalack-programunk a helyes megoldás 
az Ön számára.

Szerelvények
Cégünk a gázellátáshoz szükséges szerelvények teljes skáláját forgalmazza különböző 
alkalmazásokhoz: nyomásszabályozók, szelepek, áramlás-mérők, stb.

Központi gázellátó rendszerek
Nagy tapasztalattal rendelkező szakembereink teljes körű szolgáltatást nyújtanak a nagytisz
taságú- és különleges gázok számára készülő központi gázellátó rendszerek telepítése területén.

Gáztisztítás
A speciális alkalmazásokhoz abszorberrel töltött gáztisztító patronokat kínálunk különböző 
szennyezők eltávolításához: víznyomok, szénhidrogének, kéntartalmú vegyületek. oxigén.

Látogassa meg standunkat
a 2004. február 10-13. között a Budapesti Vásárközpontban 
megrendezésre kerülő Labortechnika 2004 kiállításon.

Helyszín: F pavilon, 204/D stand.

MESSER
Messer Hungarogáz Kft. 

Különleges Gáz Értékesítés 
1044 Budapest. Vád út 117. 

Tel. 06 (1) 435 1250 Fax. 06 (1) 435 1276 
kulonlegesgaz@messer.hu 

www m esser hu
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ELEM-ÖSSZETÉTEL ANALÍZIS FELSŐFOKON
T öbb, m int 1 0 0  é v  ta p a s z ta la ta  g a ra n tá lja  

a g y o r s  é s  m e g b íz h a tó  e r e d m é n y t
A Heraeus eredetű készülékcsalád ismét bővült

VARIO EL liquids
Automata sorozat- •  
analizátor folyadék 
minták C, H, N, S 
és O tartalmának 
meghatározására 
0 ,0 1 % .. .1 0 0 %  
között, automata 
befecskendezéssel 
fűtött beadással is

VARIO

\----------------

V ario EL • LIQUID 
V a rio  TRACE

ö f e te m e n t a r  I

Automata sorozat
analizátor minták 
N és S tartalmának 
meghatározására 
1 ppm-től, 
olajtermékekből 
és  m ás mintákból.

-mm

V a rio  EL ■ IRM S v a r io

e le m e n ta r jpjfetem&ntar

VARIO EL III; 
VARIO MAGROs

Automata sorozat
analizátor különféle 

halmazállapotú minták 
C, H, N, S és O 

tartalmának 
meghatározására 

0,002-100% tartalom 
között, 

1,5g bemérésig.

VARIO MAX=
Automata sorozat

analizátor különféle 
halmazállapotú minták 
C, H, N, és S tartalom 

meghatározásra, 
<0,01-100% között, 

5g / 5ml bemérésig.VARIO EL IRMS é s  VARIO MAX IRMS:
Automata analizátor különféle halmazállapotú minták speciális- és nyomelemzésére 
13C, 1SN, 34S töm eg-spek trom e triás  e llen ő rzé sse l m ikro - és m akro bem érésbő l. 
A tömegspektrometriás izotóp arány-mérés speciális eredet-kimutatásokat tesz lehetővé.

Konformitások:
CE, EMC, DIN, EN, AOAC,
ASBC, AACC, FGIS, AOCS,
CGC, ASTM, LUFA, MEBAK,
LIMS, 21 C F R P artU ,...

elementar
Analysensysteme GmbH

Technologie von Heraeus 
für Quatiläts- und Umweltkontrolle m

A K T IV IT  K f t .
H -1581 -B u d a p e s t, P f.: 1 0 4 . 
H-1145-Budapest, Pétorvárad u. 14. 
Tel: 221-7865, 221-7866. Fax: 252-9940.
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Mezey Barna
1918-2003

2003. december 20-án, néhány nappal 85. születésnapja 
előtt elhunyt Mezey Barna okleveles vegyészmérnök, cím
zetes egyetemi tanár, aki hosszú időn keresztül egyesüle
tünk elnöki tisztét is betöltötte.

Páratlanul eredményes életmű fejeződött be ezen a na
pon. Mezey Barna tudásával, tehetségével, a vegyipar irán
ti elhivatottságával olyan döntések, és olyan tettek végre
hajtásának a részese volt, amelyek hosszú távra fektették le 
a fejlődés jó irányait. A magyar gyógyszeripar jelenlegi 
nemzetközi versenyképessége sokban az ő tevékenységé
nek köszönhető.

Született vegyipari tehetség volt. Ahol feladatot kapott 
-  később talált - ,  ott hamarosan nagy ívű fejlődés, széles 
körben elismert eredmények jelentkeztek.

Születésekor, 1918. december 29-én semmi sem pre
desztinálta a vegyészmérnöki pályára. Édesapja a mezőtú
ri református gimnázium igazgatója volt, Mezey Barna ké
miatanára hatására iratkozott be a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Osztá
lyára. Itt hamar kitűnt tehetségével: harmadéves korától a 
mind a mai napig óriási tekintélyt jelentő Zemplén Géza ál
tal vezetett tanszéken dolgozott, diplomája átvételekor a 
rektori tanács 1941-ben a legjobban végzett vegyészmér
nöknek megítélt díjjal tüntette ki.

A frissen végzett mérnök az Alkaloida Vegyészeti 
Gyárban helyezkedett el, ahol 1943-tól főmémökhelyettes, 
majd 1945-től 1953-ig főmérnök. Irányításával kezdték 
meg a tebain és narkotin mellékalkaloidok kinyerését, szá
mos félszintetikus morfmszármazék gyártását indították 
be. Tizenkét éves Alkaloida-béli tevékenysége alatt a ter
melés hatszorosára bővült, a termékek 70%-át konvertibi
lis piacokon értékesítették.

1953. június 20-tól a Chinoin főmérnöke, majd 1971. 
április 1-jétől az 1982. november 30-án bekövetkezett 
nyugdíjazásáig vezérigazgatója volt.

Bizton állíthatjuk, hogy ez a csaknem két évtized a Chi
noin történetének egyik fénykora. Ebben az időszakban 
történt a gyár nagyszabású rekonstrukciója és olyan lépté
kű továbbfejlesztése, amelyre a mai utódok is támaszkod
hatnak. A vállalati tevékenység központjába a kutatás-fej
lesztés és a marketing került.

Az antibiotikumok gyártásfejlesztésében elért eredmé
nyeiért 1961-ben Kossuth-díjat kapott.

Mezey Barna jó érzékkel, ügyes kézzel, szerződéssel 
vagy alkalmazással gyűjtötte a Chinoin köré a legjobb ku
tatókat. Irányítása alatt az ország egyik létszámában is leg
nagyobb, de emellett egyik leghatékonyabb és legeredmé
nyesebb kutató-fejlesztő apparátusa dolgozott. Ez az 
apparátus a hetvenes-nyolcvanas évekbeli világ nagy kuta
tóközpontjaival összemérhető eredményeket produkált, 
egyes témák esetében a világ első öt kutatóhelye között tar
tották számon. Már a témák felsorolása is imponáló: 
piretroidok, prosztaglandinok, ciklodextrének, juvenil-hor- 
monok, csontritkulás elleni szerek. Ezen kutatások eredmé

nyeként számos készítmény és gyógyszer mind a mai napig 
piacon van, a kutatási hímév nagyban hozzájárult a Chinoin 
példamutatóan eredményes privatizációjához.

Iparpolitikai jelentőségű döntése volt a modem, nagy
üzemi növényvédőszer-gyártás megkezdése Magyarorszá
gon. Példáját többen követték, az általa bevezetett termé
kek ma is nyereséggel értékesíthetők. Tevékenységéhez 
köthető a Chinoin újbóli bekapcsolása a nemzetközi mun
kamegosztásba, a nyugati világ tudományos és értékesíté
si piacain való újbóli megjelenés.

Mezey Barna képességei túllépték a vállalati kereteket. 
Az állami vezetők rendre felfigyeltek erre a különleges te
hetségű szakemberre, és az egymást követő rendszerek 
egymást követő kormányai nagy fontosságú feladatokat 
bíztak rá. így a magyar delegáció vezetője volt a KGST, a 
WHO, az UNIDO szakmai tanácskozásain, de szakértő
ként többhetes munkákra rendszeresen kikérték a vegyi 
anyagokkal és a kábítószerekkel foglalkozó nemzetközi 
szervezetek is.

Évtizedeken át foglalkozott az ifjú vegyésznemzedék ok
tatásával. A debreceni és a budapesti egyetemeken folytatott 
oktatói tevékenysége elismeréseként 1963-ban címzetes do
cens, majd 1968-tól címzetes egyetemi tanár a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. Ezrekben mérhető azon vegyészmér
nökök száma, akiknek államvizsgáján Mezey Barna elnö
költ, és akiknek a diplomáján az ő aláírása szerepel.

A vegyésztársadalom széles körű elismerését és tiszte
letét is megkapta: 1972-1981 között elnöke volt a Magyar 
Kémikusok Egyesületének.

Nyugdíjba vonulása után, tizennégy éven keresztül az 
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium különleges szaktudás
sal rendelkező, nemzetközi tekintélyű szakértőjeként tevé
kenykedett. Pótolhatatlan hiány keletkezett azon a napon, 
amikor váratlanul csak segítséggel tudott felállni íróaszta
lától. Hosszú ideig reménykedtünk felépülésében, de mun
kájához már nem tudott visszatérni. Tanácsait lábadozva is 
bőkezűen osztogatta, és mi, közeli munkatársai gyakran 
merítettünk is ebből a kimeríthetetlen forrásból.

Megrendültén, lehajtott fejjel adózunk Mezey Barna 
emlékének -  a legnemesebb magyar vegyipari iskola, tra
díció óriása dőlt ki mellőlünk.

Emlékét, keze nyomát őrzik az általa megkezdett és irá
nyított folyamatok, a szavaival útnak indított vegyészmér
nökök tettei, és az a sok száz, vele közvetlen kapcsolatba 
került szakember, akik az Ő példamutatása, higgadt érve
lése nyomán feladataikat jobban végezték, mint Nélküle 
tették volna.

Mezey Barna emléke bennünk a legmagasabb szintű 
szakmai igényességet, az ezzel párosuló hatalmas szakmai 
és általános műveltséget, az eredményességet, az egyenes 
ívű életpályát, a legnemesebb emberi értékek birtokosát 
idézi fel.

Nyugodjék békében.
Mogyorósy György
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Görög Sándor akadémikus hetvenéves

Görög Sándor akadémikus hetvenéves. Születésnapja al
kalmából köszöntik a kémikusok, akik a legkülönbözőbb 
szakterületeken, de elsősorban az analitikai kémiai, illetve 
azon belül a gyógyszeranalitika területén dolgoznak/dol- 
goztak. Akik gyógyszer-analitikusként, munkájuk során, a 
napi rutinnál többet akartak felmutatni: cikket írni, dokto
rátust csinálni (nevezzük bárhogyan is „egyetemi kis” dok
tori, kandidatúra, PhD vagy tudományok doktora stb.), 
azok nagy valószínűséggel mind kapcsolatba kerültek 
Görög Sándorral.

így aztán sokan tudjuk, hogy ha a szakmáról van szó 
„szigorú, de igazságos” és ezzel egy időben tanácsaival se
gít megtalálni a megoldást. Ha egy fiatal szakember elő
adásán kérdést tesz fel, attól ugyan meg lehet ijedni, de va
lójában jó jel, mert akkor a téma érdekli, és érdemesnek 
találja a „munkát jobbá” tenni... adott esetben javaslatai
val ebben segít is.

Görög Sándor Szegeden, a JATE TTK-án végzett 
1957-ben, mint vegyész. 1957 és 1959 között a JATE a 
Szervetlen és Analitikai-kémiai tanszékén Beck Mihály 
professzor mellett volt gyakornok. Ezalatt kutatási ered
ményeikről tizenkét közleményt írtak. Erről az időszakról 
Beck Mihály akadémikus emlékezett meg Görög Sándor 
70 éves születésnapja alkalmából a 2004. január 6-án ren
dezett ünnepi ülésen, a termet zsúfolásig megtöltő hallga
tóság előtt, a Magyar Tudományos Akadémián (ld. beszá
molónkat a 101. oldalon).

Görög Sándor 1959-től a Kőbányai Gyógyszergyárban 
(= Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.) dolgozik.
1976-1992-ig az Alkalmazott Fizikai Kémiai Kutató La
boratórium vezetője, 1986-1992-ig a Szerves-kémiai Ku
tatási Főosztály vezetője, 1992-1998-ig a Kutatási Anali
tikai Központ vezetője, 1999 óta és jelenleg is tudományos 
tanácsadó.

Kutatási területe az analitikai-kémia, a gyógyszerek 
(elsősorban a szteroidok) kémiája, analitikája, továbbá a 
gyógyszerhatóanyagok szennyezés-profiljának meghatá
rozása a régebbi és a legmodernebb analitikai módszerek 
külön-külön, illetve együttes felhasználásával [GC, HPLC, 
TLC, CE kapcsolva UV (ezen belül: differencia-spektrofo- 
tometria is), IR, MS, NMR].

Kutatási eredményei mindig a gyógyszerhatóanyag, 
illetve a gyógyszergyártás során felmerülő kérdések, prob
lémák, anomáliák „mélyére ásásából”, megoldásából, 
megválaszolásából születtek. Mindez teljesen ipari kör
nyezetben, ahol a munkában többnyire nem a tudomány, 
hanem az idő és a pénz a döntő rendező elv. Tudományos

eredményeinek forrása, de egyben nyertese és haszonélve
zője is a gyár. Ezen túlmenően természetesen az a kémiai
analitikai szakembergárda, akik végzettségüket tekintve 
lehetnek vegyészek, vegyészmérnökök vagy gyógyszeré
szek, és akik a gyógyszerek vizsgálatával foglalkoznak.

Eredményeit számtalan tudományos közleményben, 
tíz, többnyire angol nyelven megjelent könyvben publikál
ta. Tudományos munkásságának állomásai: kémiai tudo
mány kandidátusa (1968), doktora (1973), az MTA levele
ző tagja (1987), rendes tagja (1995), az MTA Szerves és 
Gyógyszer-analitikai Munkabizottságának 1986-90 kö
zött elnöke, az MTA Kémiai Osztályának elnökhelyettese 
(1989-96), 1999-től elnöke.

Több tudományos-szakmai szervezetben dolgozott és 
dolgozik. A Magyar Gyógyszerészeti (Gyógyszertudomá
nyi) Társaság (MGYT) Gyógyszer-analitikai szakosztá
lyának elnöke (1976-83), az MGYT alelnöke (1992-96),
1995-től a tudományos bizottság elnöke.

A Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosz
tályának elnökhelyettese (1975-90), elnöke (1990-95).

Több nemzetközi szakmai szervezet tagja, és több hazai 
és külföldi tudományos folyóirat szerkesztője, illetve szer
kesztőbizottsági tagja.

Címzetes egyetemi tanár a Semmelweis Egyetemen és 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Sok szakmai kitüntetés birtokosa. Emlékérmei: Schu- 
lek Elemér (1983), Than Károly (1995), Szebellédy Lász
ló (1996), Kazay Endre (1999), Korisanszky Ottó (2000).

1997 márciusában a Széchényi-díjjal ismerték el tudo
mányos munkásságát.

Görög Sándor a tehetséges fiatal kollegák munkáját 
mindig figyelemmel kísérte és segítette.

Mint a MKE Analitikai Szakosztály Szerves-analitikai 
szakcsoportjának elnöke létrehozta a Fiatal kémikusok 
előadó ülése című rendezvényt, amelyen 35 évnél fiatalabb 
kémikusok számolnak be munkájukról -  az analitikai-ké
mia bármely (gyógyszer, környezet, élelmiszer stb.) terüle
téről. Az ülés már több mint harminc éve, kétévenként az 
MKE szervezésében kerül megrendezésre, nagy sikerrel.

A sok fiatal és kevésbé fiatal kémikus nevében szeretet
tel kívánjuk, hogy tanácsaival, észrevételeivel még sok 
éven át segítse a kémiai analitikával foglalkozó kollégák 
munkáját.

Az MKE nevében tisztelettel köszöntjük, jó egészséget 
és sok örömet kívánunk.

Horvai György -  Liptay György -  Török Ilona
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A kristályosodási folyamatok más szemszögből

Beszámoló a „Thin Film & Crystal Growth Mechanisms” című konferenciáról

HEGEDŰS BÉLA*

2003. június 22. és 27. között a „Thin Film & Crystal 
Growth Mechanisms” (Vékony Filmek és Kristálynöveke
dési Mechanizmusok) című konferencián vettem részt, 
melyet az Amerikai Egyesült Államok Massachusetts álla
mában fekvő South Hadley településen, az ott található 
Mount Holyoke Collegeban rendezett a „Gordon Research 
Confercnces” iroda, mely tudományos konferenciák szer
vezésére specializálódott szervezet. A konferencia inter
neten nyilvánosságra hozott előzetes programja azt sugall
ta, hogy a részvétellel bepillantást nyerhetek olyan kutatók 
munkájába, akik a kristályosítás-kristályosodás kérdéskört 
más, a napi gyakorlat által kevésbé korlátozott szempontok 
alapján közelítik meg, és tevékenységükből néhány olyan, 
a mindennapi munka területén is jól alkalmazható újabb 
ötletet, illetve ismeretet meríthetek, melyeket megosztha
tok az érdeklődő kollégákkal is. A konferencián való rész
vételemet munkahelyem, a Richter Gedeon Rt. biztosítot
ta, Magyarországról rajtam kívül más nem vett részt a 
rendezvényen.

A „Thin Film & Crystal Growth Mechanisms” című 
konferencia olyan tudományos rendezvénysorozat része 
volt, melyen évről évre találkoznak az egyes szakterületek 
legfrissebb eredményeinek áttekintésére a felületi-fizika, 
illetve felületi fizikai-kémia elmélet kutatói, illetve néhány 
ipari kutató. Ezen rendezvényeken mód nyílik a legújabb 
alapkutatás szintű eredmények áttekintésére, az elméleti 
alapok finomítására, illetve annak felmérésére, hogy az 
ipar mely területein van esély az eredmények alkalmazásá
ra. A formális kötöttségektől mentes workshop jellegű 
konferenciát így igen intenzív, de kötetlen munka jelle
mezte. A konferencia előadásairól nem adtak ki semmiféle 
írásos anyagot.

Úgy vélem, ilyen beszámoló keretei közt az összes elő
adást, akár csak kivonatosan, ismertetni értelmetlen pró
bálkozás lenne, ezért inkább arra törekszem, hogy az elő
adások olyan részleteit emeljem ki, amelyek az ipari 
kutatások szempontjából is érdekesnek ígérkező jelensé
gekre, illetve körülményekre irányították a figyelmet.

A konferencia „Ice” (A Jég) című első blokkjában, me
lyet Kenneth Libbrecht (Caltech) „Morphogenesys on ice: 
A close look at the physics of the snowflakes” (Ajég mor- 
fogenezise: Közeli pillantás a hópelyhek fizikájára) című 
előadása nyitott meg, a jégkristályok képződésének érde
kességeiről volt szó. Noha általánosan ismert, hogy a jég 
hexagonális rendszerben kristályosodik, az igen érdekes 
újdonság volt, hogy a kristály egyes tengelyek irányában

* Richter Gedeon Gyógyszergyár Rt., Budapest

tapasztalható növekedési hajlama függ a hőmérséklettől. 
A mindenki által ismert szép és szabályos hópelyhek kép
ződésének optimális hőmérséklete -15 °C környezetében 
van. Mind hidegebb, mind kevésbé hideg környezetben a 
kristályok zömök hasábok formájában képződnek inkább. 
Rendkívül érdekes és gondolatébresztő információ volt, 
hogy a jég esetében a kristály növekedésének irányát a kül
ső elektromos tér is döntően képes befolyásolni. Az előadó 
videofelvételeket mutatott be arról, hogy 1 250 V/m térerő 
alkalmazása mellett az eredetileg lapos hatszöges kristály 
forgástengelyében szemmel látható sebességgel igen hosz- 
szú, több milliméteres hosszúságú tű alakult ki, melynek 
végén a térerő megszüntetése után folytatni lehetett egy 
újabb hexagonális alakzat kialakítását. A fentiek azon túl, 
hogy segítséget adhatnak néhány meteorológiai jelenség 
jobb megértéséhez, felvetik a statikus elektromos térerő al
kalmazásának lehetőségét is bizonyos kristályosítási eljá
rások során.

Charles Knight (NCAR) „Effects of biological, non- 
equilibrium antifreezes on ice growth from water” (Bioló
giai eredetű fagyásgátlók hatása jégkristályok vízben való 
növekedésére) című előadásában a fagyásgátlók alkalma
zásáról láthattunk gyakorlati példákat. Azt mutatta be, 
hogy bizonyos biopolimerek miként képesek a jégegykris
tály növekedését fékezni. Érdekes volt látni, hogy a gömb 
alakúra csiszolt jégegykristály láthatatlan kristálytani ten
gelyeire tapadva hogyan fékezi a blokkoló anyag a kristály 
növekedését, kerek kis krátereket kialakítva a tengelyek 
helyén. Mivel sok helyen folynak vizsgálatok biológiai 
mintákkal, a fagyásgátlók használata bármikor napirendre 
kerülhet.

A második, „Nucleation and Growth of Condensed 
Phases” (Gócképződés és a kondenzált fázisok növekedé
se) című blokk első előadásban George Benedek (MIT) a 
„Condensation of proteins intő liquid and crystal phases: 
With application to colloid Science, medicine and biology” 
(Proteinek kondenzációja folyadék és kristályos fázisokká; 
Kolloidikai, orvosi és biológiai vonatkozások) című elő
adásban a szemlencse elszürkülését okozó szürke hályog 
biológiai, illetve kristálytani hátterét mutatta be, míg a má
sodik, „Density fűnctional approach to crystal nucleation 
and growth” (A kristálygócképződés és -növekedés meg
közelítése a sűrűségfünkciónál elmélettel) cimű előadás
ban Dávid Oxtoby (Univ. o f Chicago) szélesebb kitekintés
ben a kristályosodás klaszter-elméleti alapjait vázolta. Igen 
tanulságos megállapítás volt, hogy a kristályok kialakulá
sa egyáltalán nem olyan egyszerűen, „egy kaptafára” törté
nik meg, mint azt korábban általánosan feltételezték. Való
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ság, hogy a folyadék-fázisban olyan számban ütköznek 
össze, illetve tapadnak össze molekulák, hogy közöttük a 
rendezettség foka már alapját képezheti egy később kiala
kuló kristálynak, mely a folyadék-fázis túltelítettségének 
függvényében növekszik makroszkopikus méretűvé. De 
emellett egyáltalán nem ritka az olyan eset sem, amikor a 
molekulák sűrűsödése nem éri el a kristályos állapot létre
hozásához szükséges mértéket, de a molekulánkénti szol- 
vatációtól is messze esik már. Ilyenkor a kialakult klaszter 
folyadék-folyadék egyensúlyt alakít ki az oldatfázissal. 
Azt, hogy a klaszteren belüli rendezettség mikor éri el a 
kristályosodás szintjét, megjósolni sem lehet, hiszen a 
kristályosodás ez esetben már az oldatfázistól függetlenül 
indulhat be. Ilyen jelenségek húzódnak meg a proteinek el- 
fajulásos betegségei mögött (lásd szürke hályog, agylá
gyulás stb.), de hasonló okok húzódhatnak meg amögött is, 
hogy bizonyos anyagokból képtelenség nagyobb méretű 
kristályokat előállítani.

A „Thin Films and Interfaces”, és a „Heteroepitaxy and 
Quantum Dots” (Vékony filmek és interfészek; heteroepi- 
taxia és kvantumpontok) blokkok a kristályos felületeken 
létrehozott molekuláris méretű rétegek, az úgynevezett 
epitaxiális szigetek jelenségeit, illetve a kvantumpontok 
kérdéseit tárgyalták. Tekintettel arra, hogy az ilyen rétegek 
kialakítása leginkább fémgőzölés vagy atomimplantálás 
útján történik fémek vagy fém-oxid kristályok felületén, a 
bemutatott eredményeknek csak annyi relevanciája lehet a 
gyógyszeripari munka vonatkozásában, hogy ráirányítot
ták a figyelmemet arra, hogy kristályos felületre kerülő 
újabb réteg esetében nem szabad vakon megbízni abban, 
hogy a két réteg feltétlenül azonos struktúrát fog mutatni. 
Itt például arra gondolok, hogy a rendszer adott energetikai 
állapotához viszonyítva alkalmatlan időben végzett, oltó
kristály-adagolás is vezethet teljesen hibás eredményre.

A „Macromolecular Crystallization” (Makromolekuláris 
kristályosítás) blokk mindkét előadása rendkívül érdekes és 
tanulságos volt. Az elsőben, Róbert Thorne (Cornell Univ.) 
„Materials, physics, problems in structural genomics” 
(Anyagok, fizika és problémák a strukturális genomikában) 
című előadásában a peptidek kristályosítása, illetve pontos 
térszerkezetének meghatározása során megoldandó felada
tokat, illetve az azok körüli problémákról volt szó. Elhang
zott, hogy közelítőleg 30-40 000 protein van az ember szer
vezetében, melyek pontos térszerkezetének meghatározása 
igen nagy kihívás a szakemberek számára. Különösen nehéz 
a helyzet a kulcsfontosságú membránproteinekkel, hiszen 
azok kinyerése és elválasztása egymagában is külön problé
makört képvisel. Megtudtuk, hogy a vizsgálat alá vont pro
teinek esetében csak nagyjából 1% az, aminek a vizsgálata 
teljes sikerrel vihető végig, azaz amelyből olyan megfelelő 
méretű egykristály készíthető el, ami a mélyhűtött állapot
ban végzett szinkrotronos röntgenvizsgálatra is alkalmas 
stabilitásúnak bizonyul.

A blokk második előadója, Seth Fraden (Brandeis Univ.) 
„Kinetics of phase transitions in colloidal liquid crystals” 
(Kolloidális folyadékkristályok fázisátalakulásainak kine
tikája) című előadásában a biológiai makromolekulák kris

tályosítása kapcsán tapasztalható jelenségek hátterét tárta 
fel a dohány-mozaikvírus genetikai állományának kristá
lyosítása alapján. Bemutatta, hogy a tisztított DNS oldata 
egészen más jellemzőket mutat erőtérmentes környezetben 
vagy elektromos erőtérben, de arról is esett szó, hogy az ol
dat sajátságait alapvetően megváltoztatja az is, ha a kon
centráció eléri azt a határt, melynél megindul a folyadékfá
zisú klaszterek kialakulása a rendszerben. Érdekességként 
bemutatott egy olyan ábrát, melyből kiderült, hogy az adott 
oldatnak különböző erőterekben, illetve különböző kezelé
sek után összesen 5-féle viszkozitása mérhető ki, ami kicsit 
zavarba ejtő adat. Külön is volt szó az ilyen makromoleku
lák esetében gyakran megismerhető folyadékkristályos ál
lapot hátteréről is. Ilyenkor, például elektromos erőtér léte
sítése után, a rendszer rendezettség foka megemelkedik, 
azaz a részecskék statisztikus valószínűséggel beállnak a 
tér irányának megfelelően, és ezzel bizonyos új sajátságo
kat mutat fel a rendszer. Ezt nevezik nematikus állapotnak, 
melynél még nagyobb rendezettséget jelent a szmektikus 
állapot, amelyben a makromolekulák klaszteron belüli ren
dezettsége eléri azt a fokot, amelyből a kristályosodás bár
mikor spontán megindulhat. Itt utaltak vissza az előző na
pi előadásra, a proteinek spontán kicsapódása miatt fellépő 
igen súlyos elfajulásos betegségekre.

A „Control of Nucleation and Morphology” (Kristály- 
gócképződés és a morfológia kontrollja) blokk előadásai 
közül az elsőben Joanna Aizenberg (Lucent) a „Fabri- 
cation of single crystals with controlled orientation and 
micropattem: A bio-inspired approach” (Ellenőrzött orien
tációjú és mikroszerkezetű egykristályok előállítása: Egy 
bioihletésű megközelités) című előadásban az orientált 
egykristálynövesztésről beszélt a kaiéit alapján. A kaiéit az 
az anyag, mely leggyakrabban előfordul kristályos formá
ban mind élő, mind élettelen környezetünkben. Az orien
tált növekedés kiváltására hosszabb szénláncot tartalmazó 
szerves anyagból, a bemutatott esetben zsírsavból álló 
monoréteget készítettek, melynek orientációja képes volt 
meghatározni a rajta keletkező kalcitkristály morfológiai 
jellemzőit. Ezen túl az előadásban azt is bemutatták, hogy 
ionos jellegű anyagok vagy szerves vegyületek milyen 
mértékben képesek torzítani a kristályosodási folyamatot, 
illetve azt is, hogy a szervezetben képződő kalcium alapú 
kövek kialakulásában mennyire döntő tényezőként szere
pelnek bizonyos proteinek is.

A blokk második előadását Lián Yu, a Lilly Research 
Labs morfológus szakértője tartotta „Selective nucleation 
and discovery of organic polymorphs through crystal epi- 
taxy” (Szelektív kristálygócképzés és szerves polimorfok 
felismerése kristályepitaxia segítségével) címmel, egy 
tiazolszármazék polimorfiájával kapcsolatos vizsgálatok
ról, melynek során 6-féle módosulatot állítottak elő, min
det metanolos közegből. A vegyület hetedik módosulatát 
epitaxiás eljárással találták meg, azaz úgy, hogy meglévő 
kristály felületére újabb réteget szublimáltattak, és az így 
kapott formát növesztették tovább.

A későbbi blokkok, illetve a bemutatott poszterek anya
gát leginkább a kristályok felületén elhelyezkedő epitaxiás
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szigetek, illetve kristályrétegek energetikai számításai ké
pezték. Ez a terület már igen messze esik a vegyipari kuta
tó tevékenységi körétől, ezért ezen előadások interpretálá
sára nem is vállalkozom. Az azonban mindenképpen 
említést érdemel, hogy az előadások során olyan technikai 
bravúrokat mutattak be, mint például atomrács atomréte
gekből való felépülésének mozgóképes felvétele, illetve 
számos olyat, melyeken a bemutatott kép egésze nem volt 
nagyobb egy 40*25 nanométeres téglalapnál.

Összefoglalva: úgy érzem, hogy a „Thin Film & Crys- 
tal Growth Mechanisms” című konferencián való részvétel 
igen hasznos volt. Egyrészt azzal, hogy néhány kérdést tel
jesen új megvilágításba helyezett, másrészt azzal, hogy 
mind a kristályosodást megelőző állapotok jellemzőiről, 
mind a kristályosodást befolyásoló tényezők vonatkozásá
ban olyan izgalmas és új ismereteket közvetített, melyeket 
a kollégákkal megosztva talán eredményesen alkalmazha
tunk a hazai morfológiai kutatások során is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Hegedűs Béla: A kristályosodási folyamatok más szemszögből
A közlemény a „Thin Film & Crystal Growth Mechanisms” című

konferenciáról ad beszámolót, melyet 2003 júniusában rendeztek 
meg az USA Massachusetts államában lévő Mount Holyoke-ban. 
A konferencián a látható méretű kristályok létrejöttének külön
böző elemi lépéseit mutatták be a szerves, illetve a szervetlen ké
mia területéről vett példákkal. Noha a konferencia központi té
m ája a kristályepitaxia és a különböző felületeken lezajló 
gócképződés volt, az előadók rendkívül érdekes jelenségeket mu
tattak be vizes rendszerek kristályosodása kapcsán, illetve prote
in típusú anyagok öregedésére, illetve az azokban való kristály- 
gócképződésre vonatkozóan.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 79 (2004)] 

SUMMARY

B. Hegedűs: Crystallization from Other Point of View
The paper gives a short report on the „Thin Film  & Crystal 
Growth Mechanisms” conference, held in Mount Flolyoke, Mass
achusetts, USA in June o f 2003. On the conference different steps 
o f the genesis o f a visible crystal were demonstrated by organic 
and inorganic samples, respectively. The crystal epitaxy and 
forming o f crystal germs on different types o f surfaces was in the 
main focus o f the conference, nevertheless, extremely interesting 
phenomena were also presented about the curious features o f 
aqueous systems and about the ageing and the nucleation o f pro
tein type materials.

Háncsok Jenő -  Magyar Szabolcs:
A metil-tercier-butil-éter (MTBE) 

és a környezet
BME-OMIKK, 2003., 83. oldal, 25. táblázat, 17. ábra

A szerzők a monográfiában ismertetik a metil-íeraer-bu- 
til-éter (MTBE) fontosabb felhasználási területeit és fizi- 
kai/kémiai tulajdonságait. Áttekintik az MTBE szintézis 
reakciómechanizmusát, termodinamikáját, kinetikáját, ka
talizátorait, valamint az alapanyagok előkészítésétől a mű
veleti paramétereken és az egyes eljárásokon át az üzemek 
beruházási költségeit, ezek gazdaságosságát is beleértve. 
A szerzők a tanulmányban rámutatnak arra, hogy az 
MTBE az utóbbi harminc évben a legnagyobb mennyiség
ben felhasznált motorbenzin-adalék, amely nemcsak ok
tánszámnövelő hatású, hanem mint oxigénforrás jelentős 
mértékben hozzájárult (hozzájárul) a szén-monoxid és a 
szénhidrogének kibocsátásának csökkentéséhez (kb. 
5-10%, illetőleg kb. 3-7%). Ezért alkalmazása jelentős 
mértékben segítette az ólmozatlan, majd a csökkentett és 
később kis benzol- és ezt követően a csökkentett aromás

tartalmú motorbenzinek kikeverését, gyártását. A monog
ráfia további részében részletesen ismertetik az MTBE ha
tását a motorbenzinek égési tulajdonságaira és a kipufogó
gázok összetételére. Rámutatnak, hogy az MTBE jó 
vízoldhatósága miatt azonban gyorsan megjelenik a talaj- 
és felszíni vizekben, és így érthető módon az ivóvizekben 
is. Ezért bemutatják az MTBE előfordulását a felszíni, va
lamint a talajvizekben, és ennek hatását az élőlényekre. 
Összefoglalják az MTBE-vel szennyezett víz tisztításának 
a lehetőségeit, illetőleg az MTBE-kibocsátás csökkentésé
nek további módszereit. Tömören áttekintik a világon ki
alakult nézeteket és véleményeket az MTBE-nek motor
benzin adalékként való felhasználásáról. A tanulmány 
hozzájárul az MTBE-felhasználása körül kialakult helyzet 
tényszerű megismeréséhez (alkalmazástechnikai és kör
nyezetvédelmi előnyök, továbbá a környezetbe való kiju
tás lehetséges okainak, azok megelőzésének, az élőlények
re kifejtett káros hatások, valamint az esetleges 
helyettesíthetőségi lehetőségeinek bemutatásával) és a 
korszerű, rendszerszemléleten alapuló, a fenntartható fej
lődést kiemelő jövőkép kialakításához.
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Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

Nanokémia

SZÉPVÖLGYI JÁNOS*

Bevezetés

Az USA Nemzeti Tudományos és Technológia Tanácsa 
(NSTC) 2003 augusztusában, a 2004-es költségvetési ja
vaslathoz kapcsolódóan összeállítást készített a 2001-ben 
megindított Nemzeti Nanotechnológiai Kezdeményezés 
(NNI) helyzetéről, és az aktuális kormányzati feladatokról 
[1]. A tanulmány bevezetőjében a következőket olvashat
juk: „Képzeljünk el egy olyan tudományos diszciplínát, 
melynek segítségével egy sor új, innovatív technológia fej
leszthető ki a gazdaság legkülönbözőbb területein, így az 
egészségügyben, az informatikában, az energiatermelés
ben és -hasznosításban, a nemzetbiztonság és honvédelem 
területén, a biotechnológiákban, a mezőgazdaságban és az 
élelmiszeriparban, a légi közlekedésben, a gépgyártásban 
és a környezetvédelemben. A rendkívül kis méretű anyagi 
rendszerek különleges tulajdonságainak tanulmányozásá
val foglalkozó nanotudomány rendelkezik ezzel a képes
séggel. ... Egyre nyilvánvalóbb, hogy a nanotechnológia 
elterjedése és alkalmazása alapjaiban változtatja meg a 
gazdaságot, javítja az emberiség életszínvonalát és elve
zethet egy új ipari forradalomhoz.”

Ezek a megállapítások azonban nemcsak az USA-ra ér
vényesek. Világszerte széles körben használnak fel már ma 
is nanotechnológiai módszerekkel előállított javított tulaj
donságú termékeket, így módosított katalizátorokat, nem 
szennyeződő műszálakat, különleges kötőképességű fogá
szati anyagokat, digitális fényképezőgép-kijelzőket és 
nagy kapacitású számítógéplemezeket. A nanotudomány 
és nanotechnológia, azon túlmenően, hogy jobbá teszi a 
meglévő termékeket és tökéletesíti azok gyártását, alapve
tő technológiai áttöréseket is ígér. Ezek révén például gyö
keresen megváltoznak egyes betegségek kimutatási és ke
zelési módszerei, a környezet állapotának felmérésére és a 
környezet védelmére szolgáló eljárások, az energia terme
lésének és tárolásának módszerei, és teljesen újszerű elvek 
alapján lehet létrehozni bonyolult szerkezeteket, az elekt
romos áramköröktől a repülőgépekig.

A nanotudomány és nanotechnológia, azaz a jellemző
en 1-100 nm méretű anyagi rendszerek kutatása, fejleszté
se és alkalmazása az anyagok atomi, molekuláris és 
szupramolekuláris szintű megismerését és a velük való 
munkálkodást -  megfigyelést, mérést és átalakítást -  jelen
ti. E mérettartományban az anyagok fizikai, kémiai és bio
lógiai tulajdonságai lényegesen -  és sokszor teljesen meg
lepő módon -  különböznek a megfelelő tömbi 
tulajdonságoktól.

* MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Budapest

A nanotudományi kutatások, a feladatok sokrétűsége és 
bonyolultsága miatt, egyfelől igénybe veszik a „hagyomá
nyos” diszciplínák széles eszköz- és módszertárát, másfe
lől azoktól teljesen különböző eszközöket és módszereket 
alkalmaznak. Mindezekről, különös tekintettel a hazai le
hetőségekre és eredményekre, a Magyar Kémikusok Lap
ja 2001. évi 5. számában Gyulai József írása [2], és a Ma
gyar Tudományban 2003-ban, ugyancsak Gyulai József 
vendégszerkesztésében megjelentetett tanulmánysorozat 
[3] ad áttekintést.

Jelen írás a nanotudomány kémiai vonatkozásaira kon
centrál, és azt kívánja érzékeltetni, hogy a kémiai elvek al
kalmazása és a vegyészmérnöki gondolkodásmód mily 
módon és mely területeken járult és járulhat hozzá a nano
tudomány és nanotechnológia fejlődéséhez. Különös fi
gyelmet szentelünk annak, hogy a nanokémia milyen elő
nyöket hozhat a vegyipar számára.

Miért „nano” a nanokémia?

A kérdés más megfogalmazásban így is feltehető: 
A „nano” divat egy újabb megnyilvánulásáról van szó, 
vagy tanúi és részesei vagyunk a kémián belül egy új terü
let kialakulásának?

Közismert, hogy a kémiai tudományok alapvető célja 
az anyagok összetételének szabályozása, lényegében azok 
méretétől függetlenül. Ugyanakkor a kémia korábbi, nagy 
sikerei főként az atomok molekulán belüli elrendezéséhez, 
új molekulák kialakításához kapcsolódtak. Egészen a kö
zelmúltig nagyon korlátozottak voltak eszközeink ahhoz, 
hogy a 1-100 nm jellemző méretű anyagoknál megfelelő
en befolyásolni tudjuk a kémiai összetételt, és ezen keresz
tül a felhasználás szempontjából fontos tulajdonságokat.

A nanokémia lényegében ezt a rést tölti ki: az atomok 
és molekulák azon halmazainak kémiai tulajdonságait és 
kémiai módszerekkel történő előállításának lehetőségeit 
vizsgálja, amelyek mérete az adott halmazokat felépítő 
elemek (atom, molekulák) és a tömbi anyag mérete, tehát 
1 és lOOnm közé esik. E mérettartományban jelentősek le
hetnek a kvantumhatások, emiatt a kémiai folyamatok ki
vitelezésére is számos újszerű lehetőség adódik.

A vizsgált modellek különleges tulajdonságai miatt a 
nanokémia módszerei számos vonatkozásban különböz
nek a „hagyományos” kémiai eljárásoktól. Az egyik leg
fontosabb különbség a kívánt összetételű és tulajdonságú 
anyagi rendszerek kialakításának elvében van. A korábbi, 
felülről lefelé irányuló, bonyolult összetételű alapanyagok 
fokozatos szétválasztásán alapuló előállítási módszerekkel 
szemben a nanokémia alulról felfelé építkezik: szubnano-
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és nanoméretű blokkokból kiindulva, kémiai módszerek
kel épít fel meghatározott összetételű és tulajdonságú szer
kezeti és funkcionális anyagokat. E folyamatban kitünte
tett szerepe van a természetben, elsősorban is a biológiai 
rendszerekben korábban már megfigyelt, de a műszaki 
gyakorlatban a nanotechnológia megjelenéséig nem alkal
mazott „építkezési” elvnek, az ún. önszerveződésnek [4]. 
Ezt kihasználva, az anyagok felhasználás szempontjából 
fontos tulajdonságai pontosan beállíthatók. Az anyag alko
tóelemeiből, lépésről lépésre történő felépítése ugyanis jól 
kézben tartható, és olyan nanoszerkezetek állíthatók elő, 
amelyek éppen a kívánt számú atomot tartalmazzák, a kí
vánt elrendezésben.

A nanokémiai kutatások és fejlesztések fő objektumai a 
legalább egy dimenzióban lOOnm-nél kisebb méretű anya
gok. Megjelenési formájukat tekintve ezek

• nanoporok
• nanoméretű klaszterek
• nanorétegek és rétegszerkezetek
• nanoszálak (nanodrótok, nanorudak, nanocsövek) és
• nanoszerkezetű tömbi anyagok (ideértve a nanopóru- 

sos anyagokat is)
lehetnek. Méretükből eredő különleges tulajdonságaik mi
att ezeket az anyagokat csak különleges módszerekkel le
het előállítani.

Módszerek nanoanyagok előállítására

A nanokémia szintézismódszereivel kapcsolatban minde
nekelőtt a már említett közleményekre [2,3] hivatkozunk. 
Azért, hogy a lehetőségek rendkívül széles spektrumából 
legalább néhány példát felvillantsunk, a következőkben 
röviden áttekintjük a nanorészecskék előállítására szolgáló 
fontosabb eljárásokat. A nanorészecskék különleges tulaj
donságai, amelyekre több helyütt utalunk, elsősorban azok 
rendkívül nagy felület/térfogat arányával, és az ebből adó
dó speciális termodinamikai, kémiai és reakcióképességi 
sajátságokkal függnek össze. Ugyanez érvényesül fel- 
használásuknál is.

Méretcsökkentéses eljárások: ezekkel a módszerekkel 
durvább, mikroméretű részecskékből, közvetlen mechani
kai behatásokkal, például őrléssel állítanak elő nanoméretű 
részecskéket. Az őrlést gondosan ellenőrzött mechanikai, 
termikus és kémiai feltételek mellett végzik. Jóllehet ezek 
az eljárások technikailag viszonylag egyszerűen kivitelez
hetek, hátrányuk, hogy a termékek szennyeződnek az őrlő
edény és az őrlőközeg anyagával. Az ily módon, néhány 
tonna/év mennyiségben előállított nanoporok ára napja
inkban 50-500 USD/kg között változik [5].

Gőzfázisú eljárások: elsősorban fém és fém-oxid alapú 
(kerámia) nanorészecskék előállítására alkalmazzák ezt az 
eljárást. A kapott termékeket átlátszó, karcálló bevonatok 
kialakítására, műanyagok tulajdonságainak javítására, 
vagy nanoszerkezetű kerámiák gyártásánál használják fel. 
Az eljárás első lépése a megfelelő elővegyület elpárologta- 
tása reaktív gázban (például oxigénben) vagy semleges at
moszférában (például argon plazmában), 1 500-2 000K 
között. Ezt követően a gőz/gázfázisban képződő reakció

termékeket a gázáram gyors lehűtésével befagyasztják. 
A kialakult vegyületek ekkor nanorészecskék formájában 
kondenzálódnak. Az eljárás előnye, hogy nagy tisztaságú, 
széles határok között változtatható összetételű termékeket 
szolgáltat. Hátránya, hogy a rendszerben uralkodó magas 
hőmérséklet miatt magasak az energiaköltségek, és 
amennyiben a reakciók befagyasztásához segédközeget al
kalmaznak, jelentősek az elválasztási költségek. A gőzfá
zisú szintézissel előállított nanoporok ára jelenleg 20-200 
USD/kg.

A Toshiba cég által kifejlesztett eljárásban a kiindulási 
anyagot folyadék és gáz formában egyaránt beadagolják. 
A kialakuló nanorészecskék alakja és mérete a gáz-folya
dék aránytól, a gáz-, illetve folyadékfázis beadagolási sor
rendjétől, valamint a magas hőmérsékletű reakciótérben 
való tartózkodás időtartamától függően változik. Az eljá
rással a cég eddig l-20nm átmérőjű TiO, szemcséket állí
tott elő.

A NanoProducts cég (USA) a Joule-effektuson alapuló 
befagyasztást (az ún. Joule-Quench módszert) alkalmazza 
gőzfázisú porszintézisek energiaköltségének csökkentésé
re. A kiindulási anyagok keverékét oxigénnel vagy levegő
vel együtt adagolják be egy plazmareaktorba, ahol is az 
anyag hőmérséklete nagyon gyorsan 3000K fölé emelke
dik. A hőbomlás eredményeként egy molekulatöredékeket 
tartalmazó gőzelegy alakul ki. Ennek lehűlésekor megin
dul a magképződés, és kialakulnak a nanoméretű kristály
szemcsék. A folyamatot a gázfázis Joule-Thompson-effek- 
tuson alapuló expanziójával fagyasztják be. Ily módon 
lecsökken a részecskék egymással való ütközésének való
színűsége, és nem agglomerálódott szemcsékből álló, sza
badon folyó nanoporok állíthatók elő [5].

Kémiai szintézis oldatban: ennél a talán legismertebb 
és legelterjedtebb módszernél a nanorészecskéket folya
dékfázisú elővegyületekből választják le. Jellemző példái 
e módszernek az ún. szol-gél eljárások. A módszer olyan 
nanorészecskék létrehozására is alkalmas, amelyek fel- 
használásakor a kvantummechanikai tulajdonságok ki
emelkedő szerepet játszanak. A szol-gél technika előnye, 
hogy alacsony hőmérsékleten, viszonylag kis költséggel 
megvalósítható. További részleteket illetően Dékány Imre 
[6] közleményére utalunk. A szol-gél technikával előállí
tott és szárított nanoporok ára jelenleg 30-300 USD/kg ha
tárok között változik.

Újszerű módszerek: tekintettel arra, hogy a nanorészecs
kék piaca, elsősorban a csúcstechnológiai területeken, így 
a számítógépekben, a különböző bevonatokban, a pigmen
tekben és a gyógyszerekben történő alkalmazás folyama
tos növekedése miatt egyre szélesedik, mind nagyobb az 
igény jól definiált alakú és méretű, olcsón előállítható 
nanoporokra. Emiatt a gyártók egyrészt folyamatosan to
vábbfejlesztik meglévő eljárásaikat, másrészt élénk kuta
tás folyik újszerű technológiák kidolgozására. Néhány pél
da az újabb megoldások közül: (i) szűk szemcseméret- 
eloszlású fém nanorészecskék növesztése szuperkritikus 
folyadékokban, (ii) anódosan oxidált, nanopórusos A120 3- 
membránok felhasználása nanoreaktorként, nanocsövek 
gyártására, (iii) fém nanorészecskék előállítása mikrohul-
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lámú, ultrahangos, biomimetikus vagy elektrokémiai mód
szerekkel.

Nanoanyagok vizsgálati módszerei

A különböző módon előállított nanorészecskéket, 
nanorétegeket, nanoszerkezeteket pontosan jellemezni kell 
kémiai összetétel, fázisviszonyok, morfológiai sajátságok, 
elektromos és optikai tulajdonságok stb. szempontjából. 
Ez sokszor legalább annyira összetett és bonyolult feladat, 
mint maga az anyagszintézis.

A szóba jöhető módszerek akárcsak vázlatos felsorolá
sa is meghaladja jelen írás kereteit. A fontosabb nanokémi- 
ai elemzési módszerekről, a [7] hivatkozás alapján, az
1. ábra ad áttekintést. Az ábrából kitűnik, hogy elsősorban 
mikroszkópos és spektroszkópiai módszerekkel lehet in
formációkat nyerni a nanoanyagok kémiai összetételéről 
és kémiai szerkezetéről. Az erre szolgáló berendezések 
ugyanakkor nagyon drágák, és kevés olyan kutatóhely van 
a világon, ahol ezek viszonylag széles körben rendelkezés
re állnak.

A anyagvizsgálati módszerek kapcsán érdemes meg
említeni egy érdekes jelenséget. Újabban megfigyelhető, 
hogy az anyagszintézisre, illetve anyagvizsgálatra alkal
mazott technikák egyre inkább közelítenek egymáshoz, 
sőt gyakran ugyanazt a módszert alkalmazzák nano
anyagok előállítására és vizsgálatára. Az atomi erőmikro
szkóp például nemcsak a nanoanyagok felületi topológiá
jának leképezésre alkalmas, hanem felhasználható egyes 
atomok kívánt helyre történő beültetésére, ezáltal a kémiai 
összetétel és szerkezet módosítására is. Ez jellemzően 
olyan területe az anyagszintézisnek, ahol a fizikai jelensé
gek és a kémiai kölcsönhatások egymással szoros kapcso
latban, egymástól elválaszthatatlanul jelennek meg. 
Egyúttal jól mutatja a hagyományos diszciplínák közötti 
határok elmosódását is.

Teljes kémiai 
szerkezet

Összetétel és 
némi szerkezet
Kémiai állapot 

elemzése
Elemi

összetétel
Anyagi

jellemzők
Egyszerű

megkülönböztetés 1

1. ábra. Nanoanyagok vizsgálati módszerei
(TEM -  transzmissziós elektronmikroszkópia,

PEELS -  párhuzamos elektron-energiavesztéses spektroszkó
pia, STM -  pásztázó alagút-mikroszkópia, AFM -  atomerő 

mikroszkópia, AES -  Auger-elektronspektroszkópia, 
SIMS -  szekunder ion tömegspektroszkópia, SNOM -  pásztázó 
optikai-közeltér mikroszkópia, (pTA -  termikus mikroelemzés, 

EPMA -  elektronsugaras mikroelemzés, XPS -  röntgen 
fotoelektron-spektroszkópia)

mkl

Példák nanoporok előállítására és felhasználására

Intézetünkben hosszabb ideje foglalkozunk különféle 
nanoporok gőzfázisú szintézisével, magas hőmérsékletű, 
rádiófrekvenciás plazmákban. Vizsgáltuk többek között 
Si3N4 nanoporok előállítását, SiCl4 és NH3 reakciójával
[8]. A reakciókörülmények megfelelő beállításával 
70-75%-os kihozatallal tudtunk nagy tisztaságú, amorf 
Si3N4 port előállítani. A Si3N4 szemcsék közel gömb ala
kúak, átlagos szemcseméretük 30-50nm, és az egyedi 
szemcsék laza agglomerátumokat képeznek (2(a) ábra).

Az így kapott Si3N4 igen alkalmasnak bizonyult 
1300-1400 °C hőmérsékleten is felhasználható, tömör kerá
mia előállítására. Az általunk készített amorfporból egyet
len hőkezelési lépésben, tehát előzetes kristályosítás nélkül 
elő lehetett állítani magas p-Si3N4 tartalmú, közel elméleti 
sűrűségű tömör kerámiát. Ráadásul az amorf Si3N4 
nanopor gyorsabban szinterelődik, mint a kereskedelmi 
forgalomban kapható kristályos, oc-Si3N4 tartalmú porok.

Az amorf Si3N4 porból, megfelelő körülmények között 
végrehajtott hőkezeléssel Si3N4 tűkristályok képződnek 
(3. ábra). Ezek az anyagok, kedvező mechanikai tulajdon
ságaik miatt, alkalmas erősítőfázisok lehetnek kerámia-, 
fém- és műanyag alapú társított anyagokban.

2. ábra. Az MTA KK AKI-ben előállított am orf Si3N4 por (a) 
és az abból hőkezeléssel készített Si,N4 tűkristályok (b) 

pásztázó elektronmikroszkópos felvétele. A Si3N4 nanorészecs- 
kék átmérője 30-50nm. A tűkristályok átmérője 80-100nm, 

hossza néhány mikrométer

Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a nanoanyagok 
esetenként különleges katalitikus sajátságúak. Zhang és 
munkatársai [9] azt tapasztalták, hogy szol-gél technikával 
előállított, 3-5nm átmérőjű fémvas részecskék nagy aktivi
tást mutatnak szennyezett talajvizek kezelésekor. A vas 
nanorészecske és például a talajvízben található triklór- 
etilén kölcsönhatásakor a triklór-etilén környezeti szem
pontból kevésbé veszélyes anyagokra bomlik le (3. ábra). 
A folyamatban a nanoszemcse elektron donorként, a tri
klór-etilén elektron akceptorként vesz részt. A vas 
nanoszemcse felületére felvitt palládium felgyorsítja a 
bomlási folyamatokat.

Ipari körülmények között végrehajtott tesztek során a 
nanorészecskéket triklór-etilén tartalmú talajvízhez ada-
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Etán +
Triklór-etilén Hidrogén +

3. ábra. A triklór-etilén lebomlása vas nanoszemcse felületén

golták. A kezelés eredményeként a TKE 96%-a lebomlott. 
A vas nanorészecskék nagy lebontási aktivitását elsősor
ban azok nagy fajlagos felületének (~34 m2g ') tulajdonít
ják. Az adott kezelési módszer előnye, hogy egyszerű, ha
tékony és a méretnövelés nem jelent problémát.

Nanorétegek kialakítása és alkalmazása

Intézetünkben Bertóti Imre és munkatársai több mint egy 
évtizede foglalkoznak különféle anyagok, köztük polime
rek plazmás és ionsugaras felületkezelésével [10].

Egy jelenleg is futó NKFP projekt keretében feladatunk 
volt ízületi endoprotézisben alkalmazott polietilén vápák 
súrlódási és kopásállósági tulajdonságaink javítása plaz- 
maimmerziós ionimplantációs (PIII) módszerrel. XPS 
vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy nitrogén jelenlétében 
végzett PIII kezelés hatására a polietilén felülete 
dehidrogéneződik és tömörödik, miközben grafitszerű és/- 
vagy hidrogénezett amorf szénszerű réteg alakul ki. A ke
zelések eredményeként a felületen levő szén és az eseten
ként beépülő nitrogén különféle kémiai állapotokba kerül 
(4. ábra).

4. ábra. A polietilén PIII kezelése után felvett XPS spektrum 
N Is csúcsa többféle kémiai állapotú nitrogénre utal

A felület kémiai állapotának megváltoztatásával, 
nanomechanikai vizsgálataink tanúsága alapján, növeke
dett a polietilén felületi keménysége és kritikus felületi ter
helése, és csökkent a szabványos koptatási teszt során az 
anyagból kimart térfogat.

Nanocsövek szintézise

A nanocsövek legismertebb és leginkább tanulmányozott 
képviselői az egyfalú és a többfalú szén nanocsövek. 
Az ezeken végzett kémiai átalakítások közül az elágazások 
kémiai módszerekkel történő kialakítása az egyik legérde
kesebb feladat. Erről sokat tudhatunk meg a Kónya Zoltán 
és munkatársai [11] által írt közleményből.

A szén nanocsövek hőállósága viszonylag alacsony, és 
hajlamosak oxidációra is. Bizonyos alkalmazásoknál a 
szén nanocsövek alternatívái lehetnek a hőállóbb és kevés
bé reaktív BN nanocsövek. Bengu és Marks [12] ilyen 
nanocsöveket állítottak elő úgy, hogy fűtött volfrám felüle
ten bőrt és nagy energiájú nitrogénatomokat ütköztettek. 
A termék SEM felvételei és a számítógépes modellezéssel 
kapott képe (5. ábra) alapján megállapították, hogy a csö
vek végén levő, zárt gyűrűk négy és nyolc atomot tartal
maznak, szemben a szén nanocsöveknél kialakuló öt- és 
hétatomos gyűrűkkel. A szerzők szerint a BN nanocsövek 
például nehézgépekben levő csapágyakban alkalmazhatók 
a súrlódás csökkentésére.

5. ábra. BN nanocső számítógépes modelljének részlete [12] 
alapján

Mit nyújthat a nanokémia a vegyiparnak?

Jóllehet a nanokémia fejlődéstörténetének kezdeti szaka
szában van, eredményeit már ma is alkalmazzák a vegyipar 
különböző ágazataiban.

A nanokémiai módszerekkel módosított katalizátorok 
különösen a vegyipar azon területein alkalmazhatók elő
nyösen, ahol a kémiai reakciók kitüntetett szerepet játsza
nak. Katalizátorként használatos fém nanorészecskék elő
állítását és újszerű tulajdonságaikat Guczi László 
közleménye [13] foglalja össze.

A nanorészecskék kiváló katalitikus sajátságai a nagy 
felület/térfogat aránynak tulajdoníthatók. Ugyanakkor a 
katalizátorhordozó maga is jelentősen befolyásolja a kata
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lizátorszemcse aktivitását. A katalitikus hatás fokozható, 
ha a nanorészecskét valamilyen nanoszerkezetű anyagra 
viszik fel. Például a nanopórusos szilícium-dioxid hordo
zóra felvitt, nanoméretű fémszemcsék katalitikus haté
konysága egy nagyságrenddel nagyobb lehet, mint a nem 
nanoszerkezetű hordozón levő, hasonló katalizátoré.

A nanoanyagok egy további vegyipari alkalmazása az 
ún. nanoszürés. Ez olyan membránok felhasználását jelen
ti, amelyek pórusmérete nagyobb a fordított ozmózisnál al
kalmazott membránokénál. Nanoszűréshez jellemzően 
~lnm  pórusméretű polimer membránokat használnak. 
Az eljárást már ma is széles körben alkalmazzák levegő- és 
víztisztításra, olaj és víz elválasztására és hulladék anya
gok eltávolítására.

Az a tény, hogy már most léteznek olyan gyártási eljá
rások, amelyekkel a membránok pórusmérete pontosan be
állítható, óriási távlatokat sejtet ezen a területen. A Pacific 
Northwest National Laboratories (USA) kifejlesztett egy 
mezopórusos hordozón, önszerveződéssel kialakuló 
nanorétegekből álló anyagcsaládot. A közel azonos mére
tű, hengeres pórusok átmérője, a felhasználói igényektől 
függően, l-50nm között változtatható [14]. A pórusok bel
sejében kialakított nanorétegekhez aktív csoportok, példá
ul enzimek csatlakoztathatók. Az adott nanoszűrő képes 
fémek és szerves szennyező anyagok elválasztására mind 
vizes, mind nem vizes közegekből.

Nanorészecskék beépítésével növelhető a társított 
anyagok szilárdsága, csökkenthető tömegük, javítható ké
miai-, hő- és kopásállóságuk, és új tulajdonságok, például 
jó elektromos vagy hővezetőképesség alakíthatók ki ezek
ben az anyagokban. Már a közeljövőben óriási növekedés 
várható az agyag nanorészecskéket tartalmazó polimer- 
kompozitok piacán. Ezekkel kapcsolatos kutatások inté
zetünkben is folynak Pukánszky Béla vezetésével. 
A nanokompozitok további ígéretes töltőanyagai a poli
éderes oligomer szilszeszkvioxánok (POSS).

Vegyipari gépészeti szempontból lehetnek érdekesek 
azok a nanokristályos fémek és fémötvözetek, amelyek jó 
korrózió- és hőlökésállósággal rendelkeznek.

A nanorészecskéket tartalmazó bevonatok nagy szilárd- 
ságúak, kopásállóak, átlátszók és nagy vezetőképességűek. 
A Bayer cég foglalkozik például műanyagoknál alkalmaz
ható, átlátszó, elektromosan vezető nanoszerkezetű bevo
natok kifejlesztésével. További érdekes fejlesztési irány a 
nanorészecskékből álló, víz- és szennyezéslepergető bevo
natok kidolgozása és gyártása.

A hordozható elektronikai eszközökben használható 
áramforrások iránti kereslet növekedése, amihez a tömeg- 
és a méretcsökkentés igénye társul, új piacokat jelent a 
nanorészecskéknek, mivel azok, nagy fajlagos felületük 
miatt, megnövelhetik a tüzelőanyag-cellákban és az 
egyenáramú áramforrásokban lezajló kémiai folyamatok 
sebességét. Különösen az USA-ban és Japánban folynak 
rendkívül intenzív, és államilag is jelentősen támogatott 
kutatások és fejlesztések ezen a területen. Az Altair cég 
(USA) például az elmúlt év őszén jelentette be, hogy kifej
lesztette és sikeresen kipróbálta szilárd-oxid tüzelőanyag
celláit [14]. A teljes cella, beleértve a csatlakozásokat, az

elektrolitot, az anódot és a katódot, mikro- és nano
szerkezetű anyagokból épül fel. Még egy kapcsolódó pél
da: a Brookhaven National Laboratory (USA) kidolgozott 
egy olyan lítium-ón alapú, nanokristályos ötvözetet, 
amelyből hosszú élettartamú elektródok készíthetők.

A felsorolt példák arra utalnak, hogy a vegyipar terme
lőként és felhasználóként egyaránt érdekelt a nanokémiai 
kutatásokban és fejlesztésekben. A vezető ipari országok
ban ezt már korábban felismerték, és az iparág kutatási-fej
lesztési kapacitásainak és erőforrásainak számottevő há
nyadát erre a területre csoportosították át. Ezekben a 
kutatásokban gyakorlatilag a vegyipar valamennyi ága, a 
kőolajipartól kezdve a gyógyszeriparon, a polimerek előál
lításán, feldolgozásán és a környezetvédelmen át a folya
matirányításig érdekelt, és minden valószínűség szerint je
lentősen profitálni is fog azokból.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Szépvölgyi János: Nanokémia
A közlemény áttekinti az 1 -1 OOnm mérettartományba eső anyagi 
rendszerek kémiájának néhány általános jellegzetességét, külö
nös tekintettel a vizsgált objektumok méretéből adódó különleges 
feladatokra és tulajdonságokra. Példákat mutat be nanoméretű és 
nanoszerkezetű anyagok előállítására és alkalmazására. Végeze
tül utal arra, hogy milyen lehetőségeket és előnyöket nyújtanak a 
nanokémiai kutatások és fejlesztések a vegyipar számára.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 82 (2004)]

SUMMARY

J. Szépvölgyi: Nanochemistry
In this paper a review is given on the general characteristics o f 
chemical phenomena occurring in nanomaterials o f  1 to 1 OOnm 
size. Special attention is devoted to research and development 
arising from the properties o f particular systems. Examples are 
given on the production and application o f nanostructured mate
rials. Finally, opportunities in the chemical industry due to R&D 
on and application o f nanomaterials are discussed.
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ACHEMA 2003
Az anyagátalakító iparok gépeinek, készülékeinek 
és technológiáinak nemzetközi seregszemléje IV.

Hőtechnika
LUX ANDRÁS* 

RÁCZ LÁSZLÓ**

Bevezetés

A vegyiparban használatos legtipikusabb hőátviteli beren
dezések a kiforralók, kemencék, hűtők és hőcserélők, me
lyek közül a legnagyobb gyakorisággal a hőcserélőkkel ta
lálkozhatunk. A következőkben az ACHEMA 2003 
kiállítás és konferencia anyagai alapján néhány kiállító ter
mikus műveletekhez ajánlott berendezéseit ismertetjük.

Hőcserélők és fejlesztésük irányvonala

A hőcserélő-tervezés és -kiválasztás alapadatai

A hőcserélőkben a folyadékáramok egyirányúak, ellenirá- 
nyúak vagy kombináltak lehetnek. Ellenáram esetén a 
kilépő hűtőközeg hőmérséklete sosem lehet nagyobb, mint 
a kilépő meleg áramé, azonban előfordulhat, hogy a kilé
pő hűtőközeg hőmérséklete megközelíti a belépő meleg
áram hőmérsékletét. Termodinamikailag bizonyítható, 
hogy az ellenáramú hőcserélő biztosítja a leghatékonyabb 
hőcserét.

Sok folyamatáram lerakódásokat hagy a hőcserélő fe
lületén, ami akadályozza a hőcserét, és gyakran arra kész
teti a mérnököket, hogy a hőcserélőt a szükségesnél na
gyobbra tervezzék. A szennyező lerakódásokat végső 
fokon el kell távolítani, ami időszakos hőcserélő kivonáso
kat jelent. A hőcserélőn belüli lerakódások fő okai a ke- 
ménykristály-kiválásokat okozó vízáram és a gőzáram, 
amelynek szerves vegyületei ragadós réteget képezhetnek 
a hőcserélő belső felületein. A gőz összetétele, az áramlá
si sebesség és a falhőmérséklet azok az elsődleges válto
zók, amelyek hatással vannak a lerakodási sebességre, 
ezért az ipar és a tudomány nagy erőt fordít a lerakódások
nak jobban ellenálló anyagok kifejlesztésére, a lerakodási 
sebesség pontosabb becslési módszerének kidolgozására, 
és a lerakódáseltávolítás korszerűbb módszereinek kikí
sérletezésére.

A legtöbb hőcserélő probléma végső fokon a tervezési 
fázisban alkalmazott hibás vagy nem megfelelő informáci
óra vezethető vissza. A tervezőnek minden egyes folya
dékra ismernie kell a következőket:

-  áramsebesség a tervezési feltételek mellett, maximá
lis érték;

* Tata, Bláthy O. u. 23.
** MÓL Rt., Budapest

-  hőterhelés, amit egyfázisú folyadék hűtésekor vagy 
fűtésekor a megvalósuló hőmérsékletváltozással fe
jeznek ki;

-  folyamatigények, beleértve a belépő hőmérsékletet, 
nyomást és engedélyezett nyomásesést. Amennyiben 
a hűtőközeg kondenzálódó gőz, a nyomást a szabá
lyozószelepnél kell ismerni, nem pedig a gőzfejlesz
tőnél;

-  folyadéklerakódási hajlam, aminek ismeretében a 
tervező megválaszthatja, milyen lerakodási ráhagyást 
alkalmaz a hőcserélő méretezésekor, és milyen lera
kódás elleni szerkezeti anyagokat specifikál;

-  a folyamatbeli folyadék tulajdonságai, beleértve a 
cső- és köpenyoldali folyadékok fajhőjét, viszkozitá
sát, sűrűségét és hővezetőképességét az előrelátható 
üzemeltetési hőmérséklet- és nyomástartományra;

-  elvárt élettartam, amit a megfelelő szabályozási stra
tégiák tervezéséhez, a túlméretezés elkerülésére kell 
ismerni;

-  szerkezeti anyagok, különösen olyan esetekben, ami
kor ismerni kell a hőcserélőben kezelendő folyadé
kokkal való összeegyeztethetőséget;

-  speciális igények, például eltávolítható kötegek, vagy 
duplacsöves megoldások.

A megfelelő hőcserélőtípus kiválasztása

A hőcserélőtípus kiválasztása közvetlenül hat a folyamat
teljesítményre, befolyásolja az üzem méretét és elrendezé
sét, a csőhosszúságot és a támogató szerkezetek méretét.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a mérnökök túl 
gyakran hamisítják a versenyző hőcserélőtípus opciók gon
dos elemzését, vagy elhalasztják az ilyen elemzést a részle
tes elemzési stádiumig. A mérnökök túl gyakran választják 
a standard csőköpenyes hőcserélőt, annak ellenére, hogy a 
szakértők véleménye szerint sok alkalmazásnál előnyösen 
használhatók lennének a kevésbé konvencionális, de jól be
vált típusok, mint a lemezes, bordás csöves vagy kompakt 
hőcserélők. Még az olyan fejlett csőköpenyes hőcserélő 
megoldásokat is rutinszerűen hanyagolják, mint a csőbeté
tek, spirális terelőlemezek, csavart csövek és rudas terelő
lemezek. ígéretesek a mikrohőcserélők kilátásai.

A gondos kiválasztási folyamat első lépése azon tech
nológiák kizárása, amelyek egyértelműen alkalmatlanok 
egy adott használatra. Nincs szükség a hozzáférhető altér-
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natív technológiák tulajdonságainak kimerítő feltárására, 
ténylegesen az egyes típusok előnyeinek és gyengeségei
nek alapvető ismerete gyorsítani fogja a kutatást. A követ
kezőkben a nagyobb hőcserélőtípusok általános előnyeit 
ismertetjük.

A csőköpenyes a vegyiparban a legrégebbi és mindmá
ig a legelterjedtebb típus, mert darabonkénti és rugalmas 
tervezése alkalmassá teszi extrém folyamatváltozók (nyo
más, nyomásesés, hőmérséklet, folyadék korróziós hatás) 
melletti használatra, továbbá viszonylag könnyen karban
tartható és javítható. Alapváltozata szénacélból viszonylag 
olcsón elkészíthető. Bonyolult, vagy egyedi folyamat kö
rülmények esetén gyakran igényelnek belső terelőlemeze
ket a köpenyoldali folyadék áramlásának irányítására. Pél
dául az 5 cP-nál nagyobb viszkozitású folyadékok spirális 
terelőlemezek behelyezését igénylik. A választható terelő
lemez-megoldások közé tartoznak az egy-, két- és három- 
szegmenses terelők, valamint a rudas és tojás alakú leme
zes szegmens nélküli megoldások. Legutóbb a spirális 
terelőlemez jelent meg, amely minimalizálja az áramlási 
irány megváltozása miatt előálló nyomásesést.

A hőátviteli hatékonyságjavítására más csőfejlesztések 
is hozzáférhetőek. E fejlesztések közé tartoznak a belső és 
külső bordák, a hullámos vagy másként módosított csőpro
filok, és a lerakódást csökkentő huzalbetétek. A turbulen
ciajavítók ugyancsak népszerűvé váltak.

A csőköpenyes hőcserélők egyik hátránya, hogy az idő 
legnagyobb részében nem praktikus az ellenáram haszná
lata a csőköpenyes hőcserélőben. Ha a csőoldali folyadék 
áramlási sebessége nem túlságosan nagy, az előálló cső
menti sebesség valószínűleg túl kicsi lesz az elfogadható 
filmkoefficiens eléréséhez, vagy a lerakódás elleni megfe
lelő védelemhez. Ez esetben szükség van a folyadék áram
lási irányának változtatásaira. A legtöbb hőcserélőben pá
ros számú cső van, ezért a csőoldali belépő és kilépő 
ugyanazon a fejen helyezhető el.

A lemezes hőcserélőket túlnyomó részben az élelmi
szeriparban használják, mivel tisztításuk rendkívül köny- 
nyű. Kielégítő engedélyezett nyomásesés esetén a lemezes 
hőcserélő erős versenytársa marad a csőköpenyes típus
nak. A specifikus típusok közé tartoznak a lemezes és ke
retes, a köpenyes lemezes és a lemezes bordás megoldá
sok. A lemezes bordás egységek a legkönnyebben 
alkalmazhatóak a sokáramos esetben, vagyis akkor, ami
kor egyetlen egységben egynél több meleg áram érintkezik 
egy hideg árammal. Ilyen szerkesztés esetén egyetlen hő
cserélőtesten belül teljes hőcserélő-hálózat helyezhető el 
hatékonyan. A hegesztett kamrák lehetővé teszik a leme
zes hőcserélők nagy nyomás melletti használatát, bár ez 
csökkenteni fogja az egység tisztításának kényelmét.

A kompakt hőcserélők túlnyomórészt hűtőanyagos al
kalmazásoknál fordulnak elő, nagy felület/térfogat arány
nyal rendelkeznek, és gyakran egyesítenek néhány áramot 
egyetlen egységben. Alkalmazásuk nagyobb korlátját tisz
tításuk viszonylagos nehézsége jelenti. A hűtőáramként le
vegőt használók között gyakoriak a mozgatható hűtők és 
kondenzátorok. Fő vonzerejük, hogy rendkívül kis (akár 
1 mm átmérőjű) folyadékcsővel rendelkeznek.

Egy adott alkalmazásnál a hőcserélő-opciók értékelésé
hez a következő lépéseket kell végrehajtani az alkalmatlan 
szerkezetek kizárására:

-  a hőcserélőtípus alkalmazásának hőmérséklet- és 
nyomáshatárainak összevetése a kívánt üzemeltetési 
feltételekkel;

-  a hőcserélőtípushoz használható anyagok összevetése 
a kívánt szerkezeti anyaggal;

-  a hőcserélőtípus megfelelőségének értékelése a keze
lendő anyaghoz kapcsolódó veszélyek (mérgezőség, 
gyúlékonyság stb.) tekintetében;

-  annak megállapítása, hogy a hőcserélő ki lehet-e téve 
lerakódásnak. Ha igen, eldöntendő, hogy melyik tisz
títási mechanizmust kellene tipikusan alkalmazni, és 
ellenőrizni kell ajelölt hőcserélő alkalmasságát e tisz
títási módra;

-  meg kell bizonyosodni a karbantartó személyzet elér
hetőségéről a javasolt helyszínen. Amennyiben a spe
ciálisan képzett vagy begyakorolt személyzet nem 
könnyen elérhető, ki kell zárni a különös figyelmet 
igénylő technológiákat.

Termikus tervezés

A specifikus folyamatalkalmazásra történő hőcserélő-mé
retezést gyakran termikus tervezésnek hívják. Ez elkerül
hetetlenül a fokozatos megközelítés módszerével történik, 
és az egység mechanikai tervezésének elkezdése előtt pon- 
tosítandó. Először egy hőcserélő-konfigurációt javasolnak, 
majd értékelik azt, vagyis becsült teljesítményét kiszámít
ják és összevetik a folyamatigényekkel. Amennyiben a 
számítások szerint a próbakonfiguráció nem megfelelő, a 
specifikációt módosítják, és az értékelést megismétlik. 
Feltételezve, hogy az alapadatok már rendelkezésre állnak, 
az elemzés általában négy lépésből áll:

- a  hőterhelés, vagyis azon hőmennyiség számítása, 
amelyet a hőcserélőn keresztül át kell adni. Függ a fíí- 
tendő vagy hűtendő folyadék típusától, és az áramlá
si sebesség, fajhő, a belépő és kívánt kilépő hőmér
sékletek ismeretében számítódik;

-  az átlagos hőmérsékletkülönbség számítása. Ez a 
hőátvitel hajtóereje, és közvetlenül befolyásolja a 
hőcserélő felület nagyságát. A gyakorlatban az áram
elrendezéstől függő logaritmikus összefüggéssel be
csülik és logaritmikus átlaghőmérséklet-különbség
nek (LMTD) hívják;

-  egy próbahőcserélő konfiguráció szerkesztése. E lé
pés számos döntést tartalmaz. Csőköpenyes hőcseré
lő esetében például a tervezőnek el kell döntenie, 
hogy melyik folyadék haladjon a csövekben, hogy 
rögzített csöveket vagy eltávolítható csőköteget al
kalmazzon, mi legyen a csőméret, mi legyen a cső fal- 
vastagsága és anyaga, hány cső és csőirányváltás le
gyen, és milyen terelőlemez-megoldások lesznek 
szükségesek;

-  a hőátviteli koefficiensek és a nyomásesés számítása, 
amit mindegyik kérdéses folyadékra el kell végezni, 
és figyelembe kell venni az előre látható lerakódáso
kat is.

mkl8 8 2004. 59. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



Amennyiben az utolsó lépés eredménye nem elégíti ki 
a folyamatigényeket, a tervezőnek vissza kell mennie az 
utolsó előtti és az utolsó lépéshez a hőcserélő mechanikai 
specifikációjának beállítása előtt.

Folyamatszimuláció

A mai fejlett számítógépes technológia legnagyobb ered
ménye a komplex folyamatszimulációs programok széles 
körű hozzáférhetősége, amelyek elvileg felhasználhatóak a 
teljes üzemi tervezés szimulációjára. E képesség lehetővé 
teszi a mérnökök számára számos folyamataltematíva be
ruházási ráfordítások nélküli tanulmányozását. A szimulá
ció különösen jó eszköz a hőcserélők értékelésekor, terve
zésekor és specifikálásakor. Egy csőköpenyes hőcserélő 
komplex tervezése azonban igényli az intelligens mérnök 
közeli együttműködését, akinek rendszerint értékelnie kell 
a szimulációs modellhez használandó változók javasolt 
módosításait.

Hőcserélő-hálózatok

A tipikus vegyipari üzemben nagyszámú áramot kell mele
gíteni, ill. hűteni. A gazdaságos termeléshez szükség van a 
folyamatáramok hőcseréjére vagy a hőkinyerésre, a külső 
hőbevitel és a hőveszteség minimalizálására. Az utóbbi 
években a tervezőmérnökök erőfeszítéseiket a különböző 
tervezési változatok kiaknázására összpontosították, ame
lyek a hőmérsékletek és az anyagáramok figyelembevéte
lével az optimális megoldáshoz vezetnek.

Szerves hőközlő folyadékokat felhasználó 
hőcserélőrendszerek

A DECHEMA által összeállított és kiadott 11. Trendriport 
és több cégirodalom szerint egyre nagyobb szerepet kap
nak a szintetikus szerves hőközlő folyadékokat alkalmazó 
hőcserélőrendszerek. Ezeket reaktorok, polimerizációs tar
tályok, desztillálókészülékek, szárítók közvetlen fűtéséhez 
használják egyre kiterjedtebben.

A megfelelő hőközlő folyadék kiválasztásának kritériumai

A hőközlő folyadékok jellemző tulajdonságai gyakorta 
meghatározzák a hőcserélőrendszerek tervezését és üze
meltetési módját. A legfontosabb tényező ezen folyadékok 
termikus teherbíró képessége. A Marlotherm® sorozatba 
tartozó termékek -80 °C-tól a +360 °C-ig terjedő hőmér
sékleti tartományban használhatók.

A hőközlő folyadékok használatánál ismerni kell a 
megfelelő szabályzatokat. Ezek közül a legfontosabbak a 
DIN 4754 szabvány (szerves hőközlő anyagokat alkalma
zó hőcserélőrendszerek), az U W  VBG 64 balesetvédelmi 
szabályzat, amely ugyanezt az elnevezést viseli, továbbá a 
VDI 3033 számú irányelv (szerves hőközlő anyagokat al
kalmazó hőcserélőrendszerek üzemeltetése, karbantartása 
és javítása). Ezek alapvető kimutatásokat tartalmaznak a 
hőközlő folyadékokat tartalmazó rendszerek tervezése, ki
vitelezése és üzemeltetése vonatkozásában.

A szerves hőközlő folyadékok használatának alapvető 
módozatai:

-  a folyadék használata annak forráspontja alatt, folyé
kony fázisban;

-  a folyadék használata folyékony fázisban, nyomott 
rendszerekben;

-  a folyadék használata annak forrási tartományában 
gőz/folyadék fázisban, nyomott vagy szívott rendsze
rekben.

Ebből könnyen belátható, hogy a hőközlő folyadék ha
tást gyakorol a hőcserélőrendszer típusára, tervezésére, 
másfelől viszont jelentős mértékben a beruházási költsé
gekre. így például a nem nyomás alatt tartott rendszerek je
lentősen kisebb beruházási költséget igényelnek, s egyide
jűleg nagyobb biztonságot nyújtanak.

A kiválasztásnál fontosak a fizikai jellemzők. A folya
dék magas forrásponttal rendelkezzen normális nyomásnál, 
elég jó hőtani jellemzőket és nagyfokú termikus stabilitást 
mutasson fel, azaz amennyire csak lehetséges, a folyadékot 
jellemző profil ne változzon jelentősen, még hosszú idősza
kos használat után sem. Továbbá jó hőszállítási és hőátviteli 
jellemzőkkel bíijon, semmiféle körülmények között nem 
lehet korróziós hatású a műszaki gyakorlatban megszokot
tan alkalmazott fémekre. Teljesen biztonságos legyen, azaz 
lobbanáspontja és öngyulladási hőmérséklete elegendően 
magas legyen, s amennyire lehetséges, ne essen vissza ez 
jelentős mértékben a tartós használat során sem. Eltekintve 
mindezektől kedvező fiziológiai és környezeti jellemzőket 
mutasson fel. A kiválasztásnál pénzügyi szempontokat is 
mérlegelni kell. Az első feltöltés költsége csak irányelvként 
szolgál, sokkal fontosabbak azok a költségek, amelyek 
ténylegesen a számításba vett üzemeltetési időszak folya
mán merülnek fel. így például egy viszonylag kis hőstabi
litású folyadék nagy kárt okozhat, ha ezt képességeinek, le
hetőségeinek felső határán használjuk. Ilyen esetekben 
gyakori jelenség a sarzs túlheviilése, jelentős mennyiséget 
kell pótolni a hőbomlás következtében, az elfogadhatatla
nul rövid élettartam és szélső esetekben az egész hőcserélő 
kör tisztítása különösen költséges választást jelentenek.

Az előbbiekben felsorolt okoknál fogva rendszerint a 
folyadék termikus teherbíró képességét részesítik előny
ben a kiválasztás esetén. A velejáró hőstressztől függően a 
hőcserélőrendszereket szokásosan kőolajalapú vagy szin
tetikus hőközlő folyadékokkal töltik fel. A termikus stabi
litást a folyadék kémiai szerkezete határozza meg. Az aro
más szerkezetű szintetikus folyadékok jelentősen nagyobb 
hőstabilitással rendelkeznek, mint a kőolajalapú folyadé
kok, amelyek alifás vagy ciklo-alifás szerkezettel rendel
keznek. Ez annak a körülménynek tulajdonítható, hogy 
az aromás C-C kötések felhasítása jóval több energiát 
igényel, mint az alifás C-C kötések felhasítása. A folya
dék termikus stabilitása arányosan csökken az alifás vagy 
cikloalifás szerkezetek tartalmának növekedésével.

Néhány hőközlő folyadék jellemzője

A Marlotherm® SH, LH, N és X, valamint a Hexán S hő
közlő anyagok a -80 °C-tól a +360 °C-it terjedő hőmérsék
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leti tartományt fedik le. Túlnyomó részben nem nyomás 
alatti rendszerekben használják ezeket. Az expanziós tar
tályban inért gázt alkalmaznak a lehető legkisebb nyomá
son, ami maximális működési biztonságot nyújt. A Mar- 
lotherm® SH szintetikus hőközlő folyadék, magas 
forráspontú és dibenzil-toluol alapú. Magas forráspont
jának és ellenálló képességének köszönhetően a nem 
nyomott rendszerek összes típusánál használható. A Mar- 
lotherm® LH izomer benzil-toloul, amely folyadékfázisban 
és gőz/folyadék fázisban használható és főleg univerzális, 
általános célú üzemekben alkalmazzák, kiváló hőátviteli 
sajátosságokkal rendelkezik egészen az 0 °C hőmérsékletig 
a szabványos kivitelű hőcserélőkben. Kedvező viszkozitási 
profilja következtében egyaránt alkalmas fűtési és hűtési 
műveletekhez. A Marlotherm® N alkil-benzol alapú, amely 
termikusán elegendően stabil a teljes alkalmazási tar
tományban. Eltérően a kőolajalapú termékektől a Mar
lotherm®’ N nem képez erősen viszkózus vagy szilárd lera
kódásokat. A Marlotherm® X terméket különleges módon 
folyadékfázisban történő használatra fejlesztették ki 
-80 °C-tól +180 °C-ig terjedő hőmérsékletig. Alkalmas 
nyomott rendszerekben való használatra is, 315 °C-ig teije- 
dő hőmérsékleti értékeknél. Az Ilexan S terméket a ftál- 
savanhidrid rendszerekben lévő, kapcsolt kondenzátorok
hoz fejlesztették ki (1. táblázat). Ez szintetikus hőközlő 
folyadék, amely kedvező viszkozitási hőmérsékletprofillal 
rendelkezik a 40-250 °C hőmérsékleti tartományban.

Néhány újszerű megoldás, készülék

Nagy teljesítményű elgőzölögtető cseppfolyós gázokhoz

A  vízfürdős elgőzölögtetőket komplett kivitelben gyártja a 
Linde Engineering (Schalchen, Németország) saját műhe
lyében. A gyártás az ISO 9001 szerint tanúsított.

Az elgőzölögtetőket a legtöbb nemzetközi szabályzat
nak, például az ASME, PEDI 97/23/CE és más szabályzat
nak megfelelő minőségben szállítják. Az alkalmazott sza
bályzat szerint hajtják végre az ellenőrző vizsgálatokat. 
Ezek közé tartozik a radiográfia (röntgenográfia), a festék
penetrációs vizsgálat és a nyomáspróba.

A Linde több mint 100 éve gyártja a spirálcsöves hőcse
rélőket. A Linde Gáz divíziója fontos felhasználója ezen tí
pusú berendezésnek, így állandó szakmai visszacsatolás és 
műszaki fejlesztés biztosítja a kiváló működőképességet és 
a nagyfokú megbízhatóságot.

A készülék hengeres víztartályból áll, amelybe egy spi

rálcsöves csőköteg van süllyesztve. A cseppfolyósított gáz 
a csöveken halad keresztül és a víz felmelegíti, így elgőzö- 
lögteti azt a megfelelő nyomás és hőmérséklet eléréséhez. 
A víz hőmérsékletét gőz injektálásával mintegy 60 °C-on 
tartják. Ha gőz nem áll rendelkezésre a helyszínen, úgy 
másféle fűtési rendszereket, meleg víz cirkuláltatását vagy 
villamos fűtést lehet használni.

A spirális csőköteg egyedülálló szerkezeti megoldás, 
amely sok előnyt ajánl:

-k iváló  ellenállás a hőmérséklet és a nyomás okozta 
ciklikus igénybevételnél;

-  megnövekedett biztonság, ami a vízfürdő termikus 
pufferhatásának köszönhető a gőzellátás szünetelésé
nek esetében;

-  nincs gőzütés, mivel a vízbe gőzlándzsákon keresztül 
közvetlen gőzinjektálás történik;

-  teljesen automatizálható;
-  nyomásfokozó elgőzölögtetővel kombinálható, ami a 

kriogén (az alacsony hőmérsékletű) tartály számára 
kell ugyanazon készülékben;

-  működése, független a külső levegőhőmérséklettől.
Készenléti (tartalék) üzemi feltételek esetében a vízhő

mérsékletet 60 °C hőmérsékleten tartják egy kis gőzlán
dzsán keresztül, ami azonnali indítást tesz lehetővé. A víz
cirkulációt a természetes konvekció segítségével biztosítják, 
így a rendelkezésre állást a nullától a teljes kapacitásig két 
perc alatt lehet elérni. Kiegészítő vízcirkuláló szivattyúval 
ezt az időt 20 másodpercre lehet lecsökkenteni.

Teljesen hegesztett kivitelű lemezes (PW) hőcserélő

A  német Pressco AG (Artem, Németország) egy újfajta 
gyártási eljárásra alapozva fejlesztette ki a teljesen hegesz
tett kivitelű lemezes hőcserélőt. Ez 150 bar nyomásig és 
600 °C hőmérséklethatárig működőképes.

A PW lemezes hőcserélő teljesen hegesztett kivitelű le
mezes hőátadó berendezés, amely csőköpenyben helyez
kedik el (1. ábra). Hőközlő felülete megfelelően formázott 
(profilírozott), ötvözött acéllemezek sokaságából áll. A le
mezek lemezköteggé vannak összehegesztve. Ezen lemez- 
köteg a részekre osztott csőköpenyben megszabott hely
zetben kerül rögzítésre. A csatlakozások felszerelése után 
következik a csőköpeny teljes behegesztése.

Mindenkor két lemezt hegesztenek össze a külső pere
meken vagy az átfolyási tartományban (2. ábra), ezáltal 
két, egymástól elválasztott és egymással szembeni 
gáztömörcsatoma képződik. Megfelelő vezetőlemezekkel

1. táblázat
Néhány Marlotherm® márkanevű hó'átadó folyadék jellegzetes adata

A termék márkaneve Kémiai elnevezése Alkalmazási 
tartomány, °C Forráspont, °C Lobbanáspont,

°C
Gyulladási 

hőmérséklet, °C
Marlotherm® SH izomer dibenzil-toluol -5-350 -385-395 -200 -450
Marlotherm® LH benzil-toluol -30-360 278-282 -130 -450
Marlotherm® N alkil-benzol -10-300 330-400 -180 -330
Marlotherm® X alkil-benzol -80-315 -180 -56 -350
Ilexan S alkil-benzol -30-280 280-300 —120 -350
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1. ábra. A teljesen hegesztett lemezes hőcserélő látképe 
és működési elve

Külső perem Átfolyási tartomány

2. ábra. A teljesen hegesztett lemezes hőcserélő összehegesztés 
szempontjából fontos szerkezeti elemei

akár a köpenyoldalt, akár a lemezoldalt többjáratú (többfo
kozatú) csatornává lehet kialakítani. A teljes összehegesz
téssel egy gáztömör hőcserélő jön létre, amelynél tömítet- 
lenségek és szivárgások kizártak (a gyártó szerint!).

A PW lemezes hőcserélő különösen alkalmas a -60 °C 
és +600 °C közötti üzemi hőmérsékleti tartományokban, és 
különösképpen ott kerül alkalmazásra, ahol a szabványos 
hőcserélők már nem jönnek számításba.

Hűtés folyékony nitrogénnel

A kémiai technológia és a készüléképités fejlődésével egy
re nagyobb számban van szükség a mély hőmérséklet-tar
tományokra (-138 °C). A Linde Technische Gase GmbH 
(Höllriegelskreuth, Németország) erre alkalmas megoldást 
fejlesztett ki, és ajánlott a kiállításon az alábbi változatok 
szerint:

-  a reaktor tartalmának közvetlen hűtése folyékony nit
rogén (-196 °C, 1 bar) adagolásával;

-  a reaktor belső terének közvetett hűtése beépített cső
kígyó segítségével;

-  a reaktor hűtése (fűtése) másodlagos körfolyamat lé
tesítésével. A másodlagos körfolyamatban folyékony 
nitrogénnel hűtött hőközlő anyagot keringetnek;

-  az üzemmenet szabályozott, aminek segítségével va
lamennyi gyártási szakaszba hő vihető be, vagy von
ható el a gyártástechnológiának megfelelően.

Az ajánlott megoldás előnyei:
-  több gyártási szakasz végezhető el az egyszerűen au

tomatizált egyetlen reaktorban;
-  a hőfok gyorsan változtatható, a rendszer flexibilis;
-  az elpárolgó nitrogén a gyártástechnológia más he

lyén inertizáláshoz felhasználható.
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Lux András -  Rácz László: Hó'technika
A közlemény első fele a hőcserélők fejlesztésének irányvonalát 
mutatja be a kiállítás tükrében, különös tekintettel azok szerkeze
tére és a gyártási folyamatba állítására. A közlemény második fe
le a szerves hőátadó folyadékok újdonságait és néhány korszerű 
megoldást (nagy teljesítményű elgőzölögtető cseppfolyós gázok
hoz, teljesen hegesztett kivitelű lemezes hőcserélő, folyékony 
nitrogén vegyipari termékek hűtésére) ismertet.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 87 (2004)]

SUMMARY 

A. Lux -  L. Rácz: Thermal Techniques
The first part of the article introduces the trendlines in the devel
opment of heat exchangers shown in the exhibition with special 
regard to their structure and operation. The second part of the arti
cle reviews the new organic heat transmission liquids and some 
modem solutions (high-performance evaporator for liquid gases, 
completely welded lamellated heat exchanger, liquid nitrogen for 
chemicals cooling).
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Termikus műveletek

Szárítás [1]

Az innovatív német szárítási technológiaszektor tartja ve
zető helyét a világon. A termelés 70%-a, 2002-ben 420 
MEUR értékben a globális piacra kerül, legfontosabb ve
vőik Kína, az USA, Franciaország és Törökország. így a 
globális szárítási technológiaexport több mint negyedét a 
német szállítások teszik ki, az ezutáni legnagyobb expor
tőr, az USA részesedése csupán 16%. A szárítási technoló
giát a fejlett gyártási eljárásoknál alkalmazzák.

A német siker okát a német szakma a VDMA (Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau -  a Német Gép- és 
Készülékgyártók Szövetsége, Frankfurt/M, Németország) 
és az 1964-ben alapított nonprofit tudományos egyesület, a 
240 tagú FLT (Forschungsvereinigung für Luft- und 
Trocknungstechnik e. V. -  Levegőkezelési és Szárítási 
Technológia Kutatási Szövetség) együttműködésében lát
ja. A szektor az ipari biztonság, az energiafogyasztás és a 
kombinált módszerek folyamatoptimalizálása terén gya
korlatias megoldásokat szerkesztett. Az FLT különösen tá
mogatja a kis- és középvállalkozások K+F tevékenységét.

A német szárítási technológiák legnagyobb vásárlója
2000-2002-ben a textilipar volt (34%), amit a vegyipar 
(13%) és a festékipar (11%) követett. A vegyipar, gyógy
szeripar és festékipar részére másfél tucatnyi német cég 
szállít a szárításhoz technológiát, ezek közük emelünk ki 
néhányat.

A Buss-SMS (Butzbach, Németország) a termikus szá
rítási technológiák egyik világelső szállítója, kulcstechno
lógiái a vékonyfilm evaporáció, szárítás és nagy viszkozi
tású anyag feldolgozás. A Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH (Hardheim, Németország) szárítórendszerei az 
Evactherm® eljárást alkalmazzák, a szárítás konvekciós 
úton, mechanikusan előállított fluidizált ágyban megy vég
be. Egyidejűleg vagy egymás után néhány lépés végezhe
tő el, úm. a keverés, szárítás, pelletizálás és hűtés. Az Elino 
(Düren, Németország) forgódobos szárítókat szállít példá
ul vegyipari iszapok kezelésére. A Fima Maschinenbau 
GmbH (Obersondheim, Németország) egyik kiemelt ter
méke a TZT centrifugális — fluidizált ágyas — szárító, 
amelynél a centrifuga dobjába alulról meleg levegőt szál
lítanak; gyógyszeripari termékek és intermedierek és 
fínomkémiai termékek szárítására ajánlják. A Jost Schwin
gungstechnik GmbH (Dülmen-Buldern, Németország) 
rozsdamentes acélból készített vibrációs gépei szállítási, 
hűtési, szárítási és más termikus kezelési műveleteket vé
geznek el. A Mann + Hummel ProTec GmbH (Ludwigs
burg, Németország) tömegtermékek szárítására, szállításá
ra, adagolására és keverésére ajánl átfogó programot; 
Somos® termékvonala a felületi nedvességű higroszkó- 
pikus tömegtermékek kezelésére ajánl megoldást. A 
Riedhummer GmbH (Nürnberg, Németország) a levegő
cirkulációs és mikrohullámú szárítást kombinálva hibrid 
szárítást ajánl festékipari alkalmazásra, amivel a szárítás

* MÓL Rt., Budapest
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időtartamát akár töredékére csökkenti. A Va Tech Wabag 
Deutschland GmbH (Ravensburg, Németország) fluid
ágyas rendszereit használhatják a nagy sűrűségű polietilén 
(HDPE) szárítására, vagy meghatározott szerkezetű, alakú, 
méretű és minőségű (például kalcium-klorid) granulátu
mok előállítására. Az utóbbi alkalmazásnál az oldatot 
fúvókán keresztül beporlasztják a fluidizált rétegbe, ahol 
beszárítják a már kialakult granulátumok felületén. A ter
mékeket megvizsgálják, a túlméretezett szemcséket össze
zúzzák és a finom részecskékkel együtt visszatáplálják a 
fluidizált ágyba. A közepes méretű termékek a végtermé
kek, melyeket utókezelnek, tárolnak és csomagolnak. 
A Pink GmbH Thermosysteme (Wertheim/M, Német
ország) [2] vákuum, vákuum-levegős és levegős szárító- 
szekrényeket készít vegyipari, gyógyszeripari alkalmazás
ra. Annak igazolására, hogy a viszonylag egyszerű 
szerkezeti megoldású alapkészülék a kivitel változtatásá
val mennyire rugalmasan és sokoldalúan használható fel, 
bemutatjuk a cég levegőcirkulációs szárítójának vázlatát 
az 1. ábrán. Az alapkészülék építési, kivitelezési módjától 
függően a következő célokra használható fel: melegítőke
mence (hordómelegítő), szárítószekrény szilárd vegyipari 
termékek nedvességének eltávolítására, gázszivárgás men
tes biztonságos szárítószekrény, vákuum alkalmazása ese
tén nagy tisztaságú anyagok szárítószekrénye, sterilizáló 
szintén nagy tisztaságú anyagok gyártásához. A sokféle 
célnak megfelelő készülék széles hőmérséklethatárok

1. ábra. A Pink cég variálható levegőcirkulációs szekrénye
Abluft -  eltávozó levegő, Ventilátor -  ventilátor, Zuluft -  levegő

bevezetés, Heizung/Warmetauscher -  hőcserélő/futés, 
Nutzraum -  szárítótér
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(150-250 °C) között használható. A készüléket a célnak 
megfelelően elektromosan, meleg vízzel, gőzzel vagy 
szerves hőközlő folyadékkal lehet fűteni.

Desztilláció

Az UIC GmbH (Arzenen-Hörsheim, Németország) vá
kuumdesztillációs berendezéseit ajánlotta, különösen a 
vékonyfilmes elgőzölögtetőt és a rövidutas desztillálót. 
Berendezései a finomkémiában és a gyógyszeriparban, az 
élelmiszeriparban, a polimergyártásban és a kőolaj-feldol
gozásban alkalmazhatóak [3].

A vékonyfilmes elgőzölögtetőnél (2/a ábra) az alap
anyagot folyamatosan adagolják be a függőleges hengeres 
készülék felső részén. Egy axiálisan elrendezett forgó 
érintkező lehetővé teszi, hogy a folyadék vékonyfilm for
májában és folyamatosan keverve haladjon lefelé. A dup
lafalú készülék köpenyét folyamatosan fűtik valamilyen 
fűtőközeggel (olaj, gőz). Vákuumrendszer (gyakran né
hány vákuumszivattyú együttesen) csökkenti a nyomást a 
desztillációs kamrában. Az ottani nyomás és hőmérséklet 
függvényében a gőzök az oszlop tetején távoznak és a kül
ső kondenzátorba lépnek, innen a kondenzálódott anyag 
egy része visszacsurog. Rövid a tartózkodási idő. Ha az el- 
gőzölögtető és a kondenzátor közé oszlopot építenek be, 
akkor rektifikálást végezhetnek. A kevésbé illékony kom
ponensek (a maradék) az elgőzölögtető alján lépnek ki. 
Az RF sorozatú elgőzölögtetők 0,2-24 m2 felület között 10 
fokozatban kaphatóak. Atmoszférikus nyomáson és vá
kuumban alkalmazható, fűtőolaj esetében 250-350 °C, 
vízgőznél 160 °C maximális hőmérsékleten (speciális ver
zióknál max. 400 °C-on). A készüléket laboratóriumi (15 
kg/h) és üzemi méretben (20 t/h) gyártják és ajánlják.

A rövidutas desztilláció (2/b ábra) ugyanazon a működé
si elven alapul, mint a vékonyfilmes elgőzölögtető. A rö
vidutas desztillációnál azonban a desztillációs kamrabeli 
nyomás további csökkentésére belső kondenzátort alkal
maznak. A desztillátum a fűtött faltól a készülék tetején el

(2/a) (2/b)

2. ábra. Az UIC GmbH vékonyfilmes elgőzölögtetőjének (2/a) 
és rövidutas desztillálójának (2/b) fotója

1. táblázat
A Pink cég OFUR jelű automata oldószer-visszanyeró' 

vákuumdesztilláló sorozatának műszaki adatai

Műszaki adat M-7 M-14 M-21 M-31

Töltési térfogat, teljesítmény, 1 7 14 21 31
Egy adag feldolgozásának 
időtartama, h 2 3,5 4 6

Elektromos csatlakozás, kW 1,2 1,5 2,2 1,9
Fűtési hőfok, °C, max. 200
Tömeg, kg 46 70 80 118

helyezett belső kondenzátoron cseppfolyósodik, és lefolyik 
a készülék alján levő desztillátum elvételi nyiláshoz. A nagy 
elgőzölögtető átmérő és az elgőzölögtetőtől a belső konden
zátorig tartó rövid út következménye a minimális nyomás
esés. Mivel ezt az elvet alkalmazzák valamennyi rövidutas 
desztillálóban, 0,001 mbar abszolút nyomás érhető el még a 
nagyipari berendezésekben is. így tehát a rövidutas desztil
láció egyesíti a vékonyfilmes evaporáció előnyét (rövid tar
tózkodási idő) a nagyon kicsi evaporációs hőmérséklettel, 
ami a lehető legkíméletesebb desztillációs módszert jelenti.

Az OFRU Recycling (Babenhausen, Németország)
2-2 000 1/h kapacitású teljesen automatizált atmoszférikus 
és vákuum (max. 50 mbar) desztillációs egységeket muta
tott be elsősorban oldószerek visszanyerésére [4]. A kör
nyezetvédelmi szempontból is számottevő visszakerin- 
getés, tehát a szennyezett termék tisztítása újra 
felhasználható terméket eredményez, amely az új beszer
zéshez viszonyítva 90%-os megtakarítást jelenthet. A ké
szülékek széles körben használhatók, elsősorban a lakk- 
festékiparban zsírtalanitási eljárásokhoz, a nyomda- és 
papíriparban, a műanyag-feldolgozásban, felületvédelmi 
eljárásoknál és az elektronikai iparban. Az ajánlott készü
léksor adatait az 1. táblázat tartalmazza.

2. táblázat
A 2H Kunststoff GmbH által gyártott 2H PP jelű 

töltetes testek műszaki adatai

Típus Mérték-
egység

FKP
312

FKP
319

FKP
327

KVP
323

Szerkezeti anyag Polipropilén
Fajlagos felület m2/m3 -240 -150 -125 -125
Szabad áthaladási % >95
Csatornatávolság mm 12 19 27 23
Hosszúság mm 0-2 400
Szélesség mm 0-600
Magasság mm 300/600
Üzemi hőmérséklet ° c -10/+80

Kiemelhetők még a 2H Kunststoff GmbH ( Wettringen, 
Németország) anyagtranszferhez (pl. abszorpcióhoz, de- 
szorpcióhoz) ajánlott polipropilén elemei, amelyek nagyon 
kis nyomásesést eredményeznek, nagy átbocsátóképesség
gel és kiváló fázisszétválasztó képességgel rendelkeznek 
[5]. Fényképük a 3. ábrán, műszaki adataik a 2. táblázat
ban láthatóak.

A kiállításon látottak alapján megállapítható, hogy a 
desztilláció továbbra is a leggyakrabban alkalmazott vegy
ipari művelet folyadékok elválasztására. Ezt igazolja az 
ACHEMA kongresszus is, ahol a témakör két félnapos
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FKP312 FKP319

3. ábra. A 2H Kunststoff GmbH polipropilén anyagú kolonna
töltete (megengedhető töltési magassága 10 m, legmagasabb 

használati hőfoka 140 °C)

szekciót kapott. Az elhangzott előadások közül a legérde
kesebbek a desztillálók intenzifíkálásával foglalkoztak. 
Zarko Ohijic, a Delfti Műszaki Egyetemről előadásban [6] 
ismertette, hogy mennyire befolyásolja a töltőanyag a töl
tött oszlopok működését és hatásfokát. A. Khelassi, a 
boumerdessi műszaki egyetemről (Algéria) desztilláló 
oszlopok ellenőrzésének nehézségeit tárgyalta [7], majd 
bemutatta a munkatársaival kidolgozott saját ellenőrzési 
rendszerét, ami a fuzzy logikán alapuló megoldás.

Gőzfázisú permeáció

Új folyamatok képezhetők a membrántechnológia és más 
műveletek, mint a desztilláció kombinálásával. A keletke
ző hibridfolyamatok gyakran előnyösebbek, mint külön- 
külön hagyományos elemei. A GKSS Forschungszentrum 
GmbH (Geesthack, Németország) olyan hidrofil kompo- 
zitmembránt fejlesztett ki, amely 150 °C hőmérsékletig 
stabil. Tipikus alkalmazása oldószerek, mint alkoholok, 
ketonok, aldehidek és szénhidrogének hidratálása. 
A membrán technikai méretekben gyártható.

A desztilláció és a gőzpermeáció kombinálása felhasz
nálható azeotrópok kezelésére. Etanol-víz azeotróp elegy

desztillálásakor az oszlopfejen távozó azeotrópot konden- 
zálás után gőzfázisú permeációs modulba viszik, amely le
választja az etanolt, a megmaradó permeátum egy részét 
pedig az azeotrópbetáplálás alatt visszavezetik az oszlop
ba. A megoldás előnyei egyszerűsége és kis energiafel
használása.

Egyensúlyi, pl. észterezési reakcióknál is jól alkalmaz
ható a gőzfázisú permeáció. Az egyik reakciótermék sze
lektíven elválasztható a reakcióvolumentől, amely oda ve
zet, hogy az egyensúly eltolódik a termékek irányába. Ez a 
beavatkozás javítja a termékhozamot és a konverziót a ha
gyományos reakciókhoz képest.

A vákuumpermeációs folyamatok tervezésének fontos 
eszköze a folyamatszimuláció [8].

IRODALOM

[1] Drying Technology. 2nd edition. VDMA Trocknung. Frankfurt am 
Main

[2] Trocknungs- und Prozesstechnik. Pink. Wertheim am Main
[3] UIC GmbH Presse-Infos. ACHEMA 2003
[4] OFRU Verfahren zur Aufbereitung von Lösemittel und Wasser, 

ACHEMA 2003
[5] 2h PP-Füllkörper für den Stoffaustausch, ACHEMA 2003
[6] Zarko Ohijic: ACHEMA Kongresszus. Desztilláció szekció
[7] A. Khelassi: ACHEMA Kongresszus. Desztilláció szekció
[8] GKSS Vapour Permeation. ACHEMA 2003
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Rácz László: ACHEMA 2003 -  Termikus műveletek a vegy
iparban
A közlemény összefoglalja a hőcserélők fejlődésében mutatkozó 
trendet, a szárítási technológia kiemelkedő eredményeit, a desz
tillációs, szűrési és gőzfázisú permeációs technológiák eredmé
nyeit.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 92 (2004)] 

SUMMARY

L. Rácz: ACHEMA 2003 -  Thermal Processes in the Chemical 
Industry
The article reviews the trend in the development of the heat 
exchangers, the achievements of the drying, destination, filtra
tion and vapour permeation technologies.

FKP327 KVP 323

Biztonságos szállítás, emisszió nélkül
VIGH LÁSZLÓ*

Bevezetés

Néhány évvel ezelőtt a piacvezető társaságok bevezették a 
tulajdonlás árát, mint értékmérőt. Mint erről az előző 
ACHEMA-ról írt beszámolómban** írtam, ez a teljes élet
ciklus költségét jelenti. Tartalmazza a folyadék A pontból

* Pömer Rt., Budapest
** Magy. Kém. Lapja, 56, 270 (2001)

B pontba, előírt feltételekkel történő szállításának összes 
költségét, beleértve a rendszertervezést, beszerzést, üze
meltetést és karbantartást. A beszerzési, üzemeltetési és 
karbantartási szempontok azonban eltérő érdekeket is je
lentenek, és ezt az ellentmondást csak többirányú megkö
zelítéssel lehet feloldani. Sajnos az üzemeltetőknél a kü
lönböző területek képviselői nem vállalnak felelősséget az 
A pontból B pontba juttatásért, csak a saját költségtervük 
betartásáért. Túl tud-e jutni ezen a problémán a szivattyú
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kát és szerelvényeket gyártó iparág? Igen, de csak azok az 
innovatív cégek, akik a nagy fejlesztési költségeket el tud
ják viselni. A centrifugál szivattyúgyártók például Német
országban 2002 első fél évében 3,3%-kal növelték eladása
ikat az előző év azonos időszakához képest. A bővülő 
piacon jelentősen növekedtek a követelmények is a gyár
tókkal szemben, ami pozitív hatással volt a minőségi elő
írásokra is. A környezetvédelmi és katasztrófavédelmi kö
vetelmények hatására nagymértékben emelkedett a 
tömítésmentes -  mágneskuplungos és zárt (canned) moto
ros -  szivattyúk forgalma. Ma már extrém magas hőmér
sékleten és nyomáson is alkalmazhatók ezek a gépek. 
Az üzemeltetők szerint az ilyen csepegésmentes szivaty- 
tyúk használata tovább növekszik a jövőben. Még mindig 
jelentős fejlesztési lehetőség van mindkét típusban, és ta
lán lehetőség lesz a két elv kombinálására is. A folyamato
san szigorodó környezetvédelmi előírások, mint a német 
levegőtisztasági törvény és a szigorodó kockázati irányel
vek, mint a Seveso II., az elsődleges okai a csepegés
mentes szivattyúk nagy növekedési arányának.

A légmentesen lezárt szivattyúk kritikus eleme a belső 
csapágy, amit a szállított folyadék ken és hűt. Ez szárazon 
futás esetén meghibásodáshoz vezet. Több gyártó készített 
kísérleti berendezést, ahol mágneses térerő tartotta a he
lyén a tárcsa kialakítású forgórészt. Az ilyen motor-csap
ágy konstrukció nem igényel kenést, így a zagyoktól az 
ultratisztaságú anyagokig bármit szállíthat. Kereskedelmi 
forgalomban jelenleg vérkeringető szivattyú és vákuum- 
szivattyú található.

Intenzív egyeztetés folyik a gyártók és a felhasználók 
között a karbantartásról. Egyre többen felismerik, hogy az 
állapot alapján végzett karbantartás és javítás nagymérték
ben növeli a meghibásodások közötti időtartamot (MTBF = 
Mean Time Between Failures), csökkenti az állásidőt és a 
költségeket. Alapvetően fontos, hogy a kezelő időről időre 
ellenőrizze, hogy a tervezett paraméterek érvényesek-e 
még? Részletesen vizsgálnia kell, hogy mi okozta az üzem
zavart (pl. a nem megfelelő anyag, a nem optimális munka
pont, a nem megfelelő mechanikus tömszelence stb.).

A teljes szállítási elv egy új szervizcsomag, ami első
sorban a szennyvízszivattyú-gyártók által ajánlott. A tíz
húsz évre ajánlott csomag a szivattyútelepekre a 24 órás 
felügyeletet, a telep működőképességének biztosítását, 
karbantartást, javítást, felújítást és a működés dokumentá
lását tartalmazza. A működtető igénye szerint, személyre 
szabottan válogathat a széles körű szolgáltatások közül. 
A szolgáltatás tartalmazza a várható kiadások előrejelzését 
és a folyamatos optimalizálást.

Továbbra is tart az irányzat, hogy elektronikus elemek 
formájában intelligens felügyeletet építenek a szivattyúk
ba, de maga a szivattyú változatlan marad. A szenzorok a 
nap huszonnégy órájában felügyelik a gépet és figyelmez
tetést adnak, ha meghibásodás várható. A jelzés lehet ha
gyományos kontaktus is, de több előnye van a digitális há
lózatokon keresztüli adatátvitelnek. A digitális hálózaton 
nagyobb mennyiségű és részletesebb adatok továbbítha
tók. Ha elektronikus fordulatszám-szabályozású a szivaty- 
tyú, mód van a buszon keresztüli beavatkozásra és a hiba

elhárítására. A távfelügyelet és távdiagnózis folyamatosan 
növekvő fontosságú, beleértve az internet használatát is.

A folyamatosan növekvő értékű szivattyúk és az egyre 
bonyolultabb üzemi rendszerek, melyekben ezeket a gépe
ket használják, erősítik az igényt, hogy folyamatosan figyel
jék és rögzítsék a szivattyú üzemi körülményeit. Mivel a szi
vattyú a rendszer változásaira reagál, a változások jelzik a 
rendszerben fellépő nem várt eseményeket. A csapágy meg
hibásodása például gyakran annak a következménye, hogy 
gáz jutott a szállított folyadékba. A működőképesség javítá
sa érdekében fontos, hogy megértsük a kapcsolatot a rend
szer állapota és a szivattyú reakciója között. Ez a kiinduló
pont az intelligens felügyelőrendszerek kialakításában. 
A hibák vizsgálata azt mutatja, hogy elegendő három érzé
kelő a szivattyúk ellenőrzésére. Az érzékelők a szárazon fu
tást, a csapágyhőmérsékletet és a vibrációt mérik.

A frekvenciaspektrum az, ami leírja a szivattyú hangját, 
tartalmazza az állapotára utaló információkat. Az új diag
nosztikai eljárás felmenti a kezelőszemélyzetet a rendsze
res ellenőrzés alól, és több időt enged a teljes rendszer fel
ügyeletére. Az előzetes üzemi kísérletek igazolták az új 
rendszer alkalmazhatóságát.

Tömítések: igény a speciális anyagok iránt

A szélsőséges üzemi nyomás és hőmérséklet mellett a tö
mítéseknek el kell viselniük az erős vibrációt, valamint a 
nyomáshullámokat is. Ma már a vevők nem elégednek 
meg az általános előírásokkal és a tömítőerő ellenőrzésé
vel, hanem gyors és megbízható előrejelzést igényelnek a 
hosszú távú viselkedésről.

A tömítőrendszert szállítók nemcsak ezzel az igénnyel 
szembesülnek, hanem a szigorodó hatósági előírásokkal is, 
mint például az új német levegőtisztasági törvény. Termé
szetesen gazdaságos ajánlatot is kell adniuk, ami kedvező 
beruházási összeg mellett hosszú élettartamot és egyszerű 
szervizelést jelent.

Hosszú időn át a fejlesztés feladata a tömítések geomet
riai finomítása volt, ma a tömítések anyagának optimálása 
a cél. Az anyagok finomhangolása azt eredményezi, hogy 
tökéletesen megfelelnek az adott feladat követelményei
nek. A változtatás oka, hogy ma rendelkezésre állnak kis 
térfogatú reaktorok, amelyekben a speciális anyagok előál
líthatok a pontosan beállított technológiai paraméterek 
mellett. így a gyártók nem függenek a nagy mennyiségben 
gyártott anyagok előállítóitól. A szakértők egyetértenek 
abban, hogy a tömítés nélküli szivattyúk iránti igény csök
kenőben van, és a mechanikus tömítések visszanyerik a pi
aci pozícióikat. A szivattyúkhoz hasonlóan az intelligens 
érzékelők lehetővé teszik a tömszelencék működési para
métereinek folyamatos figyelését, ami új lehetőségeket 
biztosít az üzemeltetésben és csökkenti a költségeket. 
A múltban a mechanikus tömszelencéket csak a meghibá
sodás után cserélték. Ahol a megbízható működés bizton
sági okból nagyon fontos volt, a tömszelencét rendszeres 
időközönként kicserélték. A moduláris felügyelőrendszer 
most folyamatosan ellátja adatokkal a kezelőket, és csak 
akkor cserélik a tömszelencét, ha szükséges.
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Szerelvények: az automatizált szerelvények száma 
növekszik

Az olaj- és gázipar volt a szerelvények legnagyobb vásár
lója 2002-ben 32,6%-os, a második legnagyobb felhaszná
ló pedig a vegyipar 19,9%-os részesedéssel. Németország
ban hozzávetőleg 170 gyártó állít elő szerelvényeket, 
2001 -ben kétbillió euró volt a termelés értéke, ami 2%-os 
növekedést jelentett az előző évhez képest.

A földgáz növekvő felhasználása többletbefektetést 
okoz a legnagyobb szerelvényfelhasználó kőolaj- és föld
gáziparban. Az intelligens szerelvények, amelyek távmű- 
ködtetővel, hálózati csatlakozóval és on-line felügyeleti 
rendszerrel vannak felszerelve, a további fejlődés hajtóere
jévé válnak. A széleskörűen, nagy számban alkalmazott 
intelligens szelepek és távműködtetők nagy mennyiségű 
pótalkatrészt igényelnek, ami tovább növeli az értékesítést.

A közeg meghatározza a szerelvény tervezését

Az iparban általában csővezetékekben továbbítják az 
anyagokat. Az anyag tulajdonságai (gáz, víz, savas vagy 
lúgos oldat, por, granulátum) és a szállítási paraméterek 
(hőmérséklet, nyomás) alapvetően meghatározzák a sze
relvény tervezésének alapjait. Agresszív anyagok esetén a 
szerelvénynek jó korrózióálló anyagból kell készülnie. 
Az alkalmazandó szerelvény lehet szelep, gömbcsap, toló
zár vagy pillangószelep, és a kiválasztás alapja a szállítan
dó közeg tulajdonsága és az üzemeltetési paraméterek. Ha 
automatizált szerelvényt választunk, más fontos szempon
tokat is figyelembe kell venni (meglévő működtetők típu
sa, rendelkezésre álló interfészek, adatbuszok típusa, sza
bályozás rendszere stb.). A rendszer egészének ismerete 
mellett, a szerelvények egyéni karakterisztikáját is ismerni 
kell, hogy a ,jó ” szelepet ki lehessen választani, a szelep 
ugyanis szinte mindig része a technológiai rendszereknek. 
Az automatizálás kezdetén fejlesztett távműködtetők ma 
kiváltják a kézi kereket és kart, amelyekkel régen a szerel
vényeket működtették. A távműködtetett szerelvényeknek 
alapvetően két változatát használják. Az egyik a ki/be ve
zérlésű, amikor csak a két végpontba kell mozgatni a sze
lepet (teljesen nyit, illetve zár), a másik a szabályozósze
lep, amikor az áramlás mennyiségét folyamatos 
vezérléssel állítják be. A távműködtetett szerelvények ará
nya folyamatosan növekedett az elmúlt években. Jelenleg 
70/30 az arány a kézi működtetésű szerelvények javára, de 
szakértők szerint a feldolgozóiparban nemsokára fele-fele 
arányban fogják használni a kézi és automata szerelvénye
ket. Az arány eltolódását a kezelőszemélyzet számának fo
lyamatos csökkenése okozza. A minőség javítása és az 
egyenletes termelés igénye növeli a központi vezérlés ará
nyát, ami szintén az automatikus szerelvények tömeges al
kalmazásához vezet. A modem automatikus szelepek, akár 
pneumatikus, akár hidraulikus vagy elektromos hajtásúak, 
szintén tartalmazhatják az önellenőrző érzékelőket (korai 
meghibásodásjelzést és a hiba okának jelzését), amelyek 
növelik az irányítási rendszer megbízhatóságát. Az intelli
gens szelepek ilyen módon fokozzák a biztonságot, csők-
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kentik a ráfordításokat és az üzem állásidejét. A fentiek 
mellett az intelligens ellenőrzőrendszerek növelik a szele
pek életciklusát, és csökkentik az életciklus költségeit. 
Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a szelepek automa
tizálási költsége függ a működtetés módjától (kézi, pneu
matikus, elektronikus) vagy a szelep típusától is. A külön
böző variációk jelentős eltérést okoznak a beruházási 
költségben, az üzemeltetési és energiaköltségekben.

Együttműködés segíti a közepes méretű 
társaságokat

A csővezetékeket és üzemeket építő iparág növekvő igé
nyei a szerelvénygyártó társaságok fejlesztési részlegeit a 
lehetőségeik határáig terhelik. Ezek a társaságok javarészt 
kis és közepes méretűek, ezért közös fejlesztéseket végez
nek például Németországban a VDMA keretében. Sok sze
relvénygyártó működik szorosan együtt az egyetemekkel 
és kutatóintézetekkel a fejlesztési tevékenység optimálásá
ra. A fejlesztés célja, hogy a hagyományos fizikai prototí
pus készítése helyett szimulációval vizsgálják az új szerel
vény viselkedését. Ezzel időt és pénzt lehet megtakarítani.

A kiállítás újdonságai

A Pfeiffer Vacuum GmbH (D-35614 Asslar, Németország, 
www.pfeiffer-vacuum.net) bemutatta a HiMag 2400 típu
sú mágneses csapágyazású, vákuum-turboszivattyúját. 
A teljesítménye 2 100 liter/s nitrogénre, és könnyű gázok
ra rendkívül nagy kompresszió viszonnyal (10 000 hidro
génre). A világon első mágnesesen lebegtetett (angol rövi
dítése MagLev) szivattyú, amely motorral egybeépített

1. ábra. HiMag™ 2400 típusú szivattyú
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szabályozóval van ellátva. A szivattyú fényképe az 1. áb- 
. rán látható.

A szivattyút elsősorban a félvezetőipar használja nagy 
vákuum előállítására. Mágnesesen lebegtetett forgórészű 
turbo-vákuumszivattyút még két társaság szállít különálló 
nagyméretű vezérlővel, az Alcatelvakuum koreai üzeme és 
a BOC-Edwards GmbH (Kircheim, Németország), ez 
utóbbi a SEIKO SEIKI japán céggel közösen.

Különleges zárószerelvényeket mutatott be a Cera Sys
tem VerscheiBschutz GmbH (Hermsdorf Németország). 
A kerámia bélésű és záróelemű szerelvények korróziónak 
és koptatóhatásnak jól ellenállnak. Lehetséges szerkezeti 
anyagok: cirkónium-oxid, alumínium-oxid vagy szilici- 
um-karbid. A ház 1.4301 korrózióálló acélból készül. 
A gömbcsapok DN15 és DN200 közötti méretben készül
nek. A záróelem nyílása lehet rés, háromszög és kör alakú. 
A szerelvények tömítését a polírozott kerámiafelületek 
biztositják, és nem használnak tömítést a záróelemnél. 
A Cerapraecis gömbcsap rajza a 2. ábrán, záróelemei a
3. ábrán, átfolyási tényezője az 1. táblázatban látható.

A tolózárak DN10 és DN50 közötti méretben készül
nek. Szerkezeti rajzuk a 4. ábrán, átfolyási tényezőjük a 2. 
táblázatban látható.

Mind a gömbcsapok, mind a tolózárak DIN/ISO 5211 
szerinti csatlakozófelülettel rendelkeznek a hajtóművek 
részére.

2. ábra. Cerapreacis gömbcsap

A De Dietrich Process System SAS (Zinswiller, Fran
ciaország) két témakörünkbe vágó újdonságot mutatott be. 
Az egyik az acélgyűrűben zománccal rögzített nézőüveg, 
amit a zománcozott készülékeknél használnak. 
A búvónyílás fedélbe épített nézőüveggel a hagyományos 
kialakítású csonkba épített nézőüvegnél nagyobb terület 
látható, és kevesebb tömítéssel szerelhető, ami csökkenti a

1. táblázat
A Cerapraecis SSK3100 gömbcsap Kv értékei

Karima-
átmérő Résfajta

Záróelem

DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN200

DN25 Rés 7
Kulcslyuk 11
Háromszög 17
Kör 28

DN32 Háromszög 15
Kör 22

DN40 Rés 5
Kulcslyuk 9
Háromszög 15 38
Kör 22 77

DN50 Háromszög 15 36 77
Kör 22 65 125

DN65 Háromszög 36 70 140
Kör 65 110 230

DN80 Háromszög 35 68 110 230
Kör 57 96 210 360

DN100 Háromszög 66 105 210 360
Kör 92 200 290 600

DN125 Háromszög 100 200 340
Kör 190 270 500

DN150 Háromszög 190 310 900
Kör 250 435 1300

DN200 Háromszög 300 785
Kör 400 1005 2200
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2. táblázat
A Cerapreacis SSV 2200 tolózár Kv/Cv értékei

Névleges
átmérő

Nyílás
típusa

Középső elem mérete

DN10 DN15 DN20 DN25

DN 10-től 
DN40-ig

Rés 2,2/2,6
Háromszög 3,6/4,2 6/7
Kör 6/7 9/10,5

DN20-tól
DN50-ig Háromszög 11/13 17/20

Kör 18/21 28/33

3. ábra. Cerapraecis gömbcsap záróelemei

szivárgás lehetőségét. Az új nézőüveg DN50-től DN200 
méretig kapható. A másik újdonság a gyógyszeriparba 
használt zománcozott duplikátorok helyben tisztítható fe
nékszelepe (gombaszelep) „Clean Valve”. A szelepház és a 
szelepszár zománcozott. A szelepszárat a tömítéssel érint
kező részén hengeresre munkálják meg, és a PTFE tömí
tést alkalmaznak a hagyományos grafitzsinóros tömítés 
helyett. A folyadékkivezető csonk magasságában kb. 5°-os 
szögben egy tangenciális mosatócsonkot építettek be. 
A folyadékkivezetést úgy alakították ki, hogy ne maradjon 
pangó folyadék a szelepházban. Az új szelep méretei meg
egyeznek a hagyományos szelep méreteivel, ezért a veze
tékek módosítása nélkül beépíthetők a régi helyére. Termé
szetesen a Clean Valve szelepek is kaphatók beépített 
hőérzékelővel, amelyek a működő készülékből is teljes 
biztonsággal kivehetők.

Az Allweiler AG (Radolfzell, Németország) két újdon
ságot mutatott be. Az ALLCLEAN sorozat gyógyszer-, 
élelmiszer-ipari és kozmetikai felhasználásra. A sorozatba 
centrifugál és térfogatkiszorításos szivattyúk tartoznak. 
Mindegyik alkalmas megbontás nélkül CIP (Cleaning In 
Place) és SÍP (cleaning with hot steam) tisztításra, fertőtle

4. ábra. Cerapraecis tolózár szerkezeti rajza

nítésre a csatlakozások vagy a szivattyú megbontása nél
kül. A szivattyúk megfelelnek a 3A-US-Sanitary szab
ványnak és minősítettek az európai EHEDG előírások sze
rint is. A másik újdonság a mágneskuplungos hajtású 
háromtengelyű csigaszivattyú kenő hatású folyadékok ré
szére. A folyadékok viszkozitása 2 és 750 mm2/s, a szállí
tó teljesítmény 10 és 110 l/min között lehet.

ÖSSZEFOGLALÁS

Vigh László: Biztonságos szállítás, emisszió nélkül
A veszélyes vegyi anyagok és más alapanyagok jelenléte és a 
vegyipari folyamatok természete miatt a vegyipar veszélyt jelent 
a környezetére. Miként a múltban, a szivattyúk, szerelvények és 
tömítések gyártói ki fogják alakítani a legfontosabb számszerű 
adataikat a következő ACHEMA-ig az emisszió meghatározásá
ra. A látogatók újra és újra az egyetlen kérdést teszik fel: a tech
nológiai berendezések kezelői hogyan tudják az anyagáramokat 
biztonságosan mozgatni emisszió nélkül, és mindenekelőtt mi a 
leggazdaságosabb módja ennek. A cikk ismerteti az emisszió
csökkentés trendjeit és néhány megoldást.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 94 (2004)]

SUMMARY

L. Vigh: Handling Media Safely Without Emissions
By their nature and because of the presence of hazardous chemi
cals and other raw materials, chemical process operations pose 
inherent dangers. As in the past, the manufacturers of pumps, fit
tings and seals will form what in numerical terms will be the most 
important contingent at the next ACHEMA. Visitors to the fair 
will once again be asking one key question: how can operators of 
a process technology facility handle material flows safely with
out emissions and above all, what is the most cost effective way 
of doing this? The article reviews the trends and some solutions 
of the decreasing of emissions.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Tömpe Péter: A poligráfia alkalmazása a gyógyszer- 
gyári analitikában 

Nagy Iván: Automatizálás

Berente BálintSzekeres Gábor: Integrált és jövó'be 
mutató megoldások a környezetvédelemben, teljes 
körű vizsgálódás 

Vigh László: Kémiai biztonság
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Személyi hírek

MTESZ Emlékérem 2003.

2003. december 16-án egyesületünk két 
tagja, dr Pallos László, az egyesület május
ban leköszönt alelnöke és dr. Vámos Éva, a 
Kémia- és Vegyipar-történeti Szakosztály 
elnöke részesült MTESZ Emlékéremben. 
Mindkettőjüknek gratulálunk, és az alábbi
akban ismertetjük tevékenységüket, amiért 
e rangos kitüntetésben részesültek.

Pallos László tanulmányait 1947-51 
között a BME Vegyészmérnöki Karán vé
gezte, ahol vegyészmérnöki diplomát szer
zett. Először tanársegéd a BME Szerves 
Kémiai Intézetében, majd az Egyesült 
Gyógyszer és Tápszergyár (ma EGIS) kuta
tó laboratórium vezetője (1960-76). 
1976-79 között Budakalászon a Gyógynö
vénykutató Intézet tudományos igazgató- 
helyettese, 1979—89-ig, nyugdíjba menete
léig az EGIS Gyógyszergyár kutatási 
igazgatója.

Kimagasló tudományos tevékenysége: 
kémiai tudományok kandidátusa, majd
1980- tól a kémiai tudományok doktora,
1981- től c. egyetemi tanár. 75 tudományos 
közlemény, 70 alapszabadalom, tudomá
nyos könyv, illetve könyvfejezet szerzője, 
tagja az MTA Szerves Kémiai Bizottságá
nak. Kiemelkedő munkássága elismeréséül 
1985-ben Állami Díjat kapott. A vegyész
mérnöki diploma megszerzése után azon
nal bekapcsolódik a Magyar Kémikusok 
Egyesülete életébe. Az MKE elnökségi tag
ja. Eveken át irányítja a Szerves és Gyógy
szerkémiai Szakosztály munkáját a szak
osztály elnökeként. 1999-2003-ig az MKE 
alelnöke.

Dr. Vámos Éva 1977-től az Országos 
Műszaki Múzeum képviselője a MTESZ 
Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsá
gában, melynek 1984-től társtitkára,

1989-től titkára lett. 1983-tól titkára az 
„Újabb eredmények a hazai tudomány-, 
technika és orvostörténet köréből” című or
szágos ankétnak. 1973-tól társszerkesztője 
az ankét anyagát kiadó Tudomány-, Techni
ka-, Orvostörténet című periodikának. 
A TTB keretében négy nemzetközi konfe
renciát szervezett. A Magyar Kémikusok 
Egyesülete Kémia- és Vegyipartörténeti 
Szakosztályának 1987-től titkára, 2003-tól 
elnöke. A szakosztály keretében négy nem
zetközi konferenciát szervezett. 1981-től 
tagja, 1996-tól vezetőségi tagja a Textilipa
ri Műszaki Tudományos Egyesület Tudo
mány- és Technikatörténeti Szakosztályá
nak.

Az Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesülettel közösen rendezte
1996-ban a Nemzetközi Technikatörténeti 
Bizottság (ICOHTEC) 300 fős konferen
ciáját.

Oktatói kitüntetések a magyar kultúra napján

A magyar kultúra napja alkalmából (január 
19-én) egyetemi oktatókat, pedagógusokat 
és köztisztviselőket tüntetett ki Magyar Bá
lint oktatási miniszter. A Néprajzi Múze
umban rendezett ünnepségen több mint 
százan, közöttük több vegyész vehettek át 
díjakat és elismeréseket. Az oktatási mi
niszter a magyar felsőoktatás területén

iskolateremtő, nemzetközi elismertségű 
munkájáért Szent-Györgyi Alben-díjat ado
mányozott Fogassy Elemérnek, a Budapes
ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
egyetemi tanárának, a kémiai tudomány 
doktorának és Hlavay Józsefnek, a Veszpré
mi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárá
nak, a kémiai tudomány doktorának.

Az alap-, közép-, felsőfokú oktatási és 
szakoktatási területen végzett magas szín
vonalú munkáért, valamint a pedagógiai 
gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos 
tevékenységért Apáczai Csere János-díjat 
adományozott Kalaus Györgynek, a Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem egyetemi tanárának, a kémiai tu
domány doktorának.

A kitüntetteknek gratulálunk.

Díjnyertes fiatalok

Az ó'szi radiokémiái napok Hevesy 
György tiszteletére alapított ifjúsági 
eló'adói nívódíjáért folytatott verseny 

helyezettjei 1 2 3

1. Boros Márton (ELTE Magkémiai Tan
szék)

2. Radó Krisztián (Veszprémi Egyetem 
Radiokémia Tanszék

3. G mél ing Katalin (MTA KK, Izotóp- és 
Felületkémiai Intézet)
A díjak kiosztására 2003. november

3-án a Magyar Tudományos Akadémián a

„Tudomány napja” rendezvénysorozat ke
retében került sor.

A Budapesti Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem Vegyészmérnöki 

Karán 2003. november 11-én 
megrendezett Tudományos diákköri 

konferencia díjnyertes hallgatói

Kiemelt I. díjban részesültek 
REKTORI KÜLÖNDÍJ

Bóna Annamária: A humán epidermális 
keratinok struktúrája és mutációi, a KRT5

és KRT14 mutációk vizsgálata (Biokémiai 
és biotechnológiai szekció, témavezetők: 
Dr Kárpáti Sarolta és Dr Csikós Márta, 
SE-ÁOK Bőr- és Nemikórtani Klinika)

PRO PROGRESSIO DÍJ
Molnár Péter: Királis alkoholok reszol- 
válása szuperkritikus extrakcióval (Kémiai 
technológia és vegyipari műveletek szek
ció, témavezető: Dr. Simándi Béla, Vegy
ipari Műveletek Tanszék)

INNOTECH DÍJ
Naszálvi Lívia: Új kromofór és fluorofór 
lipofd anionok szintézise, jellemzése és jel
zőmolekulaként való alkalmazása (Szerves
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kémia szekció, témavezető: Dr. Huszthy 
Péter, Szerves Kémia Tanszék)

RICHTER DÍJ
Tóth Flórián: Új szintézisstratégia alkal
mazása a 15-B-hidroxivinkadifformin elő
állítására (Szerves kémia szekció, témave
zető: Dr. Kalaus György, Szerves Kémia 
Tanszék)

CHINOIN DÍJ
Bereczki Laura: Koronaéter-komplexek 
vizsgálata termikus analitikai módszerek
kel (Analitikai, elméleti és fizikai kémia 
szekció, témavezetők: Dr. Marthi Katalin 
és Dr. Pokol György, Általános és Analiti
kai Kémia Tanszék)

EGIS DÍJ
Farkas Renáta: Az 1 -(2,4,6-trialkilfenil)- 
foszfolok 1H —¥ 2H átrendeződésének vizs
gálata (Szerves kémia szekció, témavezető: 
Dr. Keglevich György, Szerves Kémiai 
Technológia Tanszék)

MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETÉNEK 
DÍJA

Petrov Klára: Háromtagú gyűrűs szililének 
stabilitása és stabilizálhatósága (Analitikai, 
elméleti és fizikai kémia szekció, témave
zető: Dr. Veszprémi Tamás, Szervetlen Ké
mia Tanszék)

I. díjban részesültek
Lovrics Klára: Az oxálsavas BZ oszcillátor 
reakcióinak vizsgálata és modellezése 
(Analitikai, elméleti és fizikai kémia szek
ció, témavezetők: Dr. Noszticzius Zoltán és 
Dr. Wittmann Mária, Kémiai Fizika Tan
szék)
Tóth Attila: A mitózisos és meiózisos szapo
rodás közti átmenet szabályozásának model
lezése hasadó élesztőben (Biokémiai és bio
technológiai szekció, témavezetők: Dr. 
Novák Béla és Dr. Csikász-Nagy Attila, Me
zőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék) 
Pukáncsik Mária: A dUTPáz enzim köl
csönható fehérjehálózatának vizsgálata 
Drosophila Melanogasterben (Biokémiai 
és biotechnológiai szekció, témavezetők: 
Dr. Vértessy G. Beáta, MTA SZBK Enzi- 
mológiai Intézet)

A 2003. november 14-16. között 
megrendezett Erdélyi Vegyészkonferen
cia diák-poszter szekciójának győztesei

7. díj
Naran Gomhosuren. Vincze Zoltán. Kotschv 
András. Mincsovics Emil. Dibó Gábor (ÉL
TÉ Szerves Kémiai Tanszék), témavezető: 
Dibó Gábor
A túlnyomásos rétegkromatográfia alkal
mazása a kombinatorikus kémiában

II. díj
Hodrea Judit (Babes-Bolyai Tudomány- 
egyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kar / 
Pécsi Tudományegyetem), témavezetők: 
Majdik Kornélia, Kilár Ferenc 
Aminosav-észter származékok sztereo- 
szelektív elválasztása transzferrinnel

III. díj
Kilár Anikó. Stellán Hiertén. Dibó Gábor 
(ELTE Szerves Kémiai Tanszék), témave
zető: Dibó Gábor
Aromás vegyületek és poliszacharidok köl
csönhatásának vizsgálata kapilláris elektro- 
forézissel

Miskolci Egyetem Anyag és Kohómér
nöki Karán 2003. december 1-jén meg

tartott Tudományos Diákköri Konferen
cián díjazott TDK dolgozatok

KÉMIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM SZEKCIÓ
7. díj és előadói díj

Baranyai Viktor Zsolt: Tüzelés-ellenőrző 
diagram számítógépes modellezése, konzu
lens: Dr. Szűcs István, Dr. Zupkó István

I. díj
Farkas Gábor: Szerves szorbensek redoxi 
kapacitásának meghatározása, konzulens: 
Dr. Lakatos János
Rugóczkv Péter: Karbon gyöngy katalizá
torhordozó előállítása polimerekből, kon
zulens: Dr. Lakatos János

II. díj
Cserta Erzsébet: Tüzelőanyag-adalékok 
hatása a hevített darab felületére és a lég- 
szennyezők keletkezésére, konzulens: Dr. 
Szűcs István, Dr. Raisz Iván, Kovács Árpád 
Baranyai Viktor Zsolt: Vörösiszap nehéz
fém-ion megkötőképességének vizsgálata, 
konzulens: Dr. Lakatos János

III. díj
Pesei György -  Kanász Tamás: Fitomassza 
tüzeléstechnikai jellemzőinek meghatáro
zása, konzulens: Dr. Szűcs István

METALLURGIAI SZEKCIÓ 
Horváth Dávid: Szelektív gallium-kinyerés 
timföldgyári oldatokból oldószeres extrak- 
cióval, konzulens: Dr. Kékesi Tamás

2003. évi Intézményi Tudományos Diák
köri Konferencia, Veszprémi Egyetem 

Kémiai és Vegyipari Szekció

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TAGOZAT I.
7. díj

Herseczki Zsanett: 2,4-Bisz(difenil-foszfi- 
no)-pentán analóg ligandumok előállítása 
és alkalmazása enantioszelektív szintézi

mkl

sekben (Mérnöki Kar, Szerves Kémia Tan
szék), témavezető: Dr. Bakos József és 
Hegedűs Csaba
Valicsek Zsolt: Vízoldható, anionos porfi
rin higany(II)ionokkal alkotott SAT komp
lexeinek egyensúlyi, fotofizikai és fotoké
miai vizsgálata (Tanárképző Kar, Általános 
és Szervetlen Kémia Tanszék), témavezető: 
Dr. Horváth Ottó

III. díj
El-Zein Viktória: Dikarbonsavak fotooxi- 
dációja a TiO-, különböző módosulatain 
Ag+-ionok jelenlétében (Tanárképző Kar; 
Általános és Szervetlen Kémia Tanszék), 
témavezető: Szabóné dr Bárdos Erzsébet 
Fördős Eszter: Új módszer alkil-kobalt- 
karbonilok és acil-kobalt-karbonilok előál
lítására (Mérnöki Kar, Szerves Kémia Tan
szék), témavezető: Dr. Ungváry Ferenc 
Ungvári Neszta: Alifás diazovegyületek 
karbonilezésének vizsgálata (Mérnöki Kar, 
Szerves Kémia Tanszék), témavezető: Dr. 
Ungváry Ferenc

Dicséret
Baloeh János: Jódferrocén homogénkatali
tikus karbonilezése aminosav-észterek je
lenlétében (Mérnöki Kar, Szerves Kémia 
Tanszék), témavezető: Skodáné dr. Földes 
Rita és Dr. Szarka Zsolt

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TAGOZAT II.
77. díj

Habaveb Zoltán: Poliolefm hulladék kémi
ai újrahasznosításának vizsgálata (Mérnöki 
Kar, Ásványolaj- és Széntechnológia Tan
szék), témavezető: Dr. Bartha László 
Kereszturv László és Nguven Kha Viet Són: 
Kén- és benzoltartalmú n-hexán frakciók 
izomerizálásának vizsgálata (Mérnöki Kar, 
Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék), 
témavezető: Dr. Háncsok Jenő 
Gungl Eszter: Polisztirol tartalmú polimer 
hulladékok termikus és katalitikus degradá- 
ciójának vizsgálata (Mérnöki Kar, Ásvány
olaj- és Széntechnológia Tanszék), témave
zető: Dr. Bartha László 
Ladányi Mónika: Keményítő alapú anionos 
flokkulálószerek ionerősségének vizsgálata 
(Mérnöki Kar, Vegyipari Műveleti Tan
szék), témavezető: Dr. Marton Gyula és Dr. 
Dénes Béláné
Simon Kornélia: Napenergiás vízmelegítő 
rendszer hőtároló kapacitásának vizsgálata 
és optimalizálása (Mérnöki Kar, Környezet
mérnöki és Kémiai Technológia Tanszék), 
témavezető: Dr. Kun-Szabó Tibor

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TAGOZAT III.
II. díj

Bökrössv Éva: Ivóvizek toxikus elemtartal
mának eltávolítása (Mérnöki Kar, Föld- és
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Környezettudományi Tanszék), témaveze
tő: Dr Hlavay József 
Zalka Zsuzsanna: Radon és leányelemei
nek vizsgálata a Tapolcai Kórházbarlang
ban (Mérnöki Kar, Radiokémia Tanszék), 
témavezető: Dr. Somlai János

III. díj
Horváth Hajnalka: A Sándorhegyi Mészkő 
Formáció geokémiai vizsgálata (Mérnöki 
Kar, Föld- és Környezettudományi Tan
szék), témavezető: Dr. Raucsik Béla 
Varga Zsófia: A talaj mint a másodlagos 
szerves aeroszol feltételezett forrása (Mér
nöki Kar, Föld- és Környezettudományi 
Tanszék), témavezető: Dr Gelencsér And
rás

Dicséret
Kis Annamária Ágota: Légköri száraz és 
nedves ülepedés vizsgálata a Balaton terüle
tén (Mérnöki Kar, Föld- és Környezettudo
mányi Tanszék), témavezető: Dr. Hlavay Jó
zsef

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TAGOZAT IV.
II. díj

Tófalvi Renáta: Elektromos vezetőképes- 
ségi detektoijel becslése szerves és szervet
len ionok kromatográfiás elválasztási kö
rülményeinek javítása céljából (Mérnöki 
Kar, Analitikai Kémia Tanszék), témaveze
tő: Dr. Hajós Péter

III. díj
Kovács Máté: Kloridion indirekt úton való 
atomspektroszkópiai meghatározása (Mér
nöki Kar, Analitikai Kémia Tanszék), téma
vezetők: Dr Borszéki János és Dr. Halmos 
Pál

Dicséret
Naev Laios Viktor: A mechanikai aktivá
lással módosított kaolinit kémiai, fizikai, 
szerkezeti és felületi tulajdonságainak 
elemzése (Mérnöki Kar, Szilikát- és 
Anyagmérnöki Tanszék), témavezető: 
Kristófné dr. Makó Éva 
Vágvölgvi Veronika: Mechanokémiailag 
aktivált kaolinit öregedés vizsgálata (Mér
nöki Kar, Analitikai Kémia Tanszék), téma
vezető: Dr. Kristóf János 
Vajda Tibor: Alifás karbonsav-anionok és 
oxoanionok analitikai elválasztásának ter
vezése (Mérnöki Kar, Analitikai Kémia 
Tanszék), témavezető: Dr. Hajós Péter és 
Horváth Krisztián

V. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TAGOZAT V.
III. díj

Buda Bolond: Gumiőrleménnyel módosí
tott útépítési bitumenek vizsgálata (Mérnö
ki Kar, Ásványolaj- és Széntechnológia 
Tanszék), témavezető: Dr Deák Gyula 
Fazekas Bence: Gumiőrlemények hatása a 
gumibitumen kompozíciók tulajdonságaira

(Mérnöki Kar, Ásványolaj- és Széntechno
lógia Tanszék), témavezető: Dr Deák Gyula 
Lukács Xénia: Gumibitumenek Teológiai 
tulajdonságainak tanulmányozása (Mérnö
ki Kar, Ásványolaj- és Széntechnológia 
Tanszék), témavezető: Dr Bartha László

VI. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TAGOZAT VI.

II. díj
Horváth Barnabás: Kompozit anyagok 
dielektromos tulajdonságainak vizsgálata 
(Mérnöki Kar, Fizika Tanszék), témaveze
tő: Dr. Szalai István

III. díj
Rutkai Gábor: Lennard-Jones fluidum in- 
verziós görbéjének meghatározása Monte- 
Carlo szimulációkkal (Mérnöki Kar, 
Fizikai Kémia Tanszék), témavezető: 
Dr Kristóf Tamás
Varga Tibor: Nem pontszerű dipólussal 
rendelkező dipoláris merevgömb fluidum 
Monte-Carlo szimulációs vizsgálata (Mér
nöki Kar, Fizikai Kémia Tanszék), témave
zető: Dr Boda Dezső

A kihintetteknek és témavezetőiknek gra
tulálunk.

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Az MTA Kémiai Osztályának ünnepi ülése Görög Sándor 
akadémikus, osztályelnök 70. születésnapja alkalmából

Az ünnepi ülésre 2004. január 6-án került 
sor a Magyar Tudományos Akadémia szék
házának nagytermében, amelyet zsúfolásig 
megtöltött Görög Sándor akadémikus tisz
telőinek széles tábora, akadémikusoktól az 
egyetemi hallgatókig, a családtagok, mun
katársak és barátok.

Az ülés első részében köszöntők hang
zottak el. Kroó Norbert akadémikus, az 
MTA főtitkára az Akadémia elnökségének 
nevében fejezte ki jókívánságait és mondott 
köszönetét Görög Sándornak az elnökség 
munkáját segítő aktív, mindig építőjellegű 
közreműködéséért. Pungor Ernő akadémi
kus, az Analitikai Kémiai Bizottság örökös 
tiszteletbeli elnöke Görög Sándort az anali
tikus társadalom nevében köszöntötte. Ki
emelte az ünnepelt szakmai érdemeit a ma
gyar gyógyszer-analitika tradicionálisan 
magas színvonalának megőrzésében. Lip- 
ták András akadémikus, a Kémiai Osztály 
korábbi elnöke az osztály nevében üdvö
zölte Görög Sándort, akinek osztályelnöki 
tevékenységét a következő szavakkal jelle

mezte: „Görög Sándort úgy ismerjük, mint 
zenét, festészetet, kirándulásokat és anek
dotákat szerető, kedves, szelíd, barátságos 
kollégát. Bajvívó szerepben még sosem lát
tam, különösen nem, ha saját dolgait kellett 
védenie, de vértet öltött, ha az osztály, egy 
kiváló kolléga, egy tudományterület vagy 
egy tudományág szorult támogatásra.” 
Beck Mihály akadémikus Görög Sándor 
szélsőséges helyzetekkel tarkított szakmai 
indulását idézte fel: „Már harmadéves ko
rában bekapcsolódott a szegedi Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Intézet munkájába és 
én voltam az a szerencsés, aki diploma- 
munkájának és doktori értekezésének 
munkálataiban vezethettem. Nagyszerű 
2 év volt, melynek 12 dolgozatában közölt 
eredményeit ma is érvényesnek mondha
tom. ’56-os szereplése miatt Görög Sán
dornak távoznia kellett Szegedről, de a 
Richter Gedeon Gyár és a gyógyszer-anali
tika tudománya hálás lehet R. J.-nak, aki az 
eltávolítást kezdeményezte, mert az akkor 
nagyon rossz fordulat Görög Sándor életé

ben egy nagyszerű karrier kiindulópontjává 
vált”.

A köszöntők elhangzása után tartal
mukban és formájukban egyaránt magas
színvonalú, Görög Sándor munkájához, ér
deklődési köréhez kapcsolódó 20-30 perces 
tudományos előadásokra került sor. Ennek 
programja a következő volt:

„Kapilláris elektroforetikus módszerek 
a gyógyszer-analitikában és a racionális 
hatóanyag tervezésben ’’ (előadó: Idei Mik
lós az MTA Doktora, társszerző Kéri Györ
gy DSc). Idei Miklós előadásában képet 
kaptunk a módszerek felhasználhatóságá
ról és teljesítőképességéről a peptidek ana
litikájában, igazságügyi és környezetvédel
mi minták analízisében, a proteom-, illetve 
genomkutatásban. „Apró megfigyelések, 
nagy hatások: a „pillangó effektus ” érvé
nyesülése az analitikában néhány szerke
zetkutatási példán bemutatva (előadó: ijj. 
Szántay Csaba, az MTA Doktora, társszer
zők: Balogh Gábor, Demeter Adám PhD, 
Tárkányi Gábor PhD). Szántay Csaba ér
dekes előadásában arra mutatott be példá
kat, hogy ipari kutató, ha elhivatott (ilyen 
volt Görög Sándor is) képes értékes alap
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kutatási eredmények produkálására olyan 
helyzetekben is, amikor a probléma gyors 
megoldásának kényszere alatt dolgozik. 
„Egy gyógyszermolekula túranaplója’’ 
(előadó: Noszál Béla, az MTA Doktora). 
A tudományos program záró előadását 
Noszál Béla műfajilag formabontó módon 
abban a formában tartotta, amelyben egy 
gyógyszermolekula naplóba írhatná vi
szontagságos utazását egy nagy hatékony
ságú folyadékkromatográf oszlopban, illet
ve magában az emberi szervezetben. 
A „túrázó” gyógyszermolekula megpróbál
tatásokkal terhes utazásának naplóját a köz
ismerten természet- és zenebarát Görög 
Sándor professzornak, mint „túratársnak” 
dedikálta.

Az ülés lezárásaként az ünnepelt szólt a 
hallgatósághoz. Miután köszönetét mon
dott az ülés rendezőinek, a köszöntőket tar
tó pályatársainak és az előadóknak, pályá-

Hírek az iparból
Richter Gedeon Rt.

51-ről 63%-ra növelte tulajdoni részesedé
sét a Richter a lengyel GZF Polfa gyógy
szergyárban. A részvényeket a lengyel ál
lamkincstártól vette 29,8 millió zlotyért.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A MÓL Rt. az EU irányelveinek megfelelő
en folytatja fejlesztési programját Százha
lombattán. Az összesen 55 milliárd forintos 
beruházás nyomán 2005-től kizárólag 
„kénmentes” gázolajat és benzint forgal
maz a cég, amely a két éve indított fejlesz
téseknek köszönhetően az uniós határidő
nél négy évvel korábban, már 2005-ben 
teljesíti ezt az előírást. Az új üzemekben 
novemberben-decemberben indulhat a ter
melés, amelynek nyomán az évi 2,3 millió 
tonna gázolaj jövőre kénmentesen kerül 
forgalomba. A kiskereskedelemben értéke
sített benzinfogyasztás megközelítően 40 
százalékát kitevő, évi 830 ezer tonna MOL- 
benzint is kéntelenítve állítják majd elő. 
A fejlesztéseknek köszönhetően jövőre az 
ideinél 96 százalékkal kevesebb ként tartal
maznak majd a MÓL által forgalmazott 
üzemanyagok -  tájékoztatott Lukács Bea 
szóvivő.

Komolyabb infrastrukturális beruházá
sok, illetve az import hővülése nélkül nem 
képzelhető el valódi verseny a magyar gáz
piacon a Világgazdaság szerint. 2004 elején 
két nagyfogyasztó, a BorsodChem Rt. és a 
Nitrogénművek Rt. kötött vagy köt szabad 
piaci szerződést, valószínűleg mindketten a 
MÓL Rt. kereskedőtársaságával állnak 
kapcsolatban. Összesen 650 millió köbmé
ter földgázt vásárolnak. A liberalizációval a

mkl

járói, emlékeiről beszélt. Elmondta, hogy 
eredményeinek kulcsa egyrészről az, hogy 
kémikusként, analitikusként, gyógyszer
analitikusként dolgozhatott, másrészről 
pedig az, hogy tanulmányait a Szegedi Tu
dományegyetemen végezhette, ahol megis
merte a kémiai kutatás szépségeit, mód
szertanát. Nagy szeretettel beszélt a kémiát 
Buchböck Gusztávnál hallgatott tudós or
vos édesapjáról, dr. Görög Dénesről, akitől 
a kémia alapjait tanulta meg, és Diósy 
Ákosról, a kőszegi Bencés Gimnázium ta
náráról, akinek felejthetetlen kémiaóráin 
egy életre eljegyezte magát a kémiával. 
Változatos élete során számos, a maguk 
idejében negatívumként értékelt esemény 
(nem vették fel az ELTE-re, szépen indult 
szegedi tudományos pályáját politikai 
okokból kényszerült megszakítani) végső 
soron jó irányban befolyásolta pályáját. 
A Richter Rt.-ben eltöltött 45 év során

földgázpiac 70 százaléka nyílt meg, ami 
több mint 170 ezer fogyasztót jelent. Jelen
leg többek között a MÓL Rt.-nek, a Tigáz 
Rt.-nek, a Főgáz Rt.-nek, valamint az Első 
Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.-nek van kereskedési jo
ga a piacon. A földgáz kereskedelem janu
ári részleges liberalizációja nem hozott át
törést a hazai gázkereskedelmi piacon.

Nem kötelező érvényű ajánlatot adott 
be a MÓL Rt. a cseh Unipetrol olaj vegyipa
ri holding 62,99 százalékos részvénycso
magjára. Összesen 7 konszern „állt rajt
hoz”, a cseh kormány 400 millió dollár 
körüli összeget vár az Unipetrolért. A cég 
tulajdonában van a legnagyobb, Benzina 
nevű csehországi benzinkúthálózat (több 
mint 300 töltőállomás), továbbá a 
Chemopetrol nevű olajvegyipari cég. 
Az Unipetrol társtulajdonosa a Ceska 
Rafmerska olajfinomítónak. Ez a három ér
dekeltség szervesen illeszkedne a MÓL és a 
TVK portfoliójába, de vannak olyan 
Unipetrol-részek, mint például a PVC-ket 
előállító Spolana vagy a műtrágyagyártó 
Agrobohemia, amelyek sokkal inkább a 
BorsodChemet érdekelhetik. A CTK hír- 
ügynökség a cseh pénzügyminisztérium 
szóvivőjére hivatkozva jelentette, hogy a 
PKN Őrien és a Royal Dutch/Shell mellett 
a MÓL Rt. is bennmaradt az Unipetrol pri
vatizációjának második körében. A három 
versenyben maradt pályázó közül a brit
holland vállalat 11 -13, a lengyel cég 9-10, a 
magyar társaság pedig 7-9 milliárd koronát 
ajánlott. A három továbbjutó április 30-ig 
adhatja be végső ajánlatát.

A MÓL földgázszállító és -tároló beren
dezéseinek fejlesztésére 150 milliárd forin-

munkahelyének kezdetben igen gyenge 
műszerezettségét is sikerült a tudományos 
előrehaladása szolgálatába állítani: hazai és 
nemzetközi elismertségét a kémiai reakci
ókra alapozott analitikai módszereivel ala
pozta meg. Szavai szerint ma, amikor már 
megfelelő a műszerezettség, a sikeres ipari 
analitikai tevékenység azzal a metaforával 
jellemezhető, hogy a rengeteg rutin jellegű 
munka közben meg kell találni azokat a csi
szolatlan drágaköveket, amelyek megcsi- 
szolásával lehet elismerést szerezni, vagyis 
dolgozatokat, könyveket írni.

Szavait terveinek felvázolásával zárta. 
Ezek között a Richter Rt.-ben végzett to
vábbi tanácsadói tevékenység, az MTA Ké
miai Tudományok Osztálya elnökeként el
végzendő feladatok, összefoglaló cikkek 
írása, hazai és külföldi előadások tartása 
szerepelnek.

Orbán Miklós

tót szán az elkövetkező öt évben -  olvasha
tó a Magyar Energia Flivatalhoz (MÉH) be
nyújtott fejlesztési tervben. A legjelentő
sebb, 100 milliárd forintos beruházásra a 
MÓL Földgázszállító Rt. készül, többek 
között öt év alatt megépítené a harmadik, 
Szlovákiából Magyarországra jövő nagy
nyomású beszállító vezetéket. A MÓL 
Földgáztároló Rt. 50 milliárd forintos fej
lesztést irányoz elő öt évre. Leginkább a té
li időszakban szűkösnek bizonyuló tároló- 
kapacitást bővítené -  közli az MTI-Eco 
értesüléseit a Bloomberg.

A MÓL olajszállításaival foglalkozott a 
horvát Jutamji list című napilap; értesülései 
szerint a MÓL az eddigieknél kedvezőbb 
áron juttatja orosz kőolajhoz az INA-t. 
A horvát társaság olajszükségletének mint
egy 60 százalékát -  3 millió tonnát -  Orosz
országból szerzi be. A Magyarországon ke
resztül csővezetéken érkező olaj vásárlási 
feltételei a MOL-nak az INA-ban történt 
tulajdonszerzését követően már javultak, s 
a MÓL állítólag tárgyalásokat folytat arról, 
hogy a tengeren érkező nyersanyaghoz is 
kedvezőbb áron juthasson hozzá a horvát 
cég. A lap hozzátette: az olajszállítások ol
csóbbá válásán nemcsak az INA-nak, a 
MOL-nak is képződik haszna. A vásárolt 
mennyiség emelkedésével ugyanis egyre 
alacsonyabb árat tud a Jukosztól kiharcolni.

Slovnaft s.r.o.

A MÓL Slovenskotól bérelt 17 kúttal 
együtt összesen 310 töltőállomással rendel
kezik a MÓL leányvállalat Szlovákiában. 
Miután azonos arculatot kapnak, a forga
lom (mind a benzin, mind az üzlet) jelentő
sen megnő. Ezt a programot 2005 végéig be 
kívánják fejezni. Komolyan foglalkoznak
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azzal a kérdéssel is, hogy egységes üzem
anyagkártyát vezessenek be az Adriától 
Lengyelországig a MÓL Csoport kútjainál.

Szlovákia legkeresettebb motorolajának 
gyártását a pozsonyi Slovnaft olajfinomító
ból áthelyezik Komáromba. A nagytulajdo
nos MÓL vizsgálatai ugyanis kimutatták, 
hogy a Madit motorolaj magyarországi 
gyártása olcsóbb, s növelhető a termelé
kenység.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Folyik az új üzemekhez a munkaerő tobor
zása és képzése. Az Olefin-2 üzemhez kb. 
fele részben az Olefin-1-ből mennek át dol
gozók, a másik fele külsős munkaerő. 
A Polietilén-4 üzembe -  az egyidejűleg fo
lyó létszám-hatékonysági programnak kö
szönhetően -  95%-ban sikerült az üzletágból 
dolgozókat kiválasztani. A kezelők intenzív 
angol nyelvtanfolyamon is részt vettek, és 
Japánban is jártak a technológia átvételére.

BorsodChem Rt.

A BorsodChem Rt. bejelentette, hogy a ka
pacitásbővítő program keretében szerző

A Sanofi-Synthélabo január végén bejelen
tette, hogy az ELOXATIN ™-t (oxaliplatin 
injekció) indikációkiterjesztés céljából -  
vastagbélrákban szenvedő betegek adju- 
váns kezelésére -  nyújtotta be az Egyesült 
Államok és Európa törzskönyvezési ható
ságainak (Európában Franciaország a refe
renciaország).

A műtétet követő adjuváns kezelés célja 
a szervezetben maradt valamennyi ráksejt 
elpusztítása, és a gyógyulási arány növelé
se. Alapjában véve az adjuváns terápia nem 
csupán a beteg életének meghosszabbításá
ra ad esélyt, hanem hozzásegít a rák kiújulá- 
sa nélkül, a teljes gyógyulás biztosításához.

A MOSA1C vizsgálat [Multicentric 
International Study of Oxaliplatin/5-Flu- 
orouracil/Leucovorin in the Adjuvant 
Treatment of Colon Cancer /nemzetközi 
multicentrikus oxaliplatin/5 -fluorour- 
acil/leucovorin (5-FU/LV) vizsgálat a vas
tagbélrák adjuváns kezelésére/] hatékony
ságra vonatkozó eredményeit az ASCO

dést kötött a Mitsui érdekeltségébe tartozó 
Chlorine Engineersszel évi 80 ezer tonnáról 
160 ezer tonnára bővíthető membráncellás 
elektrolízisüzem basic designjának kidol
gozására. Mint ismeretes, jelenleg Magyar- 
országon egyedül a BorsodChem működtet 
a klór és a nátronlúg előállítására elektrolí
zisüzemet, de az higanykatódos.

Pannonplast Rt.

A cégbíróság 2003. december 5-én beje
gyezte az áprilisi közgyűlés határozatait. 
Ezzel elhárult az akadály, hogy a november 
3-i rendkívüli közgyűlés határozatai is be
jegyzésre kerüljenek.

Nitrokémia 2000 Rt.

Szén-dioxid kvótaeladási ügyletet kötött a 
Nitrokémia 2000 Rt., ezzel új forrás nyílt 
meg az energiatakarékossági és emisszió
csökkentő beruházások finanszírozására.

Bár az uniós kibocsátás kereskedelmi 
rendszer csak 2005-től indul, megfelelő 
szerződéses biztosítékok esetén az értékesí
tés előzetes feltételes ügyletek formájában 
már most is megtörténhet.

[American Society of Clinical Oncology 
(Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság)] 
39. éves ülésén mutatták be. Ez a döntő 
fontosságú vizsgálat azt mutatta, hogy a 
vastagbélrák jelenlegi standard, műtét utáni 
(adjuváns) kemoterápiával (5FU/LV) 
együtt alkalmazott ELOXATIN™ hatására 
a harmadik év végén 23%-os (p<0,01) ki- 
újulási kockázatcsökkenés következett be a 
primer daganattal operált betegeknél.

Az ELOXATIN™ Franciaországban 
1996 áprilisában kapott forgalomba hozata
li engedélyt az áttétes vastag- vagy végbél- 
rák második vonalbeli, majd 1998 áprilisá
ban az első vonalbeli kezelésére. 
Az ELOXATIN™ egy kölcsönös elismeré
sen alapuló eljárás során elsőként alkalma
zandó kezelésként került jóváhagyásra 1999 
júliusában a jelentősebb európai országok
ban (Franciaország volt a referenciaország). 
A 2003. decemberi, a kölcsönös elismeré
sen alapuló európai törzskönyvezési eljárás 
alapján lehetővé válik az Eloxatin™ teljes

A jövőre induló kereskedelmi rendszer
ben többek között az energiatermelés, a 
kőolaj-feldolgozás, az üveg-, a papír-, a ce
ment-, a mész- és a kerámiaipar vesz majd 
részt -  közölte a gazdasági tárca. A szabá
lyozás szerint, amelyik vállalat a beruházá
sai segítségével a jövőben sikerrel csökken
ti szén-dioxid-kibocsátását, az e kibocsá
tásokat fedező és így felszabaduló kibocsá
tási egységeket értékesítheti az EU bármely 
tagállamában.

ICN Hungária Rt.

A tiszavasvári cég tulajdonosa, az amerikai 
ICN Inc. az elmúlt év végén, november 
12-én, nevet és menedzsmentet váltott. 
Az új név Valeant Pharmaceuticals Interna
tional és Mr. Panic nincs már a vezetőség
ben. Várhatóan ez jelentős változást jelent a 
hazai vállalkozás életében is. A honlapon 
(www.valeant.coml a budapesti iroda sze
repel csak, mint a kereskedelmi tevékeny
ség magyar központja és a termelőhelyek 
jelentős átalakítását említik.

K.Gy.

indikációra (azaz első és második vonalbe
li kezelésre) történő ajánlása: „5-fluo- 
rouracillal és folinsavval kombinálva a 
metasztatikus colorectalis carcinoma (átté
tes vastag- vagy végbélrák) kezelésére”.

Az USA-ban 2004. január 9-én engedé
lyezték az ELOXATIN™-t az áttétes vas
tag- vagy végbélrák első vonalbeli kezelé
sére (a második vonalbeli terápiára 
2002-ben már jóváhagyták). Az új jóvá
hagyás értelmében az USA-ban az 
ELOXATIN™-t 5FU/LV infúzióval kombi
nálva javasolják az előrehaladott vastag-, 
ill. végbélrák kezelésére.

A Sanofi-Synthélabo jelenleg több 
mint 60 országban forgalmazza az 
ELOXATIN™-t áttétes vastag- vagy vég
bélrák kezelésére. Az ELOXATIN™ forga
lom a világon 2003 első kilenc hónapjában 
elérte a 600 millió eurót, és a teljes 2003. 
évre eléri a 800 millió eurót. A Sanofi- 
Synthélabo az oxaliplatint a Debiopharm 
S.A. vállalattal közösen fejleszti. A teljes, 
receptfelírással kapcsolatos információ, a 
kiemelt figyelmeztetéssel együtt, kérésre 
hozzáférhető.

Új gyógyszer a Sanofi-Synthélabo-tól a vastagbélrákban 
szenvedő betegek adjuváns kezelésére
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Egyetemi hírek

Magyarország lemaradt a mérnöki 
és a természettudományos képzésben

Az uniós tagállamokban végzők több mint 
egytizede természettudományos diplomát 
szerez be, és 14 százalékuk végez valami
lyen mérnöki tudományban. Ez jóval ma
gasabb, mint az Egyesült Államokban 
vagy Japánban, és igencsak maga mögött 
hagyja a csatlakozó államok átlagát is. Ma
gyarország jelentősen lemaradt ezen a te
rületen.

Önmagában jó jel az Egyesült Államok 
technológiai fölényét legyűrni szándékozó 
Európai Unió számára, hogy a jelenlegi 15 
tagállamban meglehetősen nagy arányban 
végeznek diákok természettudományos és 
mérnöki szakokon. Az EU statisztikai hiva

talának legújabb jelentése szerint évente 1 
millió 963 ezer diák végez felsőfokon az 
EU-ban. Közülük 11,1 százalék szerez ter
mészettudományos diplomát és 14,6 vala
milyen mérnöki diplomát. (A témában leg
erősebb tagállamok: Svédország, Írország 
és Franciaország.)

Amerikában ugyanez az érték 2 millió 
150 ezer, 8,9 százalék, illetve 8,4 százalék. 
Japánban -  a nyolcvanas évek technológiai 
óriásában -  a természettudományt végzők 
aránya mindössze 2,8 százalék, noha mér
nök rengeteg van: 19,9 százalék. Az Egye
sült Államok magabiztos technológiai 
fölényét, elemzők szerint a jobb munkakö

A Veszprémi Egyetem humoros kiadványai

A Kémcsőkefe első száma 1956 nyarán, azt 
követően 1965-ben, majd 1974-ben, utolsó 
kötete 1983-ban jelent meg. A kiadvány 
köteteit vállalkozó szellemű végzős hallga
tók állították össze a korszak szájhagyomá
nyai, illetve vidám összejöveteleiken el
hangzottak alapján. A szerzők nevei az 
írásoknál nincsenek feltüntetve, jelezve ez
zel is, hogy a kiadvány közös munka ered
ménye. Az 1983-as megjelenés óta újabb 
kötet nem jelent meg, de a diákhumor meg
maradt más kiadványok formájában (saját 
kiadású újságok, mint például a gépészhall
gatók „Csőgörény” című lapja, a diáknapo
kon (VEN azaz Veszprémi Egyetemi Na
pok) megjelentetett szórólapok). Ezekből 
válogatás jelent meg „ Venciklopédia ” cí
men, és az Egyetem 50 éves jubileuma al
kalmából megjelentetett „Száz félév Fél 
százév ” című kiadványban.

Ezekből és saját gyűjteményünkből kí
nálunk néhányat a kedves olvasóknak.

Ferencz Béla -  Bátori Imre

EGY ÉVISMÉTLŐ DALA

A város peremén ahol élek,
beomló alkonyokon, mint füles denevérek
száll a pofon
s lerakódik, mint a guanó, 
keményen, vastagon.
Lelkemre így ült a szerves labor, 
s mint nehéz esők vastag rongyai 
mosogatják a csorba plétetőt, 
úgy mosom a lombik aljáról 
a prepit, a rákövesedőt.

Moshatja lúg is,
mindegy az neki,
lombikot tör az, ki onnan kiveri.
A mérőpárom korán meghalt, 
mert a mosónők korán halnak, 
fáj a fejük az acetontól, 
s hogy mindig falat vakarnak, 
hogy csempét törnek horzsakőnek.
Most is látom, mint mosok, 
s mégis minden csupa mocsok, 
mögöttem az Ágnes egyre csak énekel: 
„Ó irgalom atyja ne hagyj el!”
Beadtam én prepit nem egyet, de százat, 
s mégis csak kivágtak, 
mert egy se kellett 
a kényes tanerőnek, 
csak azt morogta fújva:
„Desztillálja újra!”
S mikor beadtam, megszagolta, 
és rám nézett réveteg:
„Uram az ön lova cukorbeteg!” 
mondta, s egyre csak nevetett.
Míg kisírtam nagy bajom, 
ellopták a lombikom, 
állványomat, a hűtőmet, 
s többen látták ezalatt: 
a vasháromláb elszaladt.
Mikor mindent visszaloptam, 
desztilláltam, extraháltam, 
még a prepim is elveszett, 
hát kapartam a falról meszet, 
megópéztam és beadtam, 
visszaadták azon nyomban, 
hogy ez jó, csak nagyon kevés, 
több legyen a kitermelés!
Rá egy hétre a mentők
elvitték a tanerőt,
de még ott is kékült, hörgött,
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rülmények, a kedvezőbb szabályozási hát
tér és a több pénz biztosítja -  ezek a ténye
zők csábítják el a tudósokat és a mérnökö
ket óriási számban többek között 
Európából is.

A valaha természettudományos és mér
nöki vénájáról híres Magyarország mutatói 
ma már meglehetősen kedvezőtlenek, ha 
csak a végzősök számát nézzük. Hazánk
ban 57 882-en végeztek 2002-ben, 2,4 szá
zalékuk természettudós, 10,1 százalékuk 
mérnök. így az utolsó helyen állunk a ter
mészettudományos és a hatodik helyen a 
mérnökképzésben. A leginkább erre orien
tált csatlakozó országok: Csehország, Szlo
vákia és Litvánia, fwww.magvarorszag.hu.
2004. január 20.)

mert beadtam a meszesgödröt, 
s hogy növeljem az összhatást, 
beleszórtam egy téglarakást.
Mikor a tanerő felépült, 
kiderült nagy nehezen, 
hogy a gyenge elf. prepimből 
házat épít Füreden.
S eljött a diger a laborban.
Ő kérdezett, én vacogtam.
A sarokban ültünk, alkonyodon, 
ő nézett rám és kacagott.
Éreztem kirúg ma este, 
éreztem kirúg, ha hagyom, 
csak ült röhögve, s nézett rám, 
ült az erén, az aranyon.
-  Nézd meg ki vagyok! -  súgtam néki, 
s meglékeltem fejemet.
Az agyamba nézett, s nevetett.
Eljött a hajnal, s a laborban 
pernyét fújtak a szelek, 
mert leégtem és kirúgtak, 
most évet ismételek.

(Kémcsőkefe 1974)

ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

Adiabatikus: melegen tálalt kétszersült 
cukorbetegek részére

Akt: pucér nő egy szál keretben, a szocre- 
álban ugyanez hátulról

Arcus: Arcus Maurélius hadvezér és mate
matikus, a diadalív feltalálója

Atmoszféra: a szegény embert a levegő is 
nyomja

Borsó: menzai zöldtakarmány, leggyako
ribb a sárga változata, falra hányva ter
mesztik



Brikett: Angliából importált labdajáték, 
főleg bányászok űzik 

Ergonómia: teháttan 
Exergia: néhai potencia 
Extraktor: folyadékok szántására haszná

latos régi gép 
Félvezető': üzemmérnök 
Fotométer: az az idő, ami alatt a fény 1 

méter utat tesz meg
Hó': kazánházi ló megállítására szolgáló 

vezényszó

EU-partnerkeresés

Technológiai ajánlatok

Filtration03 hi: 2004. 09. 15.
Hatékony szűrés
Olasz vállalat szűrőberendezések és szi- 
lárdfolyadék-elválasztó berendezések gyár
tására szakosodott saját szabadalmai birto
kában. Keres olyan vállalkozókat, akik di
namikusan terjesztik és szakmai igényes
séggel közvetítik berendezéseiket, továbbá 
nagy volumenű szervizszolgáltatást végez
nek az állami és magánszektor számára.

TO-ELEC hi: 2004. 09. 29.
Elektrokémiai eljárás és know-how 
szennyvízkezelésre
A spanyol Alicante Egyetem kémikusai és 
fizikusai sok tapasztalattal és know-how- 
val rendelkeznek a nehézfémek visszanye
résére és eltávolítására használt elektroké
miai eljárások területén. A sókat, poliklóro- 
zott bifenileket, cianidokat, nitriteket, fe
nolokat vagy mosószereket (tenzid) tartal
mazó szennyvizek hatékonyan kezelhetők 
elektrokémiai eljárással, így nagyságren
dekkel lecsökkenthető a kömyezetszeny- 
nyezés mértéke. Licenc és technológiai 
együttműködésre partnerek jelentkezését 
várják.

lars b sep03 hi: 2004. 09. 30. 
KemRisk® programrendszer kemikáliák 
és kémiai termékek biztonságos kezelésére 
Néhány hatóság érdeklődést tanúsít a legkü
lönbözőbb kemikáliák veszélyes tulajdon
ságai iránt. A velük kapcsolatos eljárások, 
szabályok eléggé bonyolultak, és össze
gyűjtésük nagyon sok munkaórát emészt 
fel. A Kemrisk® program használata leegy
szerűsíti és lerövidíti ezt a fontos tevékeny
séget. Linköpingi svéd vállalat keres együtt
működő és vállalkozó partnereket. 
FBIRC/A/22 11 03 hi: 2004. 10. 10. 
Spektroszenzor on-line 
minőségvizsgálatra
Brüsszeli kutatóközpont közeli infravörös 
tartományban (NIR) működő spektrofoto

Infravörös: a kommunizmus gyermekbe
tegsége

Integrál: hajlott hátú német lovag 
IV: az UV utódja, egysége az egy láb 
Kémcső': kezdő vegyészmérnök lakása 
Mérés: csak
Monológ: egy irányban függ 
Müon: kérdőszó, a válasz rá minden eset

ben az, hogy bion bion 
Nyíróeró': vizsgáztató 
Samott: sem itt s amott

metriás eszköze élelmiszer-ipari nyers
anyagok és termékek 50 és 40 cm közötti 
vastagságú mintáit transzmissziós üzem
módban vizsgálja. A szenzor többváltozós 
kalibrációja révén mennyiségi analízisre és 
például az alma belsejében lévő elváltozá
sok (romlás, rothadás) felismerésére is 
alkalmas. A kutatóközpont licenclehetősé- 
get és közös vállalkozást ajánl fel élelmi
szer-ipari, vegyipari és gyógyszeripari part
nerek részére.

CH-SU-052 hi: 2004.11.05. 
Katalitikus konverterekhez tartószerkezet 
Svájci vegyipari berendezéseket gyártó cég 
katalizátorágyat rögzitő és tartó szerkezet 
kialakítását szabadalmaztatta. A szerkezet 
extrudálható anyagból készül szabadalom
mal védett eljárással, többréteges elren
dezésű. Ajánlott felhasználási területek: 
gázkezelés stacionárius és áramló közegű 
berendezésekben és gázkonverzió. A part
ner mutasson hajlandóságot és készséget a 
szabadalomcsalád és a know-how meg
szerzésére.

NDC119 hi: 2004.11.13.
PYRO-S: folyadék égésgátló 
Görög vállalat folyékony égésgátló ter
méket fejlesztett ki, amely nem korrozív és 
halogénmentes. A rostos, szálas lapok, 
táblák faanyagának előnyös tulajdonságait 
nem rontja le, könnyen behatol a rostok és 
a szálak közé. Az égésgátló környezetbarát, 
könnyen előállítható, mérgező anyagokat 
nem tartalmaz. A vállalat keresi azokat a 
partnereket, akik termékeiket vagy az 
eljárást alkalmazni kívánják.

Érdeklődni lehet: 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

Spektrum: csíkos ital 
Szivattyúk: gépészek házi madarai 
Sztöchiometriai koefficiens: Sztöch 

(1495-1595) által felfedezett 
hiometrikus állandó

Tudor: nagy fejű angol törpék uralkodó há
za. A Dudor- és a Tumor család egyesü
léséből jött létre

Vogel-Bush: besűrítésre alkalmazott bána
tos madár

(SZÁZ FÉLÉV FÉL SZÁZÉV)

P Á L Y Á Z A T

M Ó L  T u d o m á n y o s  D í j r a

A MÓL Rt. 1998-ban Tudományos Dí
ja t alapított azon „szakemberek, kuta
tók jutalmazására, akik a magyar olaj
bányászat és fe ldolgozás terén 
végzett tevékenységükkel m aradan
dót alkottak”. A díjat az MTA keretében 
működő Arany János Közalapítvány 
kezeli. A  díjat a MÓL Rt. vezérigazga
tója adja át a M agyar Tudományos 
Akadém ián, 2004. novemberében a 
Tudomány Napján.

A p á lyáza t fe lté te le i

1. Évente a szakterületek felváltva kap
ják a díjat, 2004-ben az esedékes díj a 
feldolgozási szakterületet illeti meg;

2. Alkalmanként egy díj kerül kiosztásra, 
a díj várható összege 500 ezer Ft;

3. A díj összege indokolt esetben két 
vagy több személy között megoszt
ható;

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
4.1. a pályázó(k) személyi adatait 

(név, születési adatok, szakképe
sítés, cím stb.)

4.2. a téma megnevezését;
4.3. a téma (iparági) jelentőségét (ha

zai és nemzetközi visszhangját);
4.4. a pályázó(k) tudományos mun

kásságát és annak hazai és nem
zetközi elismertségét;

4.5. amennyiben olyan pályázat kerül 
benyújtásra, amelyben más, de 
nem pályázó szakember tevé
kenysége is megállapítható, akkor 
a pályázónak a személye részvé
teli arányáról nyilatkozni kell; el
lenkező esetben az elbírálásra 
nem kerül sor;

4.6. a pályázat maximális terjedelme 5 
oldal, amit 3 pld.-bán kell megkül
deni.

A pályázatot
a M Ó L Tudom ányos D íj Kura tórium a  

bírálja el.
A pályázat beadási határideje: 

2004. jú n iu s  15.
A pályázatot az MTA K ém ia i

Tudom ányok O sztá lyához  kell 
eljuttatni:

1051 Budapest, N á d o r u tca  7., 
Zem p lénné  Papp Éva  

tudom ányos titká r cím ére.

MÓL TUDOMÁNYOS DÍJ 
KURATÓRIUMA
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Syqe&iileti élet
MKE Hírek

Jegyzőkönyv az MKE IB 2004.

Jelen vannak: Androsits Beáta, Bakos Jó
zsef, Banai Endre, Kalaus György, Kálmán 
Alajos, Kovács Attila, Körtvélyessy Gyula, 
Liptay György, Tömpe Péter, Velkey László, 
Záray Gyula, valamint meghívottként 
Náray-Szabó Gábor, tiszteletbeli MKE-el- 
nök.

Kimentette magát: Hermecz István, 
Kiss Tamás.

Napirend előtt
Az intézőbizottság megemlékezett Mezey 
Barna haláláról, aki két cikluson keresztül 
is az egyesület elnöke volt. Temetésén Kál
mán Alajos elnök, Liptay György alelnök, 
Androsits Beáta ügyvezető igazgató és Sze
keres Gábor, a Magyar Kémikusok Lapja 
szerkesztőbizottságának az elnöke vettek 
részt.

1. Határozatok teljesítése
A 70 éve feletti és 15 éves tagsági viszony
nyal rendelkező tagjaink a főtitkár által alá
írt üdvözlőlevelet és ebben tagdíjmentessé
get kaptak. A szakosztályok leköszönő 
elnökei és titkárai áldozatos munkáját szin
tén -  mindkettőt az újévi jókívánsághoz 
csatlakoztatva -  megköszönte az egyesület. 
Még nem mindenki számára postázták ki 
ezeket a leveleket, de a visszajelzések -  
gyakran írásban -  nagyon pozitívak.

2. Gazdasági helyzet
A 2003. évi várható eredmény jobb a várt
nál. 2004-re 1 M Ft-ot tervezünk. Most elő
ször készített a titkárság és vizsgált meg a 
gazdasági bizottság hároméves, görgetett 
tervet, mely természetesen a konferenciák 
tervét is tartalmazza. Mind a végleges mér
legadatok, mind a tervek a februári ülésen 
kerülnek az IB elé jóváhagyásra.

Az IB megállapította, hogy a titkárság 
gazdasági munkája tervszerű és takarékos 
volt és a rendezvényszervezésben is előre
lépés történt. Ezért az ügyvezető igazgató
nak köszönetét mondott.

3. Ügyrend
A GB több változatban megvizsgálta elnök 
úr kérését, miszerint átláthatóbbá kell tenni 
a konferenciák elszámolását, megmutatva, 
hogy az egyesület miként hasznosítja a 
konferenciák nyereségét a küldetés szerinti 
alaptevékenység támogatására. Végleges

mkl

január 19-i üléséről

javaslatot csak a február-márciusi IB-ülés- 
re teijeszt elő.

Az IB megtárgyalva a kérdést, három 
szempontot emelt ki, melyeket a kialakítás
ra kerülő ügyrendnek szolgálnia kell: átlát
hatóság, nyilvánosság és ösztönzés.

4. A 2004. évi IB-program elfogadása 
Az előzetesen körözött programot az IB 
tagjainak hozzászólásaival kiegészítve a 
főtitkár az IB-tagok között újra körözi és az 
ezáltal elfogadást nyer.

5.1. FECS European Congress 
Ez a hivatalos neve a 2006. augusztus 
26-21. között megrendezésre kerülő nagy 
budapesti FECS-rendezvénynek. A konfe
rencia elnöke és létrehozója, Náray-Szabó 
Gábor FECS past-president, MKE tiszte
letbeli elnök, ismertette az eddigi előkészí
tő munkát.

Rendező: FECS, társrendezők: Gesell
schaft Deutscher Chemiker és Royal Socie
ty of Chemistry, helyi rendező: MKE. 
A FECS végrehajtó bizottsága kijelölte a 
rendezvény vezető testületéit. A szervező 
bizottság elnöke: Náray-Szabó Gábor, a tu
dományos bizottság elnöke: J. M. Lehn 
(Strasbourg), a helyi szervező bizottság el
nöke: Horvai György (Budapest).

Nyolc Nobel-díjas plenáris előadót hív
tak meg, akik közül hat jelezte érkezését:

PJ. Crutzen (Mainz), H. Kroto (Sussex), 
G.A. Oláh (Los Angeles), J. Walker (Camb
ridge), K. Wüthrich (Zürich) és A. Zewail 
(Pasadena).

Három ajánlat érkezett be a szervező- 
munkára. A kongresszus nyereségét fele 
részben a FECS, fele részben az MKE kap
ja.

Nagyon fontos a feladatok és a felelős
ségek pontos elosztása. Erre nézve Náray- 
Szabó Gábor vállalta, hogy szerződésterve
zetet készít (megtörtént) és azt a GB/IB elé 
terjeszti.

Egyebek
Az MKE ez évi küldöttközgyűlése 2004. 
május 27-én 10 órakor lesz. Az IB úgy ha
tározott, hogy ezen egyrészt a Wartha Vin- 
ce-díjban részesült(ek) tartanak 15 perces 
szakmai előadást, másrészt megbízza az el
nököt, hogy valamely vezető hazai vállalat 
vezetőjét kérje fel előadás tartására.

Beérkezett az Amerikai Kémikus Egye
sület szokásos meghívása tanulmányútra az 
USA-ba. Az MKE pályázatot ír ki a részvé
telre. Felelős: Androsits Beáta

A következő IB-ülés 2004. február 
23-án, hétfőn 15:30-kor lesz. Napirend: a 
helyi csoportok helyzete (Androsits Beáta), 
a 2004. évi gazdasági terv és a 2005-2006. 
évi görgetett terv elfogadása (Banai End
re), a folyóiratok szakmai és gazdasági mű
ködésének áttekintése (múlt és hároméves 
kitekintés) (a felelős szerkesztők).

A jegyzőkönyvet készítette: Körtvé
lyessy Gyula

Emlékeztető a gazdasági bizottság 2004. január 19-i 
üléséről

1. Áttekintettük az egyesület által szerve
zett konferenciák költségei terhére felmerü
lő egyesületi költségek elszámolási módsze
reit. A jelenleg érvényes, ügyrendben 
megfogalmazott módszer szerint a tényle
gesen felmerülő költségek mintegy 50%-a 
került elszámolásra 2003-ban. A konferen
ciákra eső tényleges egyesületi költség 9,13 
M Ft volt, ami a konferencia egy részvevő
jére vetítve 9 000 Ft-ot jelentett. Vetíthetjük 
az egyesület konferenciák szervezése során 
felmerült költségét a konferenciák teljes 
költségére is, ez esetben az egyesületi kon
ferenciaköltség mintegy 30%-ot jelent a 
szigorú költséggazdálkodást is figyelembe

véve. Vagylagosan e két elszámolás alapján 
történhetne az előkalkuláció, majd az elszá
molásnál, a konferencia gazdasági zárásá
nál az utókalkuláció. A 2003. évre vonatko
zó ellenőrző és a 2004. évre vonatkozó 
tervszámításokat még a módszer véglegesí
tése előtt el kell végezni.

Felelős: Androsits Beáta jan. 30-ig
2. A konferenciák szervezésével kapcso

latos gazdasági összefüggésekről a 2004. 
évi tapasztalatotokat is figyelembe véve 
összefoglaló rövid cikket kell írni, azt is fi
gyelembe véve, hogy a konferenciák által 
biztosított anyagi eszközök teszik nagy
részt lehetővé az egyesületi működést, tag
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jaink egyesületi informálását és egyesületi 
mozgásterét.

Felelős: Banai Endre szept. 30-ig
3. A 2004. évi terven és a 2005-2006 évi 

görgetett terven a szükséges javításokat el

kell végezni, a decemberben elkészített szö
veges kiegészítő magyarázatot mindenre ki
terjedően el kell készíteni.

Felelős: Androsits Beáta febr. 10-ig
4. A 2003. évi kontrollingjelentés és

-mérleg február 10-ig ugyancsak elkészül. 
Felelős: Androsits Beáta 
A következő GB-ülés február 16-án 8 

órakor lesz.
Összeállította: Banai Endre

Tájékoztató a Magyar Kémikusok Egyesülete 
néhány munkaszervének 2004. évi munkaprogramjára 
vonatkozó elképzeléseiről III.

Analitikai Szakosztály

Az Analitikai Szakosztály tavalyi legfonto
sabb közös rendezvénye a 2003. január 
29-30-i „Analitikai Napok” volt. Ezen a 
kétnapos előadássorozaton minden szak
csoport külön szekcióval képviseltette ma
gát, majd az egyes ülésszakok végén került 
sor a szakcsoportok vezetőségének megvá
lasztására. A kétnapos rendezvény a szak
osztály vezetőségének megválasztásával 
zárult.

Az egyes szakcsoportok külön-külön is 
több jelentős konferenciát szerveztek, illet
ve részt vettek ezek szervezésében:

* Környezetvédelmi Analitikai és Tech
nológiai Konferencia (Balatonföldvár, 2003. 
október 14-16.)

■ Kemometriai és Kromatográfiás Kon
ferencia (Budapest, 2003. október 27-29.),

■ Őszi Radiokémiái Napok (Balatonföld
vár, 2003. október 8-10.)

■ Az NMR szakcsoport tagjai társren
dezőként részt vettek a 18. NMR konferen
cia tudományos programjának összeállítá
sában (Valtice, Csehország, 2003. április 
28-30.).

■ A Környezetvédelmi Analitikai Tár
saság tagjai részt vettek az IMEKO 17.

Konferenciáján (Dubrovnik, Horvátország, 
2003. június 22-27.), valamint az IMEKO 
TC 19 Environmental Measurement előké
szítésében.

Néhány szakcsoport életében fontos 
esemény volt az előadói napok szervezése.

■ Az NMR szakcsoport kétnapos elő
adói ülést tartott Veszprémben, amelynek 
keretében többek között vitafórumot indí
tottak a magyar NMR szaknyelvről és okta
tásról. Rendszeresítették éves rendezvé
nyeiken a különböző konferenciákról 
történő beszámolókat, ami igen kedvező 
fogadtatást váltott ki.

■ A Szerves Analitikai Szakcsoport 
2003. november 25-én ismét megrendezte a 
hagyományos „Fiatal analitikusok előadói 
napjá”-t. A fiatal előadók részben az ipar
ból, részben egyetemi kutatói csoportokból 
jöttek.

Több esetben a szakcsoportok szakmai 
programjának keretében rendeztek PhD- 
védést, nyilvános vitákat.

A 2004-re tervezett rendezvények közül 
a legfontosabb esemény az Analitikai Ve
gyészkonferencia (www.vegvkonf2004. 
mke.ore.hűt lesz, amelyet az Analitikai 
Szakosztály több szakmai társasággal, ill. 
MTA Bizottsággal közösen szervez 2004.

június 30. és július 2. között Balatonföld- 
váron. A rendezvény fontos esemény a 
szakcsoportok életében, amelyre külön-kü
lön vagy összevont szekciókkal készülnek. 
A rendezvény valamennyi magyar analiti
kus számára lehetőséget kíván adni a szak
mai tapasztalatcserére, egymás eredménye
inek megismerésére, a továbbképzésre. 
A konferencián több szekcióban szóbeli 
(általában 15+5 perces) és poszter előadá
sok lesznek, de természetesen be lehet je
lentkezni előadás nélkül is. A konferenciá
hoz kapcsolódóan műszer-, vegyszer-, 
laboreszköz- és könyvkiállítást szervez a 
Szakosztály. A konferencia fő témakörei: 
Szerves analitika és gyógyszeranalitika, 
Környezetvédelmi analitika. Agrár és élel
miszer-analitika, Bioanalitika, Klinikai 
elemzés, Érc-, kőzet- és fémanalitika, Mi
nőségbiztosítás, Spektroszkópiai módsze
rek, Atomspektroszkópia, Molekulaspekt
roszkópia, NMR, Tömegspektrometria, 
Kromatográfia, Termoanalitika, Radioana- 
litika, Elektroanalitika, Kemometria és au
tomatikus elemzés. Érdeklődni lehet: Ma
gyar Kémikusok Egyesülete, 1027 Bp. Fő 
u. 68. Tel.: (1)201 -6883, Fax: (1) 201-8056 
Bondár Mónika vagy Körispataky Panna.

Ezenkívül a szakcsoportok részt vesz
nek nemzetközi rendezvények szervezésé
ben, önálló vagy közös tematikus előadói 
napokat és PhD-védéseket rendeznek.

Horvai György -  
Adányiné Kisbocskói Nóra

Beszámoló rendezvényekről

Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2003. szeptember 26., október 31., november 28.)

Kalaus György:
Újabb eredmények az aszpi- 

doszpermán-vázas alkaloidok és 
rokon vegyületeik szintézisében

Az aszpidoszpermán-vázas alkaloidok és 
alkaloidszerű molekulák konvergens szinté
zise során az alkalmasan fölépített triptamin 
származék (mint indolvázas szubsztrát) és a 
reakciópartneréül szolgáló aldehidek a re
akció körülményei között olyan diént szol
gáltatnak, ami a kialakuló enaminokkal 
Diels-Alder típusú reakciókban D-seco-

aszpidoszpermán-vázas epimereket ered
ményez. A továbbalakítás során a (ben- 
zil)védőcsoportnak savas közegben történő 
eltávolításával egy időben, vagy az azt 
követő, sav jelenlétében megvalósított for
ralással intramolekuláris acilezéssel, ill. 
alkilezéssel közvetlenül, vagy pedig 
epimerizációval kísért reakciók eredménye
zik a pentaciklusos célmolekulákat. Az elő
adó és munkacsoportja modellvegyületek 
alkalmazásával vizsgálta a cikloaddiciós re
akciók lefutását, továbbá a különböző 
tetraciklusos, D-seco-aszpidoszpermán-

vázas és a pentaciklusos, aszpidoszpermán- 
vázas molekulák savas közegben történő 
viselkedését. Deutero-ecetsavban való for
ralással, ill. deuterált reagensek alkalmazá
sával olyan termékeket kaptak, melyek 
szerkezetéből következtetni lehet az 
epimerizációs folyamat mechanizmusára. 
A 3-oxo-minovincin és a minovincin szin
tézisénél a korábbi szintézisstratégia egy 
váratlan retro Claisen-kondenzáció miatt 
nem volt alkalmazható. Ennek elkerülésére 
az indolvázas szubsztrát reakciópartneréül 
nem az alkalmasan kiépített aldehidet, ha
nem annak reaktív enol-ekvivalensét alkal
mazták, aminek eredményeképpen eljutot
tak a fent említett két természetes mo
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lekulához. A 15(3-hidroxi-vinkadifformin 
fölépítése során a cikloaddiciós reakcióban 
szén-szén és szén-nitrogén kötés hasadása 
miatt két egyszerű terméket nyertek. Ezért 
először a szubsztrát molekula szerkezetén 
változtattak, de egy dimer indolszár- 
mazékot nyertek a folyamat végén. Ezután 
az alkalmas szubsztrát reakciópartneréül 
olyan aktivált kötésrendszerű aldehid ekvi
valenst választottak, mely kétszeres alki- 
lezésre képes. Ez utóbbi módszer a kívánt 
terméket eredményezte.

Kurtán Tibor:
O-heterociklusos vegyületek, 

szekunder monoaikoholok 
és primer monoaminok kiroptikai 

vizsgálata

Az O-heterociklusos 3,4,5,6-tetrahidro- 
2-metil-2,6-metano-2H-1 -benzoxocinok, 
pterokarpánok és 3,8”-biflavanoid diaszte- 
reomerek konfigurációjának meghatározá
sára a térszerkezetük és a benzol kromofór 
karakterisztikus CD átmenetei közötti ösz- 
szefüggést vizsgálta az előadó. A gambo- 
gellic savban és a sanggenon B-ben találha
tó 1-benzoxocin váz kémiai és kinetikus 
rezolválásával benzil helyzetben axiális 
szén-szén kötést tartalmazó vegyületeket 
állítottak elő a 4H-benzopirán kromofór 
CD-vizsgálatára. A rezolválás során kapott 
származékok abszolút konfigurációját a 
2-keton(2R,3R)-bután-2,3-diollal képzett 
ketáljának röntgendiffrakciós vizsgálatával 
és kémiai korrelációval határozták meg. 
Enantioszelektív szintézissel előállított 
transz- és cfsz-pterokarpánok CD-adatait a 
4H-benzopirán és 2,3-dihidrobenzo[b]- 
fúrán kromofórok helicitási szabályaival 
értelmezte, ami lehetővé teszi hasonló 
pterokarpán származékok abszolút konfi
gurációjának meghatározását kiroptikai 
spektroszkópiával. A Gnidia involucrata 
gyökeréből izolált GB-4 és GB-4a 3,8”-bi- 
flavanoid diasztereomerek abszolút konfi
gurációit keverékük on-line LC/CD analí
zisével határozták meg, melynek alapján 
módosították a GB-1 és GB-2 3,8”-bifla- 
vanoidok korábbi konfiguráció-hozzáren
delését. Egy akirális cink porfirin dimer 
CD-receptor alkalmazásával exciton 
kölcsönhatáson alapuló mikromódszert 
dolgoztak ki szekunder monoalkoholok és 
primer monoaminok konfigurációjának 
meghatározására, és a módszer alkalmaz
hatóságát ismert konfigurációjú minták és a 
komplexek szerkezetének vizsgálatával 
igazolták.

Horváth Anikó

mkl

Keserű György Miklós:
A kombinatorikus kémia szerepe 
a vezérmolekula-optimálásban: 

Szelektív dopamin D3 antagonisták 
azonosítása

tervezett vegyületkönyvtárak 
alkalmazásával

Az előadás tömör összefoglalója volt annak 
a munkának, amelynek keretén belül egy 
kutatócsoport foglalkozik szelektív 
dopamin D3 receptoron ható antago- 
nistákkal. Az előadó először a gyógyszer- 
iparban elteljedten alkalmazott kombinato
rikus kémiáról adott rövid ismertetést, majd 
részletesen bemutatta munkájuk gondolat- 
menetét. Egy olyan D3 antagonista előállí
tását céloztak meg, amely antipszi- 
chotikumként alkalmazható pl. drogabúzus 
kezelésére. Feladatuk egy „korai” vezér
molekula optimalizálása volt. Irodalmi 
előzmények alapján két vegyületet vettek 
alapul. Ezek szerkezeti elemeit variálták 
(tiofénalapú komponens, linker, nitrogén- 
tartalmú ciklus). Kiemelkedően jónak két 
linker (n-butil-karboxamid, etil-ciklohexil- 
szulfonamid) bizonyult. Prediktív módsze
rekkel (konformációs analízis, SÁR, kvan
titatív predikció) virtuálisan előállítottak 
egy-egy konformációs könyvtárat, majd a 
kapott szerkezetekből illesztéssel válasz
tották ki azokat, amelyek várhatóan aktívak 
lesznek. A kiindulási vegyületekre (aromás 
karbonsavszármazékok, illetve szulfon- 
savkloridok és ciklikus szekunder aminok) 
elvégzett reaktivitási vizsgálattal szűkítet
ték az előállítandó vegyületek körét. így az 
egyik esetben „csupán” 480, a másikban 
pedig 288 vegyületet kellett ténylegesen 
szintetizálniuk. A szintéziseket automata 
szintetizátorral, szilárd hordozón viszony
lag rövid idő alatt meg tudták oldani. Végül 
biológiai vizsgálattal tanulmányozták a ve
gyületek receptor-affinitását, illetve szelek
tivitásukat, mely néhány esetben kiemelke
dően jó volt.

Csávás Magdolna: 
Arabinogalaktán oligoszacharid- 

sorozat szintézise

Magasabb rendű növények meglepő és ke
véssé ismert tulajdonságai közé tartoznak, 
hogy sejtfalukban olyan vegyületeket is tar
talmazhatnak, amelyek immunvédekezés
ben vesznek részt. Mivel szerkezetük jól 
definiált, antigénként is alkalmazhatók. Im
munbiológiai vizsgálatok során megállapí
tották, hogy bizonyos poliszacharidok sti
mulálják az ember immunrendszerét. 
A Debreceni Egyetem Szénhidrátkémiai 
Kutatócsoportja azt a célt tűzte ki, hogy fel
derítse, melyik az a minimálisan szükséges

molekularészlet, amely az antigénsaját
ságért felelős.

A poliszacharid feltételezett szerkezete 
eléggé bonyolult, több elágazást is tartal
maz. Ezeknek a helyzete mindenképpen 
fontos, így többféle kombináció előállítá
sára is szükség volt. A modellvegyületek 
alapja egy galaktánlánc (2-, 3-, 4-, 6-tagú, 
stb.) volt, amelyhez különböző pozíciók
ban arabinozilelágazás található. Ez lehe
tővé tette újabb variációk szintézisét, egy 
vagy két arabinofuranózt beépítésével. 
A szintetikus munka során két fő stratégiai 
kérdés a galaktóz védelme a láncépítés so
rán, illetve a glükolizezés módja. Maga
sabb tagszámú vegyületeknél mindenkép
pen ortogonális védelmet kell alkalmazni.

Az előállított oligoszacharidok közül a 
hexaszacharid sorozat biológiai vizsgálatá
ra került sor. Egy német munkacsoport ösz- 
szehasonlította a szintetikus vegyületeket 
az általuk izolált természetes eredetű ara- 
binogalaktán-proteinekkel.

Petneházy Imre: Sztereoszelektív 
szintézisek a-amino-foszfonátok 

és -foszfinátok körében

Az előadás során egy csoport többéves 
munkájáról kaptunk remek összefoglalást. 
Az a-amino-foszfonsavak és foszfmsavak 
az aminosavak bioizoszteijei, így feltételez
hetően biológiai hatással is rendelkeznek. 
Ismeretes egyes foszfonsavszármazékok 
gyomirtó hatásának mechanizmusa is, ezek 
a fenilalanin bioszintézisét gátló anyagok. 
Az előadás négy kiemelt témakört tekintett 
át, a a-amino-foszfonátok, a bisz-amino- 
foszfonátok, az a-amino-foszfinátok szinté
ziséről, illetve az érdekes mellékreakciókról 
hallottunk.

Az első három témakörben bepillantást 
kaptunk a sztereoszelektív szintézisek kivi
telezésének rejtelmeibe, a különböző szár
mazékképzési reakciók összehasonlításá
ba, láttuk egyes kulcsfontosságú helyeken a 
szubsztituensek reakció kimenetelére gya
korolt hatását, valamint különböző védő
csoportok alkalmazását. A szerzők a reak
ció végtermékének elemzése alapján, 
illetve azok más úton történő előállítása ré
vén javaslatokat tudtak tenni bizonyos re
akciómechanizmusokra is. Az a-amino- 
foszfinátok szintézise mellett közelítő 
számításokkal konformerekhez rendeltek 
minimális energiaértékeket. Ezek bizonyos 
modellekre kiugró értékeket eredményez
tek. Ezen adatok felhasználásával arra a kö
vetkeztetésekre jutottak, hogy a szintézis 
addíciós lépését döntően a termodinamikai 
kontroll befolyásolja. A mellékreakciók 
vizsgálata fényt derített bizonyos egyéb re
akciók mechanizmusára is.
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Kotschy András: 
Biológiailag aktív heterociklusok 

szintézise és molekuláris 
felismerése

Heterociklusos vegyületeket szép számmal 
találunk a természetben, jelentős részük bio
lógiai aktivitással is rendelkezik. Termé
szetesen a hatásuk nemcsak gyógyító lehet, 
hanem mérgező is. Vizsgálatuk mindkét 
esetben célszerű, hiszen a „hasznos” ve- 
gyületek előállítására széles körben alkal
mazható eljárást kell kidolgozni, a „káros” 
anyagoknál pedig fontos a kimutatás, hi
szen a hatékony kezelés csak a pontos ana
lízis esetén valósulhat meg.

A heterociklusok szintézisének példája 
a cicerfiirán előállítása volt. Ez a vegyület a 
vad csicseriborsó gyökerében termelődik, 
és a gombák elleni védekezésben van sze

Az EGISgyógyszergyári csoport novembe
ri-decemberi programjai tükrözték azt a 
célt, hogy a kémikusegyesület ne csak a 
szűkén vett kémiai, szakmai rendezvé
nyeknek adjon teret, hanem a vállalat vala
mennyi érdeklődő munkatársának tudjunk 
tartalmas programot szervezni. így tovább 
folytattuk a Dinya Elek tagtársunk által 
kezdeményezett orvostudományi előadás- 
sorozatot: november 20-án a magyar vízi
labda-válogatott orvosaként ismert és nép
szerű, ragyogó előadó, Pavlik Gábor 
professzor tartott előadást a sport és az or
vostudomány kapcsolatáról. A nagy sikerű 
rendezvény sok sportszerető fiatalt, egyete
mistát, doktoranduszt és doktorandát is 
vonzott az EGIS klubházába.

A kémikusegyesület klubszerű rendez
vényeként nagy sikert aratott Szent-Királlyi 
Zsuzsanna tagtársunk ausztráliai útibeszá
molója: az elkötelezett természetvédő, 
egyébként krisztallográfus munkatársnőnk 
csodálatos fényképeket készített Ausztrália 
földrajzi és természetrajzi nevezetességei
ről. (A digitális fotótechnika és PowerPoint 
program adta lehetőségek további úti beszá
molók rendezésére ösztönözték tagjainkat.)

Szűkebb szakmai kört érintett az az elő
adóülés, ahol a legkorszerűbb elektroanali- 
tikai módszerekről volt szó a november 
18-i előadóülésen, amit az MKE EGIS 
Gyógyszergyári csoportja közösen ren
dezett a WIP Kft.-vei, mint a legismertebb 
hazai elektrokémiai műszerforgalmazó 
céggel. Az utóbbi annak a világhírű 
RADIOMETER cégnek hazai képviselője, 
amit még a pH-fogalom „felfedezője”, 
Soren Sörensen alapított az 1800-as évek

repe. Érdekes, hogy a nemesített fajtában 
nem található meg. A célvegyület szintézi
sére elkészített terv azonban -  egy jófajta 
szerves szintézishez méltóan -  változó 
eredményeket és sikerességet hozott. 
A stratégia folyamatos javítása, új kísérle
tek elvégzése lassanként közelebb hozta a 
célvegyületet. A soklépéses szintézis után 
felvetődött az „egy-üst” reakció lehetősége 
is, hiszen ez meggyorsítaná és egyszerűsí
tené az eljárást.

A heterociklusos vegyületek felismeré
sére, kimutatására ismertetett példa a saxi- 
toxin volt. Ezt a vegyületet tengeri algák 
termelik, és a táplálékláncon keresztül em
berben légzésbénulást okoz (idegméreg). 
A tüneteket gyorsan felismerve azonban el
kerülhető a halál. Ehhez arra van szükség, 
hogy már igen kis mennyiségű vegyület je
lenlétét is (gyorsan) ki lehessen mutatni.

végén. A továbbképző jellegű előadáson 
Tömpe Péter bevezető előadását követően 
Janik Devun francia vegyésznő mutatta be 
a PC-vezérelt titráló-berendezések leg
újabb típusait és az adatfeldolgozást, az 
adatelemzés és archiválás legújabb (FDA- 
szerinti) követelményeit.

Az EGIS Szakcsoport hagyományos 
rendezője a társaság legszínvonalasabb díj
átadási ünnepségének. A jelentős összegű 
pályadíj egyben a legfontosabb szakmai 
elismerés is: az „EGIS-dij"-xa vegyészek, 
orvosok, farmakológusok, mérnökök, tech
nológusok, közgazdászok és informatiku
sok is pályázhatnak. A 2004. évi vegyésze
ti témájú „EGIS-díj”-al Németh Gábor 
kapta, aki az EGIS kémiai kutatási főosztá-

Az MKE Analitikai Szakosztályának Szer
ves Analitikai Szakcsoportja fiatal analiti
kusok számára szervezett hagyományos 
előadói napján 5 évesnél nem régebbi dip
lomával rendelkező szakemberek adtak 
számot munkájuk eredményéről. Részben 
az iparban, részben egyetemi kutatócsopor
tokban készült érdekes és hasznos témák
ban 19 színvonalas előadás hangzott el, me
lyekről hely hiányában csak a szerzőket és 
az előadások címeit ismertetjük. A sorozat 
következő rendezvényére 2005-ben kerül 
sor.

Leskó Kornélia, Simonná Sarkadi Lívia 
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-

Nagy érzékenységű és szelektivitású anali
tikai módszerre van szükség. Jól alkalmaz
hatók ilyen esetben a fluoreszcens szenzo
rok, melyek a méreghez kapcsolódva 
mintegy megjelölik, és könnyen kimutatha- 
tóvá teszik azt. Vizsgálatuk tárgya olyan 
koronaéter származék volt, amely kumarint 
tartalmazott. Az eredmények alapján meg
állapították, hogy könnyen előállítható, a 
toxint jól komplexáló, monomolekuláris 
rétegben is alkalmazható vegyületet kap
tak, amelynek szelektivitása azonban még 
nem kielégitő.

Jakab Annamária 
(Az előadások kivonatai és a Bruckner-ter- 
mi előadások programja olvasható az MTA 
Kémiai Osztály, Szerves és Biomolekuláris 
Kémiai bizottság honlapján a következő 
weboldalon: http://www.kfki.hu/~cheminfo/ 
osztalv/bizott/bruckner/bruckner.htmn

lyának kémikusa. Németh Gábor tagtár
sunk sziporkázó, lendületes előadásában 
ismertette a deutériummal jelzett gyógy
szerhatóanyagok szintézismódszereit. A kü
lönböző mértékben deuterált származékok 
igen fontosak a farmakokinetikai és meta- 
bolizmus-vizsgálatokban, ahol mint belső 
standard vegyületek a mennyiségi számítá
sokat teszik lehetővé.

December második fele és január már 
az ünneplés, a számvetés és a tervezés ide
je, a létszámában is növekvő szakcsoport 
és tíztagú vezetősége őszinte köszönetét fe
jezi ki az EGIS gazdasági vezetőségének, 
mindenekelőtt Orbán István vezérigazga
tónak, aki ma is legdinamikusabb támoga
tója nemcsak a helyi szakcsoportnak, ha
nem a Magyar Kémikusok Egyesülete 
országos szervezetének is.

Tömpe Péter

nyi Egyetem Biokémiai és Élelmiszer-tech
nológiai Tanszék): A nehézfémstressz vizs
gálata búzanövényekben 
Horváth Györgyi (Pécsi Tudományegye
tem Természettudományi Kar, Biológia In
tézet, Növénytani Tanszék): Néhány 
Thymus kemotípus illóolajának gázkroma
tográfiás vizsgálata és antibakteriális hatá
sának tanulmányozása direkt bioautográ- 
fiával
Jeremiás né Zsótér A ndrea1. Fűzfái Zsófia1, 
Perlné Molnár Ibolya2 ('Humán Rt., 
2Eötvös Loránd Tudományegyetem Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszék): Új 
szennyezésvizsgálati módszer kidolgozása 
Gelifundol infúzióban

Az EGIS gyári csoport munkájából

Fiatal analitikusok előadói napja
(Budapest, 2003. november 25.)
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Mucsi Zoltán (Chinoin Rt., a Sanofi- 
Synthélabo tagja): HPLC-HPLC-MS mód
szer alkalmazása a szennyezések szerkeze
tének azonosításában
Németh Zoltán'. Demeter Adám2, Hegedűs 
Béla-, Varga Zoltán2 ifj. Szántay Csaba2 
('Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem, 2Richter Gedeon Rt.): 
Gyógyszerhatóanyag-polimorfia komplex 
analitikai megközelítésben 
Jászai Róbert, Tóth Imre (Debreceni Egye
tem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tan
szék): pH-mérés NMR-csőben: a poten- 
ciometria és az NMR kombinációja 
Szabó Andrea'. Kovács Attila2 ('Richter 
Gedeon Rt., 2Budapesti Műszaki és Gazda
ságtudományi Egyetem Általános és Anali
tikai Kémiai Tanszék): A dimetil-glioxim 
szerkezeti és rezgési tulajdonságainak vizs
gálata
Németh Tamás (Országos Gyógyszerészeti 
Intézet): A tiamazol higany- és ezüstkomp- 
lexképzésének összehasonlítása 
Kálmán Ferenc. Brücher Ernő, Pál Róbert, 
Tircsó Gyula (Debreceni Egyetem Szervet
len és Analitikai Kémiai Tanszék): 
A bisz(metil-imino-diacetáto)-foszfinsav, a 
bisz(metil-imino-diacetáto)-hidroximetán 
és a metil-imino-diacetáto-glicináto-fosz- 
finát lantanida(III)-komplexei fémioncsere 
reakcióinak kinetikája 
Pál Róbert. Brücher Ernő, Kálmán Ferenc, 
Király Róbert, Tircsó Gyula (Debreceni 
Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék): Az NJP,N’-trisz-(karboximetiI-

aminometil)-foszfinsav előállítása és 
komplexképző sajátságai 
Ponerácz Zita'. Báthori Mária', Simon 
András2, Tóth Gábor2, Máthé Imre1 
('Szegedi Tudományegyetem Farmakog- 
nóziai Intézet, 2Budapesti Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem Általános és 
Analitikai Kémiai Tanszék): Kromatográfi
ás módszerek kombinált alkalmazása az 
ekdiszteroidok izolálásában és tisztaság
vizsgálatában
Hunyadi Attila*. Báthori Mária', Simon 
András2, Tóth Gábor2 Gergely András3, 
Máthé Imre1 ('Szegedi Tudományegyetem 
Farmakognóziai Intézet, 2Budapesti Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ál
talános és Analitikai Kémiai Tanszék, 
3Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Ké
miai Intézet): Speciális módszerek alkal
mazása az ekdiszteroidok izolálásában és 
analízisében
Berta László'. Hohmann Judit', Forgó 
Péter2, Gyuris Ágnes2, Minárovits János2, 
Molnár József4 ('Szegedi Tudományegye
tem Farmakognóziai Intézet, 2Szegedi Tu
dományegyetem Szerves Kémiai Intézet, 
3Johan Béla Országos Epidemiológiai Köz
pont, 4Szegedi Tudományegyetem Orvosi 
Mikrobiológiai Intézet): A Sprekelia for- 
mosissima-ból, a Hymenocalis festalis-ból 
és a Lycoris squamigera-ból izolált alkalo
idok vizsgálata
Fűzfái Zsófia. Perlné Molnár Ibolya (Eöt
vös Loránd Tudományegyetem Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Tanszék): Hazai megy-

gyek szacharin és karbonsavtartalmának 
szimultán elemzése GC/MS módszerrel 
Hanczkó Róbert. Perlné Molnár Ibolya 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszék): Pri
mer aminocsoportot tartalmazó vegyületek 
o-ftáldialdehiddel, 2-merkaptoetanol és 
etántiol jelenlétében keletkező származé
kainak stabilitásvizsgálata HPLC-vel, egy
idejű ultraibolya és fluoreszcenciás detek
tálással
Varea Bálint'. Kiss Gyula2 ('Egis Gyógy
szergyár Rt., 2Veszprémi Egyetem MTA 
Levegőkémiai Kutatócsoport): Légköri ae
roszol vízben oldható szerves összetevői
nek vizsgálata folyadékkromatográfiás 
módszerekkel
Hideg Kornélia (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszék): Mintaelőké
szítéssel egybekötött származékképzés 
gyorsított extrakciós eljárást alkalmazva 
Móricz Ágnes'. Tyihák Ernő2, Ott Péter2, 
Horváthné Otta Klára1 ('Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Kémiai Technológiai és 
Környezetkémiai Tanszék, 2MTA Növény- 
védelmi Kutatóintézete): Fő aflatoxinok 
vizsgálata Bio Aréna rendszerben 
Bogácsi Boglárka (Richter Gedeon Rt.): 
A túlnyomásos rétegkromatográfia (OPLC) 
alkalmazása a gyártásközi ellenőrzésben

Ferencziné Fodor Katalin

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Olaj Szappan Kozmetika
(52. évfolyam, 6. szám, 2003. novem
ber-december)

Jakab Annamária -  Héberger Károly -  
Nagy Kornél -  Vékey Károly -  Forgács 
Eszter: Növényolajok jellemzése
triglicerid-összetételük alapján lineáris 
diszkriminancia analízissel kombinált 
HPLC/APCI-MS és MALDI-TOFMS 
módszerrel

Szilák Henriett -  Soós József: A ken
dermag jótékony hatásának vizsgálata

Kosáry Judit -  Balogh Teréz -  Kiss Ni
koletta -  Korbász Margit: A lipoxigenázok 
izo-enzim összetételének változásai a nö
vényekben 3. A mandula (Prunus amyg- 
dalus) vizsgálata biokémiai módszerekkel

Hajdú Istvánné -  Lakner Zoltán -  Sza
bó Erzsébet: Az élelmiszeripari innováció 
kérdőjelei

Serkan Ötles -  Semih Ötles: A polipro
pilén felhasználása az élelmiszeriparban. 2. 
rész: Adalékanyagok és a polipropilén al
kalmazása élelmiszereknél

Héthelyi B. Éva -  Korányi Kornél -  
Vági Erika -  Simándi Béla -  Pluhar Zsu
zsanna-Németh Éva: A majoránna illóolaj 
és szuperkritikus kivonat jellemző kémiai 
karakterének meghatározása GC, GC/MS 
módszerrel

M. S. Amine-A. M. F. Eissa -  A. A. El- 
Sawy -A. F. Saabon -  R. El-Sayed: Új, ket
tős jellegű, mikrobaölő és felületaktív saját- 
ságú heterociklusos vegyületek. I. rész. 
Zsírsav-izotiocianátokból képzett nemionos 
vegyületek

Kádár Bernadett -  Then Mária: Mit te
het a kozmetika az egészséges életért? 
A gyógynövények hasznosítása a feszült
ség oldásán

MÓL Szakmai Tudományos 
Közlemények

(2003. 2. szám)
Kárpáti Attila: A Tiszai Finomító har

minc éve
Tóth József: 17. Kőolaj Világkongresz- 

szus WPC 2002 -  Rio de Janeiro

Jákob Károly: A Kőolaj Világkong
resszus plenáris előadásainak üzenetei

Bartha László: A kőolaj-finomítás 
hosszú távú víziója

Wilde György: A kőolaj-finomítás és a 
társadalom

Deák Gyula: Környezetvédelem a kő
olaj -finomításban

Wilde György: Zöld út a zöld üzem
anyagoknak?

Holló András -  Hegedűsné Róka Irén -  
Kis Gábor -  Magyar János: Bioüzemanya
gok európai helyzetképe

Almási Miklós: A jövedéki törvény har
monizációja. Megjegyzések és észrevéte
lek

Wilde György: Globális üzemanyag
fejlesztések

Jóvér Béla: A kőolajipari katalizátorok 
új generációi II. rész

Rácz László: Az USA Energetikai Mi
nisztérium energetikai stratégiája

Háncsok Jenő -  Bubálik Márk: Motor- 
hajtóanyagok korszerű adalékai I. Motor
benzinek adalékai
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H áncsok Jenő  -  M agyar Szabolcs -  
Holló András: Az izoparaffinok jelentősé
ge a kőolajiparban II. M otorbenzinek -  
Alkilezés

G. Sragapede -  C. Lotti -  J. Szöllősi -  
J. V ászon-A . Tüske: Operating experience 
in Claus 5 Unit at MOL after three years o f 
operations

Lengyel A tttila  -  ifj. Rácz László  -  
H áncsok Jenő: A késleltetett kokszoló 
könnyűbenzin termékének feldolgozása

Bereznai Gábor -  Kiss Gábor: On-line 
elemzők finomítói alkalmazása I. NIR al
kalmazások

Poór Krisztián -  Máthé Zoltán: Field- 
bus alkalmazás, technológiai áttekintő

Hortobágyi Tímea -  K urucz Bolond: 
Forgógép diagnosztikai rendszer a MÓL 
Rt. Finomítás területén I.

Zsíros Andrea: A Dunai Finomító mi
nőség-ellenőrzés laboratóriumi informáci
ós rendszere: a Sample Manager története 
és jelene

M iskolczi Norbert -  H artyányi Zsu
zsanna  -  Bartha László: Röntgen spekt- 
rometriai módszer (EDXRFS) alkalmazása 
motorhajtóanyagok, motorolajok és poli
mer degradátumok analízisénél

Krámer Márta -  Isaák György: A Du
nai Finomító szennyvízkezelő és hulladék
égető rendszerének modernizálása

Wilde György: Szennyezett olajipari te
rületek kockázatalapú értékelése

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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Együtt jobbak leszünk -  EGIS
Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyártási rendszere megfelel a nemzetközi GMP elveknek és a magyar 
OGYI, valamint az amerikai FDA előírásainak. A korszerű minőségbiztositási rendszerünk megőrzéséhez 
az alábbi munkakörökbe keresünk megbízható és jól képzett munkatársakat:

TÖRZSKÖNYVEZŐ (2 fő) Ref. 57 ANALITIKUS (3 fő) Ref. 55

Feladatok: az angol illetve orosz nyelvű analitikai 
dokumentáció készítése és összeállítása külföldi 
törzskönyvezésekhez.

Az ideális jelölt:
■ gyógyszerész, vegyész, vegyészmérnök 

vagy biológusmérnök végzettségű
■ középfokú angol vagy középfokú orosz 

nyelvvizsgája van, az utóbbi esetében alap
fokon tud angolul

■ pontos, precíz, munkájára igényes szak
ember

Feladatok: a vizsgálatra érkező készítmények
analízise és a vizsgálatok dokumentálása.

Az ideális jelölt:
■ gyógyszerész, vegyész vagy vegyészmérnök 

végzettségű
■ középfokú angolnyelv-tudással bír
■ a készítményvizsgálatok területén már 

szakmai gyakorlatot szerzett, vagy olyan 
pályakezdő, aki a szakdolgozatát analitikai 
témában írta, illetve ezen a területen 
szerzett szakmai gyakorlatot

Az új munkatársaknak folyamatos szakmai fejlődést és vállalaton belüli karrierlehetőséget, valamint 
vonzó jövedelmet kínálunk.
Várjuk részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét a fenti referenciaszámokra hivatkozva az 
alábbi elérhetőségek valamelyikére:

EGIS Gyógyszergyár Rt.,
humánerőforrás-menedzsment Gábor Anita személyügyi referens 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., Telefon: 265-5827, E-mail: gabor.anita@egis.ll

F e lh ív á s  a l a p í t v á n y i  t á m o g a t á s r a

Az „Alapítvány a M agyarországi G yógyszerk u ta tásért” k özh aszn ú  társaság 1997-b en  jött lé tre  m agán- 
sz e m é ly e k  k ez d e m é n y e z é sér e , gyógyszergyárak  tám ogatásával. Az alapítvány célja  k e z d e ttő l fogva  a 
hazai gyóg y szerk u ta tá s é s  g y ó g y sz e r te c h n o ló g ia i k u tatások , é s  e z e k h e z  k a p c so ló d ó  tu d o m á n y te 
rü letek  fe jlő d é sé n e k , a kutatási e red m én y ek  gyakorlati a lkalm azásának e lő se g íté se , tám ogatása, szak
m ai ö ssz e jö v e te lek  sz e r v e z é se  é s  tám ogatása  a fiatal k u ta tók  te v é k e n y sé g é n e k  tám ogatásán  keresztü l. 
E c é lo k  je g y é b e n  foga lm azta  m e g  az A lapítvány K uratórium a a 2 0 0 3 - év re  m e g h ird e te tt  tám ogatás  
politikáját, 1 -1  k u tatási díj átadása a XXVI. O rszágos T u d om án yos D iák k öri K o n feren c iá n  a 
m o lek u lá r is  b io ló g ia i a lszek ciób an , a k ém ia i é s  vegy ip ari, az o r v o stu d o m á n y i é s  g y ó g y szerész i szek 
c ió k b a n , fiatal k u ta tók  tám ogatására a „C on gressu s P h a rm a ceu ticu s H u n garicu s XII” é s  a „4th 
In tern a tio n a l C o n fe r e n c e  fór  C o n v ey in g  and H an d lin g  o f  Particu lar S o lid s” M agyarországon  ren 
d e z e tt  k o n feren c iá k o n , é s  a 2 0 0 2 . áp rilis 1. é s  2003 - m árciu s 31. k ö zö tt k észü lt Ph.D . d o lg o za to k  
n y e r te sé n e k  kutatási tám ogatása, m elyre  az A lapítvány vagyon án ak  é v e s  kam ata szo lgá l anyagi

fed ezetü l.

M agán szem élyek  jö v ed e lem a d ó ju k  1%-os felajánlásával a 2 0 0 3 . év re  2 8 8  8 2 2  Ft-tal tám ogatták  az 
A lapítványt, am iért e  h e ly e n  is k ö sz ö n e té t  m o n d  az A lapítvány K uratórium a.

Az A lapítvány h on lap ja  a h ttp ://w w w .sz o te .u -sz e g e d .h u /a m g y  c ím e n  te k in th e tő  m eg .

K érjük, a m e n n y ib e n  a fen ti cé lk itű z é se k k e l eg y e té r te n e k , é s  le h e tő sé g e ik  m e g e n g e d ik , tám ogassák
jövedelem adójuk 1 %-val az alapítványt.

Kérjük, h o g y  a r en d e lk ező  n y ila tk ozaton  tü n te ssé k  fe l a 1 8 2 3 2 0 5 3 -1 -4 3  ad ószám u n k at. 

S eg ítség ü k et é s  tám ogatásu k at köszön jü k .

Az A lapítván y a M agyarországi gyógyszerkutatásért"  k u ratóriu m a
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On szerint mivel lehetne javítani az MKE tevékenységét?
Egy felmérés tanulságai

A múlt év elején egyesületünk valamennyi tagjának kérdő
ívet küldtünk, melyben arra kértünk választ, ki, miben lát
ja az egyesületi élet megújításának lehetőségét.

A visszaküldött 285 db kitöltött kérdőív statisztikus fel
dolgozásának értékelését szeretném közleményemben is
mertetni.

A kérdőív kérdéseinek sorrendjében haladva a válasz
adók összetétele az alábbiak szerint alakult:

• Nemek szerinti összetétel:
30,5% nő és 69,5% férfi.

• Kor szerinti megoszlás:
30 év alatti: 4,9%;
31 és 40 év közötti: 9,8%;
41 és 50 év közötti: 22,5%;
51 és 60 év közötti: 30,9%
60 év feletti: 31,9%

• A válaszadók 22%-a nyugdíjas.
• A válaszadók közül legtöbben oktatói területen dol

goznak (lásd 1. ábra), hasonló létszámban foglal
koznak alap- és alkalmazott kutatással, és 13,5% la
boratóriumi minősítő tevékenységet folytat.
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1. ábra. A válaszadók munkaterület szerinti megoszlása, százalékban

Egy külön kérdésre adott válaszból kiderül, hogy a leg
többen (31,1%) valamilyen nagyvállalat alkalmazásában 
állnak, a második leggyakoribb munkáltató az egyetem: 
25,4%.

Meglepő módon a válaszadók többsége (54,7%) a ver
senyszférához tartozik. Felső szintű vagy első számú veze
tő: 12,4%.

• Az MKE működésével kapcsolatosan beérkezett vé
lemények értékelése előtt vizsgáljuk meg, hogy általáno
san mit várnak el a válaszadók egy szakmai egyesülettől.

A 2. ábrán bemutatott válaszokból az a nem meglepő 
értékelés derül ki, hogy a válaszadók elsődleges fontossá-

* Festékipari Kutató Intézet, Budapest. A Magyar Kémikusok Egyesülete Gazdasá
gi Bizottságának tagja

■cd

2. ábra. Mit vár el egy szakmai egyesülettől? A rangsor átlagolása 
(1 = legfontosabb, 7 = legkevésbé fontos)

gúnak az egyesület szakmai közvetítő szerepét tartják, ezen 
belül is az egyesület révén megszerezhető háttér-informá
ciókat, új kapcsolatok megszerzésének lehetőségét és az 
egyesületi élet nyújtotta nyilvános szereplést.

• A 5. és 4. ábra az egyesület jövője szempontjából 
legfontosabb kérdésre adott válaszokat állítja sorrendbe az 
életkor és a munkaterület jellege szerinti csoportosításban.

A 40 év alattiak {14,7%) megítélése szerint a fiatalok
kal való foglalkozás hiánya az elsődleges oka a taglétszám 
stagnálásának, míg az idősebbek egyöntetű véleménye, 
függetlenül a munkaterülettől, hogy az időhiány a legjel
lemzőbb magyarázat az egyesületi élet iránti igény vissza
esésének. Második, ill. harmadik helyen áll az értékelési 
sorrendben az egyesületi PR-tevékenység hiánya.

A versenyszférában dolgozók valamivel előbbre helye
zik a vegyipari vállalatokkal való szorosabb kapcsolattar
tást, és a programok változatosságának emelését, szemben 
a nem versenyszférával, ahol utóbbiak kisebb pontszámot 
kaptak.

• Az 5. és 6. ábrán bemutatott kérdéscsoportnál arra 
kerestük a választ, a megadott javaslatok közül konkrétan 
ki, milyen fontossági sorrendet állítana fel az MKE tevé
kenységének a javítására.

A 40 év alattiak első helyre teszik a szakképzési tanfo
lyamok szervezését, ami a versenyszférában dolgozók ese
tében a harmadik, a nem versenyszférában dolgozóknál 
csak a kilencedik a sorban.

Magasra értékelnék a fiatalok új, a szűkebb szakterüle
teknek szóló hírlevelek megjelentetését, ami a válaszadók 
átlagánál csak a hetedik-nyolcadik helyen szerepel.

Ugyanakkor utolsó helyre sorolta valamennyi válasz
adó csoport új szakmai lapok megjelentetésének gondola
tát.

Meglepő az is, hogy az egyesületi folyóiratok, a konfe
rencia- és kiállításszervezés színvonalának javítása a fon
tosságát illetően mindenütt alacsony pontszámot kapott.
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40 év alattiak 40 évesek vagy annál idősebbek

3. ábra. Miért nem növekszik az MKE taglétszáma? A válaszok átlaga életkor szerinti csoportban 
(1 = egyáltalán nincs szerepe, 5 = nagy szerepe van)
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4. ábra. Miért nem nő az MKE tagjainak száma? A válaszok átlaga aszerint, hogy a versenyszférában vagy nem a versenyszférában
dolgozik (1 = nem tartja fontos oknak 5 = fontos oknak tartja)
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|  40 év alattiak 40 évesek vagy annál idősebbek

5. ábra. Mivel lehetne javítani az MKE tevékenységét? A válaszok átlaga életkor szerinti csoportokban 
(1 = egyáltalán nem alkalmas, 5 = nagyon alkalmas)
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3,8 3,9 3,8

I nem versenyszférában dolgozik versenyszférában dolgozik

6. ábra. Mivel lehetne javítani az MKE tevékenységét? A válaszok átlaga aszerint, hogy versenyszférában dolgozik vagy nem
(1 = nem alkalmas, 5 = nagyon alkalmas)

A  nem  versenyszférában  elsőrendű fontosságúnak te
kintenék több tudom ányos tárgyú előadás szervezését, to
vábbá a szakértő i há ló za t m enedzselését.

A  versenyszféra  vá la szadó i több ipari a lka lm azási té
m ájú  e lőadás napirendre tűzésével, kö zérdekű  tá jékozta tó  
e lő a d á so k  és sza kkép zési tan fo lya m o k  szervezéséve l javí
tanák az egyesületi munka színvonalát.

A recenzens köszönetét mond mindazoknak, akik visz- 
szaküldték a kitöltött kérdőívet. A tagság 14%-ának a vé
leményét megismerve talán jellemző képet sikerült nyerni 
a legfontosabb kérdésekben. A kiértékelést minden szinten 
javasoljuk megtárgyalni, megvizsgálva a szakosztályok, 
szakcsoportok összetételét, változtatási törekvéseit. Kö
szönet a postázásban közreműködő titkárságnak, a statisz
tikus feldolgozást elvégző szociológusoknak.

ÖSSZEFOGLALÁS

Bognár János: Ön szerint mivel lehetne javítani az MKE tevé
kenységét? Egy felmérés tanulságai
A szerző a Magyar Kémikusok Egyesülete tagjaihoz kiküldött és 
onnan kitöltve visszaérkezett kérdőíveket értékeli az egyesületi

munka javításának tárgyában. A 285 db visszaérkezett kérdőív 
feldolgozásának leglényegesebb mondanivalója az, hogy a vá
laszadók elsődleges fontosságúnak az egyesület szakmai közve
títő szerepét tartják, ezen belül is az egyesület révén megszerez
hető háttér-inform ációkat, új kapcsolatok m egszerzésének 
lehetőségét és az egyesületi élet nyújtotta nyilvános szereplést. 
Ezenfelül a közlemény számos értékes és megszívlelendő javas
latot tartalmaz a javaslattevők munkahelye és kora szerinti bon
tásában is.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 113 (2004)] 
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J. Bognár: How to Improve Activity of the Hungarian Chem
ical Societ? Lessons from  a Survey
The author assesses the Hungarian Chemical Association’s mem
bers’ answers to the questionnaires on the improvement possibil
ities o f the Society’s activity. The most important message from 
the received 285 answered questionnaires is that the professional 
mediatory role o f the Society, including posibilities o f getting 
background information, building new connections and public 
appearance o f the members are o f  primary importance. In addi
tion to that the article provides numerous valuable and notewor
thy proposals grouped by posts and ages o f the people.
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A polarográfia alkalmazása a gyógyszergyári analitikában*

TÖMPE PÉTER**

Tudománytörténeti áttekintés

A tudomány- és a Nobel-díj-történetben kevés olyan felfe
dezést tartanak számon, ami egy ember, egy felfedező ne
véhez kapcsolható. Egyik ilyen (romantikus körülmények 
között született, jól dokumentált és a véletlennek is kö
szönhető) fizikai-kémiai, módszertani felismerés Jaroslav 
Heyrovsky polarográfiás módszere, amit majd 80 évvel ez
előtt, a prágai Károly Egyetemen tett. Heyrovsky 1922 új
évi első kísérlete, majd a február 10-i első polarográfiás 
felvétele után a „polarográfia” kifejezés csak az első, re
gisztrálóval kiegészített műszeregyüttes (a polarográf) 
1925-ös publikálásától számítható. Utóbbiak akkori mun
katársa, Masuzo Shikata nevéhez is köthetők1 [1,2,3,4] 
(1. és 2. ábra).

A  csepegő higanyelektród1, ami a polarográfia lényege, 
nagyon sok változáson ment keresztül, a mindenkori mű
szaki (műszerépítési) színvonalnak megfelelően. A kezde
ti, bárki által hőmérő-kapillárisból, gumicsőből és higany
tartályból elkészíthető csepegő higanyelektród (DME) 
(3/A. ábra) dinamikai jellemzőit először mechanikus szag
gató (kalapács) segítségével módosították, majd a mikro
elektronika fejlődésével a csepp élettartamát ezredmásod- 
perc pontossággal vezérelve, mód nyílt arra, hogy a 
tényleges árammérés a higanycsepp keletkezése és lesza
kadása közötti időtartamnak csak egy igen kis időinterval
lumában történjen („impulzus-technikák”) [5].

A ma használatos impulzustechnikák folyamatos fejlő
dés eredményei: Kolthoff és Lingane a 40-es években meg
alapozták a polarográfia tengerentúli elterjedését, ami egy
ben a műszerfejlesztésnek adott rendkívül nagy lendület. 
Az oszcillo- és váltóáramú polarográfiás mérést követően, 
az 1950-es évek elején Barker és a két Osteryoung alapoz
ta meg a négyszöghullámú és az ebből kifejlesztett impul
zus polarográfiát [6].

Utóbbi feltétele a 10-3 s-os impulzusok alatti árammé
rés megoldása és a mikroprocesszoros jelátalakítás és ve
zérlés technikai tökéletesítése volt. Ezzel kialakultak a ma 
is használatos impulzus- és váltóáramú méréstechnikák, 
valamint a csepp élettartamában történő feszültségáram- 
erősség-görbék felvételének módszerei. Utóbbiak már át
vezetnek a tágabb értelembe vett voltammetriás mérési 
módszerekhez.

A csepegő higanyelektród pótolhatatlan, különlegesen 
jó elektrokémiai tulajdonságai mellett -  sajnálatos módon

* A 2003. évi analitikai napokon elhangzott előadás szerkesztett változata
** EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
1 A polarográfia felfedezésének körülményei nagyon érdekes tudománytörténeti

gyűjteményben láthatók a prágai J. Heyrovsky Fizikai-Kémiai Intézetben, amit
a Csehszlovák Tudományos Akadémia létesített 1972-ben, a korábbi, 1950-ben
alapított Polarográfiai Intézet és a Fizikai-Kémiai Intézet összevonásával.

2 A csepegő higany (eredetileg alumínium amalgám) elektród elektrokémiai hasz
nálatának ötlete F. G. Donnan-tól származott

1. ábra. Masuzo Sikata és Jaroslav Heyrovsky az 1920-as évekből 
és első polarográfiás cellájuk a csepegő higanykatóddal és a nem 

polarizálható, higanytócsaanóddal

2. ábra. A) Az első, fotografikus kijelzéssel (L-G-S) működő polaro
gráf vázlata a feszültségosztó Kohlrausch-dobbal (K), és a csepegő 
higanymunka-elektródot és higanytócsareferencia-elektródot tartal

mazó mérőcellával (Z).
B) Heyrovsky által felvett polarográfiás áramlépcsők

-  a polarográfia szélesebb körű elterjedésének gátjává is 
vált. A fémhigannyal történő laboratóriumi munka szinte 
misztikus, irracionális tartózkodást váltott ki a vegyészek 
és analitikusok köréből. Annak ellenére, hogy az egy-egy 
méréshez használt higany tömege ma már mindössze 
2-300 mg és kezelése is biztonságos, ez a tartózkodás ma 
is észlelhető (a kezdetben referenciaelektródként használt 
nagy felületű higanyelektród helyett ma kizárólag másod
fajú (főleg Ag/AgCl/KCl) referenciaelektródokat alkal
maznak). A hazai ipari és intézeti vizsgálóhelyek műszer
parkjának ismeretében, ma már hiábavalónak tűnhet az a
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3. ábra. A polarográfiás mérés alapja a különleges tulajdonságú csepe
gő higany munkaelektród (katód) (Dropping Mercury Electrode, DME) 
A) A „klasszikus” csepegő higanyelektród, melynek legfontosabb jel
lemzője a higanyoszlop magassága (h), amiből számos elektrokémiai 
jellemző (kapilláris állandó, diffúziós állandó) és az elektródreakció 
fontos paraméterei (pl. az elektronátadás sebessége, reverzibilitása) 
kiszámíthatók voltak. B) A számítógép által vezérelt, pneumatikus 

mágncsszeleppel működő többfunkciós higanyelektród (Multi Mode 
Electrode, MME) csepegési ideje, vagy a higanycsepp felülete és élet

tartama széles időtartományban, nagy pontossággal vezérelhető

rendkívüli kutatómunka, amit a műszerfejlesztés terén az 
analitikusok és műszerkonstruktőrök kifejtettek. A váltó
áramú-, négyszöghullámú- és impulzus-polarográfia fej
lesztésében a magyar műszergyártás is jelentős eredmé
nyeket ért el: a RADELKIS műszerei az egész világon, 
különösen a KGST országaiban keresettek és sikeresek 
voltak.3

A polarográfiás kutatások jelentősen hozzájárultak ah
hoz is, hogy a higany helyett új elektródanyagokat (első
sorban üvegszén és módosított felületű voltammetriás 
elektródokat) fejlesszenek ki, ebből pedig külön tudo
mányággá fejlődjön az elektrokémiai érzékelők kutatása 
(az ún. „szenzorika”).

Az 1980-as évek végétől meginduló, liberalizált mű
szerkereskedelem lehetőséget teremtett a nagyműszeres 
analitikai módszerek, főleg az atomabszorpció és nagy ha
tékonyságú kromatográfiák rutinszerű elterjedésére. E két 
módszer látszólag feleslegessé tette a polarográfia alkal
mazását és a polarográfiás módszerek fejlesztését. Annak 
ellenére, hogy az analitikai és minőség-ellenőrző laborató
riumokban ma már ritkán találkozunk a klasszikus érte
lemben vett polarográfokkal, a számítógéppel vezérelt, in
tegrált elektroanalitikai műszerek (voltammetriás 
elemzők) lehetőséget adnak a csepegő higanyelektróddal 
történő mérésére is.

G y ó g y s z e r a n a l i t i k a i  a l k a l m a z á s o k

A gyógyszer-analitikai gyakorlatban már a kezdetektől al
kalmazták a polarográfiás módszereket, elsősorban a fém
szennyezések és redukálható funkciós csoportot tartalma-

3 A magyar, cseh és szlovák polarográfusok kiváló korai kapcsolatáról, az I. és II. 
Csehszlovák-Magyar Polarográfiás Konferenciáról az MKL 1958. évi 9. szá
mában a 342-343. oldalakon érdekes összefoglalót olvashatunk

Gyógyszergyári (gyógyszerkémia-technológiai)

___________ 1_____________ 1
hatóanyagok készítmények

1 --------------------r --------------
Tartalmi meghatározások 
Szennyezők mérése 
Azonossági vizsgálatok 
Izomerek meghatározása 
Reakciókinetikai vizsgálatok 
(pl. katalízisek nyomkövetése) 
Reakciómechanizmusok 
Farmakológiai vizsgálatok 
Hatásszerkezet-vizsgálatok

(korlátozott alkalmazás) 
Hatóanyag azonosítása 
Hatóanyagtartalom 
Segédanyagok azonosítása, 
mérése (pl. antioxidánsok, 

konzerválószerek) 
Hatóanyag-kioldódási 

vizsgálatok

4. ábra. A polarográfiás mérési módszer lehetőségei 
a gyógyszer-analitikában

H a tó a n y a g o k  v iz sg á la ta
Tartalmi meghatározás pontossága ±5%

1
_____ 1_____

| Szervetlen hatóanyagok | Szintetikus szerves vegyületek

S z e n n y e z ő k  m é r é se
Általában 1-2 komponens meghatározása

i
_ i _

1
S z e r v e t le n  io n o k S z in te t ik u s  s z e r v e s  v e g v ü le te k
Toxikus és nehéz fémek Szerves szennyezések (1% alatt):

(Pb, Hg... szintézis intermedierek maradéka
„Toxikus” anionok (CN ...) mellékreakciók terméke
Katalizátor-maradékok bomlástermékek

(Pt, Pd, Rh...)
Antioxidánsok

(HSOj, fenolok, kinonok)

5. ábra. Polarográfiás módszerek gyógyszer-analitikai jellemzői

zó szerves hatóanyagok meghatározására. A módszer kü
lönös előnye, hogy vízmentes közegben, valamint szusz
penziókban is alkalmazható, aminek a gyógyszerkészítmé
nyek hatóanyagtartalmának meghatározásában van 
szerepe (pl. kloramfenikolt és szteroidokat tartalmazó ke
nőcsök vizsgálata) (4. és 5. ábra).

A gyógyszergyári analitika és kutatás eszköztárában ma 
is hasznos, néha pedig egyedülálló lehet a polarográfiás 
mérés által szolgáltatott információ. Erre mutatunk be né
hány példát, elsősorban az EGIS Gyógyszergyár Rt.-ben 
szerzett tapasztalataink felhasználásával.

Szervetlen anyagok polarográfiás meghatározása

A polarográfia klasszikus területe a fémszennyezés-vizsgá- 
lat, aminek a toxikus- és nehéz fémszennyezők meghatáro
zásában van még fontos szerepe, de a szigorú gyógyszer
könyvi előírások már az atomabszorpciós eljárásokat 
teszik szükségessé (a polarográfiás módszerből kifejlesz
tett „stripping voltammetriás” eljárásokat összehasonlító, 
ill. kisegítő módszerként alkalmazzuk réz-, cink-, ólom- és 
platinaszennyezéseknek gyógyszerhatóanyagokban törté
nő meghatározására).

A gyógyszeripari gyakorlatban természetszerűleg keve
sebb a szervetlen analitikai feladat, ami a gyógyszerköny-
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6. ábra. Cianidion meghatározása differenciál impulzus polarográfiás 
(DPP) módszerrel

(Kalibrációs pontok 0,1 -  3,0 mg/1 CN' koncentrációtartományban,
0,1 M borát puffer (pH 9,75) alapoldatban.

Polarográf: POL 150-MDE 150 Polarographic Analyser, 
RADIOMETER. A kimutathatóság alsó határa 10 pg/1)

vi előírásokban is tükröződik. Néhány anion és az oldott 
oxigén meghatározására azonban a polarográfiás módszer 
tűnik a legalkalmasabbnak. Számos injekciós készítmény 
igényel oxigénmentes környezetben történő gyártást és tá
rolást (pl. ranitidin hatóanyagú UmarenR injekció). Az in
jekciós oldatok oxigénmentességének ellenőrzése egysze
rű és gyors polarográfiás módszerrel lehetséges, mivel az 
oxigén semleges vagy gyengén lúgos pH-tartományban 
két, jól mérhető polarográfiás lépcsőben redukálható 
(0 2—̂H20-,—>H20). Az előzőleg oxigénmentesített pola
rográfiás alapoldatba mért minta oxigéntartalma a megje
lenő polarográfiás lépcső magasságából nagy pontosság
gal meghatározható. Az oxigénszelektív membránokkal 
működő elektrokémiai érzékelők (Clark-típusú elektró
dok) viszonylag nagy válaszideje így kiküszöbölhető.

A víz- és levegőminták ammóniatartalma számos mód
szerrel meghatározható, de legszelektívebb az a polarográ
fiás módszer, melynek elvi alapja az, hogy az ammónia lú
gos közegben reagál a feleslegben adott formaldehiddel. 
Az ammóniára nézve kvantitatív kémiai reakcióban hexa- 
metilén-tetramin (Urotropin) keletkezik, ami a rendszer
ben egyedüli polarográfiásan aktív vegyület. Ezért a for
maldehidtartalmú alapoldatba juttatott ammónia 
mennyisége igen nagy érzékenységgel mérhető (a kimutat- 
hatósági határ: 50 ppb ammónia).

A cianidok fontos szerves kémiai szintézis alapanyagok 
(pl. nitrilcsoportokon keresztül történő funkciós csoport 
bevitel Strecker-reakcióval), ezért kiemelt fontosságú a 
gyógyszeripari szennyvizek cianid-szennyezettségének, 
illetve a ciánmentesítés hatásfokának ellenőrzése. A hiva
talos, szabvány szerinti, desztillációt követő spektrofoto
metriás cianidmeghatározás helyett (mellett) polarográfiás 
módszer is alkalmazható. A meghatározás alapja, hogy a 
cianidion -  gyengén lúgos kémhatású oldatban -  reagál a 
fémhigannyal (magával a csepegő higanyelektróddal): 
2CN-  + Mg Hg(CN)2 + 2e~. A folyamat kételektronos, 
polarográfiás redox áramlépcsőként jelentkezik és a diffe
renciál impulzus üzemmódban mérhető. A kimutathatósá- 
gi határ 40 pgE1 cianid [7] (6. ábra).

mkl

Szerves gyógyszerhatóanyagok 
és intermedierek meghatározása

Kezdetben a polarográfia főleg a fémanalitika fontos mód
szereként vált ismertté, néhány év múlva azonban megje
lentek a szerves vegyületek redukciójáról szóló közlemé
nyek is. A szervetlen polarográfiában megszokott vizes 
pufferrendszerek és vezetősó oldatok korlátozottan alkal
mazhatók a szerves vegyületek vizsgálatára, de az oldó
szer-víz elegyek, majd a nem vizes közegű vezetősó alap
oldatok (főleg a kvatemer ammóniumsók oldatai) lehetővé 
tették a szerves polarográfia térnyerését. Mivel a szerves 
vegyületek zöme tartalmaz redukálható funkciós csopor
tot, igen nagy számú publikáció és módszer található a 
gyógyszer-analitikai gyakorlatban is.

Az EGIS-ben (akkor még EGyT) a kloramfenicol szinté
zisének kidolgozása (1954—1958) után alapították az első 
polarográfiás laboratóriumot. A ma már „gyógyszeripar
történeti” jelentőségű kloramfenicol (ChlorocidR) 
és számos szintézis-köztiterméke meghatározható volt 
polarográfiás módszerrel: a p-nitroetilbenzolból (ill. 
p-nitroacetofenonból) kiinduló antibiotikum szintézis vala
mennyi intermedieije polarográfiásan aktív, mivel redukál
ható aromás nitro- és oldalláncban karbonilcsoportot tar
talmaz. Az egyes intermedierek egymás melletti 
meghatározását az tette lehetővé, hogy a nitrocsoport két 
lépésben történő redukciója (-N02 —> -NHOH —> -NH2) el
különül a karbonilcsoport kételektronos redukciós lépcső
jétől (>C=0 —»>CH-OH). A polarográfiás módszer szelek
tivitását növeli, hogy a három polarográfiás lépcső 
egymáshoz viszonyított potenciálhelyzete (E1/2-féllépcső- 
potenciálok) az egész molekula szerkezetétől is függ. 
Az elektrokémiailag aktív funkciós csoport közelében lévő 
szubsztituensek megkönnyítik vagy megnehezítik a reduk-

nA

7. ábra. A 2,3-benzodiazepinek (GrandaxinR analógok) polarográfiás 
lépcsői (Epl és Ep2 ) jelentősen függnek a szubsztituensek elektron

szívó hatásától. A féllépcső-potenciállal analóg impulzus-polarográfiás 
csúcspotenciálok (Ep ) korrelációba hozhatók a QSAR programmal szá

mított kvantumkémiai jellemzőkkel és a farmakológiai hatással
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ciót, és ezért a féllépcső-potenciál pozitívabb, vagy nega
tívabb tartományba tolódik el [8]. Ez a jelenség az anali
tikai előnyökön túl a szerkezet és a féllépcsőpotenciál kö
zötti kvantitatív öszszefüggések vizsgálatában jelentős. 
A Hammett- és módosított Hammett-féle egyenletek alkal
mazhatósága igen sok vegyületcsoportra igazolható, és 
szintetikus szerves kémiai és gyógyszerkémiai jelentőség
gel bír. A tofizopam [a GrandaxinR (EGIS) készítmények 
hatóanyaga] utódpreparátumaival kapcsolatos kutatások 
során vizsgáltuk például a 2,3-benzodiazepinek redukciós 
féllépcső-potenciáljainak a szubsztituensek hatására törté
nő eltolódását, ami a farmakológiai hatással hozható korre
lációba (7. ábra).

A lineáris szabadentalpia függvények érvényességét 
a ,^-telítetlen ketonok (ill. kalkonok) esetében is igazoltuk 
és a féllépcső-potenciál vs. Hammett-szigma függvényből 
előre kiszámíthattuk például a foszfonátokkal történő nuk- 
leofil szubsztitúció reakciósebességi állandóit [9].

A kalkonok két polarográfiás lépcsője a kettőskötés két 
elektronos redukciójának, majd a karbonilcsoport szintén 
két elektron felvételével történő redukciós lépcsőjének fe
lel meg (két-két proton felvétele közben). Mivel ebben az 
esetben a katalitikus hidrogénezés analóg mechanizmusú 
az elektrokémiai folyamatokkal, a preparatív kémiai reak
ció polarográfiás módszerrel nyomon követhető. Ezt hasz
náltuk fel arra, hogy a polarográfiás mérést platina- és pal
ládium-katalizátorok aktivitásának meghatározására 
használjuk fel [10]. Mivel a polarográfiás méréseket az ol
dat heterogenitása nem zavarja, a heterogén katalízist a po
larográfiás cellában végeztük úgy, hogy a standardnak vá
lasztott transz-kaikon oldatát a cellába mértük, majd a 
hidrogéngázt folyamatosan átbuborékoltattuk az oldaton. 
Az a,(3-telítetlen keton hidrogénfelvételét a folyamatosan 
regisztrált polarogramok segítségével nyomon követhettük. 
A vizsgálatokat (polarogram-sorozatok felvétele) különbö
ző összetételű katalizátorok jelenlétében is megismételtük, 
majd a polarográfiás mérésekből kiszámíthattuk, hogy a 
vizsgálandó katalizátor milyen mértékben gyorsítja meg 
a hidrogénfelvételt. A katalizátor mennyiségének ismereté
ben annak aktivitása is meghatározható volt (8. ábra).

Lágy gyógyszerformák minősítő vizsgálata

A gyógyszer-analitika más, fontos és metodikailag igényes 
területe az ún. lágy gyógyszerformák (kenőcsök, kúpok, 
krémek) minősítő vizsgálata. Ezek, a gyakran lipofil fázist 
és felületaktív anyagot is tartalmazó heterogén rendszerek 
a legelterjedtebb HPLC-módszerekkel nehezen vizsgálha
tók (a gyakran alkalmazott polimerek és zsírszerű segéd
anyagok analízist zavaró hatása legtöbbször csak a ható
anyag extrakciójával küszöbölhető ki). A polarográfiás 
módszerek kiválóan alkalmasak ezen gyógyszerkészítmé
nyek vizsgálatára: elsősorban hatóanyagtartalmuk ellenőr
zésére. A HoteminR kenőcs és kúp piroxicam-tartalmának 
meghatározását például polarográfiás méréssel végezzük, 
mivel az oxicam típusú gyulladáscsökkentők is polarográ- 
fiásan aktív vegyületek: a négy elektron és négy proton fel
vételével történő redukció az alapoldat kémhatásának, ill.

Potential
8. ábra. A heterogén katalitikus hidrogénezés folyamatának nyomon 

követése polarográfiás módszerrel.
A referencia modellvegyület (pl. transz-kaikon szubsztrát 0,1 M etano- 
los oldata) polarográfiás görbéin a még el nem reagált szubsztrát két, 

kételektronos lépcsője látható. A katalizátor jelenlétében történő hidro
génátvezetés hatására a könnyebben redukálható ot,p-kettős kötés telí
tődik, majd a karbonilcsoport is redukálódik. A két folyamat az egyes 

polarográfiás lépcsők csökkenésével igen pontosan mérhető

pA

9. ábra. A nikotinsavamid differenciál impulzus polarográfiás (DPP) 
lépcsői. A kalibrációs adatok felvétele standard addícióval GerovitR 

kapszula oldatában.
A nehezen szerkeszthető polarogramok esetében a PC jelfeldolgozással 
működő polarográfokkal már nem a lépcsőmagasságot, hanem a DPP 
görbe integrálját vagy a meredekségét („slope’j  használjuk a meny- 

nyiségi meghatározásra

az oldószer jellegének függvényében egy vagy két lépcső
ben jelentkezik a polarogramon [11]. A kenőcs, ill. krém 
oldhatóságának figyelembevételével, extrakció nélkül, 
egyszerű, acetonitriles oldást követő polarográfiás mérés
sel meghatározható a hatóanyag-tartalom.

Olyan összetett gyógyászati termékek, mint a polivita- 
min-készítmények analitikájában is előnyösen alkalmaz
hatók a polarográfiás eljárások. Az EGIS Rt. GerovitR kap
szulájában lévő nikotinsavamid mennyiségét például a 
közvetlen bemérést követő (lúgos alapoldatban történő) 
polarogramfelvétellel ellenőrizzük (a piridin C=N kötése 
két elektron felvételével redukálódik, -1 700 mV-nál) 
(9. ábra).
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Akiragadott néhány példa segítségével szerettem volna 
bemutatni azt, hogy a polarográfiás mérési módszerek ko
rántsem idejét múltak, a tudomány és technika által túlha
ladottak vagy szakmailag értéktelenek. Az analitikus szak
emberek legfontosabb feladata (és a szakma szépsége is) 
éppen az, hogy a rendelkezésére álló műszaki, méréstech
nikai lehetőségek közül a legcélszerűbbet, legoptimálisab- 
bat kiválassza és alkalmazza. A polarográfiának jelen kell 
lennie ebben az eszköztárban, ne hagyjuk elfelejteni.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Tömpe Péter: A polarográfia alkalmazása a gyógyszergyári 
analitikában
A közlemény röviden ismerteti a 2003. január 29-én Budapesten 
tartott ANALITIKAI NAPOK rendezvényen elhangzott előadást.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 116 (2004)]

SUMMARY

P. Tömpe: Application of Polarographic Methods in the 
Pharmaceutical Industry
The article briefly reviews the lecture of the Budapest „ANA
LYTICAL DAYS” Conference held in January 29 to 30, 2003.
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Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

Tüzelőanyag-cellák I.

Alapfogalmak, működési elv, típusok

SZŰCS MIKLÓS*

Bevezetés

Az energiatermelés és -felhasználás fejlődésében az egyébként 
mindig tapasztalható előrehaladást időszerű kihívások gyorsítják 
fel, ezek eredményei már napjainkban megjelentek, és a közeljö
vőben mindinkább tapasztalhatók lesznek. A kiváltó okok között 
az alábbiak említhetők:

-  törekvések a véges energiahordozó készletek előrelátó, 
meggondolt takarékos felhasználására,

-  az energiapiac liberalizálása, az oligopolitikus szolgáltatás 
helyébe lépő piaci verseny, az ennek keretében kívánatossá 
váló újszerű ajánlatok előkészítésének szükségessége,

-  az energiatakarékossági igyekezetek általánossá váló és 
preferált elterjedése, és

-  a környezetvédelmi kívánalmak felerősödése.
Ezek az indítékok a keretfeltételek olyan szimbiózisát képe

zik, amelyben a megjelenő feladatok megoldásához a tüzelő
anyag-cellák többoldalú szerepvállalással képesek hozzájárulni.

Egy évszázados, feledésbe ment találmány az utóbbi időben 
az űrkutatási program keretében kelt életre, és nyert sokat érő al
kalmazást. A későbbiek során kiderült, hogy ezt meghaladó és 
szélesebb körű felhasználásának adódnak kedvező feltételei. 
A tüzelőanyag-cellák m űködési param étereinek nagy része 
ugyanis egybevág azokkal a kívánalmakkal, amelyek a korszerű 
energiagazdálkodásra vonatkozóan napjainkban kialakultak. 
Elasználatuk lehetőségeinek részletesebb elemzése során olyan 
perspektívák jelentek meg, mint a hatékonyan és ökológiailag 
kedvezően működő hő- és áramtermelő üzemek, a közlekedés ta
karékos és káros emisszióban szegény meghajtási változata, va
lamint a hordozható villamos és elektronikus készülékek áramel
látásának kényelmes és egyszerű megoldása. Nagyvállalatoknak 
az egész világra kiterjedő és hatalmas ráfordításokkal alátámasz
tott fejlesztési törekvései, valamint széles körű állami támogatási 
programok dokumentálják azt az évek során növekvő elvárást és 
reményt, amit a tüzelőanyag-celláktól várnak főleg az energia- 
szektor és a közlekedés problémáinak megoldásában.

A napi sajtó, de esetenként a szakirodalom hangzatos címek
kel közöl ismertetéseket a tüzelőanyag-cellákról és azok jövő
képéről. Ilyen jelzők olvashatók a külföldi -  főleg a német -  
szakirodalomban: a „jövő technikája”, „a forradalmi cella”, „szó
rakoztató utazás káros emissziók nélkül”, „erő hengerek nélkül” , 
„erőmű menet közben”, „bájos multitalentum”, „tojó és tejelő 
disznó” [1]. Az újságírói fantázia szüleményei főleg a tüzelő

* Fővárosi Gázművek Fogyasztói Energiatanácsadó Központ, Budapest

anyag-celláknak az egy időben megjelenő többféle előnyére kí
vánják a figyelmet felhívni.

A tüzelőanyag-celláknak az energetika időszerű feladatainak 
m egoldásában várható közrem űködése m ellett egy távolabbi 
funkciója is említésre kerül. A cellák tüzelőanyaga hidrogén vagy 
nagy hidrogéntartalmú nyersanyag (főleg földgáz). Ezért várha
tóan a híd szerepét fogja betölteni a jövőre vonatkozóan prog
nosztizált hidrogéngazdaság irányában, melynek nyersanyaga a 
megújuló energiákkal (vízi erő, napenergia stb.), illetve az azok
ból termelt árammal előállított hidrogén lenne. Ez a kialakulóban 
lévő jövőkép az energiatermelés és -szolgáltatás paradigma vál
tásának körvonalazódását is jelenti.

Terminológiai kérdések

A tüzelőanyag-cellák technológiája a hazai gyakorlatban még 
nem jelent meg, sőt a fogalma és terminológiája sem teljesen ki
alakult. A német szakirodalomban „Brennstoffzelle”, az angol
ban „Fuel Cell” néven kerül említésre, mindkettőnek a „Tüzelő
anyag-cella” fordítás felel meg, a francia „Pile a combustible” 
megnevezés inkább „Tüzelőanyagelem”-nek fordítható. A ma
gyar sajtóban olvasható az „üzemanyagelem” megnevezés való
színűleg arra vezethető vissza, hogy többször a gépjárművek 
meghajtásával kapcsolatban említik és esetenként batteriaszerű 
megjelenésre gondolnak. „Tüzelőanyagelem”-ként is kerülhet 
említésre. Ezek a terminológiai differenciák a lényeget nem érin
tik, jelenleg szinonimaként kezelhetők. Nehéz lenne most meg
mondani, hogy melyik elnevezés fog általánosan elterjedni. Való
színű, hogy m eghatározó befolyása lesz az alkalm azási 
területnek. „Cella” helyett jobb lesz „elem”-ről beszélni. A „tüze
lőanyag” előtag leginkább az erőművi, a „fűtőanyag” vagy egy
szerűen „fűtő” előtag a háztartási, az „üzem anyag”-változat 
pedig a gépjármű-motorikus célú felhasználásában szám íthat 
polgárjogot nyerő fogalomnak.

A tüzelőanyag-cellák története, a technológia kifejlődése

Az elektrokém iai áram term elés első gondolata Christian 
Friedrich Schönbein professzortól származik [2], aki a Baseli 
Egyetem en végzett kísérleteinek eredm ényét a Philosophical 
Magazine 1839. januári számában tette közzé. Neki sikerült elő
ször a hidrogén és (vagy) klór platinaelektródokon lefolytatott 
elektrokémiai oxidációjával áramot termelnie. Angol barátja -  
William Robert Grove -  nevéhez fűződik az a felismerés [3], 
hogy ezt a fordított elektrolízis effektust, mint a villamosenergia
termelés új lehetőségét lehet kezelni. Az elektrokémiai folyama
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tok ismertetésével kapcsolatos fogyatékosságok és anyagproblé
mák hátráltatták kezdetben a felismerés technológiává történő ki- 
fejlesztését. A XX. század közepe tájékán sikerült olyan tudomá
nyos és műszaki területű előrehaladást elérni, mely a katonai és 
űrhajózási célú felhasználáshoz vezetett. Először a ’60-as évek
ben az USA űrhajózási programjának megvalósítása során került 
előtérbe, amikor is a lokális áramtermelésnek ezt a módját kevés
bé ítélték kockázatosnak, mint a magenergia ilyen célú felhaszná
lását. Ezek a berendezések azonban igen nagy költséggel voltak 
csak előállíthatok, így szélesebb elterjedésükre nem került sor. 
A ’80-as évek közepétől a környezetvédelmi kívánalmak na
gyobb hangsúlya játszott szerepet abban, hogy a tüzelőanyag-cel
lákat a stacionárius energiatermelés és -szolgáltatás területén ki
próbálták. A nagyobb fogyasztók villamos és termikus energia 
szolgáltatási célú tüzelőanyag-cellás blokkfűtőmű vei időközben 
kereskedelmi forgalomban kaphatóvá váltak, és kifejlesztettek 
személyautók és autóbuszok üzemeltetésére szolgáló mobilis cel
lákat is.

A  tü ze lőanyag -ce llák  m űködési e lve

A tüzelőanyag-cellákban a víz -  illetve a vizes oldat -  elektrolí
zisének fordított művelete megy végbe. A vizes elektrolízis alkal
mával villamos áram bevezetésének hatására hőelnyelő folyamat 
során a víz alkotóelemeire, hidrogénre és oxigénre bomlik. A tü
zelőanyag-cellákban ugyancsak elektrokémiai folyamat megy 
végbe, a legegyszerűbb esetben hidrogén és oxigén reakciója hő
termeléssel és vízképződéssel egyidejűleg villamos áramot ter
mel. A cellákban a két elektródot elektrolit választja el. Az anód- 
hoz hidrogént vagy hidrogéntartalmú gázt vezetnek, itt pozitív 
töltésű hidrogénionok (protonok) keletkeznek, és az elektródon 
(adott esetben membránon) keresztül a katódhoz vándorolnak, 
ahol negatív ionok (elektronok) képződnek. A folyamat reakció
egyenletei:

anódon: H2« 2 H + +  2 e "
katódon: Vi 0 2 + 2 e-  + 2 H+ «-» H20

Ebből adódik az egyesített bruttó reakció:

H2 + ‘/2 0 2 = h 2o

Egy tüzelőanyag-cella funkcionális felépítését az 1. ábra 
szemlélteti.

A két elektród között villamos feszültség jön  létre, melynek 
elméleti értéke 1,23 V. A gyakorlatban 0,7 V cellafeszültséggel 
számolnak. Nagyobb teljesítmény és feszültség eléréséhez a cel
lák soros vagy párhuzamos kapcsolásával cellakötegeket hoznak 
létre. Ezekben az egyes cellákat esetenként bipoláris lapok segít
ségével kötik össze. Az elektródok között fellépő feszültségkü
lönbség hasznosítása az elektródokat összekötő külső áramkör 
(fogyasztó) létesítésével megy végbe. A tüzelőanyag-cellában a 
hidrogén és oxigén vízzé alakulásának bruttó reakciója két kata
lizált részfolyam at révén valósul meg: az elektronok a külső 
áramkörön keresztül folynak, és ott munkát végeznek, a töltés
transzport pedig a cellában az ionoknak az elektrolitban történő 
mozgása révén valósul meg (2. ábra).

A cellában a tüzelőanyag elsődleges energiatartalma kontrol
lált elektrokémiai oxidáció révén közvetlenül fejleszt villamos 
áramot -  hőenergia keletkezésével egyidejűleg. Ez a hagyomá-

membrán

1. ábra. Tüzelőanyag-cella funkcionális felépítése

2. ábra. A tüzelőanyag-cella működése

nyos villamosáram-termelés technológiájával szemben alapvető
en különböző átalakítást jelent. A tradicionális hőerőfolyamat so
rán a tüzelőanyag irreverzibilis elégetésével alakul át hőenergiá
vá, eközben energiatartalmának kb. 25%-át elveszíti. Az égéskor 
keletkező hasznos hővel általában gőzt termelnek, majd ennek 
felhasználásával generálnak villamos áramot. A tüzelőanyag-cel
lák idealizált irreverzibilis elektrokémiai folyamata alkalmával 
közvetlenül képződik villamos áram, elmarad tehát az égési fo
lyamat során fellépő átalakulási veszteség, ezáltal nagyobb hatás
fok érhető el. Az erőművi fejlesztések során rendszeresen értek el 
40-45%-ot meghaladó villamos hatásfokot, és a cellafolyamatban 
keletkező hő gőztermelésre történő értékesítésével 80%-ot meg
haladó tüzelőanyag-hasznosítás is lehetségessé vált.

A tü ze lőanyag -ce llák  típusa i

A tüzelőanyag-cellák két elektródból állnak, amelyeket elektrolit 
választ el egymástól. Az elektrolit anyagából következik az egyes 
tüzelőanyag-cellák megnevezése, a megjelöléseket ezek angol 
nyelvű rövidítése adja. A leginkább számításba vett 5 típus eseté
ben ez az alábbi:

1. AFC Alkaline Fuel Cell alkálikus cella

2. PEFC Polimer Electrolyte Fuel Cell polimer membrános cella

PEMFC Proton Exchange Membran Fuel Cell polimer membrános cella

PEM Polimer Electrolyte Membran polimer membrános cella

3. PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell foszforsavas cella

4. MCFC Molten Carbonate Fuel Cell karbonát-olvadékos cella

5. SOFC Solid Oxide Fuel Cell oxidkeramikus cella
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Az egyes cellatípusok néhány fontosabb paramétere az 1. táb
lázatban található. Az egyes cellák működésében számottevő kü
lönbségek vannak. Ezek között nagy jelentősége van a működési 
hőmérsékletnek, ezen az alapon megkülönböztetünk alacsony 
hőmérsékletű (AFC, PEFC), közepes hőmérsékletű (PAFC) és 
magas hőmérsékletű cellákat (MCFC, SOFC). Hasonló lényeges 
szempont a felhasználásra kerülő nyersanyaggal (fűtőgázzal) 
szemben támasztott követelmény.

Az alkálikus cellák (AFC) elektrolitja 35-40%-os kálilúg, 
melynek hátránya, hogy szén-dioxidra (de még szén-monoxiddal 
szemben is) igen érzékeny, ugyanis az elektrolit-lúgot kálium
karbonáttá alakítaná. Emiatt igen tiszta hidrogént és oxigént igé
nyel. Az alacsony működési hőmérséklet és a kálilúg mérsékelt 
korróziós agresszivitása miatt a cellaépítésnél szignifikáns 
anyagproblémák nem jelentkeznek. Katalizátorként a hidrogén 
disszociációját elősegítő anyagokat alkalmaznak, leginkább pla
tinát, ruténiumot, palládiumot, ezek ötvözeteit, továbbá nikkelt. 
Elektródanyagként nikkel vagy nemesfémekkel aktivált szén 
használatos. Az alkálikus cellák kitűnnek magas hatásfokukkal. 
Ezek gyakorlati alkalmazására került a legkorábban sor. Erre az 
űrhajózás adta az indítékot, amikor az Apolló program keretében 
az űrhajók energiaellátását kellett kis térfogatú berendezéssel 
megoldani, és erre a célra a magenergia használatát túlságosan 
kockázatosnak ítélték.

A membrános cellák (PEFC) elektrolitja vékony gáztömör 
protonvezető perfluorozott polimer membrán [4]. A nyersanyag
spektrum hidrogénre és oxigénre korlátozódik, utóbbi levegő is 
lehet. Ha a hidrogént földgáz reformálásával állítják elő, úgy az 
eközben keletkező szén-monoxidot 10 ppm-nél kisebb értékre 
kell tisztítani. A cellában hatékony katalizátort kell alkalmazni, 
az elektrolit savas karaktere miatt főleg nemesfémek (platina, 
platina-ródium ötvözet) jöhetnek szóba. Az elektródok villamos 
kontaktusát biztosító poláris lapok anyaga fém vagy széntartalmú 
áramvezető. A membrános cellák hatásfoka az alkálikus cellák
hoz hasonlóan magas. A decentrális energiatermelésben van sze
repük kb. 250 kW teljesítményig.

A foszforsavas cellák (PAFC) elektrolitja tömény -  csaknem 
vízmentes -  foszforsav [5]. Ez lehetővé teszi szén-dioxid-tartal- 
mú fíítőgáz-nyersanyag használatát, de folyékony szénhidrogé

nek (olajféleségek) alkalmazására is sor kerülhet. Elektródként 
műanyagba ágyazott szenet használnak, melyet katalitikusán ak
tív nemesfémmel (platina vagy arany) vonnak be. A foszforsav 
nem folyékony állapotban van a cellákban, hanem porózus mű
anyagban itatják fel. Hatásfoka a többi cellához viszonyítva kicsi. 
Alkalmazása az áram és hőtermelést szolgáló stacionáris energia
szolgáltatás területén kilátásos. A 70-es évek óta a kereskedelem
ben rendelkezésre áll, a 200-250 kW  teljesítményű ONSI cellák 
több száz példánya 1999 végéig kb. 3 millió üzemórát teljesített.

A karbonátolvadékos cellák (MCFC) elektrolitjának anyagát 
lítium-karbonát és kálium-karbonát eutektikus olvadéka képezi
[6] . Az oxigéntranszport a karbonátionok vándorlása révén megy 
végbe. Szén-dioxid-tartalmú nyersanyagok felhasználása lehet
séges. A cellát viszonylag olcsó szerkezeti anyagokból (nikkel, 
nikkel-klorid, kerámia, acél) építik, a karbonátolvadék korrozív 
hatására azonban figyelemmel kell lenni. A magas hőmérséklet 
miatt platinakatalizátor alkalmazására nincs szükség. Előnyt je 
lent még magas hatásfoka és a nyersanyag intem reformálásának 
lehetősége. Alkalmazási területe az erőműterületen adódik, bele
értve a blokkfutő-műveket és az utánakapcsolt turbinaüzemmel 
történő kombinációt is. Mivel a felfűtése hosszadalmas, állandó
an üzemi hőmérsékleten tanácsos tartani, emiatt stacionáris alkal
mazása lehetséges.

Az oxidkeramikus cellák (SOFC) ittriummal stabilizált cirko- 
nium-oxid anyagú gáztömör kerámia elektrolitot alkalmaznak
[7] , amit lemezes vagy csöves cellában helyeznek el. A nagy hő
mérséklet miatt szén-dioxid, és szén-monoxid-tartalmú nyers
anyagok -  intem reformálással -  közvetlenül felhasználhatók. 
Elektródanyagként nikkelt és villamosán vezető oxidokat alkal
maznak. A magas üzemi hőmérséklet miatt a korróziós hatásokra 
figyelemmel kell lenni. Előnyös a magas hatásfok, amely különö
sen gáz és gőzturbina kombinált üzeménél érvényesül. Nagy jö 
vő előtt áll a kombinált ciklusú (áram + hő) energiatermelésben, 
ez a cellatípus van azonban a legkevésbé kifejlesztett stádium
ban.

A cellaüzem felépítése

A tüzelőanyag-cellák a hozzájuk kapcsolódó perifériákkal alkot
ják  a cellaüzemet, mely a következő modulokból áll (3. ábra).

- A  tüzelőanyag elökészí- 
1. táblázat tése. Csak ritka esetben el- 

Tüzeló'anyagcella-típusok néhány fontos paramétere sődleges nyersanyag a tiszta

hidrogén, mely a term észet
ben nem fordul elő, és hasz
nálata elsősorban akkor gaz
daságos, ha megújuló 
energiából származó áram 
mal (vízi erő, napenergia) 
végzett elektrolízissel állítják 
elő. A kötött állapotú hidro
gént tartalm azó energiahor
dozók között a földgáznak 
van hangsúlyozott szerepe, de 
szóba jönnek egyéb (folyé
kony) szénhidrogének is. 
Ezek esetenkénti tisztítását 
követő reform álása útján 
bontással és elkülönítéssel ál-

Típus Alkálikus Membrános Foszforsavas Karbonát
olvadékos Oxid-keramikus

Típusjele AFC PEFC PAFC MCFC SOFC
Fűtőanyag Tiszta H2 Hidrogén

Földgáz
Metanol
Biogáz

Könnyűolaj

Hidrogén
Földgáz
Metanol
Biogáz

Könnyűolaj

Hidrogén
Földgáz
Metanol
Biogáz

Hidrogén
Földgáz
Metanol
Biogáz

Oxidáló médium Tiszta 0 2 Oxigén
Levegő

Oxigén
Levegő

Oxigén
Levegő

Oxigén
Levegő

Elektrolit 30%-os
kálilúg

Protonvezető
membrán

Koncentrált
foszforsav

Alkáli
karbonát
olvadék

Ittriummal
stabilizált

cirkonium-oxid
Hőmérséklethatár 60-90 °C 50-80 °C 160-220 °C 620-650 °C 800-1000 °C
Villamos hatásfok 60-80% 50% 40% 60-65% 50-70%
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Levegő / oxigén

Hő Hasznosítandó hő

3. ábra. A tüzelőanyag-cella működése

lítják elő a cellák nyersanyagául szolgáló hidrogéndús gázt [8]. 
A tisztítás legtöbbször kéntelenítést, vagyis a földgáz szagosítá- 
sára felhasznált odorálóanyagok (tetrahidrotiofén, merkaptánok) 
eltávolítását j elenti.

-  A m űveletet végezhetik hidrogénező kéntelenítéssel 
(hidrodeszulfurizációval), melynek során a kéntartalmú 
szagosítóanyagok Co/Mo katalizátorrácson kén-hidrogénné, 
majd ezt követően ZnO ágyon cink-szulfiddá és vízzé alakulnak:

C4HgS + H2 -> CH4 + H2S AH =  -  120,2 KJ/mol 
H2S + ZnO —> ZnS + H20  AH = - 3 1 9  KJ/mol

A két katalizátorréteget a reaktorban egymáson helyezhetik 
el. A kénvegyületek adszorbciója aktív szénnel is történhet.

A reformálást, melynek célja a felhasználásra kerülő szénhid
rogének (legtöbbször földgáz) nagy hidrogéntartalmú gázeleggyé 
alakítása, legtöbbször gőzreformálással vagy parciális oxidáció
val végzik:

CH4 + H20  CO + 3 H2 AH = + 206,2 KJ/mol
CH4 + 'A 0 2 -» CO + 2 H2 AH = - 36 KJ/mol

A két reakció egyidejű lefolytatását -  az autotermreformálást 
-  700-1 000 C°-on végzik, melynek során az endoterm és 
exoterm reakció hőszínezete kiegyenlítődik.

A  még szóba jöhető katalitikus krakkolással (pirolízis) törté
nő reformálást (CH4 = C + 2H2) a koromképződés veszélye miatt 
nem szívesen alkalmazzák.

A  reformálás során keletkező szén-monoxid sorsa a cella kí
vánalmainak és érzékenységének a függvénye, esetenként szén
dioxiddá oxidálják és kiszűrik. A PEFC és PAFC cellák érzéke
nyek és igényesek, az MCFC és a SOFC cellák kevésbé.

-  Szorosan vett cellaüzem. Itt megy végbe a kontrollált elekt
rokémiai oxidáció révén a villamos áram és hő termelése (4. 
ábra).

-  Villamos modul. A primer keletkező egyenáramot az esetek 
túlnyom ó részében (stacionárius alkalm azásnál minden 
esetben) váltóárammá alakítják.

-  Termikus modul. Kapcsolt energiatermelés során a hőener
gia melléktermék tényleges hőfelhasználása történhet meg,

4. ábra. Tüzelőanyagcella-köteg

vagy villamos áram termelésére értesíthetik. Mobilis alkal
mazás esetén (pl. járművekben) a hőelvezetés ventilátorral, 
vagy hűtőben történhet.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Szűcs Miklós: Tüzeló'anyag-cellák I. Alapfogalmak, működési 
elv, típusok
A közlemény tisztázza a tüzelőanyag-cellákkal kapcsolatos alap
fogalmakat, leírja a tüzelőanyag-cellák működési elvét, és ismer
teti típusait.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 121 (2004)]

SUMMARY

M. Sziics: Fuel Cells I. Elements, Operation, Types
The article clarifies the main elements related to the fuel cells,
describes their operation and reveiws their types.

A szerző az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár
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ACHEMA 2003
Az anyagátalakító iparok gépeinek, készülékeinek 
és technológiáinak nemzetközi seregszemléje V.*

Automatizálás

NAGY IVÁN**

A2003. évi ACHEMA kissé átszervezve, ismét jelentős se
regszemléje volt a vegyipari és gyógyszeripari automatizá
lás eszközeinek. A mérés-, szabályozás- és folyamatirányí
tási technika a 10. csarnok mellett még több csarnokban is 
szerepelt, igazolva azt, hogy az információs társadalom 
fejlődése során a műszaki élet minden területére behatolt a 
számítástechnika alkalmazása. A megnyitó sajtóbemutató
ján az automatizálást a vegyipar kulcstechnológiájának ne
vezték, mert a biztonságos, környezetkímélő és egyben 
gazdaságos gyártás csak korszerű automatizálással valósít
ható meg.

Az irányítástechnika nemcsak a gyártási folyamatok 
szintjén van jelen, hanem szervesen kapcsolódik a vállalat- 
és üzemirányítási, üzleti és engineering tevékenységekhez, 
a karbantartási és a logisztikai rendszerekhez. Fontos esz
köze a biztonsági, munkavédelmi, minőségirányítási és 
egyéb szabályozások előírásai betarthatóságának. Fentiek 
miatt a rendszerek egyre komplexebbekké váltak. így nem 
lehet csodálkozni azon, hogy az automatizálás területén a 
hardver csak 1/3-át teszi ki a teljes forgalomnak. A meg
rendelések, szerződések nagyobbik része a szoftver és a 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozik (külön kiállítás 
volt az e-Services témáról).

A fejlődés irányairól és néhány nehéz kérdéséről is 
szólt a tájékoztató. Sokan felismerték, hogy egy üzem (vál
lalat) és környezete adatainak (információinak), a dolgo
zók ismereteinek (tudásának) értéke gyakran nagyobb, 
mint az anyagi javak (materiális) értéke.

Az üzem értékének megtartása, növelése, amit ma 
„Asset Management” és „Field Care” kifejezésekkel szok
tak jelezni, többet jelent, mint a hagyományos karbantartás 
és ezért a korszerű irányítási rendszerek része, kihasználva 
a számítástechnika és automatika lehetőségeit.

Terepi műszerezés

A terepi műszerek, érzékelők (szenzorok) képezik a haté
kony üzemeltetés alapját. Az elektronikus digitális eszkö

* I. Magy. Kém. Lapja, 58, 432, (2003)
II. Magy. Kém. Lapja, 59, 13, (2004)
III. Magy. Kém. Lapja, 59, 48, (2004)
IV. Magy. Kém. Lapja, 59, 87, (2004)

** 1113 Budapest, Vincellér u. 26/B
*** Ld. Marossy Katalin: Gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás [Magy. Kém.

Lapja, 59, 18 (2004)]

zök, műszerek gyakorlatilag kiszorítják a mechanikai esz
közöket, de a mechanikai elemek nem fognak teljesen el
tűnni. A műszergyártók, felismerve a felhasználók igénye
it, egységes adatformátum, csatlakozófelület és jobb 
karbantarthatóság elérésére törekednek. Ma még nyitott 
kérdés, hogy a terepi berendezések intelligenciája milyen 
irányba fejlődjön, mennyi települjön a központi rendszer
be, és milyen kapcsolódásokra legyen felkészítve. Ma 
üzemrészenként több száz, esetenként különböző gyártmá
nyú és tipusú terepi műszer működik, amelyeket egyedileg 
kell konfigurálni és parametrizálni. A beállított adatokat 
közölni kell az irányítórendszerrel. Az adatkezelés egysé
gesítéséről alig lehet beszélni, így a dokumentálás és az el
lenőrzés költségei egyre növekednek.

Az érzékelők (szenzorok) sokfélesége szinte áttekint
hetetlen, mert az alkalmazott fizikai-vegyi elvek különbö
zősége mellett a régen alkalmazott elvekhez egyre újabb 
műszaki megoldásokat alkalmaznak, és nagyszámú több- 
funkciós műszert is kínálnak, amelyek változtatható kom
binációik miatt számos változatot jelentenek.

Példaképpen megemlíthetők a Coriolis-elven működő 
áramlásmérők, amelyek között újabb egyenes csövű mű
szert (Krohne Messtechnik GmbH, Duisburg, Németország 
www.KROHNE.de~) és sűrűségmérővel, viszkozitás
mérővel stb. kombinált műszert is bemutattak fwww.de. 
endress.com). A szintmérőknél sokasodnak a mikrohullá
mú, radar alapú műszerek (Vega Grieshaber KG., Sittach, 
Németország, www.vega.com és Endress). Az elemzőmű
szereket külön csoportként vizsgáljuk. A fejlesztésekre jel
lemző, hogy egyre több önellenőrző, diagnosztizáló, önta
nuló, adaptív funkciót építenek a műszerekbe. 
A validálhatóságot is hirdetik a gyógyszeriparnak szánt 
műszereknél (ami a szerző véleménye szerint marketing
szöveg műszaki tartalom nélkül)***.

Terepi sínrendszerek

A gazdaságos irányítórendszerek felépítéséhez szükséges 
korszerű adatsínrendszerek szabványosítása ugyan (botrá
nyokkal színezve) megtörtént, de a sokféleség megmaradt, 
és az alkalmazók beletörődtek abba, hogy többszabványos 
sínrendszer van, és örülnek annak, hogy a gyártók igyekez
nek nyílt rendszereket fejleszteni. Új színfolt az ipari
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Ethernet megjelenése, amelytől sokan az egységesítést re
mélik. Rövid távon azonban a jelenlegi sínrendszerek nem 
szorulnak ki az üzemekből.

Internettechnológiák

Az internet széles körű alkalmazása nem maradt hatástalan 
az automatizálás fejlődésére sem. Számos egyedi alkalma
zási kísérlet után a mértékadó német egyesületek különbi
zottságot alakítottak az internettechnológiák ipari automa
tizálási alkalmazásának vizsgálatára. Az adatforgalom 
lebonyolításánál az XML (Extension Markup Language) 
nyelv alkalmazása széles körben terjed. A vegyipari auto
matizálásnál megkövetelt biztonsági, megbízhatósági és 
reál time követelmények kielégítése még sok fejlesztést 
fog igényelni.

Szabványosítás

Már az eddigiekből is kitűnik, a tágabb értelemben vett 
szabványosítás fontossága erősen növekszik. A törvényi, 
rendeleti előírások, különösen az EU-ban állandó figyel
met igényelnek, amit a kiállító cégek legtöbb terméküknél 
külön ki is hangsúlyoznak (pl. ATEX előírásoknak megfe
lelő berendezéseket, készülékeket, műszereket és megjele
nítőt (HMI-t) kínálnak, (pl. Extec Oesterle GmbH, Esslin- 
gen, Németország, www.extec.def  A gyógyszeripar részé
re ajánlott eszközöknél feltüntetik, hogy az megfelel az 
USA hatósági előírásainak (FDA stb.). A kockázatelem
zésnél az új szabvány szerinti biztonsági osztályokat (SIL) 
azonosítják be. A nemzetközi szabványok mellett a de 
facto ipari szabványok száma és elfogadottsága is növeke
dett. így az adatforgalom egyszerűsítésére szolgáló OPC 
(OLE fór Process Control) vagy a terepi eszközök kapcso
lódását segítő FDT/DTM (Field Device Tool / Device Type 
Manager) alkalmazását a legtöbb kiállító megemlíti.

Elemzőműszerek

Az ipari elemzőműszerek műszaki fejlődése és a minőség- 
biztosítási, munka- és környezetvédelmi előírások követel
ményeinek szigorodása jelentős növekedést eredménye
zett az on-line elemzők területén is. Néhány példát 
kiragadva megemlíthető az üveg nélküli pH-érzékelők kí
nálata, köztük az Endress Hauser cég érzékelőjével egybe
épített adattároló és kontaktus nélküli adattovábbítás 
(Endress + Hauser Messtechnik GmbH, Weil am Rhein, 
Németország, www.de.endress.com'). a gyógyszeripar és 
élelmiszeripar tisztasági követelményeit kielégítő CIP 
(Clean in Piacé) kivitel, az aszeptikus követelmények fi
gyelembe vétele (www.negele.nef). Az elemzők kijelző és 
kezelési felületének a NAMUR által javasolt egységes ki
alakítását is feltüntetik a gyártók. A szelektív érzékelésre 
alkalmas fizikai-kémiai jelenségek széles körű felhaszná
lása mellett a bioszenzorok fejlesztése is folyik. A mikro
elektronika lehetővé teszi a miniatürizálást, így a gázve
szélyes üzemekben dolgozók részére karóraként csuklóra 
vagy munkaruhára csatolható gázelemzőt készítenek RKI

GasWatch néven (RKI Analytical Instruments GmbH, 
Oberursel, Németország www.rki-analvtical.del. ami a 
munkát végzők biztonságát növeli. Ez természetesen nem 
helyettesíti a helyhez kötött biztonsági gázelemzőket 
(Draeger Safety AG et Co., Lübeck, Németország www. 
draeger.safetv.de/gdsl.

Irányítórendszerek

A nagyüzemek beruházói lehetőleg teljes körű kiszolgálást 
igényelnek a rendszerszállítótól, mert a vállalatok az alap- 
tevékenységre szorítkoznak, és nem foglalkoznak az alig 
áttekinthető eszköz- és rendszerkínálattal. Az automatika 
rendszerszállítók egy része erre felhasználói területenként 
szakértőkkel felkészül. így pl. a Siemens kompetencia- 
központot alakított ki a vegyi és gyógyszeripar részére 
(Siemens AG Automatisierung und Antriebstechnik, Nürn
berg, Németország www.siemens.coml. Ez a terepi érzé
kelőktől a gyártásirányítási (MES) szintig horizontálisan 
és vertikálisan integrálható rendszert tud tervezni, szállíta
ni és üzembe helyezni. Hasonló centrumot szervezett az 
SAP szoftvercég, de az természetesen csak a szoftverre vo
natkozik.

Azoknál az üzemeknél, amelyekben régóta működnek 
számítógépes irányítórendszerek, a bővítés, korszerűsítés 
bonyolulttá válik. Az új rendszerek felépítése is változik, 
így a kliensszerver-szervezet lép előtérbe. Az új rendszerek 
a régebben különváló folyamatos és szakaszos üzemmó
dokra egységes, sokcélú rendszereket ajánlanak. Ezek a re
ceptura szerinti irányítás (Batch Control) nemzetközi szab
vány szerinti kialakítását is elvégzik. Egyes cégek csak a 
szoftver szállítását és beüzemelését végzik, viszont a nagy 
automatika gyártók és rendszerszállítók az integrálódási 
irányzatok következtében mindent szállítanak, de gyakran 
közbülső szakértő vállalkozások közreműködésével.

Integrálódás

Az automatika-szállítók integrálódását abból lehet megál
lapítani, hogy egyre kevesebb nagy szállító van, mert szá
mos közismert cég be- vagy összeolvadt világméretű cé
gekké.

A vegyipari vállalatokon belüli informatikai jellegű in
tegrálódás is erősödik. A NAMUR által is felkarolt EAI 
(Enterprise Application Integration) program a vállalatban 
különböző területeken használt alkalmazói programok in
tegrálását tűzte ki célul. Az integrálódás hatékonyabb, gaz
daságosabb üzemeltetést céloz meg. Az egyes vállalatok 
által használt megnevezések és a célkitűzések nehezen kü
lönböztethetők meg, pl. OEE: Overall Equipment Effec
tiveness, Total Productivity; TIA: Totally Integrated 
Automation; TPM: Total Productive Maintenance (www. 
abb, del.

ígéret és valóság

Az automatizálási kiállítás megnyitóján az egyik előadó 
felvetette az ígéret és valóság kérdését az óriási kínálat lát
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tán. Megjegyezte továbbá, hogy a vegyipari és gyógyszer- 
gyárak nem tudják követni a kínált megoldások gyors vál
tozásait. A szoftvereknél ma már nem ritka a félévenkénti 
verzióváltás, ugyanakkor a meglévő irányítórendszerek 
10-20 évig is jól üzemelnek. Piaci elemzések szerint a 
szoftvercégek néhány évvel ezelőtt még bevételeik 2/3-át 
programeladásból, 1/3-át szolgáltatásokból szerezték, de 
mára ez az arány megcserélődött.

Végül érdemes azon elgondolkozni, hogy a digitális 
technika elképesztő mennyiségű adatot képes egyre gyor
sabban begyűjteni, kérdés azonban, hogy miként kell azo
kat úgy feldolgozni, hogy az a kezelőt (operátort) segítse 
és ne csak több munkát, nagyobb elfoglaltságot jelentsen 
számára. Jelenleg a felhasználó gyakran rengeteg fölösle
ges, redundáns adatot kap, nem beszélve a rengeteg inter- 
fészről, amelyekre emiatt szükség van. Nem csodálkozha
tunk azon, ha ez a kérdés a szakmai fórumok egyik forró 
vitatémája.

ÖSSZEFOGLALÁS 

Nagy Iván: Automatizálás
A kiállításon az automatizálást a vegyipar kulcstechnológiájának 
nevezték, amit a kiállított eszközökkel, rendszerekkel bizonyítot
tak. Az irányítástechnika nemcsak a gyártási folyamatok szintjén 
van jelen, hanem szorosan kapcsolódik a vállalatirányítási, üzle
ti és engineering tevékenységekhez is. A közlemény számos pél
dát mutat be a terepi műszerezés, az intemettechnológiák alkal
mazása, a szabványosítás, az elemzőműszerek és az irányító- 
rendszerek területéről.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 125 (2004)]
I. Nagy: Automatization
Automatization was called the key technology o f the chemical 
industry, which was proved by the exhibited instruments and sys
tems. Control engineering is present not only at level o f produc
tion processes, but it is also closely connected to the company 
management, business and engineering activities. The article lists 
several examples in the area o f field instrumentation, analysers 
and control systems.

Integrált és jövőbe mutató megoldások a környezetvédelemben, 
teljes körű vízgazdálkodás*

Az európai környezetvédelmi törvények és előírások szi
gorú és egységes normái alapvetően meghatározzák a bel
ső piacot és az innovatív trendeket a környezetvédelem te
rületén. Ez a nemzetközi technikai színvonal fokozatos 
emelkedéséhez és kiegyenlítődéséhez vezet. A növekvő 
nemzetgazdaságú országok ma is bővülő piacot jelentenek 
a környezetvédelmi technológiák és a gyártási folyamatba 
integrált környezetvédelem számára.

A 2003. évi ACHEMA-n 1 200 kiállító mutatta be mód
szereit, komponenseit és termékeit, amelyek a gyártási fo
lyamatba integrált, ill. az azt követően alkalmazott környe
zetvédelmi célú eljárások valamennyi területét felölelik. 
Az ACHEMA-kongresszus középpontjában a gyakorlati 
tapasztalatok és a gyakorlathoz közel álló fejlesztések áll
tak.

Integrált környezetvédelem 
és innovatív eljárások

A fogalomról

A  kémia területén, de az anyagmegmunkáló iparágaknál is 
megfigyelhetők az erőfeszítések, amelyek a környezeti ter
helések elkerülése végett innovatív gyártási eljárásokra és 
termékekre irányulnak, és amelyek már ma is sokféle ered-

* A Totál Water Management javasolt magyar kifejezése
** ELTE Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszék, Budapest

*** 1113 Budapest, Tas vezér u. 20.

BERENTE BÁLINT**
SZEKERES GÁBOR***

ményt tudnak felmutatni. Ezek a környezetvédelmi tech
nológiákat nem teszik feleslegessé, de fontos alkotóelemét 
jelentik a gazdaságosság és ökológia szempontjából opti
malizált megoldásoknak. Fogalmak, mint pl. Best 
Available Techniques (BAT), Ecoefficiency és Green 
Chemistry, mind erre utaló szinonimák. Az anyagforgalom 
menedzselésének modem módszerei segítenek felismerni 
a gyártási folyamatok gyenge pontjait, amelyeknél az öko
lógiai és gazdasági hatékonyság növelését célzó intézkedé
seket lehet tenni.

A Jochen Rudolph -  a Degussa AG konszern ESHQ- 
részlegének vezetője -  által tartott „Material and Energy 
Flow Analysis” nevű workshop során ipari szakemberek és 
az alkalmazott kémiával foglalkozó tudósok mutatták be 
eszköztámkat, és bepillantást nyújtottak az eddig szerzett ta
pasztalatokba. Andreas Rebhan -  a duisburgi ARÖW GmbH 
vezetője -  ennek a stratégiai szempontnak, mint a fenntart
ható gazdálkodás eszközének nagy nemzetközi visszhangját 
emelte ki beszámolójában. A téma szerepel a technológia
vezetési technikákkal foglalkozó kiállítói csoport szoftver- 
fejlesztőinek és szolgáltatóinak programjában.

A gyártástechnológia és a környezetvédelem optimális 
összehangolása kisebb beruházási és gyártási költségeket 
tesz lehetővé. Számos, a gyakorlatból vett példa is ezt a ta
pasztalatot igazolja. A „Green and Sustainable Chemistry” 
témában tudósok és vegyipari szakértők foglaltak állást az 
integrált értékelési módszerek fejlődéséről, és a tartósan 
környezetbarát termékek gyártását célzó új szintézismód
szerekről tudósítottak a gyakorlatból vett példákkal illuszt
rálva.
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A levegőtisztaság betartása

A levegőtisztaság területén az új kömyezetgyógyászati fel
ismerések és az atmoszféra szilárd részecskékkel (PM 10, 
PM 2,5) történő terhelésének nemzetközileg megszigorí
tott határértékei új kihívásokhoz vezetnek a finom porok és 
aeroszolok kimutatását, elkerülését és leválasztását illető
en. Különleges fizikai-kémiai viselkedésüket figyelembe 
kell venni az óvintézkedések tervezésénél. Azon folyama
tok, amelyekben egészségügyi szempontból aggályos ae
roszolok keletkezhetnek, pl. hatóanyagok gyártása és ke
zelése, különleges figyelmet érdemelnek. Ezt a témát az 
„Airbome Particles” nevű workshop boncolgatta, és a por- 
leválasztás és -méréstechnika területén egészítette ki a ki
állítás programját. Az ultrafinom részecskék ellenőrzése a 
csúcstechnológia egyes területein is, mint pl. a tisztatér- és 
nanotechnológiánál fontos szerepet játszik. Klaus G. 
Schmidt -  a duisburgi Institut für Energie- und Umwelt- 
technik tudományos vezetője és a VDI és DIN levegőtisz
tasági bizottságának vezetője -  programindító előadásában 
az ultrafinom részecskék ellenőrzésének és leválasztásá
nak tudományos alapjait, technikai követelményeit és gya
korlati tapasztalatait vázolta fel.

Teljes körű vízgazdálkodás

Az új évszázad egyik legégetőbb nemzetközi környezeti 
témája az emberek higiéniai szempontból kifogástalan ivó
vízzel való ellátása. Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) által a 
világ vízellátásának fejlődéséről közölt 2003-as jelentés 
szerint 1,1 milliárd embernek hiányzik a biztos ivóvízhez 
jutás, 2,4 milliárd embernek volna szüksége alapos 
szennyvíztisztításra. Jobb vízgazdálkodási gyakorlatra van 
szükség. A népességnövekedés, a fogyasztás bővülése és 
az iparosodás következményeként emelkedő vízigénnyel 
szemben azonban, különösen a száraz és félszáraz éghajla
tú területeken, csak korlátozott vízkészletek állnak rendel
kezésre, amelyek a túlzott használat, valamint a káros- 
anyag-bebocsátás következtében veszélyeztetettek is.

A modern technika képes hozzájárulni e készletek 
hosszan tartó használatához, például a vizekbe történő ká- 
rosanyag-bebocsátás elleni védelem javításával, a vízfo
gyasztás csökkentésével és a víz körforgásának zárásával. 
Jelentős újitások rajzolódnak ki többek között a kommuná
lis és ipari szennyvizek biológiai és fizikai-kémiai tisztítá
si eljárásainak továbbfejlesztésében, amelyek javított ká- 
rosanyag-eliminációs teljesítménnyel rendelkeznek, 
valamint az ivó- és ipari víz előállítására szolgáló előkészí
tő módszereknél.

A víz és szennyvíz növekvő költségei arra kényszerítik 
a vállalatokat, hogy új koncepciókon gondolkodjanak az 
ipari és technológiai víz feldolgozásával kapcsolatban. 
A jövőben nem a szennyvízre vonatkozó határértékek tel
jesítésének, hanem a termelés szempontjából lényeges mi
nőségi követelményeknek a jelentősége fog megnőni.

A gyártók a növekedési faktorok egész sorából profitál
hatnak: a nagytisztaságú víznek, mint állandó követel
ménynek a növekvő jelentőségéből, az iparágakon átnyúló
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trendből a független vízellátás irányába és a kémiairól a fi
zikai vízelőkészítésre való áthelyeződésből. Gazdasági és 
ökológiai szempontból optimalizált -  teljesen vegyszer- 
mentesen vagy csak kevés vegyszerrel gyártott -  termékek 
és gyártási folyamatok, valamint a víz- és energiatakarékos 
feldolgozó technológiák növekedési esélye átlagon felüli.

A kezelendő víz minőségével szemben támasztott nö
vekvő igények nagyobb teljesítményű ioncserélőket és ha
tékonyabb előkészítő eljárásokat követelnek meg. A víz
minőséggel szembeni követelmények a vezetőképesség és 
TOC-tartalom tekintetében, pl. a gyógyszeriparban olyan 
magasak, hogy csak speciálisan tisztított ioncserélők ke
rülnek felhasználásra. Időközben kifejlesztettek olyan 
gyantákat, amelyek a végtisztítási folyamatoknál (polish
ing) érvényes magas követelményszintnek is különös mér
tékben megfelelnek (Ultra Pure). További specialitás a 
Levatit TP207 jelű kelátképző gyanta, az egyedüli termék, 
amely képes ivóvízből nikkel eltávolítására. A Bayer AG 
{Leverkusen, Németország) a világ legnagyobb monodisz
perz ioncserélő gyantagyárának beindulásával Bitterfeld- 
ben és az amerikai Sybron Chemicals átvételével a világ 
vezető ioncserélő gyantagyártójává nőtte ki magát.

A technológiai megoldások fejlődésének egyik eszköze 
a membrántechnológia. A membránszűrés kategóriájába 
sorolható az összes, félig áteresztő membrán segítségével 
működő fizikai anyagelválasztás: mikroszűrés, ultraszű
rés, nanoszűrés, fordított ozmózis (növekvő elválasztási 
képesség sorrendjében). A membránszűrők közös jellem
zője a keresztirányú áramlás elve. A mikro- és ultraszűrés 
új felhasználási területe a technológiai szennyvíz szűrése. 
Ha a szennyvíz értékes anyagokat tartalmaz, akkor fennáll 
ezen anyagok visszanyerésének lehetősége.

A membrántechnika területén megfigyelhető fejlesztési 
tevékenység új membránanyagok előállítására és kipróbá
lására, a nyomásállóság javítására és a szennyeződések le
rakódásával (fouling), valamint azok leválasztásával (scal
ing) kapcsolatos problémák megoldására összpontosul. 
Ezenkívül keresik a vízben oldott anyagok szelektív elvá
lasztásának a lehetőségeit is.

A hűtőrendszerek zavartalan működéséhez nemcsak a 
mészköves lerakódásokat és a korróziót kell elkerülni, ha
nem a biológiai szennyeződések tekintetében is fontos az 
elővigyázatosság. A biológiai növekedés korlátozására a 
mai napig az ismert hátrányokkal járó szervetlen és szerves 
biocidokat használják. Alternatív megoldást kínál a hűtő
víz ózonnal való kezelése: az ózontermelő berendezések 
közvetlenül a felhasználás helyén állítják elő az ózont, és 
az igényeknek megfelelően automatikusan adagolják a 
hűtővízhez****.

Az olyan területekre is, mint a vízellátás, a technológi
ai víz előkészítése és a szennyvízkezelés, kiterjed az ipar új 
„kiszervezési’’ trendje, tehát a tevékenység szolgáltatás
ként történő megvétele. A Frost&Sullivan egyik elemzése 
szerint a vonatkozó szerződések volumene 2001-től

**** Az ACHEMA kiállításán bemutatott korszerű ózongyártót egy korábbi beszá
molónk ismerteti [Magy. Kém. Lapja 58, 17 (2004)]
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2008-ig 14,1%-kal, közel 1,5 millárd USA-dollárra fog 
emelkedni. A kihelyező vállalatoknál elsősorban költség- 
csökkentésről, valamint hatékonyság- és telj esitménynö
velésről van szó. A nagytisztaságú víz előkészítésére kö
tött szerződések már igen széles körben elterjedtek, míg a 
szennyvízkezelés kiszervezése még viszonylag újdonság.

Az integrált vízgazdálkodás az előkészítéstől a gyártási 
folyamaton át a szennyvíz elvezetéséig még gyerekcipő
ben jár, de alapvetően előnyös kezdeményezésként több
szörösen elismert. Ilyenkor természetesen megnő a szállí
tótól való, mindenképpen komolyan veendő függés.

A víztechnológiai iparágat az alábbi trendek jellemzik:
-  vegyszermentes vagy kevés vegyszert használó meg

oldások,
-  növekvő kereslet, valamint az ivó- és szennyvízre vo

natkozó környezet- és egészségvédelmi előírások szi
gorodása,

-  erőteljesen növekvő kereslet víz-újrahasznosítási (re- 
cirkulációs) technikák iránt,

-  a nemzetközi jelleg erősödése a megrendelők fokozó
dó globális tevékenysége okán,

-  szerves egészet alkotó vízgazdálkodás: a megrende
lők előnyben részesítik, ha a teljes körű vízkezelési 
tevékenység egy kézben van,

-  növekvő koncentrálódási folyamat a nagyon szétap
rózott iparágban.

Talajvíz- és szemétkezelés

A hosszú éveken át ipari és kereskedelmi használatban volt 
régiók talajvízkészlete gyakran szennyezett a károsanyag- 
bebocsátás miatt. Különleges jelentőségű a talajvizek kló
rozott szénhidrogénekkel való szennyezettsége. Az utóbbi 
években jelentékeny fejlődést értek el a klórozott szénhid
rogénekkel szennyezett talajvizek biológiai és fizikai-ké
miai eljárásokkal történő tisztításában. Az ACHEMA kiál
lítás és kongresszus betekintést nyújtott a technika mai 
állásába. A talajvízben található klórozott szénhidrogének 
katalitikus roncsolása egyike e terület új fejlesztéseinek.

Vizekben és vízvezetékrendszerekben található káros 
anyagok korai felismerésében segítenek a modem szenzor
módszerek. A „Sensors for Environmental and Industrial 
Water Systems” nevű workshop bepillantást nyújt e tech
nika állásába.

A 2005-től esedékes szerveshulladék-deponálással kap
csolatos megszorításoktól, a lerakók építésével és üzemel
tetésével szemben támasztott követelmények fokozódásá
tól, valamint a szennyvíziszap mezőgazdasági 
hasznosításától a termikus szemétfeldolgozás bővülését 
várják a piackutatók. A biológiai-mechanikus szemétfel
dolgozás technikája a maradékkibocsátással kapcsolatos 
követelmények megszigorítása következtében még mindig 
nem állapodott meg. Ezenkívül az ipari és kommunális 
szemét kezelésével kapcsolatban új trend látszik kibonta
kozni a nagy fűtőértékű frakciók másodlagos fűtőanyaggá 
való átalakítása révén, amelyek ipari létesítményekben, pl. 
szénerőművekben vagy cementgyárakban, az elsődleges 
fűtőanyagok helyettesítésére használhatók fel.

A termikus folyamatok során fellépő dioxinképződés 
terén, illetőleg annak elkerülése érdekében végzett inten
zív kutatómunka eredményei az ipari és kommunális sze
métégetők technikai színvonalának lényeges javulásához 
vezettek. Idetartoznak a kazántérrel kapcsolatos, a 
dioxinképződés minimalizálására irányuló elsődleges lé
pések, és a hatékony gáztisztítás. Az EU szemétégetésről 
hozott irányelvében, valamint a német imisszióvédelmi 
rendelet követelményeiben a klórozott dioxinokra és 
furánokra megadott 0,1 ng I-TEQ/m3-es határértéknek 
(nemzetközi toxicitás-ekvivalens) a mai berendezések már 
bőven alatta maradnak. A szemétégető létesítmények 
emissziójának elkerülése terén összességében elért javulá
sok alapján várható, hogy a technológiával szemben még 
fennálló ellenszenv tovább fog csökkenni.

Néhány korszerű eljárás

Forró vizes sterilizáló

A European Pharmacopoeia (Európai Gyógyszerkönyv) 
2002 januárjában hatályba lépett specifikációi a gyógyásza
ti termékek esetében a nagytisztaságú víz***** használatát 
írják elő, ami nagy biológiai tisztaságú vizet követel meg, 
bár nem az injekciós víz tisztasági normáinak betartását. 
Ellentétben a legtöbb rendszerrel, amelyek megfelelnek a 
nagytisztaságú víz specifikációinak, a Vivendi Water Sys
tems****** ORION-plus rendszere lehetővé teszi saját for
dított ozmózis moduljának és folyamatos elektrodeionizá- 
ciós moduljának automatikus, forró vizes sterilizációját. 
A teljes egészében görgőkre és talpakra szerelt rendszer 
előhitelesített, és alkalmas a 10 cfú/mL összbaktériumszám 
elérésére <0,25 EU/mL endotoxin mellett.

A fordított ozmózis/folyamatos elektrodeionizációs 
rendszerek sterilizációja eddig kémiai módszereken ala
pult, mivel a tömítési célokra szánt műanyagok a magas 
fertőtlenítési hőmérsékleten gyakran meglágyultak, sőt el
bomlottak. Ezt a problémát a polifenilszulfon- és polifenil- 
családok legfejlettebb anyagainak felhasználásával oldotta 
meg a Vivendi. Ezek a különleges anyagok magas folyás
határral rendelkeznek, és mechanikai tulajdonságaikat 
85 °C-os hőmérsékletig megtartják. Annak érdekében, 
hogy a tömítések sértetlensége a sterilizálási hőmérsékle
ten szavatolva legyen, az ORIONplus a lap/keret-felépítés 
szerint készült. Ennél az építési módnál elasztomer tömíté
seket használnak, ellentétben a kedvezőbb árfekvésű, spi
ráltekercses építési módokkal, amelyek a tömítést ragasz
tóanyagok felhasználásával érik el.

Néhány gyógyszergyártó közvetlen igényeinek meg tud 
felelni a kevésbé szigorú tisztított víz is, bár egyre inkább 
körvonalazódik a nagytisztaságú víz iránti igény. Ebből ki
indulva kínálja a Christ AG az Osmotron 2-t. Ez teljesen

***** A „tisztított víz” -  „nagytisztaságú víz” -  „injekciós víz” nem általános jelen
tésű kifejezések a gyógyszeripari terminológiában, hanem meghatározott minő
ségi fokozatokat jelentenek, amelyek a különböző gyógyszerkönyvekben megfe
lelő paraméterek segítségével pontosan definiálva vannak.

****** A Vivendi Water Systems neve időközben megváltozott: Veolia Water Sys- 
tems-re (Buckinghamshire, Nagy-Britannia)
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1. ábra. A LOPROX®-eljárás működése

automatizált, tisztított vizet előállító egység, amely pótló
lagos helyigény nélkül fejleszthető fel nagytisztaságú víz 
előállítására. Bármilyen változat, mint pl. a kettős fordított 
ozmózis közvetlen elektrodeionizációval, vagy a fordított 
ozmózis, elektrodeionizáció és ultraszűrés kombinációja, 
kivitelezhető. Az Osmotron 2 a -  vegyszeres vagy forró vi
zes -  fertőtlenítés szempontjából is a lehető legrugalma
sabb, mivel a rendszer összes komponense alkalmas vagy 
alkalmassá tehető a forró vizes sterilizációra.

B io ló g ia ila g  nem  lebontható  szennyv ízö ssze tevők  
n edves oxidáció ja

Számos technológiai szennyvíz tartalmaz olyan szerves 
vegyületeket, amelyek a biológiai szennyvíztisztítás adta 
lehetőségeket meghaladják. Feldolgozásuk túl lassú, vagy 
egyáltalán nem lehetséges, sőt egyéb anyagok lebontását is 
hátráltathatják. A kívánt szennyvízminőség így gyakran 
csak decentralizált előkezeléssel érhető el. Ezekben az ese
tekben kiemelkedő jelentőségű a nedves oxidáció. Ilyen
kor a biológiai úton nehezen lebontható anyagokat rendkí
vül szelektíven oxidálják, vagy kisebb molekulákra 
hasítják. Az eredmény: egyértelműen jobb szennyvízmi
nőség.

A LOPROX®-eljárással (LO w PRessure Wet OAidá
don) alacsony nyomású nedves oxidációt kínál a Bertrams 
Chemieanlagen AG (M u ttern , Svájc). Minimális energia
felhasználás mellett elsősorban a szennyvizek biológiai le- 
bonthatóságát javítja, míg a lebontási folyamatok fő részét 
az utánakapcsolt biológiára bízza. Az eljárás folyamatáb
ráját az 1. ábra, a fenollebontás mechanizmusát a 2. ábra  
mutatja be.

A LOPROX®-elj árásnál a szennyvízben található anya
gokat <220 °C hőmérsékleten és <30 bar nyomáson tech

nikai oxigénnel oxidálják. A folyamatot 
homogén vagy heterogén katalizátorok 
segítik. A szerves anyagok lebontódnak 
(akár 80%-os a KOI-elimináció), és a 
zavaró anyagok egyúttal kevésbé prob
lémás anyagokká alakulnak át. A N-ve- 
gyületek speciális nitrogénkatalizáto
rokkal alakíthatók elemi állapotba.

A technikai oxigén és a speciális ka
talizátorok felhasználása lehetővé teszi, 
hogy a folyamat meglehetősen enyhe 
körülmények között menjen végbe. Ez
által a beruházási és üzemben tartási 
költségek más hasonló eljárásokhoz vi
szonyítva alacsonyak.

A LOPROX®-eljárás előnyei: 1. a 
többi ismert eljáráshoz viszonyított ala
csonyabb üzemi nyomás, amely gyen
gébbre méretezhető falakat, alacso
nyabb energiafelhasználást tesz 
lehetővé, 2. alacsonyabb üzemi hőmér
séklet, ami kisebb korróziós potenciált, 

alacsonyabb energiafelhasználást eredményez. Mindezek 
kisebb beruházási és üzemeltetési költségeket eredmé
nyeznek.

E szkö z a lka liku s szen n yv izek  sem legesítésére  
szén -d io x id d a l

A 3. ábra  a címben megjelölt eljárás folyamatábrája; az el
járás lényege, hogy a pH-értéket C 0 2-adagolással teljesen 
automatikusan szabályozzák. A berendezés lényege a két
fázisú CS fúvóka, amit a 4. ábra  mutat be (Air Liquidé, 
D ü sse ld o r f, Németország). A fúvókához a szennyvizet 
nyomásnövelő szivattyún át vezetik, ugyanide irányítják a 
gáz halmazállapotú C 0 2-t is. A fúvókában a gáz és a folya
dék összekeveredik, a keverék felgyorsul és a fúvókából 
való eltávozással nyomásnövekedés megy végbe. Ily mó-
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2. ábra. A fenol lebontási mechanizmusa
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5. ábra. Alkálikus szennyvizek C02-vel való semlegesítésének folyamatábrája 
1. CS-fiivóka, 2. Nyomásnövelő szivattyú, 3. pH-elektród, 4. Nyomásmérő, 5. Szintellen
őrző, 6. Szabályozás, 7. Zárószelep, 8. Háromútú szelep, 9. Visszafolyást gátló, 10. Mág

neses szelep, 11. A motort állító szelep, 12. Átfolyásmérő, 13. Biztonsági szelep, 14. 
Nyomáscsökkentő, 15. Puffertartály, 16. Körforgalom

co2

4. ábra. A CS-fiivóka hatása

dón a C 0 2 a lehető legkisebb buborékokra oszlik el, amely 
gyors, veszteség nélküli CO, átáramlását lehetővé tevő 
anyagátalakító vegyületet eredményez. Az eljárás előnyei 
az ásványi savakkal szemben:

-  környezetbarát karbonátok képződése,
-  a C 0 2 problémamentes tárolása és kezelése,
-  egyszerű szerkezet,
-  korróziómentesség,
-  alacsony működési és beruházási költség.

ÖSSZEFOGLALÓ

Berente Bálint -  Szekeres Gábor: Integrált és jövőbe mutató 
megoldások a környezetvédelemben, teljes körű vízgazdálko
dás
A közlemény a DECHEMA által rendelkezésre bocsátott Trend
riport és a Kiállítás alapján ismerteti az integrált környezetvéde
lem és innovatív eljárások területén a megfogalmazható fejlődé
si irányt, a levegőtisztaság betartása, a teljes körű 
vízgazdálkodás, a talajvíz és szemétkezelés területén. Ezt köve
tően néhány korszerű, a témakörhöz illő eljárást, módszert mutat 
be részleteiben.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 127 (2004)]

SUMMARY

B. Berente -  G. Szekeres: Integrated and Future Solutions in 
Environmental Protection, Total Water Management
On the basis o f  DECHEMA Trendriport and the Exhibition, the 
article reviews the new developments in the areas o f the integrat
ed environmental protection and innovative processes, such as air 
quality improvement, total water management, ground water and 
waste treatment. This is followed by detailed introduction o f sev
eral related processes and procedures.
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Kémiai biztonság

VIGH LÁSZLÓ*

Ahogy beszámolósorozatunk első közleményei felhívták a 
figyelmet -  minden bizonnyal az EU-szabályozás előreha
ladtával -  új és jelentőségteljes témaként szerepelt a 2003. 
évi ACHEMA rendezvényein a kémiai biztonság. Mivel ez 
a fogalom és tartalmi részletei még nem szerepeltek közle
ményeink között, bevezetőként ezeket mutatjuk be.

Bevezetés

A vegyiparban világszerte növekszik a biztonság iránti kö
vetelmény. Az ACHEMA 2003 egyik kiemelt témaköre 
vplt a biztonság. Az USA vegyipari üzemei kötelesek be
tartani az Egyesült Államok Foglalkozás Biztonsági és 
Egészségügyi Hivatala (OSHA; Washington D.C. 
www.osha.govl követelményeit, mint például a folyama
tok biztonsági követelményei (amit a 29 CFR Part 1910 
szabványsorozat tartalmaz), és a különböző szövetségi ál
lamok helyi előírásait. A nagy nemzetközi társaságoknak 
ezenfelül az ISO 9000 sorozat minőségbiztosítási és az 
ISO 14000 sorozat környezetirányítási rendszer előírásai
nak is meg kell felelniük. Európában a közösségi előírá
sok, mint pl. a Seveso II. Direktíva mellett az Európai 
Munka-egészségügyi és Biztonsági Hivatal (Bilbao, Spa
nyolország; www.agencv.osha.eu.intl előírásait és irányel
veit is figyelembe kell venni.

Részletesebben vizsgálva a kérdéskört a veszély forrá
sa a kémiai alapanyagok feldolgozása, illetve átalakítása 
gyógyszeripari-, vegyipari termékekké vagy fogyasztási 
cikkekké, valamint a kőolaj feldolgozása különböző fűtő
anyagokká és vegyipari termékekké. A veszélyek az aláb
bi folyamatokból származhatnak:

-  exoterm kémiai reakció, amely hajlamos lehet ellen
őrizhetetlen megfutásra,

-  endoterm reakció, amelyhez nagy mennyiségű hőt 
kell a folyamathoz biztositani (pl. közvetlen tüzelésű be
rendezésekben),

-  veszélyes anyagok tárolása, mozgatása, melyek során 
szivárgás léphet fel, és tűzveszélyes, mérgező, kömyezet- 
kárositó anyagok juthatnak ki a berendezésekből a környe
zetbe,

-  az elfolyások, csöpögések, melyek elégtelen kezelése 
során tűzveszélyes anyagok gyűlnek össze a technológiai 
berendezés környezetében,

-  korrózió és erózió, ami meggyengíti a készülékek és 
csővezetékek falát, és ezzel súlyos üzemzavart okozhat,

-  forgógépek, amelyek meghibásodása más berendezé
sek hibáját okozhatja (pl. hűtővízszivattyú kiesése),

-  túlnyomás és vákuum alatt végzett folyamatok,

* Pömer Rt., Budapest

-  folyamatok, amelyekben a gyúlékonysági határ köze
lében tartják éghető folyadékok gőzét, és

-  olyan folyamatok, ahol éghető anyagok porait tárol
ják, mozgatják, ami levegő jelenlétében porrobbanáshoz 
vezethet.

Napjainkban általános irányelv az üzemtervezés része
ként a munkahelyek biztonságának növelése, a dolgozók fo
kozott védelme, és a környezet megóvása, valamint az üze
mek működtetésének és karbantartásának rutin feladata.

A veszé ly  becslése

A munkahelyre jellemző veszélyek felméréséhez az alap
anyagok, közbenső termékek és végtermékek alábbi adata
it kell összegyűjteni, amihez a Biztonsági adatlapok jó for
rást jelentenek:

-  fizikai tulajdonságok és mérgezőségi adatok,
-  reakciókészség és korróziós tulajdonságok,
-  hőtani adatok,
-  összeférhetetlenségi adatok, és
-  tűz- és robbanásveszélyességi adatok.
Az interneten elérhető adatbázisok, mint a DETHERM 

('www.i-svstems.dechema.de') és a DIPPR (www.aiche. 
oriz/dippr) a termodinamikai adatokat és a CHEMSAFE 
(www.dechema.de/InfSvsi a biztonságtechnikai adatokat 
tartalmazzák. Egyes adatbázisok ingyenesek, de általában 
fizetni kell adatbázis-soronként 5-10 USD-t.

Az alapadatok összegyűjtése után gondosan tanulmá
nyozni-kell a műveleti utasításokat, a folyamatábrákat, a 
műszerezett csőkapcsolási terveket, a tervezés során alkal
mazott szabványokat és szabályzatokat. Ezek után ki kell 
„próbálni” és analizálni kell a következő helyzeteket, ame
lyek mindegyike veszélyes körülményeket teremthet:

-  a kémiai reakciók megfütásának lehetősége és/vagy 
nem megengedett túlnyomás kialakulásának lehetősége,

-  a közbenső reakciótermékek feldúsulása, esetleges 
mellékreakciók,

-  a vegyi anyagok gondatlan vagy nem megfelelő keve
rése,

-  a fő berendezések alkatrészei és elektromos védettsé
gük,

-  a berendezések kapacitása és terhelhetősége, vala
mint

-  az alkalmazott szerkezeti anyagok összeférhetősége 
és korróziós viselkedése a szóba jöhető komponensek fi
gyelembevételével, a korrózió okozta meghibásodások 
csökkentése szempontjából.

A fentieken túlmenően a felülvizsgálatot végző mér
nöknek a következő általános veszélyhelyzeteket is vizs
gálnia kell, és megfelelő védelmet kell biztosítania:

-  váratlanul a környezetbe jutó veszélyes anyag, mint 
elfolyás vagy kifűvás,
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-  a tartószerkezetek környezetében keletkező tűz,
-  külső behatások mint pl. árvíz, földrengés, erdőtűz, 

szélvihar,
-  robbanás, és
-  közlekedéssel kapcsolatos események.

Helyszíni védelem

Általánosságban a tervezőmérnök és az üzemeltető a vegy
ipari üzemekben a veszély csökkentésére négy különböző 
módot választhat. Általában a társaságok keverten alkal
mazzák ezeket a stratégiákat az adott üzemben:

1. Belső biztonságos tervezés
2. Passzív biztonsági tervezés
3. Aktív (tervezett) védelem
4. Adminisztratív vagy eljárási ellenőrző pontok beépí

tése.
A belső biztonsági tervezés azt jelenti, hogy olyan anya

gokat és műveleti paramétereket alkalmaznak, amelyek 
önmagukban csökkentik a veszélyt. Ilyen tipikus megoldá
sok lehetnek:

-  a helyszínen tárolt veszélyes anyagok mennyiségének 
csökkentése,

-  nem veszélyes jóindulatú” alapanyagok használata a 
veszélyes anyagok helyett,

-  csökkenteni a folyamat veszélyességét a nyomás 
vagy a hőmérséklet csökkentésével, a reaktor, illetve a tar
tályok inertizálásával a robbanóképes elegy megelőzésé
vel, vagy egy veszélytelenebb reakcióút választásával, és

-  az épületek, berendezések fizikai tervezésével minima
lizálni kell az esetleges baleset hatását a környezetre (pl. na
gyobb távolságot tartanak a készülékek, a tartályok és az irá
nyítóterem között; vagy a robbanásveszélyes technológiai 
épület körül robbanásnak ellenálló gátat építenek).

A passzív biztonsági tervezés magában foglalja a védel
mi rendszereket, és nincs szükség további védelemre. 
Ilyen például a robbanásnak ellenálló épületszerkezet, és a 
tűzálló tartószerkezeti állvány, az ütközésvédelem csőve
zetékre olyan felfogótér tervezése, amely az esetlegesen 
kifolyó anyagot ellenőrzött helyre vezeti. A passzív védel
mi rendszerek előnye, hogy hosszú ideig működőképesek 
maradnak, hacsak a folyamat módosítása következtében 
nem növekszik a veszélyesség.

Az aktív (tervezett) védelem (úgynevezett mérnöki 
ellenőrzés) olyan berendezéseket vagy rendszereket alkal
maz, amelyekkel a folyamat főbb paraméterei ellenőriz
hetők, és a biztonsági rendszer automatikusan megaka
dályozza a veszélyhelyzet kialakulását. Példaként említ
hetjük a sprinkler rendszert, a hőmérséklet, illetve nyomás 
emelkedését megakadályozó berendezéseket, a szénhidro
gén- és mérgezőgáz-koncentrációt mérő berendezéseket, 
fáklyákat és vészabszorbereket. A legtöbb esetben ezek a 
védelmi eszközök nem akadályozzák meg a rendkívüli 
helyzet kialakulását, csak a veszélyes következményeket’ 
minimalizálják. Ezek a rendszerek kevésbé megbízhatóak, 
mint a passzív vagy a belső biztonsági megoldások, mert 
folyamatos karbantartást és megfelelő működtetési feltéte
leket igényelnek. A maximális védelem eléréséhez a vé

delmi rendszer gondos tervezése, megépítése és üzemelte
tése szükséges.

Az adminisztratív vagy eljárási ellenőrzőpontok beépí
tése inkább az emberen, mint az eszközökön alapuló meg
oldás. Bár a jobb technológia alkalmazása gyakran a ter
melékenység hatalmas emelkedését eredményezi, és 
nagymértékben segít megelőzni a nagyobb baleseteket, 
napjaink vizsgálatai azt mutatják, hogy az emberi hiba és a 
megfelelő irányítási rendszer hiánya a leggyakoribb oka a 
bekövetkezett baleseteknek. Az adminisztratív és eljárási 
intézkedések gyakran intenzív kezelői gyakorlatokat tar
talmaznak, beleértve a speciális vészhelyzeti tréninget, 
ahol a kezelők az egyes vészjelzésekre adandó intézkedé
seket gyakorolják, ezzel is csökkentve a balesetek és 
„majdnem balesetek” következményeit.

Megfutó reakciók

Az ellenőrizetlen exoterm kémiai reakció fenyegetése 
(amit reakció megfutásának is neveznek) alapvető gondja 
minden vegyipari folyamat kezelőjének. Mivel a kémiai 
reakció mechanikai és kémiai energia átvitelét jelenti, 
ezeknek az energiáknak a helyes kezelése kritikus eleme a 
maximálisan biztonságos üzemeltetésnek, ami a jó rend
szertervezéssel kezdődik és a gondos üzemeltetésen, kar
bantartáson alapul.

A biztonságos üzemelés tartományát a legtöbb esetben 
a folyamatban használt anyagok biztonsági adataiból és 
gondosan megtervezett kísérletsorozatból nyerik. A cél a 
maximális és minimális hőmérséklet és nyomás, a megfe
lelő betáplálási sebesség, hőmérséklet és nyomásemelke
dés meghatározása mind a megkívánt folyamathoz, mind a 
nem kívánt körülményekhez.

Különösen az alábbi adatok beszerzése szükséges:
-  Lobbanáspont. Ez a legalacsonyabb hőmérséklet, 

ahol az anyag gőzei meggyúj thatók szabványos körülmé
nyek között.

-  Robbanási határok. Alsó és felső koncentrációja az 
anyagnak (térfogat %-ban) levegőben, amelyen belül gyúj
tóforrás hatására belobban. Általában atmoszférikus nyo
mású levegőre megadott hőmérsékleten érvényes az adat. 
A folyamat paraméterei függvényében a robbanási határo
kat meg kell határozni levegőn kívül más gázelegyekre (pl. 
klór, nitrogén-oxid, oxigén), és a folyamat nyomás és hő
mérséklet viszonyaira is.

-  Gyulladási hőmérséklet. Az anyagnak az a hőmérsék
lete, amelyre melegítve levegőben külső gyújtóforrás nél
kül is meggyullad. Az irodalomban található gyulladási 
hőmérséklet csak becslésnek tekinthető, mert értéke erő
sen függ az anyag fölötti gázösszetételtől, és a gőztér alak
jától, térfogatától, valamint a felfutás sebességétől és a 
vizsgálat időtartamától is.

-  Porok és gőzök éghetősége. Az éghető anyagok pora 
-  megfelelő koncentrációban és részecskeméretben -  leve
gőben gyújtóforrás jelenlétében hajlamos porrobbanásra.

Követelmény, hogy kísérleti adatokat használjanak a 
biztonságos üzemelés tartományának meghatározásához, 
amelyek megalapozzák a folyamat felborulási lehetőségé
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nek csökkentését, ezzel csökkentik a kezelők sérülését, és 
minimalizálják a folyamat környezetkárosító hatását.

Túlnyom ás e llen i védelem

A finomítókban és a vegyiparban meg kell óvni a túlnyo
más alatti berendezéseket a töréstől és egyéb, a túlnyomás
ból eredő balesetektől. Ezek a balesetek akkor következ
nek be, ha a belső túlnyomás a berendezésben vagy a 
csővezetékben meghaladja a megengedett legnagyobb 
nyomást, ami gyakran a hirtelen hő- vagy anyagmennyi
ség-növekedés miatt lép fel. A berendezések, csövek, tömí
tések és csatlakozások törése tüzet vagy robbanást okoz
hat, és a veszélyes anyagok kiáramlása veszélyezteti a 
dolgozók és a környezet biztonságát.

Az általános okok, amelyek túlnyomás növekedéséhez 
vezethetnek a következők:

-  külső tűz,
-  a kimenetek elzárása,
-  a szolgáltatások kimaradása (elektromos energia, mű

szerlevegő, hűtővíz, gőz vagy fűtőanyag),
-  a hűtőteljesítmény csökkenése,
-  hőtágulás,
-  rendellenes hőbevitel,
-  rendellenes gőzbetáplálás,
-  könnyen párolgó folyadék bejutása,
-  nem kondenzálódó anyagok felhalmozódása,
-  szelep hibás működése,
-  folyamatirányítás hibája,
-  berendezés mechanikus hibája,
-  hőcserélő csőtörése,
-  reakció megfutása és
-  emberi hiba.
A lehetséges túlnyomás képződési esetek alapos vizs

gálata szükséges az üzemspecifikus kockázat megállapítá
sára, hogy az üzemben testreszabott védelem legyen.

Ideális esetben az úgynevezett „hibamentes” műszer
körök és szabályozók minden rendellenes állapotot auto
matikusan megszüntetnek, a betáplálás, a nyomás és a hő
mérséklet, valamint egyéb paraméterek szabályozásával, 
és megelőzik a veszélyes helyzet kialakulását.

Mivel a lehetőség adott, hogy valószínűtlen vagy előre 
meg nem jósolható elektromos jel érkezik -  különösen 
üzemzavar körülményei között -  ez a védelem nem tekint
hető hibamentesnek, ezért a bizalom a nagyon műszerezett 
hibatűrőrendszer és szabályozókörökben nem helyettesít
heti a jól tervezett túlnyomáslevezető rendszert.

A jól tervezett túlnyomáslevezető rendszer általában 
nyomás- és hőmérséklet-érzékelőket, vészjelzőket és sza
bályozókat tartalmaz. A világpiacon sok cég foglalkozik 
ilyen érzékelő- és szabályozórendszerekkel.

A vegyiparban általánosan alkalmaznak műszereket, 
gázérzékelőket, amelyek érzékelik az éghető gázok meny- 
nyiségét. Ezek a rendszerek fény- és hangjelzést adnak -  
néhány esetben leállítják az üzemet -  ha a gáz koncentrá
ciója a robbanásveszélyes határértéket, vagy előre beállí
tott más szintet eléri.

A csővezetékek és készülékek gyors nyomásnövekedé

se elleni védelmet gyakran építik be a technológiai csőve
zetékbe. Ezek az eszközök kinyitnak egy előre beállított 
nyomáson, és kiengedik a csővezetékből a benne lévő 
anyag egy részét, hogy megakadályozzák a csővezeték 
vagy készülék katasztrofális károsodását. A vezető gyár
tók a biztonsági szelepek és hasadó tárcsák széles skáláját 
ajánlják a felhasználónak, a különleges nagy nyomás, kö
zel atmoszférikus nyomás vagy vákuum esetére.

Fejlett ellenőrzési technikák

A folyamatok irányításának és az üzem biztonságának ja
vítására sok üzemben alkalmaznak fejlett, úgynevezett in
telligens műszereket, amelyek a kritikus paramétereket fi
gyelik (pl. potenciálisan robbanásveszélyes elegyek 
oxigéntartalma, üzemi légtér éghető gáz/gőz tartalma, cső
vezetékekben áramló anyagok hőmérséklete és mennyisé
ge, tartályok szintje). Az intelligens műszerek, a modem 
nyitott digitális protokollok és a szakértői programrend
szerek együttes alkalmazása nagymértékben javítja a mű
szeres ellenőrzés hatékonyságát. Lehetővé teszik a valós 
idejű ellenőrzését és szabályozását a technológiai folyama
toknak, és lecsökkentik a különböző berendezéseknek és 
részegységeknek javításához szükséges időt. Egyszerűsí
tik a hibakeresést, minimalizálják a nem tervezett leálláso
kat, és csökkentik a veszélyhelyzetek kialakulásának, vala
mint a fel nem ismert berendezéshibáknak a kockázatát.

A nagy műszeripari világcégek mindegyike kidolgozta 
a saját rendszerét. A fejlett ellenőrző- és szabályozórend
szerek alkalmazása a napjaink vegyipari üzemeiben lehe
tővé teszi, hogy a kezelők a „válaszoló” jellegű karbantar
tásról áttérjenek a megelőző tevékenységre.

Biztonsági hálózatok Európában

A vegyipar, de elsősorban a kis- és közepes méretű társa
ságok megsegítésére, az emberi tényező fejlesztésére és 
szerepének megértésére az Európai Biztonságos Folyama
tok Központja (EPSC) létrehozta a Technológiai Ipari Biz
tonság Irányítási Hálózatot, angol rövidítése: PRISM 
(www.prism-network.org'). Ez a „tematikus hálózat” kiter
jedt európai fórumot kíván biztosítani az ipar, az egyete
mek, a kutatóközpontok és a gyakorló szakemberek részé
re, akik együttműködve fejlesztik a tudást az emberi 
tényezőről. A PRISM célja: fejleszteni az európai vegyipar 
biztonságát az emberi tényező szerepének tudatosításával, a 
tapasztalatok megosztásával és az emberi tényező szem
pontjainak alkalmazásával. A hálózat célja tovább serkente
ni a kutatásokat és fejlesztéseket az emberi tényező, mint 
megközelítési mód segítségével az iparral kapcsolatos prob
lémák megoldására a folyamatos és szakaszos vegyipari 
üzemekben. A hálózatot az Európai Unió Kutatási és Fej
lesztési Igazgatóságának pénzügyi támogatásával alapítot
ták a Versenyképes és Fenntartható Fejlődés Programja ke
retében. Ez a három éve létező hálózat ma már tizennégy 
európai országban tart fenn szervezetet. Ezek között vannak 
nagy vegyipari vállalatok ugyanúgy, mint egyetemek és ku
tatóintézetek. A hálózatot támogatja az Európai Unió Közös
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Kutatási Központja, mint a SUSTECH-program részét és az 
Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Hivatala. 
A működést az Európai Folyamatok Biztonsága Központ 
koordinálja a Vegyészmérnökök Intézete támogatásával.

Másik, az Európai Unió által támogatott projekt a 
Harsnet, a Nagyon Reakcióképes Rendszerek Veszélyessé
gének Becslése (http://www.harsnet.del. A következő cé
lokat tűzte ki:

-  a reakciók megtiltásának megelőzése,
-  a reakcióképes rendszerek és a reaktív vegyi anyagok 

termikus bontási technikái gyűjteményének összeállítása,
-  a termikus veszélyek becslési módszereinek vizsgála

ta, megelőzése, és kézikönyvek készítése a kis és közepes 
vegyipari vállalatok részére, valamint

-  a veszélyes reakciókkal kapcsolatos tudás és kezelé
sük módszereinek elterjesztése a kis és közepes vállalatok 
között.

A konferencia témakörbe tartozó előadásainak 
rövid összefoglalója

A kiállítással párhuzamosan konferenciát is rendeztek a 
vegyipari biztonságról*. Az előadások öt témakörben 
hangzottak el. Az alábbiakban röviden ismertetem az érde
kes előadásokat.

Bevezetésként két előadás ismertette az Európai Folya
matok Biztonsága Központ elmúlt tizenegy évi tevékeny
ségét, majd három előadás foglalkozott a csomagolás biz
tonságtechnikájával. Siegfried Zyzik ismertette a Schott 
Glas (Mainz, Németország) új biztonsági zárral ellátott 
mintatároló üvegpalackjait. A négyszög keresztmetszetű 
üvegpalack DURAN boroszilikát üvegből készül, külön
böző térfogattal. A boroszilikát üveg kiváló vegyszerálló
sággal rendelkezik, jó az alaktartóssága, és ezeket a tulaj
donságokat hidegen, melegen, sőt hősokk hatására sem 
veszíti el. A DURAN nem szennyezi a mintát veszélyes io
nokkal, és nem engedi, hogy szerves anyagok kerüljenek 
kívülről a mintába. Az üveget lezáró kupak polipropilén
ből készül és -50  °C +140 °C között alkalmazható. 
Az üveg kupakkal együtt is sterilizálható autoklávban. 
A kupakokba egyedi jeladót építettek be, amit számítógé
pen keresztül lehet megcímezni és lekérdezni. A biztonsá
gi zárású egyedi azonosítású kupak biztonságosan azono
síthatóvá teszi a mintát még figyelmetlenség és hanyagság 
esetén is. A rendszer így alkalmas a minőségbiztosítási 
rendszerekben (mint ISO 9000, GMP, GLP), az anyagok 
mozgásának követésére és azonosítására. A minták fel
ügyeletét a rendszerhez tartozó leolvasó egység és egy 
könnyen kezelhető számítógépszoftver segíti. A program 
segítségével megfelelő jogosultság esetén ajeladóban lévő 
adatok kiegészíthetők, illetve módosíthatók.

A biztonság és biztonsági koncepciók témakörben a leg
érdekesebb előadást Emil Ninov a TÜV Hessen 
(Darmstadt, Németország) részéről tartotta a „Módszeres 
tanulás a majdnem balesetek elemzéséből -  erőteljes fi
gyelmeztetés a biztonság irányítóinak” címmel. A vészé-

* Szekeres Gábor, Magy. Kém. Lapja, 58, 432 (2003)

lyes üzemekben, amelyekre a Seveso II. direktíva vonatko
zik, rengeteg intézkedést hoztak a magas szintű biztonság 
érdekében. Azonban a valóságban nem létezik folyamat el
térések és hibás működés nélkül. A nagyobb baleseteket 
megvizsgálják az üzemben, a következményeket és az oko
kat jelentik a hatóságoknak, azonban a biztonságért felelős 
vezetők részére folyamatos feladat a majdnem balesetek (a 
következmény nélküli balesetek, hibás működések) elemzé
se, amelyek sokkal gyakoribbak. A jövőben az egész szerve
zet több hasznot szerezhet a biztonságot érintő eltérésekből, 
ha a majdnem baleseteket is figyelembe veszik. Még egy
szer hangsúlyozva, az egész biztonsági irányítási rendszer 
igényli a választ az alábbi kérdésekre: Miért és mikor ké
szüljön jelentés a majdnem balesetről? Mi a biztonságot 
érintő eltérés? Hogyan elemezzem a balesetet?

Az utolsó kérdésre a válasz: kevés módszer alkalmas a 
majdnem balesethez vezető út vizsgálatára. Ezek egyike az 
SOL (Safety through Organisational Leaming, azaz Biz
tonság a szervezett tanulás segítségével) és számítógépes 
adatbázis változata a PC-SOL. A módszert a Berlini Egye
tem, a TÜV-Hessen és a Német Szövetségi Környezetvé
delmi Hatóság együttműködésében fejlesztették. Először 
összegyűjtik a lehető legtöbb információt a jelenségről. 
Ez a szemtanúk és résztvevők megkérdezésével, illetve az 
üzemi dokumentáció (mérési adatok, műszaknaplók, utasí
tások, jegyzőkönyvek stb.) kiértékelésével történik. Fon
tos, hogy csak az objektív, kézzelfogható információkat 
gyűjtsék össze, és hagyják figyelmen kívül a feltételezése
ket és a találgatásokat a jelenség okairól. Ez azt jelenti, 
hogy az információgyűjtésben a mikor? ki? mit? hol? ho
gyan? kérdéseket használják, és kerülik a miért? mi célból? 
hogyhogy? kérdéseket.

Az összegyűjtött információkat végül úgy rendszerezhe
tik, hogy a teljes eseményt, mint egymással összefüggő 
egyes jelenségek láncolatát szemlélik. Az SOL-nél ezeket 
az egyes jelenségeket építőkövek segítségével ábrázolják. 
Minden ilyen építőelem információkat hordoz a követke
zőkről:

-  egy cselekvés (mi?), amit
-  egy cselekvő személy (ki?) a teljes jelenség folyamán
-  egy bizonyos időpontban (mikor?)
-  egy bizonyos helyen (hol?)
-  bizonyos körülmények közt (hogyan?) végzett.
Előre kell bocsátanunk, hogy nem csak emberek, de

technikai berendezések is lehetnek a cselekvő személy he
lyén, különösen akkor, ha aktívan részt vesznek a jelenség
ben, mint pl. katalizátorok, szelepek, mérő-, vezérlő- vagy 
szabályozókészülékek. Az utolsó lépés az esemény leírá
sában az építőkövek időbeli grafikus rendezése, vagyis egy 
elem-idődiagram elkészítése. Egy építőkő például az aláb
bi esemény:

Sorszám 9
Mikor? -> Időpont 1994. 01.02. kb.12 óra
Hol?—> Hely C2 reaktor
Ki?-> Részvevő Kezelő
Mit? —> Kezelés VI savszelepet kinyitja
Hogyan? —» Megjegyzés A kezelési utasítás szerint 

a V2 szelepet kell kinyitni

Fontos szabály: 
Csak egy 
résztvevő és 
egy esemény 
lehet egy 
építőkőben
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Az eseményről eredetileg feljegyzések, üzemi napló és 
jegyzőkönyvkivonatok, különleges mérési feljegyzések for
májában rendelkezésre álló rendszerezetlen információk 
most rendszerbe foglalva és áttekinthetően állnak előttünk 
az idődiagram képében. Az egyes eseményépítő-kövek és a 
helyzetleírás alapján és a miért kérdések rendszeres feltevé
sével lehet megkeresni az esemény bekövetkezésében szere
pet játszó tényezőket, mint pl. az esemény alatt a védelmi 
rendszerben fellépő vagy meglévő gyenge pontokat. Segít
ségként az SOL azonosító rendszert bocsát a rendelkezé
sünkre, amely az esemény bekövetkezését okozó tényezők
nek a példagyűjteménye. Tényezőként ez az azonosító 
rendszer 20 súlyponti témát határoz meg, amelyek egy szo- 
cio-technikai rendszerben felléphetnek, és amelyek az em
beri tényező (humán factor) területét teljes mértékben le
fedik. Az esemény keletkezése szempontjából ezeket 
közvetlen és közvetett tényezőkre osztják (közismert hatá
sok: kommunikáció, személyes magatartás, ellenőrzés, kar
bantartás, betanítás/tréning és műszaki összetevők). Az azo
nosító rendszer minden egyes tényezőhöz tartalmaz egy 
általánosnak mondható vezérkérdést, valamint néhány pon- 
tosítandó példát, amelyek a vezérkérdés megválaszolásához 
szolgálhatnak. Az azonosító rendszer nyitott rendszer, ame
lyet kiegészitésekkel és tapasztalat révén bővíteni lehet. 
Az elemzés a közvetlenül ható tényezőkkel kezdődik. 
Amennyiben egy faktor meghatározásra kerül, az azonosító 
felkínálja azokat az indirekt tényezőket, amelyek kapcsolat
ban állhatnak a közvetlen tényezőkkel.

A dinamikus szimuláció és a fluidáramlás többdimenzi
ós modellezésének szerepe a biztonság tervezésében volt a 
legnagyobb témakör. Négy szekcióban huszonegy előadás 
hangzott el. H. Grafmans és A. Steiff a Dortmundi Egyetem 
Vegyészmérnöki Karának kutatási eredményéről szá
moltak be a „Reakció megfutásának megakadályozása 
folyékony inhibitor és gáz együttes bevezetésével” című 
előadásukban. A kevert reaktorokban zajló exoterm reak
ciókban a keverő meghibásodása esetén könnyen baleset
hez vezető hőmérsékletmegfutás alakulhat ki. A reakció 
során több hő keletkezik, mint amennyit a nem kevert 
folyadék a hűtőrendszernek át tud adni. Az emelkedő hő
mérséklet gyorsítja a reakciót, ami szélsőséges esetben 
robbanáshoz vezethet. A reakció megállítható megfelelő 
inhibitor adagolásával, ha elegendően gyorsan adagolják, 
és egyenletesen elkeveredik a reakcióelegyben. A lecsök
kenő turbulens tér, amely a keverés megszűnésekor még 
létezik, felhasználható az inhibitor jobb keveredésének el
érésére. A reaktor fenekén beadagolt inhibitor mellé gázt is 
adagolhatunk, ami jó keverést biztosíthat. Az egyetemen 
végzett kutatások célja az inhibitoreloszlás és a keverési 
hatásfok meghatározása a turbulens elegyben, és a mód
szer alkalmazhatóságának igazolása kevert reaktorokban 
és tárolótartályokban. A kutatás kiterjedt az elméleti háttér 
kidolgozására, az áramlás matematikai modelljének és di
namikus szimulációjának elkészítésére, és a gázbevezetés 
hatásának részletes vizsgálatára az inhibitor keverésére. 
A kísérletek során a folyadék sebességét lézeres doppler 
sebességmérővel mérték, és a kapott eredményekkel ellen
őrizték a matematikai modellt.

G. Deerberg és S. Schlüter a Fraunhofer Intézet 
{Oberhausen, Németország) a kétfázisú félig szakaszos 
technológiák dinamikus szimulációjának eredményeit is
mertette. A többfázisú folyamatok kockázatának alapja az 
anyagátadás, a kémiai reakció, fázisegyensúly és a többfá
zisú hőátadás közötti kölcsönhatás. Ezeknél a folyamatok
nál gyakran nem elegendő a kémiai reakció kinetikáját fi
gyelembe venni a biztonsági elemzés során. Ráadásul a 
hagyományos kísérleti technikákkal szemben csak a dina
mikus szimulációval lehet részletes információhoz jutni a 
folyamatok belső fizikai és kémiai kölcsönhatásairól a biz
tonságot érintő vizsgálatokhoz. A kritikus helyzetek elke
rülésére és kezelésére szolgáló előírások és korai előrejel
ző rendszerek tesztelésére a szóba jöhető hibák dinamikus 
szimulációja alkalmazható. A kémiai reaktor fizikai és ké
miai hatásai mellett a reaktorhoz kapcsolódó elemeket (pl. 
hőcserélők, szivattyúk), és a szabályozórendszereket, bele
értve a védelmi rendszereket is figyelembe kell venni. 
Tipikus hatások, melyeket a szimuláció során figyelembe 
vesznek:

-  kémiai reakciók,
-  hidrodinamika,
-  anyagátadás (abszorpció, deszorpció),
-  hőátadás (külső és belső), és
-  a fizikai-kémia paraméterek változása a fázisok kö

zött.
A kölcsönhatások miatt a stacioner állapot elemzése 

gyakran nem elégséges.
Az esettanulmányban félig szakaszos kétfázisú kevert 

reaktort mutattak be. A szimulációban adiabatikus etoxi- 
lálási reakciót vizsgáltak, az adiabatikus nyomásemelke
dést, és a gázfázis inertizálását a robbanóképes gázelegy 
kialakulásának megakadályozására szimulálták. Meghatá
rozták a hiba esetén követendő eljárást, a védelmi rendsze
rek működését a vészhelyzet elkerülése érdekében.

A kiállításon látott újdonságok

A De Dietrich Process Systems SAS (Zinswiller, Francia- 
ország) a 2003. évi Achema-n mutatta be új termékét, a ve
zetőképes üvegzománcot. Sok gyógyszeripari és vegyipari 
baleset forrása a statikus feltöltődés következtében fellépő 
szikra, amely meggyújtja a készülékben lévő oldószergő
zöket. A vezetőképes üvegzománc kémiai ellenálló képes
sége megegyezik az eddig alkalmazott bevonatok ellenál
ló képességével. Vezetőképességét igen vékony 
platinaszálak biztosítják. A szálak nem érintkeznek, ha
nem mikrokondenzátorok sorozatát alkotják. A mérések 
szerint az autoklávban levő szerves oldószerekben keletke
ző statikus feltöltődés hatására a vezetőképesség emelked
ni kezd kb. 108£2xcm értékre, ami elegendő a töltés leve
zetésére, de nem csökken tovább. A kialakuló kb. 10 kV 
feszültség nem elegendő veszélyes szikra kialakulásához. 
A vezetőképesség nem akadályozza a dielektromos elven 
működő zománcellenőrző berendezések használatát.

A Newson Gale Ltd. {Nottingham, Egyesült Királyság) 
bemutatta a Sole-Mate antisztatikus cipő ellenőrző beren
dezését. A potenciálisan robbanásveszélyes légterekbe
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csak antisztatikus ruházatban és a sztatikus töltést levezető 
cipőben lehet belépni. Sok társaság előírja, hogy a veszé
lyes területre csak megfelelő vezetőképességű cipőben le
het belépni, de eddig nem volt megfelelő egyszerű mód
szer ennek ellenőrzésére. A bemutatott Sole-Mate 
berendezést egyszerű felszerelni és üzemeltetni. Az érzé
kelő lemezre álló dolgozó megnyomja a berendezés nyo
mógombját, és ezzel elindítja a mérést. Nem megfelelő 
lábbeli esetén fény- és hangjelzést ad a műszer.

A BRUGG Rohrsysteme GmbH (W u n sto rf Németor
szág) Flexwell csővezetéki rendszerét mutatta be. Flexibi
lis korrózióálló acélcsövet régóta lehet kapni a világpia
con. A Flexwell csőrendszer újdonsága a kettősfalú 
hajlékony csővezeték. A két fal közé igény szerint hőszi
getelést, vagy csak távtartókat helyeznek el. A belső veze
ték anyaga műanyag vagy korrózióálló acél, a külső veze
ték acél korrózióálló külső bevonattal. Üzemi 
hőmérséklete -169 -  +150 °C, nyomásfokozata PN 25, a 
gyártott méret DN25 -  150. A Flexwell Safety Pipe csőve
zetéki rendszer elektronikus szivárgásérzékelővel ellátott, 
amely meghatározza a szivárgás helyét is. A vezetéket DN 
15-től DN 100 méretig PN 25 nyomásfokozatban szállít

ják. Kriogén technológiai alkalmazásokhoz a Crioflex vá
kuumszigetelt három csőből álló hajlékony csőrendszert 
forgalmaznak, amely -  270 °C-ig használható, DN 14 és 
DN 60 közötti méretsorban állítják elő, de egyedi méret is 
rendelhető.

ÖSSZEFOGLALÁS 

Vigh L á sz ló : Kémiai biztonság
A közlemény a kémiai biztonság alapfogalmainak összefoglaló 
és áttekintő ismertetése után a rendezvényen elhangzott legérde
kesebb előadásokat és a kiállításon bemutatott néhány újdonságot 
ismerteti.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 132 (2004)]

SUMMARY 

L. Vigh: Chemical Safety
After brief summary o f the elements o f chemical safety the arti
cle reviews the most interesting presentations of the forum and 
novelties o f the Exhibition.

A HUMAN Rt. a TEVA Pharmaceutical Ltd. csoport tagja 
a Generikus Kutatás Fejlesztési és a Törzskönyvezési Osztályára felvesz

TÖRZSKÖNYVEZÉSI CSOPORTVEZETŐT
F elté te l: gyógyszerész, vegyész, vegyészmérnök vagy általános orvosi végzettség, angol nyelv
tudás
E lőn y: Európai Uniós törzskönyvezési gyakorlat, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi előírá
sok ismerete

TÖRZSKÖNYVEZÉSI ÜGYINTÉZŐT
F elté te l: gyógyszerész, általános orvosi, vegyész, vegyészmérnök vagy biológus végzettség, tár
gyalóképes angol nyelvtudás
Előny: törzskönyvezési gyakorlat, illetve a vonatkozó Európai Uniós előírások ismerete

GYÓGYSZERFEJLESZTŐT
Feltétel: gyógyszerész, gyógyszervegyész, vegyész, vagy vegyészmérnöki végzettség, g yó g ysze r fo rm u lá lá sb a n  
(lehető leg  fo ly é k o n y  gyógyszerfo rm ákka l) s ze rze tt fe j le s z tő i tapaszta la t és angol nyelvtudás

FEJLESZTŐ ANALITIKUS CSOPORTVEZETŐT
Feltétel: gyógyszerész vagy gyógyszervegyész, vegyész, vegyészmérnöki végzettség, gyógyszeranalitikai tapasztalat 
és angol nyelvtudás.

K eresü n k  to vá b b á  a z  In jek c ió  Ü zem ü n kbe  

TERMELÉSIRÁNYÍTÓKAT
gyógyszerész, vegyész vagy vegyészmérnök végzettséggel és gyógyszergyártásban szerzett legalább 5 éves tapasz
talattal, angol nyelvtudással, GMP ismerettel.

A szakmai önéletrajzokat az alábbi címre kérjük:
HUMÁN Rt., 2100 Gödöllő, Táncsics M. út 82. Tel.: 28-53-2113, e-mail: markovitsm@human.hu
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Személyi hírek_________________________

Bazsa György a Felsőoktatási Tudományos Tanács (FTT) 
új elnöke
Bazsa György professzor (Debreceni Egye
tem, Fizikai-kémiai Tanszék; MTA elnök
ségi tag) személyében kémikust választot
tak az FTT élére 2007. január 3 1-éig.

A 21 tagú tanács az oktatási miniszter 
felsőoktatással és tudományos kutatással 
kapcsolatos feladatainak ellátását segíti ja 
vaslataival, döntés-előkészítő és véleménye
ző munkájával. Tagjait állami, egyházi és

magán-felsőoktatási intézmények, az akadé
miai szféra, valamint a kamarák delegálják, 
meghívottként a minisztériumok képviselői 
is részt vesznek a munkában.

Bazsa professzor sajtóhír szerint az FTP 
prioritásai közé sorolta az akadémiai refor
mot, a képzési rendszer korszerűsítését és 
csatlakoztatását a munkaerőpiac igényeihez. 
Kiemelte a felsőfokú szakképzés minőségi

és mennyiségi fejlesztésének, és a bolognai 
folyamathoz kapcsolódó finanszírozási 
rendszer fontosságát. Közös felsőfokú infor
mációs bázis létrehozását tartotta szükséges
nek. Hangsúlyozta, hogy az FTT nyitottan 
kívánja végezni tevékenységét, és elenged
hetetlennek minősítette a külön egyeztetése
ket a felsőfokú konferenciákkal is.

twww.magvarorszag.hu. 2004. február 20.)

Gratulálunk és sikeres, eredményes 
munkát kívánunk. RL

A 2003. évi Zemplén-díjak és a Novicardin-díj átadása

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai 
Tudományok O sztálya és a Szerves és 
B iom olekuláris B izottsága javaslatára a 
Zemplén Géza Díj kuratóriuma a 2003. évi 
Zemplén Géza-fődíjat Símig Gyulának, az 
EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási főosz
tályvezetőjének ítélte oda.

Símig Gyula 2003. december 17-én, a 
díjátadás után nagy sikerű előadást tartott 
„Kutatás a fejlesztésben” címmel. Az elő

adás kiválóan illusztrálta azt a már régen is
mert tényt, hogy az alap és alkalmazott ku
tatás merev szétválasztása lehetetlen, s a 
kutatómunkára fordított pénz sokszorosan 
megtérül.

A Zemplén Géza ifjúsági díjat Tapol- 
csányi Pál, a Semmelweis Egyetem Szer
ves Vegytani Intézete oktatójának ítélték 
oda. A  díj átvételekor az ünnepelt „Pallá
diummal katalizált reakciók alkalmazása

policiklusos vegyületek szintézisében” 
címmel tartott előadást.

A  N ovicardin-díjat Ötvös László, az 
MTA Kémiai Kutatóközpont tudományos 
tanácsadója vehette át. Előadása a „Nuk- 
leinsav támadáspontú daganatellenes sze- 
rek”-ről igen nagy érdeklődést váltott ki, 
hiszen a rák gyógyítása napjaink egyik igen 
fontos és mindnyájunkat izgató kérdése.

A kitüntetetteknek gratulálunk.

Tőke László

Pályázati híradó__________________________

Az EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogramjában meghirdetett pályázati lehetőségek

Előző közleményünkben [1] összefoglalást 
adtunk az EU 6. KTD Keretprogramjáról, 
annak prioritásairól. Ezúttal a potenciális 
pályázókat arról kívánjuk tájékoztatni, ho
gyan találják meg legkönnyebben a szá
mukra releváns pályázati felhívásokat. Tá
jékoztatunk továbbá az aktuális pályázati 
lehetőségekről.

Az Európai B izottság közlönyében 
(Official Journal o f the European Commu- 
nities) teszi közzé a 6. KTD Keretprogram 
felhívásait. Ezeket a felhívásokat egyidejű
leg publikálják az EU K+F információs 
szolgáltatásának (Comm unity Research 
and Development Inform ation Service,

CORDIS) honlapján, továbbá az Európa 
szerveren, az Európai Bizottság kutatási fő- 
igazgatóságának honlapjain. Az olvasónak 
tájékozódásul elsősorban a CORDIS honla
pot ajánljuk m elynek címe: http://w ww . 
cordis.lu

Ha a pályázati lehetőségeket kívánjuk 
tanulmányozni, keressük meg a CORDIS 
honlapon a „European Union-funded 
Research” alatt a „Find a call” rovatot, 
amely a http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm  
címen közvetlenül is megkereshető. Itt 
megtaláljuk a legfrissebb pályázati felhívá
sokat, továbbá linkeket egy keresőfelület
hez (search) és az egyes prioritásokhoz, a

nyitott felhívásokhoz (open calls) és a már 
lezárult felhívásokhoz (closed calls).

A számos pályázati lehetőség közötti el
igazodást több m agyar honlap is segíti, 
ezek közül elsősorban a Nemzeti Kutatási 
és Technológiai Hivatal http://www.nkth. 
gov.hu című honlapját emeljük ki. Ezt azért 
is ajánljuk, mert itt az uniós pályázati lehe
tőségeken túl azonnal tájékozódhatunk a 6. 
Keretprogramban való részvételt támogató 
hazai pályázati lehetőségekről is. Ugyan
csak részletes és sokrétű információkhoz 
juthatunk a BME OM IKK http://6kp.in 
fo.omikk.bme.hu/ című honlapján. A kere
sést sok esetben érdemes e magyar honla
pokon kezdeni, mivel összefoglaló anyaga
ik megkönnyítik az eligazodást.

Felhívjuk az olvasók szíves figyelmét, 
hogy az egyes felhívásoknál megtalálhatók
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a pályázat benyújtásához szükséges doku
mentumok. Ezek gondos tanulmányozása 
elengedhetetlen a pályázatokban való si
keres részvételhez. Arra is vigyáznunk kell,

hogy mindig az aktuális felhíváshoz köz
zétett dokumentumokat tanulmányozzuk át.

Figyelembe véve jelen ismertető megje
lenési időpontját, a következő, lapzártánk

idején nyitott pályázatokra hívjuk fel az 
olvasók szíves figyelmét a BME OMIKK 
honlapja alapján: 
http://6kp.info.omikk.bme.hu/

Az Európai Kutatási Térség integrálása és megeró'sítése

Azonosító Kutatási terület /  támogatott akció Beküldési határidő Támogatás

Az információs társadalom technológiái

FP6-2002-IST-C Future and emerging technologies Folyamatos 2004. december 31-ig 60 millió euró

2003/S 90-079940 Pályázati felhívás témajavaslatok 
benyújtására az 1ST program keretében 2006. április 27.

Nanotechnológia, nanotudományok, többfunkciós anyagok, új termelési eljárások
FP6-2003-NMP-TI-

3-main
Tematikus pályázati felhívás a 

„Nanotechnológiák és nanotudományok, 
tudásalapú multifunkcionális anyagok, új ter
melési eljárások és berendezések” területén

2004. május 12. 105 millió euró, de ebbe 
beleértendő az FP6-2003- 
NMP-TI-3-ncp felhívás 

költségvetése

Aeronautika és űrkutatás

FP6-2002-Aero-2 Tematikus pályázati felhívás az „Aeronautikai 
specifikus támogatási akció” területén

Új beadási határidők 
a munkaprogram módosítása 

után lesznek publikusak

7 millió euró

Élelmiszer-minó'ség és -biztonság

FP6-2003-Food-2-B Tematikus pályázati felhívás az 
„Élelmiszer-minőség és -biztonság” területen 2004. szeptember 29. 5 millió euró

Fenntartható fejló'dés, globális változások és az ökoszisztéma

FP6-2002-Transport-2 Tematikus pályázati felhívás a fenntartható 
felszíni közlekedést támogató specifikus 

akciók témakörben

Új pályázatbeadási határidők a 
munkaprogram módosítása után 

lesznek publikusak

5 millió euró

Polgárok és kormányzatok a tudásalapú társadalomban 
Politikaorientált kutatás

A politika támogatása és a tudományos és technológiai szükségletek előrejelzése

FP6-2003-NEST-B-3 Új és újonnan megjelenő tudományos 
és technológiai fejlesztések -  nyílt pályázati 

felhívás

2004. szeptember 15. 14 millió euró

FP6-2003-NEST-B-4 Új és újonnan megjelenő tudományos 
és technológiai fejlesztések -  nyílt pályázati 

felhívás

2004. szeptember 15. 1 millió euró

A KKV részvételével folyó horizontális kutatási tevékenység

FP6-2003-SME-1 Kooperatív kutatási projektek 2004. október 21. 75 millió euró

A nemzetközi együttműködés támogatására irányuló speciális intézkedések
FP6-2002-INCO-

DEV/SSA-1
Speciális támogatási akciók 
a fejlődő országok számára

2004. március 8.
2004. szeptember 8.

2005. március 7.
2005. szeptember 7.

2006. március 6.

1 millió euró

FP6-2002-INCO-
MPC/SSA-2

Speciális támogatási akciók 
a mediterrán partnerországok számára Ua. 0,6 millió euró

FP6-2002-INCO-
MPC/SSA-3

Speciális támogatási akciók 
a Nyugat-Balkán országai számára Ua. 0,6 millió euró

FP6-2002-INCO-
Russia+NIS/SSA-4

Speciális támogatási akciók Oroszország és a 
többi szovjet utódállam számára Ua. 0,6 millió euró

FP6-2002-INCO-
COMultilatRTD/

SSA-5

Speciális támogatási akciók a nemzeti kutatási 
politikák és tevékenységek multilaterális 

koordinációjához

Ua. 0,6 millió euró
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Azonosító Kutatási terület /  támogatott akció Beküldési határidő Támogatás

FP6-2003-INCO-
DEV-2

Speciális célzott kutatási projektek 
és koordinációs akciók 

a fejlődő országok számára

2004. szeptember 14. 36,2 millió euró

FP6-2003-INCO-
MPC-2

Speciális célzott kutatási projektek 
és koordinációs akciók a mediterrán 

partnerországok számára

2004. szeptember 14. 27,1 millió euró

A tevékenységek koordinálásának támogatása

ERA-NET/l/CA-SSA A nemzeti vagy regionális szinten végzett 
kutatási tevékenységek koordinálásának és 

együttműködésének támogatása

2004. március 2.
2004. október 5.
2005. március 2. 
2005. október 4.

24 millió euró 2003-ban

Az Európai Kutatási Térség strukturálása

Kutatás és innováció 
Emberi eró'forrás és mobilitás

FP6-2002-Mobility-3
Marie Curie akciók fogadóintézmények 
számára a tudástranszfer elősegítésére

2004. május 19. 85 millió euró

FP6-2002-Mobility-4
Pályázati felhívás Marie Curie konferenciák 

és kurzusok szervezésére
2004. április 20. 20 millió euró

FP6-2002-Mobility-8
A kiválóságok támogatása 

(Marie Curie Grants)
2004. május 18. 55 millió euró

FP6-2002-Mobility-9
Pályázati felhívás Marie Curie 

kiválósági díjakra
2004. május 18. 0,5 millió euró

FP6-2002-Mobility-11 Marie Curie európai reintegrációs támogatás Folyamatos beküldés 
2004. október 31-ig 
(csoportos értékelés)

39 millió euró

FP6-2002-M obility-12 Marie Curie nemzetközi 
reintegrációs támogatás

Folyamatos beküldés 
2004. október 31-ig 
(csoportos értékelés)

17 millió euró

Tudomány és társadalom
FP6-2003-Science-

and-Society-7
„Governance, scientific advice, outreach 

and communication”
2004. május 11. 7,1 millió euró

FP6-2003-Science-
and-Society-8

René Descartes-Dij 2004. május 11. 1,25 millió euró

Kutatás és képzés nukleáris területen (Euratom)

Euratom Call Open Speciális támogatási akciók, nemzetközi 
hozzáférés a nagy infrastruktúrákhoz, 

akciók az emberi erőforrás mobilitásának 
fejlesztésére és támogatására az „Euratom 

Research and Training Programme 
on Nuclear Energy” keretében

2004. április 14.
2004. október 12.
2005. április 12.

2005. október 11.
2006. április 11.

1,5 millió euró 
beküldési időpontonként

IRODALOM: [1] Búzás I.: Magy. Kém. Lapja, 58, 357 (2003) Búzás Ilona -  Heilingbrunner Klára

HIRDETMÉNY

A Német Kémikusok Szövetsége (GDCH) a német Szövetségi 
Oktatási és Kutatási Minisztérium, a Drezdai Műegyetem, a 
FECS (Federation o f  European Chemical Societies and Profes
sional Institutions) és az ECTN (European Chemistry Themat
ic Network) támogatásával „Chemistry Studies in the European 
Higher Education Area”címmel konferenciát szervez Drezdá-

ban 2004. június 14-15-én. A szövetségi oktatási és kutatási mi
niszter és Náray-Szabó Gábor FECS elnök bevezetőjével meg
nyíló konferencia célja ajánlások készítése a felsőfokú kémia- 
oktatás európai szintű harm onizálásához. A jelenlevők az 
elhangzó előadásokat követően tematizált műhelymunka kere
tében alakíthatják ki javaslataikat. További információ a 
http ://www. gdch.de/vas/tagungen/tagungen/2004/5 55 8 .htm 
web-oldalról szerezhető.
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Magyarországi kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségek

A pályázat neve, jele, beadási határideje Tárgya, témaköre

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételeinek javítása (MEC) 
MEC 1-3 2004. 04. 15.

07. 15.
10. 15.

MEC 4 2 0 0 4 .0 9 .1 5

1. nemzetközi illetve hazai konferencián való részvétel
2. hazai konferencia rendezése
3. magyar tagintézmények tagsági díja (2004, 2005, 2006) 

nemzetközi szakmai szervezetekben
4. műszaki- és természettudományok népszerűsítése

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP) 
Előpályázat: 2004. 03. 26.
Főpályázat: 2004 .07 .01 .

1. élettudomány
2. információs és kommunikációs technológiák
3. környezetvédelem és anyagtudomány
4. agrárgazdaság és biotechnológia
5. nemzeti örökség és társadalomtudományok

GVOP-2004-3.1.1
Alkalmazott Kutatás-fejlesztési Program (AKF) 
2004. 05. 15.

1. anyagtudomány, gyártástechnológia, eszközök
2. biotechnológia
3. elektronika, méréstechnika, irányítástechnika
4. energetika
5. infokommunikációs technológiák és alkalmazások
6. környezetvédelem
7. közlekedés

GVOP-2004-3.2.2
A felsőoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatás- 
és technológiatranszfer (KKK)
2004. 06. 15.

bármely tudományág illetve szakterület

GVOP-2004-3.3.1
Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások 
innovációs feladatai (TST)
2004. 04. 20.

bármely tudományág illetve szakterület

GVOP-2004-3.3.3
Vállalati innováció támogatása (KKV) 
2004. 04. 20.

bármely tudományág illetve szakterület

GVOP -  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program. További információk: www.nkth.gov.hu. www.kutatas.hu. www.gkm.hu 
Telefon: 484-2800, 484-2922

Szabó Ilona
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

ilona.szabo@nkth.gov.hu

Március 15. alkalmából kitüntetett kémikusaink

Lapzártánk után vált ismertté, hogy nemze
ti ünnepünk alkalmából Mádl Ferenc köz- 
társasági elnök állami kitüntetésben része
sítette kémikus közösségünk több jeles 
képviselőjét.

M agyar Köztársasági Érdemrend Kö
zépkereszt a Csillaggal kitüntetést kapott 
Orbán István, az EGIS Rt. vezérigazgatója, 
a M agyarországi Gyógyszergyártók Szö
vetségének elnöke, aki az idén lesz 65 éves.

M agyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést adományoztak 
Erdélyi Józsefnek, a Budapesti M űszaki

Főiskola kari főigazgatójának, intézetveze
tő egyetemi tanárnak, a kémiai tudomány 
doktorának.

M agyar Köztársasági Érdemrend lo
vagkeresztje kitüntetésben részesült Far
sang György, az ELTE egyetemi tanára, a 
kémiai tudomány doktora, Lévay Béla, az 
ELTE egyetemi tanára, a kémiai tudomány 
doktora, és Visy Csaba, a Szegedi Tudo
mányegyetem tanszékvezető egyetemi ta
nára, a kémiai tudomány doktora.

Magyar Köztársaság Arany Érdemke
reszt kitüntetést kapott Záray Gyula, az

ELTE TTK tanszékvezető egyetemi tanára, 
a kémiai tudomány doktora.

Széchenyi-díjat kapott Kürti Sándor, a 
KÜRT Computer Rendszerház Rt. vezér- 
igazgatója a szám ítógépes adatm entési 
technológia terén elért, nemzetközileg is 
elismert eredményeiért, és Pálinkás Gábor, 
az MTA rendes tagja, az MTA Kémiai Ku
tatóközpont főigazgatója, egyetemi magán
tanár, a folyadékok szerkezetének kísérleti 
és elméleti módszerekkel történő meghatá
rozásában elért kimagasló eredményeiért 
és a nemzetközileg is elismert hazai tudo
mányos iskola létrehozásáért.

Kitüntetettjeinknek gratulálunk!
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HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

Egis Rt.

65%-os, rekord részvétellel zajlott január 
30-án a vállalat éves rendes közgyűlése 
(mint ism eretes, a francia tulajdonosnak 
megfelelően, az üzleti év az Egisben októ
bertől szeptemberig tart). Belföldön 10, 
külföldön 20%-kal nőtt a cég árbevétele. 
A kedvezőtlen dollárárfolyam és a gyógy
szerkassza hiánypótlása miatt az eredmény 
csökkent az előző évhez képest. Az Egis Rt. 
teljes árbevétele 58,3 mrd Ft, ennek 61%-a 
exportból származik. Az üzleti eredmény 
6,15 mrd Ft, az adózás előtti eredmény pe
dig 6,4 mrd. 6,9 mrd forintot költöttek be
ruházásokra. A dolgozói létszám a tárgyév 
végén 2 936 fő volt. Az Egis, 6,8%-os piaci 
részesedésével harmadik a hazai piacon.

Alig néhány nyugdíjban töltött év után 
elhunyt Beck Iván, a Kémia-2 üzem labora
tóriumának vezetője. Számos Egis-termék 
eljárásában benne volt a keze nyoma: cap- 
topril, trimethoprim, clemastine, allopuri- 
nol, tamoxifen. Nem csak szakmai tudása, 
de embersége is nagyon fog hiányozni 
mindazoknak, akik ismerték.

ICN Hungária Rt.

Amint az elmúlt hónapban már jeleztük: a 
tiszavasvári cég tulajdonosa, az amerikai 
ICN Inc. az elmúlt év végén, november 
12-én, nevet és m enedzsm entet váltott. 
Az új név Valeant Pharmaceuticals Interna
tional. A Valeant Magyarországról három 
év múlva a lengyelországi leányvállalatába 
viszi a kiszerelt gyógyszergyártást. A ter
vek szerint a morfin és származékainak 
gyártását pedig eladják. M r Panic 2002 jú 
niusában, 72 évesen nyugdíjba vonult, mint 
CEO és elnök.

Richter Gedeon Rt.

Életműve elism eréseként Görög Sándor, 
Harsányi Kálmán, pályafutása elismerése
ként Stefkó Béla részesült Richter Gedeon- 
díjban. Gratulálunk! Az indoklás több ol
dalt töltene ki, de a hazai szakmai 
közvélem ény számára azt hiszem egyik 
személyt sem kell bemutatnunk.

2004. január 1-jétől Ress Miklós, a Be
ruházási és karbantartási főosztály vezetője 
igazgatói címhasználatra jogosult.

mkl

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Mól Rt. január végén, a nyilvános aján
lattételi eljárás lezártával 98,5 százalékra 
növelte részesedését a Slovnaftban -  érte
sült a TASR hírügynökség. A magyar olaj
cég 1 379 koronára emelt áron tett ajánlata 
során 5,856 millió részvényt vásárolt meg, 
amire közel 200 millió eurót költött. 
A Mólnak kötelező volt vételi ajánlatot ten
nie, az ajánlati ár emelésére pedig a szlovák 
hatóságok kényszerítették, ami miatt az 
olajtársaság a tervezettnél 25 millió euróval 
fizetett többet a részvényekért. Ez minden 
bizonnyal komoly érvágás a Mólnak, de a 
teljes Slovnaft-akvizíció mintegy 800 mil
lió dolláros költségéhez képest elhanyagol
ható.

A Mól Rt. május elsejével megszünteti 
a 91-es és 91-es keverék motorbenzinek 
forgalmazását. Döntését a társaság a két 
üzemanyag rendkívül környezetszennyező 
voltával magyarázza. M árcius elsejével 
azonban alternatívaként bevezeti a 95-ös 
keveréket, mely magasabb olefintartalma 
miatt kevésbé ártalmas a környezetre.

A Mól Rt. nyeresége átlépte a 100 mil
liárd forintot. Mosonyi György vezérigaz
gató bejelentette: meghívásos pályázaton 
kívánják szondázni, hogy megéri-e eladni a 
gázüzlettel foglalkozó három cég részvény- 
csomagját. A társaság nincs eladási kény
szerben, ezt a nyereség is bizonyítja -  
hangsúlyozta a vezérigazgató. A pályázatra 
a legfontosabb európai gázipari cégeket 
hívják meg. A szektor az idén az új szabá
lyozásnak köszönhetően már 20-30 milli
árd forint hasznot hoz.

Hazánkban tavaly 8 százalékkal nőtt a 
felszínre hozott kőolaj mennyisége, emel
lett a Yukosszal közös kitermelésű szibériai 
mező 621 ezer tonna kőolajjal növelte a cég 
készleteit. A Mol-csoport tavalyi forgalmá
nak 39 százalékát már külföldön bonyolí
totta le. Tizenegy új benzinkutat hoztak lét
re D él-Lengyelországban, és bővült a 
román hálózat is. A magyarországi kutak 
forgalma átlagosan 1,8, a szlovákiaiaké 8,3 
százalékkal nőtt. Az INA néhány százmillió
val javította a cég eredményét. A Mól több 
mint 60 százalékkal, 104,5 milliárd forintra 
növelte nyereségét. Az olajcég idén már 
mind árbevételét, mind nyereségét tekintve 
a legnagyobb tőzsdei céggé vált. A társaság 
konszolidált nyereségéhez 23,3 milliárd fo
rinttal járult hozzá a Slovnaft. A kiemelke
dő profit elérésében jelentős szerepet já t

szott, hogy a gázüzletág kiszervezése miatt 
36,5 milliárd forint adót halasztott el a cég. 
A Slovnaft konszolidációjának és a magas 
finomítói árrésnek köszönhetően a Mól 86 
százalékkal, 69,4 milliárd forintra növelte a 
feldolgozás- és kereskedelem üzletág ered
ményét. Az olajvállalat a gázüzletágban is 
nyereségre tudott szert tenni, ugyanis az 
ágazaton elszenvedett 5,1 milliárd forint 
veszteséget ellensúlyozta a gáz-kiskeres- 
kedelmi portfolió 11 milliárd forintért tör
ténő értékesítése.

A Mól Románia újabb benzinkutat nyi
tott Romániában, ezzel hálózata már 53 ál
lomásból áll. A bővítéssel együtt a románi
ai leányvállalat alaptőkéje közel 10 millió 
euróval nőtt. Robák Károly, a Mól Románia 
ügyvezető igazgatója kijelentette: folyama
tosan csúcsminőséget kínálnak az autósok
nak. Az 1990-ben létrehozott cég eddig 90 
millió dollárt fektetett be Romániában. Je
lenleg 700 főt foglalkoztat. A Mol-csoport- 
nak összesen mintegy 800 benzinkútja van 
a régióban.

Az ÁPV Rt. Londonban zárt körben 
február 17-én eladott 11,3 millió Mol- 
pakettet. A tranzakció eredményeként az 
ÁPV Rt. tulajdonosi részesedése 22,7 szá
zalékról 12,2 százalékra csökkent. A tranz
akció törvényes, mivel decemberben jogi 
értelemben csupán felfüggesztették és nem 
zárták le a privatizációs eljárást, azt tehát 
mindenfajta előzetes értesítés nélkül bármi
kor újra lehetett kezdeni. A londoni auk
ción részt vevő külföldi és hazai befekteté
si alapok, bankok kilétéről gyakorlatilag a 
privatizációs szervezet döntött. Az időzítés 
jó  volt, mert a Mól 100 milliárd forintos 
adózás előtti eredménye 13-án látott napvi
lágot, másrészt a lebonyolítás gyors és ha
tékony volt, ami várhatóan több mint 70 
milliárd forint bevételt hoz a költségvetés
nek. Az ügyletben részt vevő alapkezelők 
véleménye szerint az árfolyam nem nagyon 
térhet el a 6 500 forinttól, amivel a vagyon
kezelő 6 milliárd forint többletbevételt rea
lizálhat a tavalyi sikertelen -  meg nem erő
sített hírek szerint 5 900 forint körüli áron 
számított -  kísérlet árfolyamához képest. 
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke puccsnak mi
nősítette az esetet és követelte, hogy az ille
tékesek adjanak tájékoztatást arról, miért ti
tokban és milyen feltételek mellett adták el 
Mól Rt. részvényeinek tekintélyes részét.

A következő hetekben hazai kisbefekte
tőknek m integy 500 ezer darab Mol- 
részvényt ajánlott fel az Állami Privatizá
ciós és Vagyonkezelő Rt.

Bepanaszolta az U nipetrol vegyipari 
holding vezetését a cseh állami vagyon
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alapnál a magyar Mól és a lengyel PKN 
Őrien, mert szerintük az Unipetrol nem bo
csátott elegendő információt a két társaság 
rendelkezésére. A Mól és a PKN Őrien tár
saságokon kívül a ho lland-brit Royal 
Dutch/Shell maradt versenyben az 
U nipetrolért. A kötelező érvényű vételi 
ajánlatokat márciusban kell megtenniük az 
érdeklődőknek.

Régi hagyomány, hogy a Dunai Finomí
tó vezetője minden év végén találkozóra 
invitálja elődeit. 2003 végén Valkusz Pál 
vendégei voltak: Rátosi Ernő, Simon Pál, 
Nádasy István, Kun János és M agyar Já
nos. Megvitatták a finomító aktuális kérdé
seit, és megtekintették az új tűzoltósági lé
tesítményt.

Kivételesen eredményes négy évet zárt 
a Kutatás-termelési divízió kutatási szerve
zete. A tiszántúli M ezősasnál, a Tóal
máson, Gödöllői-dombságon, a tiszántúli 
Hosszúpályin és Borota község mellett ösz- 
szesen 4,2 millió egyenérték tonna gáz és 
olajkészletet találtak. Mindezt úgy, hogy a 
MÓL találati aránya 31%-os, a fajlagos 
készletpótlási költség tekintetében a MÓL 
második Európában és a tizedik az egész 
világot tekintve.

Mol-Chem -  Novochem Kft.

A tavalyihoz hasonló 14 milliárd forintos 
árbevételt tervez idén a Mol-Chem Kft.-ből 
m enedzserkivásárlással alakult, ez évtől 
Novochem Kft. néven működő kereskedel
mi társaság. A  vegyi anyag kereskedelem
mel foglalkozó társaság január közepétől 
Novochem Kft.-re változtatta nevét, ami 
részben a Mol-tól való válást, részben a 
megújulást jelzi. A M ol-Chem m enedzs
mentjének 14 tagjából alakult MCM Mene
dzser Kft. 2,1 milliárd forintért vásárolta 
meg tavaly szeptemberben a Mól 100 szá
zalékos tulajdonában álló leányvállalatot, a 
Mol-Chem Kft.-t, miután a Mól a profil
tisztítás mellett döntött.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A 44,3 százalékban Mol-tulajdonban lévő 
TVK Rt. árbevétele 151, nettó eredménye 
közel 5 milliárd forintra nőtt. A vegyipari 
társaság árbevételének 46 százaléka ex
portból származott

A nem végleges, nem auditált, az IFRS 
szerint konszolidált adatok szerint a TVK- 
csoport összes működési bevétele 151,637, 
üzemi tevékenységből származó eredmé
nye 4,235, adózás előtti eredménye 4,132, 
nettó eredménye 4,984 milliárd forint lett. 
M osonyi György, az igazgatóság elnöke 
úgy véli, hogy a TVK aktív és sikeres részt

vállal a Mol-csoporton belüli szinergiák ki
aknázásában. Az üzleti területek csoporton 
belüli integrációja 2003-ban megvalósult, a 
funkcionális területek integrációjára várha
tóan 2004 első fél évében kerül sor. A tava
lyi évben a Mól Rt. 44,31 százalékra növel
te tulajdoni hányadát.

Aláírták a karbantartási tevékenység ki
szervezésére vonatkozó szerződéseket. 
A vegyipari társaság a karbantartási tevé
kenységet a jövőben szolgáltatásként veszi 
igénybe a Petrolszolg Kft.-től.

A jogszabályok által feljogosított gáz- 
fogyasztók közül hazánkban harmadikként 
a TVK Rt. is kilépett a szabad piacra, élve a 
liberalizáció adta lehetőséggel. A TVK a 
számára összességében kedvezőbb feltéte
leket biztosító Mól Földgázellátó Rt.-vel írt 
alá szerződést, amely a 2004. június 30-ig 
terjedő időszakra szól.

BorsodChem Rt.

A BorsodChem Rt. igazgatóságának tájé
koztatása szerint a 2004. február 17-i tőzs
dei bevezetéssel lezárult a 2003. december 
16-án elfogadott alaptőke-em elési folya
mat. A tőkeemelést követően a CE Oil & 
Gas részesedése 59,62, a VCP tulajdonré
sze 31,92 százalékra növekedett a BC-ben.

A BC hosszú távúi oxigén- és nitrogén
szállítási szerződést kötött a Linde Gáz Ma
gyarország R t.-vel és a Linde AG-vel. 
A kazincbarcikai vegyipari vállalat szep
temberben állapodott meg a Lindével egy 
szén-monoxid-üzem létesítéséről, illetve a 
Linde új levegőszétválasztó üzemet is léte
sít. Egy levegőbontó, valamint egy hidro
gén- és szén-monoxid-(hyco-)előállító üze
met épít a BorsodChemnek Kazincbarcikán 
a Linde Gáz Magyarország Rt., összesen 55 
millió euróból. A Linde részesedése a hazai 
iparigáz-piacon 65 százalékra tehető. Leg
jelentősebb vásárlói között van a BC, a 
Dunaferr és a Mól is.

A BorsodChem 131,9 m illiárd forint 
(+5,9 százalék) árbevétel mellett 12,1 mil
liárdos (+6,8 százalék) üzemi nyereséget 
ért el. Az adózott eredmény viszont csak 
6,3 milliárd forint lett, a hatalmas -  bár nem 
realizált -  árfolyamveszteség miatt. A ka
matkiadások 1,2 m illiárdra csökkentek, 
míg az árfolyamveszteség 4,5 milliárd fo
rintot tett ki az egy évvel korábbi 2,7 milli
árdos nyereséggel szemben.

A BC Rt. éves villam osenergia-fo- 
gyasztása évek óta 800 MWh körüli, ebből 
280-310 M W h-nyi a saját erőmű része. 
A kívülről vásárolt energiát 2003. február 
1-jétől az Entrade Kft.-től szerzik be. 
A földgáz esetén az éves igény 180-190 
millió köbméter. Ezt 2004. január 1-jétől a 
Mól Földgázellátó Rt.-től szerzik be.

2003 szeptem berében az egyik vevő 
problémát jelzett a TDI-vel kapcsolatban a 
habképződésnél. A vizsgálat kiderítette, 
hogy a problém át egy eddig ismeretlen 
szennyezés okozta, mely az egyik nyers
anyagból került be a termékbe. A Borsod
Chem számos azonnali, ill. hosszú távú, 
megelőző intézkedést vezetett be a még a 
rendszerben lévő, szennyezést tartalmazó 
term ék elkülönítésére, a már kiszállított 
sarzsok visszahívására, a vevők értesítésé
re, ill. új vizsgálati eljárások bevezetésére. 
Mindezekkel sikerült a problémát úgy meg
oldani, hogy a vevők bizalma töretlen ma
radt a BC Rt. TDI termékében.

Nitrogénművek Rt.

Ettől az évtől kezdve a szabad piacról elé
gíti ki teljes éves földgázigényét a Péti Nit
rogén Művek Rt. Meg nem erősített infor
mációk szerint a gyár évi földgázigénye 
450 millió köbméter.

Nitrokémia 2000 Rt.

A cég a 2006-os és 2007-es évjáratra vonat
kozó, összesen 20 ezer, úgynevezett környe
zetszennyezési EU-kvótát értékesített egy 
meg nem nevezett nyugat-európai vállalat 
részére -  mondta Baráth Barna, az ügylet
ben részt vevő Vertis Kft. ügyvezetője. 
A tranzakció az unió jövő év elején életbe lé
pő kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
szabályai szerint történik, amelynek kereté
ben a tagállamok kormányai üvegházhatású 
gázokra kibocsátási jogosultságokat, azaz 
kvótákat osztanak szét a meghatározott cé
gek között. Ezekkel a vállalatok szabadon 
kereskedhetnek, így például a Nitrokémia 
2000 az értékesítésből befolyó pénzt a vegy
ipari létesítményeinek és más ügyfeleket 
hőenergiával ellátó részlegének energiahaté
konysági és kibocsátáscsökkentési fejleszté
seihez használja majd fel. A kvótákért ton
nánként 12,3, illetve 12,5 eurót fizet majd a 
vevő.

Pannonplast Rt.

A novemberi rendkívüli közgyűlés óta már 
a második nagytulajdonos csökkentette ré
szesedését a Pannonplast Rt.-ben. A Britton 
után a Karsai Flolding 2004. január végén 
több mint 120 ezer részvényt adott el, és el
képzelhető, hogy még idén további papírok
tól válik meg. Ezzel tulajdoni hányada 
9,9%-ra csökkent. A novemberi közgyűlés 
óta -  amelyen a Britton és a KH párharcából 
győztesen kikerülő hazai alapkezelők sze
rezték meg a Pannonplast (PP) irányítását -  
a Karsai még októberben nyilvánosságra 
hozta, hogy teljes csomagjára vevőt keres,
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és az eladások után nem is kíván visszatérni 
tulajdonosként a Pannonplastba.

A Pannonplast 2003-as pénzügyi ered
ményei az október végén megfogalmazott 
menedzsment előrejelzésektől és az elem
zői várakozásoktól is jelentősen elmarad
nak. A társaság 2003-as konszolidált nettó 
vesztesége várhatóan megközelíti az 1,5 
milliárd Ft-ot. A jelentős elmaradást első
sorban eszköz-, készlet- és vevőkövetelés 
leírása okozta. A 2002. évit közel 500 mil
lió Ft-tal meghaladó veszteség, illetve a tár
saság 2003. november 3-i közgyűlésén is
m ertetett program jának (reorganizáció, 
aktív portfoliókezelés, adóoptimalizálás, 
költségcsökkentés) végrehajtása érdekében 
teendő határozott és gyors intézkedések el
maradása, valamint a középlejáratú finan
szírozás megoldatlansága miatt a társaság 
igazgatósága 2004. január 3-án azonnali 
hatállyal felmentette tisztsége alól Illéssy 
Jánost, elnök-vezérigazgatót. Helyére Zol
tán Csabát, a novemberi közgyűlésen az 
igazgatóságba került NABI volt igazgató- 
sági tagot, a RÁBA fb-tagj át választották. 
Illéssy János, az igazgatóság tagja február
4-én bejelentette lemondását az igazgatósá
gi tagságáról.

Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató a me
nedzsment erősítése érdekében február 9-i 
hatállyal Orbán Krisztiánt stratégiai igazga
tónak nevezte ki. Orbán Krisztián öt éven 
keresztül a McKinsey & Company tanács
adójaként, majd projektvezetőjeként dolgo
zó szakember irányítása alá fog tartozni a 
stratégiaalkotás, az üzleti tervezés és a kont
rolling. Orbán Krisztián tanácsadóként ed
digi pályafutása során hét ország ipar- és fo
gyasztási cikk gyártó társaságai számára 
vezetett átfogó stratégiai és reorganizációs 
programokat. Martényi Csabáné, a felügye
lő bizottság elnöke február 10-ével lemon
dott tisztségéről. Új elnököt az áprilisra ösz- 
szehívott közgyűlés választ majd.

Február közepén az új vezetőség rövid 
távú programot jelentett be. Ennek részei:

-  a leányvállalati struktúra kiigazítása. 
A „core” kompetenciákra fókuszáló portfo
lió menedzsment keretében elindult hat 
„nem-core” tagvállalat értékesítésének és 
átszervezésének előkészítése. Ezen belül a 
Dexter esetében az értékes kompetenciák 
megtartása mellett a társaság tevékenysége 
jelenlegi formájában megszűnik. A Dexter 
átszervezésétől 2004-ben a cash pozíció 
közel 300 millió Ft-os javulása várható;

-  szervezeti átalakítások. A szervezeti 
hatékonyság növelése és a jobb átlátható
ság megteremtése érdekében a m enedzs
ment a kontrolling terület erősítéséről, a 
belső információáramlás átalakításáról, s 
bizonyos esetekben a vezetőségi feladatkö
rök átcsoportosításáról döntött;

mkl

-  a pénzügyi hatékonyság növelése. 
A menedzsment rövid távú programjának 
egyik meghatározó célja a vállalat pénz
ügyi hatékonyságának növelése. A társaság 
adó-optimalizációjához szükséges lépések 
meghatározására a PricewaterhouseCoo- 
pers kapott megbízást. A devizaárfolyam és 
alapanyagár-mozgásokból származó koc
kázatok m érséklésére döntés született a 
treasury tevékenység erősítéséről. Megkez
dődött a forgóeszközszint csökkentése;

-  az értékesítési tevékenység erősítése. 
Az értékesítési tevékenység eredményessé
gének javítása érdekében a társaság vezeté
se központosított értékesítési szervezet 
létrehozásáról döntött. Továbbá megkezdő
dött az ipari marketingfünkció kialakítása;

-  költségcsökkentés -  visszafogott be
ruházási aktivitás. A költségcsökkentési 
program felgyorsítása érdekében ezen célra 
fókuszáló, a stratégiai igazgató alá rendelt 
csoport került felállításra. Az egész szerve
zetben bevezetésre kerül a célszámokon 
alapuló tervezési és számonkérési rendszer. 
A menedzsment döntése értelmében, az el
ső fél évben csak szinten tartó beruházások 
indulhatnak meg. Új kapacitások kiépítését 
szolgáló beruházás csak hosszú távú szer
ződés által biztosított megtérülés esetén va
lósulhat meg;

-  hitelrefinanszírozás. A menedzsment 
meggyőződése, hogy a Pannonplast hitele
inek refinanszírozása a közgyűlésig meg
történik. Mindehhez kellő alapot biztosít a 
társaság kedvező eladósodottsági szintje 
(52%) és az ismertetett rövid távú program 
pénzügyi stabilizációs hatása;

-  új stratégia. Felgyorsult a Pannon
plast közép- és hosszú távú stratégiájának 
kidolgozása. A stratégia elfogadására és 
részletes ismertetésére 2004. március vé
gén kerül sor.

Kemilab Kft.

A veszprémi bejegyzésű, de a Nitrokémia 
ipari parkjában működő kisvállalkozás 
2004 februárjában megszerezte az MSZ EN 
ISO 9001:2001 szerinti tanúsítást. A tanú
sító cég az SGS volt. A Kemilab Kft. a 
Nitrokémia volt 4-nitroetilbenzol üzemét 
vásárolta meg és ott alakított ki 100-2 000 
literes autoklávokból, centrifugából és szá
rítóból álló, megrendelésre végzett gyártá
sokra alkalmas üzemet. Fő termékei a tetra- 
zol származékok, az izotiocianátok, és más 
kéntartalmú termékek.

Messer Hungarogáz Kft.

Bohner Zsolt, a M esser Hungarogáz Kft. 
kereskedelmi igazgatója elmondta: növelni

szeretnék részesedésüket a hazai iparigáz
gyártás és -kereskedelem piacán. Adataik 
szerint a cég a hazai piac közel 40 százalé
kát tartja kézben, ezzel a második legna
gyobb szereplő a Linde mögött; a harmadik 
helyen az Air Liquide áll. A Messer Hun
garogáz Kft. ügyfelei között található töb
bek között a TVK Rt. is, amely újabb on- 
site üzemet kíván építtetni. Az új üzemet a 
Messer Hungarogáz építi.

EPER-IPPC

Az Európai Bizottság 2004. február 23-án 
mutatta be a nagy ipari üzemek környezeti 
adatait tartalmazó európai rendszer, az 
EPER (European Pollutant Emission Regis- 
ter) honlapját Koppenhágában. Az EPER 
adatbázis az IPPC-köteles cégek éves, 
küszöbérték feletti kibocsátásait tartalmaz
za létesítményenként, szennyező anyagon
ként! és országos összesítésben. Magyaror
szág a csatlakozó országok közül elsőként 
társult az EPER adatbázishoz.

Uniós csatlakozásunk kapcsán is k i
emelt környezetvédelmi feladat az integrált 
szennyezésmegelőzésről és -csökkentésről 
(Integrated Pollution Prevention and Con- 
trol -  IPPC) szóló irányelv végrehajtása. 
Az IPPC a környezetre jelentős hatást gya
korló ipari és mezőgazdasági cégek kibo
csátásainak megelőzését, csökkentését és 
ellenőrzését szabályozza akként, hogy a 
különböző terheléseket és szennyezéseket 
integráltan vizsgálja. Az IPPC-köteles cé
gek környezeti tevékenységének szabályo
zására pedig az egységes környezethaszná
lati engedély szolgál. Magyarország 2004 
januárjában nyújtotta be az első EPER je 
lentését az EU Bizottságnak, egyetlenként 
a csatlakozó országok közül. A magyaror
szági adatok várhatóan március végén ke
rülnek fel az EPER honlapjára, az EU-tag- 
államok és N orvégia adatai mellé. 
M agyarországról 87 üzem került be az 
adatbázisba.

A környezeti adatokhoz való hozzáférés 
jogát tiszteletben tartva az EPER magyar 
adatainak megjelenésével párhuzamosan a 
KvVM 2004 m árciusában indítja be 
weboldalát, amelyen az EPER magyar vo
natkozású adatai kibővítve, keresési lehető
ségekkel lesznek hozzáférhetők a nyilvá
nosság számára is. A következő EPER 
jelentést 2006-ban kell teljesítenünk az Eu
rópai Bizottság számára, a 2004. évi kibo
csátási adatokról.

A  koppenhágai megnyitón M argót 
Wallström, az Európai Bizottság környezet
védelmi biztosa felidézte az EPER betűszó 
m agyar jelentését és kifejezte rem ényét, 
hogy az EPER weboldalról a finom gyü
mölcshöz hasonló pozitív kép alakul ki Eu
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rópa társadalmaiban. Kijelentette továbbá: 
„Az a tény, hogy Magyarország csatlako
zott az adatbázishoz, jelzi az EPER előnyös 
tulajdonságait csakúgy, mint a magyar

tisztviselők környezetvédelmi elkötelezett
ségét” . Beszédében m egem lítette még, 
hogy az EPER regiszter a változások hajtó
ereje, amely a környezetvédelmi fejleszté

sek irányába hat. Az EPER adatbázis a 
www.eper.cec.eu.int címen érhető el.

K.Gy.

A vegyipar 2003. évi termelési adatai

T
E

Á
O

R
-s

zá
m

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 498 829 91,2 507 247 92,0 373 439 91,8 133 808 92,7
24 Vegyi anyag, termék gyártása 879 810 107,6 868 535 106,0 369 789 98,6 498 747 112,3
241 Vegyi alapanyag gyártása 373 766 96,9 378 794 98,4 176 793 97,4 202 001 99,3
2411 Ipari gáz gyártása 35 217 97,4 35 136 97,1 33 590 98,4 1 545 75,0
2412 Színezék, pigment gyártása 5 910 175,7 5 860 175,4 2 721 232,1 3 139 144,7
2413 Egyéb szervetlen vegyi alapa. gy. 18 962 103,6 18 977 102,9 8 016 97,9 10 961 107,0
2414 Szerves vegyi alapanyag gyártása 29 987 87,6 30 694 91,3 9 681 79,8 21 013 97,7
2415 Műtrágya, nitrogénvegyület gy. 24 560 93,6 27 320 102,0 21 319 98,4 6 001 117,1
2416 Műanyag alapanyag gyártása 258 983 96,7 260 663 97,8 101 351 97,3 159 312 98,1
242 Mezőgazdasági vegyi termék gy. 11 139 127,9 10 861 122,4 4 601 107,8 6 260 135,8
243 Festék és bevonóanyag gyártása 29 681 95,5 29 732 95,3 27 349 94,5 2 383 105,5
244 Gyógyszergyártás 356 820 121,5 340 942 115,2 104 100 97,3 236 841 125,3
245 Tisztítószer, testápolási cikk gy. 85 112 114,2 85 177 115,4 44 335 106,6 40 842 126,7
2451 Tisztítószerek gyártása 68 809 111,2 68 868 112,4 37 174 105,1 31 695 122,4
2452 Testápolási cikk gyártása 16 303 128,8 16 309 129,8 7 162 114,9 9 147 144,3
246 Egyéb vegyi termék gyártása 12 986 115,2 12 852 114,5 9 390 116,2 3 463 110,0
247 Vegyi szál gyártása 10 307 80,4 10 177 78,2 3 221 86,9 6 956 74,8
25 Gumi-, műanyag termék gyártása 471 411 103,1 467 113 102,5 223 362 105,7 243 750 99,7
251 Gumitermék gyártása 103 087 98,3 102 217 98,2 18 499 85,5 83 718 101,6
252 Műanyag termék gyártása 368 324 104,5 364 895 103,8 204 863 108,0 160 032 98,8
23-25 Vegyipar 1 850 050 101,6 1 842 895 100,9 966 590 97,3 876 305 105,2

Feldolgozóipar 12 421 558 107,0 12 375 451 106,7 4 751 632 100,0 7 623 819 111,3
Ipar 13 822 196 106,6 13 773 809 106,3 6 137 250 101,1 7 636 559 110,9

Megjegyzés: Az adatok 5 fo feletti adatszolgáltatói körre vonatkoznak. Volumenindex: előző év =100%
Fernezelyi Ilona

Elkészült a nemzeti POP-leltár
(B udapest, 2004. fe b r u á r  18.)

A KvVM 2004. február közepén mutatta be 
a Környezetvédelmi Felügyelőségek, a 
szakemberek és az érdeklődők számára a 
környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyezőanyagok (Persistant Organic Pol
lutants -  POP) kibocsátásának országos ka
taszterét. A POP leltár a http://www.env 
pop.hu honlapon érhető el.

Magyarország 2001 májusában írta alá 
a POP csökkentéséről szóló világszintű 
(ENSZ/UNEP) Stockholmi Egyezményt. 
Az egyezményben 12 vegyületet, ill. ve- 
gyületcsoportot szabályoztak tiltással, kor
látozással, ill. kibocsátás csökkentéssel, 
ezek az aldrin*1), DDT*1), dieldrin*1), 
endrin*1’, heptaklór*1’, klórdán*1’, hexaklór-

benzol (HCB)*1,3), mirex*1), toxafén*1’, 
poliklórozott bifenilek (PCB)*2*, dioxi- 
nok*3’ és furánok*3). A korábban (1998- 
ban) aláírt Aarhusi jegyzőkönyvben továb
bi 4 vegyületcsoportra vállaltunk hasonló 
kötelezettséget, úm. a poliaromás szénhid
rogénekre (PAH)*3\  a hexaklór-ciklo- 
hexánra (HCH)*1’, a hexabróm-bifenilre*2’ 
és a klórdekonra*1’. A felsorolt vegyületek 
növényvédő szerek*1), mérgező vegyi 
an y ag o k ^ , vagy melléktermékek*3’. Az 
Aarhusi jegyzőkönyv csak az atmoszférába 
kerülő em issziókkal, míg a Stockholmi 
Egyezmény a levegő mellett bármely kö
zegbe ju tó  kibocsátásokkal foglalkozik. 
A szervezetünkbe kerülő POP-oknak mint

egy 90%-át a táplálékokkal vesszük m a
gunkhoz.

Az 50. ország ratifikációja után 90 nap
pal, 2004. május 17-én életbelépő Stock
holmi Egyezmény szerint a feleknek a ha
tálybalépést követő két éven belül 
intézkedési tevet kell készíteniük a kötele
zettségek teljesítésére. A KvVM megfordí
totta a sorrendet és a Global Environmental 
Fund / UNIDO 450 eUSD-s támogatásával 
Lotz Tamás vezette projekt keretében elké
szítette a leltárt.

A POP-k gyártására, felhasználására és 
kibocsátására vonatkozó hazai előírásokat, 
a jogszabályi hátteret Kovács Gábor 
(KvVM) mutatta be.

Az Aarhusi jegyzőkönyv I. mellékleté
ben („gyártás és felhasználás megszünte
tendő”) szereplő növényvédő szerek  leg-
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többjének (aldrin, DDT, dieldrin, endrin, 
heptaklór, hexaklór-benzol, klórdán és toxa- 
fén) felhasználását Magyarországon a nö
vényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló 6/2001 (I. 16.) FVM rendelet tiltja 
(ennek ellenére, mint Sohár Pálné előadá
sában utalt rá, a DDT nyomai a dél-keleti 
határközeiben továbbra is fellelhetőek). 
Az FVM -rendeletből kim aradt mirex és 
klórdekon használatát Magyarországon so
ha sem engedélyezték. A mellékletben 
megjelenő egyéb vegyi anyagok, a hexa- 
bróm-fenil és a PCB-k felhasználása M a
gyarországon szigorúan korlátozva van, de 
nem kizárt; teljes betiltásukat jogszabály
ban kell elrendelni.

Az Aarhusi jegyzőkönyv II. mellékleté
ben („további korlátozott felhasználás le
hetséges”) a DDT, a HCH és a PCB szere
pel. A D D T  rendkívüli közegészségügyi 
helyzetekben (malária, agyhártyagyulla
dás) továbbra is alkalmazható, de a hírek 
szerint a magyar biztonsági készleteket már 
felszámolták. A technikai H CH  növényvé
dő szer hatóanyagként történő felhasználá
sát a 6/2001 (I. 16.) FVM-rendelet tiltja, de 
korlátozott felhasználását az Aarhusi jegy
zőkönyv engedélyezi. M agyarországon 
PCB-1 nem állítanak elő, felhasználását a 
41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM együttes ren
delet korlátozza. A PCB és a poliklórozott 
terfenilek, és az azokat tartalmazó berende
zések kezelésének részletes szabályait az 
5/2001 (II. 23.) KöM -rendelet írja elő 
(2001. évi kibocsátásuk a levegőbe 102 kg, 
a talajba szivárgott PCB mennyisége 171- 
214 kg volt). Az Aarhusi jegyzőkönyv nem 
szabályozza a m ellékterm ékként történő, 
főleg pirogén eredetű (pl. égésjavító adalé
kokból származó) PCB-kibocsátást. 
A jegyzőkönyvben szereplő legtöbb anyag 
külkereskedelme Magyarországon szigorú
an szabályozott [112/1990 (XII. 23.) korm. 
rendelet]. Nemzetközi kereskedelmükben 
alkalmazni kell a Prior Informed Consent 
(PIC) eljárást, melyet az egyes veszélyes 
anyagok és veszélyes készítmények beho
zatalával, kivitelével összefüggő bejelenté
sen és előzetes tájékoztatáson alapuló jóvá
hagyási eljárásról szóló 46/2000 (XII. 29.) 
EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet ír 
elő. Az EU-ban a PIC eljárás vonatkozásá
ban a 300/2002/EK-rendeletteI módosított 
2455/92/EGK-rendelet van érvényben.

Az Aarhusi jegyzőkönyv III. mellékle
tében („emisszió a bázishoz képest csök
kentendő”) a PAH, a dioxinok és furánok, 
valamint a hexaklór-benzol (HCB) szere
pelnek, referenciaévként az 1985-1995. 
időszak bármely évét választhatónak tart
ják (de 1990-t preferálják). Az ENSZ/EGB- 
nek bejelentettük, hogy hazánk bázisévként 
1985-t választotta; a felsorolt anyagok ki

mkl

bocsátása 1985-hez képest jelentősen csök
kent. A PAH szén-, gázolaj-, fűtőolaj-, hul
ladékégési melléktermék, a 2001. évi 55 t 
kibocsátásból a gázolaj 10-11 tonnával ré
szesedik. A dioxin/furán kibocsátást a hatá
lyos levegőtisztaság-védelmi imissziós ha
tárérték előírás, ill. a hulladékégetőkre a 
jegyzőkönyv kibocsátási határértékei sza
bályozzák. A nagy, helyhez kötött lég- 
szennyező forrásokra a bevezetendő BAT- 
ok (Best Available Techniques -  elérhető 
legjobb technikák) jelentik az előrelépést. 
A HCB  felhasználása M agyarországon 
1996 óta tiltott, hulladék égetésekor kelet
kezik. További csökkentéséhez a meglevő 
hulladékégetőknél a hulladékok égetésének 
műszaki követelményeiről, működési fel
tételeiről és a hulladékégetés technológiai 
kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002 (II. 
22.) KöM-rendelet előírásainak teljesítése 
szükséges.

A jegyzőkönyv IV. m elléklete tartal
mazza a nagy, helyhez kötött légszennyező 
forrásokra a kibocsátási határértékeket, 
amiket a jegyzőkönyv hatálybalépése után 
az új forrásokra kettő, a meglevőkre nyolc 
évvel kell alkalmazni. Az V. melléklet sze
rinti technológiákra az elérhető legjobb 
technikát (BAT-ot) kell bevezetni, ez Ma
gyarországon az egységes környezethasz
nálati engedélyezési eljárással összhang
ban és az új levegőtisztaság-védelm i 
jogszabályok [21/2001 (II. 14.) korm. ren
delet a levegő védelm ével kapcsolatos 
egyes jogszabályokról] előírásai szerint 
történhet.

A jegyzőkönyv VII. mellékletében meg
jelenő, az új járművekre vonatkozó emisszió 
szinteket, az üzemanyag-minőségi paramé
tereket a magyar jogszabályok maradéktala
nul tartalmazzák. A dioxin/furán kibocsátá
sok további csökkentését szolgálja a 
halogénezett szénhidrogének üzemanyagok
ban, adalékanyagként történő felhasználásá
nak beszüntetése, amit Magyarországon a 
már említett 41/2000 EüM-KöM együttes 
rendelet ír elő.

Közegészségügyi szükséghelyzetekben 
és kutatási célokra a felek felmentést kap
hatnak a kötelezettségek alól, de az ilyen 
célú POP felhasználásról 90 napon belül je 
lentést kell küldeni az ENSZ-EGB titkár
ságnak. A felek kötelesek nemzeti stratégi
át, politikákat és programokat kidolgozni 
és meghatározott időszakonként adatokat 
szolgáltatni az ENSZ-EGB felé.

A Stockholmi Egyezmény a vízbe, ta
lajba és hulladékba jutó POP-okkal is fog
lalkozik, amelyekről részletes előadásokat 
hallhattunk.

Amint Kelemen Józse f (KvVM) ismer
tette, az Országos H ulladékgazdálkodási 
Terv (OHT) [110/2002 (XII. 12.) O G Y ha-

tározat] 2003-2008 közötti célokat és esz
közöket határoz meg, külön foglalkozva a 
hulladékolajokkal (fáradt olajokkal), a PCB 
és PCT tartalmú hulladékokkal, a növény- 
védőszer-hulladékokkal és csomagolásuk
kal, ipari technológiák POP-tartalmú mara
dék anyagaival és melléktermékeivel stb. 
A PCB/PCT-tartalmú hulladékolajokra a 
4/2001 (II. 23.) KöM-rendelet előírja, hogy 
nem keverhetők össze PCB/PCT-vel, csak 
akkor regenerálhatóak, ha a regenerált olaj 
PCB koncentrációja nem haladja meg az 50 
ppm-et, továbbá, hogy az 50 ppm-nél na
gyobb PCB-tartalmú hulladékolajokra az 
az erópai uniós szabályozások (96/59/EC, 
2001/68/EC) és az 5/2001 (II. 23.) KöM- 
rendelet vonatkoznak. Utóbbi egyebek kö
zött előírja, hogy PCB-t, PCT-t tartalmazó 
berendezések csak 2010. június 30-ig üze
meltethetőek, tisztításukat, a PCB ártalmat
lanítását 2010. december 31-ig el kell vé
gezni, és az 5 liternél több PCB-t 
tartalmazó berendezéseket nyilvántartásba 
kell vermi. Magyarországon nem gyártottak 
PCB tartalmú olajokat, ezeket importból 
szereztük be 1983-ig. Alapvető feladatnak 
tekintik a hulladékolajok begyűjtési rend
szerének korszerűsítését, a benzinkutaknál 
és a gépjárműszervizekben az átvételi köte
lezettség bevezetését, és a hulladékudvaro
kon történő leadási lehetőségek megterem
tését, ezzel lehetőséget nyitva a regeneráló 
kapacitások bővítésére.

A talajok POP-terhelését, mint hallhat
tuk, 1996-97-ben mérték fel, és jellemzően 
kimutatható (>1 pg/m3) mennyiségben ta
láltak PAH-ot és PCB-t.

A munka következő fázisa a prioritások 
(intézkedések, ütemezés, költségek) meg
határozása és az országos POP csökkentési 
intézkedési terv elkészítése lesz.

Lotz Tamás

H elyreigazítás

Szekeres Gábor: Új technológiák és néhány 
egyéb érdekesség című ACHEMA beszá
moló közleményében az ez évi 1. számunk 
13. oldalán [Magy. Kém. Lapja 59, 13 
(2004)] tévesen jelent meg a Lurgi Life Sci
ence biodízel üzeme földrajzi helyére való 
utalás. Az üzem helyeként M ari -  mint 
ahogy arra Ettre László professzor, Szer
kesztőbizottságunk tagja levélben hívta fel 
a figyelmünket -  nem Németország keleti, 
hanem nyugati részében van, a Ruhr-vidé- 
ken, Rechlingshausen mellett kb. 10 km-re 
északra.
A szerző köszöni a helyreigazítást, és az ol
vasók szíves elnézését kéri.
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Syqe&üteti étet
MKE Hírek

Nemzetközi sikereket elért diákjaink hazai kitüntetése

Február 18-án a Magyar Természettudomá
nyos Társulat (MTT) Kémia Szakosztály és 
az MKE Szent-Györgyi Albert-emlékérem- 
ben, oklevélben és jutalomban részesítette a 
2003. évi XXXV. Nemzetközi Diákolimpi
án, Athénban, valamint könyvjutalomban a 
Grand Prix Chimique Vegyésztechnikus Di
ákolimpián eredményesen szerepelt magyar 
diákokat. Egy felkészítő tanár is kitüntetést 
kapott. Az emlékérmet 1987-ben alapította 
a két egyesület a Diákolimpián kiemelkedő 
eredményt elért diákok kitüntetésére.

Az ünnepségen Dank Viktor, az MTT el
nökének és Bakos Éva igazgató (Magyar 
Szabadalmi Hivatal) köszöntője után Lip-

tay György, egyesületünk alelnöke mondott 
üdvözlő beszédet, majd Beck Mihály aka
démikus nyújtotta át a kiválóságoknak az 
érmet, oklevelet és jutalmakat. Kitüntetés
ben részesültek:

Gogh Attila, a Nemzetközi Diákolimpia 
aranyérmese (ELTE Apáczai Csere János 
Gimnázium, Budapest), felkészítő tanára
Czirók Ede;

Lakatos Szilvia, a N em zetközi D iák
olimpia másik aranyérmese (Varga Katalin 
Gimnázium, Szolnok), és felkészitő tanára 
Di: Bartáné lgrinyi Krisztina;

Komáromy Dávid, a Nemzetközi Diák
olimpia bronzérmese (ELTE Radnóti Mik

lós Gyakorló Gimnázium, Budapest), fel
készítő tanára Berek László; valamint

Kiss Péter, aki a Nemzetközi Diákolim
pián dicséretben részesült (ELTE Apáczai 
Csere János Gimnázium, Budapest), felké
szítő tanára Villányi Attila.

A rendezvényen könyvjutalomban ré
szesült továbbá Figyelmest Árpád  (Petrik 
Lajos Vegyipari Szakközépiskola, Buda
pest), aki a Grand Prix Chimique Vegyész- 
technikus D iákolimpián, Ljubljanában 
ezüstérm et kapott, felkészítő tanára 
Surányi Istvánná.

A kitüntetett diákoknak és felkészítő ta
náraiknak gratulálunk, és köszönjük a ki
magasló szereplést.

L.Gy.

Emlékeztető a MKE Gazdasági Bizottság 2004. február 16-i 
üléséről

Jelen voltak: Androsits Beáta, Banai Endre, 
Bognár János

Kimentette magát: Körtvélyessy Gyula.
I . A 2003. évi tényleges eredménynél a 

még nem beérkező konferencia támogatás 
és nívódíj kb. 1-1 M Ft-ját egyelőre nem 
lehet figyelembe venni. A 2003. január 17-i 
gb-ülés az ügyvezető igazgató számára a 
nyereségterv teljesítése esetén háromhavi 
alapbérjutalm at javasolt a mérlegzárást 
követően. A nyereségterv a terv felett tel
jesült, a kifizetendő jutalm at és a irodai 
munkatársak 13. havi fizetését is figyelem
be véve (7 MFt). M egfelelő főtitkári 
aláírással javasoljuk a jutalom kifizetését.

A kontrolling, mérleg ennek megfelelően 
módosítandó az ib-ülésig. Form ailag is 
javítandó a kontrolling.

2. A 2004. évi tervben a készpénz 
állomány, tehát a kam at magasabb kell 
legyen, mint 2003-ban. Egy pénzügyi terv 
segítené az átlátható gazdálkodást az 
ügyvezetés számára. Az MKL „O” szaldó
val tervezendő. A rendezvényeknél a 
bevételnél, kiadásoknál természetesen csak 
az egyesületen számlával átmenő tételeket 
lehet figyelembe venni. Ennek megfelelő 
javításokat el kell végezni a görgetett terv
ben is.

3. A 2004. évi eredményterv teljesülése

esetén a gb az MKE irodai munkatársak 
részére 13. havi fizetést és az ügyvezető 
igazgató számára három havi alapbér 
kifizetését javasolja a 2004. évi m ér
legzárást követően. Az eredményterv tel
jesítésénél figyelembe kell venni a 13. havi 
munkatársi béreket és az ügyvezető 
jutalmát.

4. A 2005. és 2006. évi görgetett terv, 
rendezvények terv javítása a fentieknek 
megfelelően és az MKL terv javítás.

Az ülés korlátozott ideje miatt további 
napirendi pontokra nem került sor. 
Rendkívüli ülés, febr. 19-én 13.30-kor. 
Tervkorrekciók, m érleg átnézése, konfe
renciák elszámolása.

Összeállította: Banai Endre GB-elnök

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Műanyag és Gumi
(41. évfolyam, 1. szám, 2004. január)

Volk János: Az EU előszobájában 
Szabó Ferenc: A világ műanyagipara II. 

Egyesült Államok és Németország. Közép- és 
hosszú távú előrejelzés a világon

Bernd, Heinz — Wunder, Heribert: Tulajdon
ságok javítása hosszú üvegszál-erősítéssel a hőre 
lágyuló műanyagok példáján

DuPont™ Thermx® PCT -  nagy teljesítmé
nyű poliészter

OMYALENE® 102 M

Tímár Éva: Solvay Advanced Polymers mű
szaki műanyagok

Frigerio, G.: Csomagolás habosított polisz- 
tirollal: egy új termékcsalád a Polimeri 
Európától

Vargha Viktória: A „PÉT”, mint korunk 
egyik legmodernebb műanyaga

Membrántechnika
(8. évfolyam, 1. szám, 2004. február)

K. P. Singh -  J. Nain -  M. Ahmad: A változó 
elektrolit koncentráció hatása az anyagátadásra

az aktív centrum blokkolását követően: alacsony 
affinitású aktív és passzív centrumok aktiválása 
a perikardiális membránban

Plast-lnform
A Műanyagipari Mérnökök Egyesületé

nek honlapján (www.spe.hu) a Plast- 
lnform újságban olvashatók a műanyagipar 
hírei, pályázatok, cégbem utató riportok, 
rendezvények és szakcikkek.

S. E.
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Az első akkreditált Gázanalitikai Kalibráló Laboratórium 
az iparigáz-üzletágban a Messer Hungarogáznál

Az ipari, egészségügyi, különleges és laborgázokat 
gyártó és forgalmazó vállalatok közül Magyarorszá
gon elsőként és egyedüliként a Messer Hungarogáz 
Kft. Gázanalitikai Kalibráló Laboratóriuma foly
tathatja tevékenységét 2003. augusztus 1-jétől akk
reditált kalibráló laboratóriumként a Nemzeti 
Akkreditáló Testület (NAT) határozata alapján. 
Az akkreditáció különböző gázelegyek (gázkeveré
kek) -  úgymint kalibráló gázok, használati gázetalo
nok és egyéb gázminták -  összetételének meghatáro
zására érvényes. A laboratórium akkreditálásának 
jelentőségét az is növeli, hogy az új szabályozás sze
rint ezen a speciális területen Magyarországon raj
tunk kívül nincs más akkreditált társaság, az Orszá
gos Mérésügyi Hivatalt is beleértve.

Az akkreditált bizonyítvány iránti igény az utóbbi 
néhány évben rohamosan növekszik, mivel a vonatko
zó szabályozás szerint az egyéb területen akkreditált, 
vagy minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendel
kező intézmények, cégek különböző méréseikhez csak 
akkreditált bizonyítvánnyal ellátott anyagmintát (pl. 
kalibráló gázt, gázetalont) használhatnak. Továbbá Ma
gyarországon is egyre több gázfelhasználó a szerződés- 
kötés feltételeként tűzi ki az akkreditált bizonyítvány 
meglétét. Az EU piacaira szállító vállalatoknak pedig 
kifejezetten előnyt jelent, ha egy akkreditált gázanaliti
kai kalibráló labor által szolgáltatott vizsgálati eredmé
nyek szerepelnek a termékek műbizonylatain. Az akk
reditált bizonylatú gázkeverékek legfőbb megrendelői 
a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok, egyetemek, 
más területeken működő kalibráló és vizsgálólaborok, 
gyógyszergyárak és vegyi üzemek minőség-ellenőrző 
és analitikai laboratóriumai.

Az akkreditált státus a vonatkozó tevékenység pon
tosságának, megbízhatóságának, hitelességének elis
merését jelenti, és számunkra ezenkívül gyakorlatilag 
azt, hogy a Messer Hungarogáz által készített vagy más 
eredetű, és a Gázanalitikai Kalibráló Laboratórium ál
tal gravimetrikusan vagy analitikailag meghatározott 
gázelegyek (gázkeverékek) összetételéről akkreditált 
bizonyítványt adhatunk ki megrendelőink igényére.

Az akkreditálás megszerzéséhez egyrészt meg kel
lett teremteni a vonatkozó nemzetközi szabványoknak, 
előírásoknak megfelelő műszaki-tudományos, sze
mélyzeti és adminisztratív feltételeket -  amiben nagy 
segítségünkre volt a több évtizedes tapasztalat és a már 
ennek alapján rendelkezésre álló műszerpark -  más
részt el kellett készíteni a laboratórium különálló rész
letes Minőségirányítási kézikönyvét és a hozzá tartozó 
teljes dokumentációs anyagot.

Gázanalitikai Kalibráló Laboratóriumunk tevékeny
ségi köre két nagy csoportra terjed ki:

1. Gázösszetételi anyagminták (használati gáz
etalonok) meghatározása tömegméréssel (gravimet- 
rikus módszerrel).

Az általunk vállalt gázkomponensek: nitrogén (N2), 
oxigén (0 2), argon (Ar), hélium (He), neon (Ne), krip- 
ton (Kr), hidrogén (H2), szén-monoxid (CO), szén-dio- 
xid (C 02), dinitrogén-oxid (N20 ) és 4 szénatomszámig 
terjedő szénhidrogének megrendelés szerinti különbö
ző variációkban, valamint kén-dioxid (S02) nitrogén
ben vagy szintetikus levegőben.

V
2. Különféle gázelegyek összetétel-meghatározá

sa (analízise) gravimetrikus gázetalonok segítségé
vel.

Ez a tevékenység
• a cégünk által manometrikusan előállított gázke

verékek (kalibráló gázok, egyedi összetételű gázkeve
rékek) összetétel-meghatározását,

• ügyfeleink által, vevői megrendelés alapján bekül
dött, MHg-gyártmányú gázkeverékek rekalibrálását és

• külső cégektől, intézményektől származó, bármi
lyen eredetű gázkeverékek, gázminták megrendelés 
alapján elvégzett összetétel-meghatározását foglalja 
magában. A vállalható komponensek ez esetben is az 1. 
csoportban felsorolt komponensek.

Szolgáltatásaink részletezését a „Kalibrálási szol
gáltatások jegyzéke” tartalmazza, melyet érdeklődés 
esetén bármikor szívesen megküldünk e-mailen.

Az akkreditáció az ISO 9001:2000 és ISO 14001 
rendszerekhez hasonló minőségirányítási rendszer; 
melyre az ISO 17025 szabvány vonatkozik. Ez tartal
mazza az ISO 9001-es követelményrendszert, de van 
benne több új elem, amely speciálisan a laborok adat
szolgáltatási kötelezettségére és az általuk megadott 
eredmények közlésére vonatkozik.

Kontakt személyek:
Stenczel Emese, minőségirányítási vezető 
Tel: (1) 435 1138 Fax: (1) 435 1278 
e-mail: emese.stenczel@messer.hu

Rahóty Zoltán, különleges gázértékesítés 
Tel: (1) 435 1250 Fax: (1) 435 1276 
e-mail: kulonlegesgaz@messer.hu

(X)
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A zománcozott vegyipari és gyógyszeripari berendezések 
napjainkban még mindig szerves részét képezik a szakaszos 
gyártási folyamatoknak.
A Sealorient 2000 Kft. 1996 óta képviseli Magyarországon a 
világ egyik legnagyobb zománcozott berendezéseket gyártó 
cégét, a németországi székhelyű Pfaudlert.

A Pfaudler cég mindig is világelső volt a fejlesztésekben, 
újításokban, és ezen termékeket nagy sikerrel értékesítik 
világszerte. A Sealorient 2000 Kft. célja, a vezető gyógyszer- 
ipari és vegyipari cégekkel együttműködve az új fejlesztések 
adaptálása a régi és elavult gyártóberendezésekre. Kiemel
kedő sikerrel értékesített termékeik egyike a Fillookő bevilá
gító lámpával kombinált betöltőnyílás fedél, mindez a búvó- 
nyílásfedélen, mely utólag is könnyedén felszerelhető a 
magyarországon működő zománcozott vegyipari gépek 
nagyrészére. A búvónyílásfedél gyakorlatilag egész évben 
zárva tartható, mert a kezelést megkönnyítő betöltőnyílás- 
fedél kézzel nyitható/zárható (1. kép). A Pfaudler cég leg
újabb világszabadalma, amely a vegyészek nagy elismerését 
váltotta ki, a „C" típusú hullámtörő. Kielemkedő keverési 
hatásfokot, és plusz egy technológiai csonkot eredményez, 
miután csőcsonk karimás kiképzése van, mint a fotón is jól 
látszik (2. kép). Egy hazai újdonság amelynek szabadalmát a 
Sealorient Kft. birtokolja a Springeréi biztonsági nyitásrásegí
tő szerkezet, melynek kifejlesztését hazai gyógyszergyárak
ból érkező igény indokolta. A 3. képen egy tipikus Sealorient 
fejlesztés és adaptáció látható. A Springeréi nyitásrásegítő a 
Sealorient fejlesztése, a nézőüveg helyére szerelt Pfaudler 
Fillook betöltő nyílás pedig tipikus adaptáció.

Zománcj avítások: A hagyományos tantál-teflon kombináció 
még ma is aktuális javítási módszer, de a búvónyíláscsonk 
javítása -  a képen látható Sealorient fejlesztésű ovális teflon
hüvellyel -  már a speciális javítási módszerek közé tartozik 
(4. kép).

Sealorient 2000 Kft.
1174 Budapest, Széchenyi u. 30 

Tel./fax: 259-1645; Tel.: 258-4332 
E-mail: sealorient@axelero.hu
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2001Közgyűlés elé
Őszinte beszélgetés Körtvélyessy Gyulával, a Magyar Kémikusok Egyesülete főtitkárával

Tisztelt Főtitkár Úr, kedves Barátom! Bevallom engem, 
de más tagtársaimat is meglepett, amikor a 2003. évi 
tisztújító közgyűlésre készülődve meghallottam, hogy 
Kálmán Alajos akadémikus úrral együtt ismét jelölteti
tek magatokat, és ringbe szálltok korábbi pozíciótokért. 
Ismerve egyesületünk akkori helyzetét, a MTESZ és 
egyesületei előtt álló, sőt tornyosuló viharfelhőket, dön
téseteket nem kis bátorságnak tartottam, az határtalan 
optimizmusról tett tanúbizonyságot. „Fortes fortuna 
adjuvat” mondja az ismert latin közmondás, ami ma
gyarul valami olyasfélét jelent, hogy „ bátrakat segíti a 
szerencse”. Bejött-e a közmondás szerinti szerencse? 
Milyen az egyesületi közérzeted?

Azért vállaltam újra, mert számomra nagyon nagy meg
tiszteltetés, hogy az MKE főtitkára lehetek. Nem jelenti ez 
azt, hogy ne adnám át ezt a szolgálatot abban a pillanatban, 
amikor a tagság bizalma elfogy bennem, és/vagy más jelölt 
mellett döntenek. Megéltem ezt már az életemben és hála 
Istennek semmilyen rossz érzés nem maradt bennem. De 
nem tolongnak a főtitkárjelöltek.

Valaki azt mondta a napokban, hogy már kevesebb 
időm van az egyesületre. A helyzet pont fordított, azért van 
kevesebb időm, mert egyre több időt töltök ezzel.

Ugye emlékszel, amikor interjú ügyben kerestelek, meg
állapodtunk abban, hogy nincs tabutéma, még ha oly kel
lemetlen is. Nem söprűnk semmit a szőnyeg alá, és aktu
ális belpolitikai kifejezéssel élve, nem beszélünk el egy 
probléma mellett sem. Tehát lássuk az első kérdést: mi
lyen jelenleg az Egyesület anyagi helyzete, mi jellemezte 
a korábbi válságszagú helyzetet? Tudom, mindez kiol
vasható a tavalyi és ez évi közhasznúsági jelentésekből, 
amit a Magyar Kémikusok Lapja közölt, illetve közöl. 
Elutasíthatnád kíváncsiságunkat, de kérlek, ne tedd, mi
vel a megjelent tájékoztató tömény számviteli dokumen
tum, amit több, témában nem jártas kollégánk nem tud 
értelmezni, és kellően áttekinteni. így hát kérlek, jóval 
egyszerűbben és világosabban, saját szavaiddal vázold 
fe l egyesületünk romló anyagi helyzetét az elmúlt évek
ben és természetesen jellemzőit 2003-ban. Melyek azok a 
jelek és adatok, amik miatt egyesek vészharangot kongat
tak? Természetesen konkrét számadatokat kérünk, még 
ha azok nem is végleges, főkönyvelői pontosságúak, de 
megfelelnek az igények kielégítésére.

Az alábbi táblázat ezer forintokban bemutatja az MKE 
elmúlt négyévi tevékenységének anyagi eredményét. Min
denhol az adott terület bevételének és kiadásának egyenle
gét, tehát az eredményt adtam csak meg. A fenntartás sor 
negatív értéke jelenti azt, hogy a tagdíjbevételek, az általá
nos támogatási bevételek messze nem fedezik mindazon 
költségeket, amelyek nem kötődnek a két fő tevékenység
hez, a rendezvényszervezéshez és a kiadványokhoz.

Jól látható a táblázatból, hogy a fenntartás minden év
ben veszteséges és a rendezvények tiszta nyeresége, ami a 
táblázatban látható, kompenzálja ezt. Ezt az alapképet már 
csak kicsit „színesíti” a kiadványok eredő egyenlege, ami

Eredmény, ezer Ft-ban 2000 2001 2002 2003

Fenntartás eredménye -1 6  882 -1 8  428 -15  127 -1 3  973
Rendezvények eredménye 17 177 23 137 29 678 24 445
Kiadványok eredménye -2  101 -737 -4  818 -3  282
Ebből

MKL eredménye -1  115 664 -612 -1  344
MKF eredménye -1  019 -1  592 -1  800 0
KÖKÉL eredménye -853 -1  439 -1  473 -961

MKE-eredmény -2 523 -3 112 8 198 7190

általában szintén negatív. A kiadványok közül a három leg
fontosabb egyenlegét mutattam csak be, ezek összege nem 
adja ki az eredő kiadványeredményt, hiszen voltak más -  a 
táblázatban nem megjelölt -  kiadványaink is. Hasonlóan a 
három fő eredménysor (fenntartás, rendezvény, kiadvány) 
sem adja ki pontosan az eredőt, az MKE eredményét az 
utolsó sorban, hiszen nincs minden feltüntetve. Fontos 
megjegyezni, hogy az MKL esetében 2003-ban több olyan 
tételt számoltunk el ide, amelyeket az előző években nem, 
tehát ez okozta a nagyobb veszteséget. A lap gazdaságilag 
kiegyensúlyozottan működik.

De nem is ez a mondandóm. Jól látható az elmúlt négy 
év két felének döntő eltérése és az eredményesség ekkora 
javulása. Ez teljesen Androsits Beáta belépésének volt kö
szönhető, hiszen egyébként a rendezvények száma és vo
lumene csökkent. Tudomásul kell venni, hogy a rendezvé
nyek tiszta nyeresége teszi lehetővé az Egyesület 
működtetését. Minden mindennel összefügg, hiszen a ren
dezvényszervezésre, kiadványokra és magára az alaptevé
kenységre kapott támogatásokat -  melyeket szigorúan 
mindig az adott helyen számolunk el — csak az MKE mű
ködése, működtetése teszi lehetővé. Ezek a támogatások 
jelentős szerepet játszanak mind a rendezvények nyeresé
gében (2003-ban azok 20%-át adták), mind a kiadványok 
veszteségének csökkentésében (a 2003-ban az erre kapott
1,5 millió támogatás nélkül a kiadványveszteség jelentő
sen nagyobb lett volna).

A pénzügyi helyzetnél maradva, kérlek ismertesd az 
egyesület gazdálkodásának sarokszámait, ami talán 
még végleges pontossággal nem áll rendelkezésre, de 
amiből a legfontosabb tendenciák megítélhetők és 
nagyságrendileg eligazítanak. A tagság kérdőíves meg
kérdezése összesítéséből, ami lapunk előző számában 
jelent meg, megítélhető, hogy olyan sarokszámok érde
kelnék tagjainkat 2003-ból, mint az egyesület bevétele, 
annak forrása (fontosabb területenként), a kiadások ki
fizetési célok szerinti bontásban.

Az előző pontot itt folytatva elvi döntések előtt állunk. 
Ha minden bevételtípus esetén azok tiszta „nyereségét” 
vizsgáljuk, a következő oldalon közölt adatsort kapjuk.

Ebből megint azt szeretném kiemelni, hogy az egyesü
let a rendezvényekből tud fennmaradni, hiszen a támogatá
si bevételek -  bár jelentősek -  de évről évre csökkennek és
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Egyéni tagdíj 1 590 1 816 2 001 2 072
Jogi tagdíj 7 075 7 975 8 831 8 760
Támogatások 22 400 17 100 23 471 12 792

Ebből működésre 2 100 2 500 9 446 5 866
Rendezvények nyeresége 17 177 23 137 29 678 24 445

ezeknek döntő részét nem az Egyesület maga kapja, mint 
működési támogatást, hanem ezt a szponzor csak azért ad
ja, hogy egy rendezvényt vagy egy kiadványt támogasson.

Úgy tűnik, hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete gaz
dálkodásának stratégiája egyértelműen rendezvény
centrikus, mintha előremenekülve a vezetőség ettől vár
na pénzügyi stabilitást, és ugyanakkor nem ju t elegendő 
támogatás a másik stratégiai célkitűzésre, a folyóiratok 
fenntartására. Mi az ezzel kapcsolatos véleményed?

Az adatok egyértelműen mutatják, hogy ennek mi az 
oka. A kapott támogatásokból is -  eleve azokra célzottan -  
több jut a rendezvényekre, de nem elhanyagolható a folyó
iratok támogatási összege sem. Az más kérdés, hogy sze
mélyi, emberi támogatást mennyit ad a vezetőség a kiad
ványoknak. és mennyit a rendezvényeknek. Ha a saját, az 
egyesület érdekében végzett tevékenységemben ezt össze
hasonlítom, akkor döntő súly esik az MKL-re, a KÖKEL- 
re és jóval kisebb az aktivitásom a rendezvényekkel kap
csolatosan. De hát a rendezvényszervezés úgyis szak
osztályi kérdés. A titkárság is -  érzésem szerint -  arányai
nál, mondjuk ki, támogatás- vagy nyereségszerző képessé
génél sokkal nagyobb arányban foglalkozik a kiadványok
kal. De hát nem minden a pénz! Szerintem sokkal 
fontosabb, hogy az MKL-lel, a folyóirattal, a havi közle
ményekkel, a KÖKÉL-lel sokkal szélesebb körben tudjuk 
megszólítani a kémikus tagtársainkat.

Ha már eljutottunk a folyóiratokhoz, kérünk rövid tájé
koztatást az elhíresülő KÖKEL-ügyről, a Magyar Kémi
ai Folyóirat megjelenésének helyzetéről, és hogy házunk 
táján maradjunk, arról, hogy egyetértesz-e, és Veled 
együtt az egyesület vezetősége szerkesztőbizottságunk 
legutóbbi ülésén elhangzott értékelésével, ami szerint „a 
Magyar Kémikusok Lapja 2003-ban mind a szerkesztési 
elvek, mind a gyakorlat letisztulásában előbbre lépett, és 
mindenben megfelelt a korábban elfogadott szerkesztési 
elveknek”, azoknak, amiknek kidolgozásában majd né
hány évtizede Te is aktívan részt vettél?

A KÖKÉL-ügy volt az egyik, amelyik az elmúlt hóna
pokban rengeteg energiámat kötötte le. Várnai tanár úr 
sem a KÖKÉL felelős szerkesztői funkcióját, sem az Iri- 
nyi-verseny rendezésének jogát nem kívánta elengedni. 
Ahelyett, hogy bárkit a -  egy teljes MKL lapszámot meg
töltő -  részletekkel kívánnék untatni, inkább az ügy pozi
tív tanulságait fejteném itt ki. A dilemma ott van, hogy egy 
egyesületben, mely a tagok önkéntes munkáján alapuló 
szerveződés, a tagok által választott vezetőségnek mennyi
re szabad vagy kell beleszólnia abba, hogy mivel foglalko
zik a tagság. Nyilván lépnie kell, ha egy új, azonos tevé
kenységet végző egyesületet hoznak létre, mint az 
Elválasztástudományi Társaság: nincs joga elítélni az új 
szerveződést, hanem meg kell próbálnia felvenni a kesz
tyűt, vagy felhagyni azzal a tevékenységgel. Be kell továb
bá avatkoznia, ha szakmai vagy pénzügyi gondok jelent
keznek egy tevékenységben, mint a Magyar Kémiai
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Folyóirat esetén. Ennek nyilvánvaló személyi következ
ményei is voltak, de minden eddigi adat alapján az új gár
da kitűnő munkát végez mind szakmailag, mind anyagilag. 
Köszönet nekik érte! Harmadsorban folyamatosan ellen
őriznie kell minden tevékenység gazdasági vonzatát is, hi
szen felelős az egyesület fenntartható működéséért. Nos 
azt hiszem, Várnai tanár úr minden fent felsorolt lehetősé
get „megcsillantott” az elmúlt egy évben. De azt hiszem, 
vele kapcsolatban sem tehettünk kivételt. Az „eredmény” 
az, hogy eddig nem jött létre a Kémiatanári „Társaság”, 
március elején kétféle, de mindkettő XXXI. évfolyam, 1. 
szám jelzéssel ellátott KÖKÉL-t tarthat kezében a diákság 
és tanáraik. Az egyiket Várnai György’, az MKE-ből kilé
pett alapító főszerkesztő, a másikat Igaz Sarolta, az IB ál
tal megbízott felelős szerkesztő jegyzi. Az MKE csak az 
utóbbit tekinti saját lapjának, jogilag Várnai György sem 
lapkiadási engedéllyel, sem a KÖKÉL védjeggyel nem 
rendelkezik. Az IB márciusi ülésén meghallgatta Igaz 
Saroltát és Szepes Lászlót (ő a KÖKÉL szerkesztőbi
zottságának új elnöke), és nagy örömmel üdvözölte mind
azt a szakmai változást, amit a személyi változások hoztak.

Végül pedig -  mire ez az interjú megjelenik -  az Irinyi- 
verseny új versenybizottsággal reményeim szerint sikere
sen lezajlik Szegeden.

Ehhez kapcsolódóan hadd mondjam, hogy a szerkesz
tőségben és a szerkesztőbizottságban az a vélemé
nyünk alakult ki, hogy az említett két prioritás (rendez
vények, egyesületi sajtó fenntartása) közül a második 
nem kap szerepéhez és fontosságához mért támogatást. 
Egyesek nem gondolják át azt a fontosságot és szere
pet, amit például a Magyar Kémikusok Lapja is betölt 
azáltal, hogy Egyesületünk valamennyi tagjához eljut, 
valamennyi tagját képes megszólítani (ugyanakkor eb
ből a szempontból a rendezvények tagságunk csak egy- 
egy kisebb csoportját mozgatják meg, meglehetősen 
rendszertelenül).

Amint látható volt, a fejtegetéssel egyetértek, és mind 
a vezetőség, mind a titkárság tevékenysége is ennek felel 
meg. De nem szabad elfelejteni, hogy az egyesület külde
tése döntően a tagok önmegvalósítása, szakmai elismerte
tése és fejlődése. Évente több ezer tagunk vesz részt a kü
lönféle rendezvényeken -  többféle aktivitással -  és ez a 
személyes kontaktus össze sem hasonlítható egy -  szerin
tem is egyre jobb -  MKL olvasásával. A Műszaki Tudo
mányos Állandó Bizottságunknak és az új alapszabá
lyunkban főtitkár-helyettesi funkciót is kapó elnökének, 
Kiss Tamás professzornak pontosan azt a feladatot szánta 
az IB, hogy segítse a szakosztályokat, területi és üzemi 
csoportokat a gondolatok, ötletek közösítésével a minél 
jobb és aktívabb rendezvényszervezésben.

A téma lezárásához hadd tegyük hozzá, hogy a már 
említett felmérésben az egyesületi tagok által legfonto
sabb egyesületi feladatnak megjelölt szakmai informá
ciótranszfer szempontjából a szakmai sajtó szerepe ösz- 
szehasonlítatlanul nagyobb, és a közvélemény egy 
átgondoltabb, egységesebb sajtópolitikát igényel. Fog
lalkoztok-e ezzel a témával, és mire lehet számítani?

Már többször felvetettem ezt a témát az IB-ben. Itt sze
rintem megint az MKE egyesület volta okozza a legna
gyobb gondot. Arra lenne szükség, hogy valaki, valakik 
minden tevékenységünknek sajtóvisszhangot teremtsenek,
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hiszen a kémiának erre lenne ma nagy szüksége. Nem az 
MKL-ben, az MKF-ben vagy a havi közleményekben, ha
nem a napi médiákban. De ezt társadalmi munkában senki 
sem tudja felvállalni. Azt pedig, hogy erre egy fizetett pro
fi alkalmazottat foglalkoztassunk, nem biztos, hogy támo
gatná a tagság. Ehhez túl heterogén az összetétel, eltérőek 
az igények. Hogy éles példát mondjak: hallottam már 
olyan véleményt is, hogy X. Y. tagtársunk nem adná ki az 
MKL-t, vagy nem támogatná a KÖKÉL-t. Egy vállalko
zásnál a PR-tevékenység bevezetését a felelős vezetőség 
dönti el, és ameddig nyereséges a vállalkozás, a részvénye
seket nem érdekli, hogy mire költik a pénzt.

De menjünk tovább: 2002-ben és 2003-ban súlyos sze
mélyi problémák borzolták a kedélyeket az Egyesület 
titkárságán, ami begyűrűzött a tagsággal való kapcso
lattartásba is. Sikerültbe ezeken a problémákon úrrá 
lenni? Közben új munkatársakat is vett fe l  egyesüle
tünk, és bocsátott el régieket. Lehet-e valamit megtudni 
erről a személyi váltásról, milyen cél vezényelte, és az 
új munkatársak hogyan kapcsolódnak be a szervező- 
munkába?

Tényleg nagyon jelentős változások történtek a titkársá
gon, de mindegyik tudatos IB-döntés eredménye volt. Mint 
minden döntésnél, volt köztük hibás is, mint Fazakas János 
kiválasztása. Bár érdeme, hogy elvitte a balhét a gazdasági 
ügyek rendbetételének kemény elindításával. A cél végig 
ugyanaz volt: olyan ügyvezető igazgató, aki partner a tag
ság minden kérdésről való nyílt informálásában és olyan tit
kárság, amelyik képes a tagság igényeinek minél jobb ki
elégítésére. Látni kell, hogy 5 fő számára embert próbáló 
feladat a 120-140 M Ft-os forgalom lebonyolítása. Főként 
akkor, ha valaki megpróbál egy napot a titkárságon eltölte
ni: a telefon folyton cseng, és ennek örülni kell, mert ez azt 
jelenti, hogy a tagok kommunikálni akarnak és ez is fontos 
része az egyesületi életnek. De Betti „dolgozni” leginkább 
17-22 óra között tud (átlagosan, ha a benn töltött szomba
tokat nem említem). Jelenleg a rendezvényszervezéssel két 
fiatal foglalkozik, nagyon remélem, hogy ez a munka a 
megújulást is magával hozza. Személyi kérdésekről tuda
tosan és a megállapodások alapján nem kívánok többet 
mondani, bár tudom, hogy ezek a legizgalmasabbak.

És még mindig van egy pár tabukérdés: mi a helyzet a 
szeparatista törekvésekkel, vannak-e újak és enyhültek- 
e a régi feszültségek? Fél füllel hallottunk valamit az 
Elválasztástudományi Társaság visszatéréséről, mi a 
jelenlegi helyzet? Hogy működnek egyesületünk kereté
ben a megnevezésükben önállónak tűnő különböző tár
saságok, önállóságuk zavarmentesen kezelhető-e?

Ez a kérdéscsoport nagyon jól illeszkedik az előzőhöz, 
a titkárság megújulásához. Egységes és eredményes MKE 
csak hatékony titkársággal lehetséges.

Véleményem szerint bárki, bármikor alakíthat új egye
sületet. Erre a törvény által megadott joga van. Nyilván 
nem működőképes és senkinek nem lenne jó, ha a 2 000 ta
gunk 200 kis egyesületre szakadna.

A kémiában pont az a szép, hogy mindennel foglalko
zik, mindegyik kérdéshez hozzá tud szólni. Ez a terméke
nyítő együttműködés az MKE egyes szakosztályai között 
csak maradhat fenn, ha egy egyesülethez tartoznak. Ennek 
az a feltétele, hogy „megérje” mindenkinek idetartozni. 
Ehhez jól és gazdaságosan működő titkárság kell és jó dön
téseket hozó Intéző Bizottság és szakosztályvezetés. A két 
utóbbi döntés a tagság kezében van, és ez meghatározza az 
elsőt.

Az MKE-n belül minden szakosztály önállóan műkö
dik, az IB ebbe csak olyan esetekben szól bele, amelyeket 
fentebb már tárgyaltam. De kétszer is meggondolva!

Komoly gondot jelent az Egyesületben a szakosztályok 
olyan „önállósodása”, hogy a rendezvényeket nem a tit
kársággal, nem az MKE pénzügyi, szakmai és szervezési 
lehetőségeinek felhasználásával kívánják megvalósítani, 
hanem takarékosságra, kapacitáshiányra vagy régi kap
csolatokra hivatkozva máshova viszik a rendezvényt. 
Megint vállalati példát segítségül hozva: ez ott azt jelente
né, mintha az értékesítésen dolgozó munkatárs a vállalat 
termékei helyett a versenytárs termékét ajánlaná a vevők
nek. Egyértelmű lenne a következmény. De nálunk ez -  
természetesen -  nem így működik. Felfogásom szerint fel 
kell venni a kesztyűt, és versenyképes rendezvényszerve
ző kapacitást mutatni a szakosztályoknak. A kialakított 
modem rendezvényhonlap (pl. http://www.vegvkonf2004. 
mke.org.hu/index.htmlL ahol mindent az interneten ke
resztül lehet elvégezni, a megújított ügyrend, mely a szak
osztályokat jobban érdekeltté teszi a titkársággal történő 
rendezvényszervezésben, a megújuló tagsági és szakértői 
rendszerünk, mind ezt a törekvésünket bizonyítja.

Nem sok időnk maradt a kevésbé kellemetlen rutinkér
désekre, ezzel szeretnénk befejezni: mit tartasz 2003 
legjelentősebb eredményének, és melyek a 2004. év pri
oritásai, feladatai?

2003 eredménye, hogy sikerült mind a KÖKÉL-t, mind 
az Irinyi-versenyt új alapokra helyezni.

2004 legnagyobb feladata a megújult titkárság. A fiata
lok és főként Betti számára hihetetlenül nehéz lesz: új em
berekkel kell hatékonyan működniük. De az elkövetkező 
évek még nagyobb feladatokat hoznak, közeleg az első Eu
rópai Vegyészkonferencia, budapesti helyszínnel és az 
MKE fennállásának 100 éves évfordulója is.

Sok fontos kérdés maradt le terjedelmi problémák mi
att, mint például az iparral való kapcsolatok alakulása, 
az ifjúsági munka helyzete, a MTESZ-szel való kapcso
lat és általában a MTESZ belpolitikai megítélése. De ez 
legyen más történet, egy következő interjú témája. Ad
dig is hadd fejezzük ki Egyesületünk vezetőségének és 
személy szerint Neked, hogy a viharok között is sikerült 
egyenesen tartani egyesületünk árbocát, mert ugye 
„Navigare necesse est”. Neked személy szerint megkö
szönjük az interjút, főleg annak őszinte, kertelés nélkü
li hangvételét és sok sikert, még inkább jó  egészséget kí
vánunk a munka folytatásához.

Sz.G.
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Kémiai ujjlenyomat -  a qumráni közösség kerámiáinak 
neutronaktivációs analitikai vizsgálata

BÁLLÁ MÁRTA*

Bevezetés

A XX. század leletének nevezett Holt-tengeri tekercsek 
kutatása a XXI. század számára is jelentős kihívás. A Holt
tenger északnyugati partvidékén lévő barlangokban
1947-ben előkerült pergamenek a jelenleg ismert legré
gebbi, héber és arámi nyelven írt dokumentumok. Koruk 
mára már jól meghatározott, hiszen datálásuk paleográfiai, 
epigráfiai, történeti és természettudományos módszerek
kel is azonos eredményt mutat: a legrégebbiek az időszá
mítás előtti második századból származnak, többségük 
pedig az időszámítás előtti első és időszámítás szerinti el
ső század közötti időszakban keletkezett. Bizonyított, 
hogy valamennyi i. sz. 70, azaz a Második Templom pusz
tulása előtt került a barlangokba. A korszak rendkívüli, Pa
lesztina intertestamentális, késői hellenisztikus kora, csá
szárkori történelme, a kereszténység kialakulásának 
időszaka kultúrtörténetünk meghatározó periódusa.

Hogy kihez tartoztak ezek a tekercsek, mely népcso
port írta, használta őket, s rejtette el a barlangokban, arról 
ma is nagyon keveset tudunk. Maguk a tekercsek konkrét 
választ nem adnak erre a kérdésre. A szövegek túlnyomó 
részét biblikus irodalom alkotja, a Héber Szentírás köny
vei, apokrif iratok és a kánonba be nem került vallásos szö
vegek. A dokumentumok egy része viszont szektariánus, 
közösségi irat, szabályzatok, bibliaértelmezések, naptárak, 
liturgikus szövegek. A közösség azonosítása máig nem 
teljesen tisztázott, de az általánosan elfogadott vélemény 
szerint az antik szerzők, idősebb Plinius, Josephus 
Flavius, Alexandriai Philo leírásaiból is ismert esszénusok 
voltak a tekercsek szektariánus tartalmú iratainak szerzői, 
s az esszénus közösség lakóhelye volt a barlangok közelé
ben feltárt Hirbet Qumrán nevű település. A márgatera- 
szon épült telep közvetlen szomszédságában 1 200 sirból 
álló temető található, szigorúan rendezett, E-D irányba tá
jolt sírokkal.

A barlangok, a település és a temető kapcsolata, a telep 
funkciója, lakóinak kiléte, a közösség azonosítása folya
matos szakmai viták tárgya. Kutatói generációk próbálják 
megválaszolni a kérdést: ki írta a Holt-tengeri tekercseket? 
Helyben íródtak, vagy távolabbi helyekről kerültek 
Qumránba? Illenek-e az ókori szerzők leírásai erre a hely
re, az itt élt közösségre? A telep lakói nyugszanak-e a sí
rokban, illetve hová menekültek Qumrán lakói, miután el
rejtették a tekercseket?

A szövegkutatás fél évszázadon keresztül állandó, di
namikus folyamat volt, s a kiadás késlekedése miatt soká
ig valamiféle rejtély övezte. A régészeti kutatás nem volt

* BME Nukleáris Technikai Intézet, Budapest

ilyen titokzatos, s így annyira fontos sem. Roland de Vaux 
atya feltárta a telepet, megtörtént a márgaterasz és a bar
langok átvizsgálása, a leletek bekerültek a francia bibliais
kola (Ecole Biblique), illetve a Rockefeller Múzeum rak
táraiba. A tradicionális archeológia, igy vagy úgy, de 
megtette kötelességét. Közel ötven év elmúltával azonban 
tanúi és részesei lehetünk annak a szemléletváltásnak, 
amely a tárgyi emlékanyag feldolgozásában kaput nyit 
más tudományágak módszerei, technikái felé, hogy a meg
ismerés egy másik oldaláról megközelítve a problémát, 
objektív adatokkal egészíthessék ki a klasszikus régészet 
eredményeit.

Vizsgálatok a BME Nukleáris Technikai 
Intézetében

A BME Nukleáris Technikai Intézete 1998-ban kapcsoló
dott be abba a ma már 19 kutatóhelyen folyó munkába, 
amely a qumráni régészeti leletanyag különböző termé
szettudományos módszerekkel történő vizsgálatát tűzte ki 
célul, a korábbi történeti/irodalmi hangsúlyhoz képest egy 
biokulturális/interdiszciplináris szintézis megteremtésére. 
Intézetünk a kerámialeletek neutronaktivációs analitikai 
vizsgálatát végzi, Jan Gunneweg, a jeruzsálemi Héber 
Egyetem régészének felkérésére és közreműködésével. 
A barlangokban a kéziratokat cserépedények társaságában 
találták meg, s ugyanolyan stílusú, formájú, anyagú kerá
miatárgyak kerültek elő a településen is. A településen fel
tártak több fazekaskemencét is, s ebből született az az év
tizedeken át megdönthetetlennek gondolt elmélet, hogy 
valamennyi, a barlangokban és a településen használt ke
rámia helyben készült, a település fazekasműhelyében. 
A tekercsekkel együtt előkerült egyedi formájú, hengeres 
agyagkorsó olyan információt hordoz, amely a szövegek
ből nem olvasható ki: meghatározható a készítési helye. 
Minden kész, kiégetett kerámiatárgy ugyanis speciális, ké
szítési műhelyére jellemző kémiai ujjlenyomatot visel. 
Ez az ujjlenyomat a nyersanyag ásvány-kőzettani jellem
zőit, a készítés és az égetés technikáját tükrözi. Az azonos 
helyen készült kerámiák kémiai összetételük alapján cso
portba foglalhatók, és elkülöníthetők más műhelyek ter
mékeitől. Ha megállapítjuk, hogy melyek a telep műhelyé
ben készült kerámiák, melyek azok, amelyeknél kétséges 
a helyi eredet, van-e amiről kizárható, hogy ott készült, s 
ezek származását igazolni is tudjuk, a qumráni közösség 
zártsága, illetve kapcsolatrendszere igazolható. Meghatá
rozhatjuk azt is, hogy készítési helyük alapján is azonos
nak tekinthető-e a barlangok és a település kerámiaanyaga. 
Fény derülhet arra is, hogy a tekercsek tárolására/elrejtésé- 
re szolgált edények speciális összetételűek-e, vagy nyers
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anyaguk és készítési technikájuk nem különbözik a telep 
más, mindennapos használatra készült kerámiáitól. Ha azt 
feltételezzük, hogy a tekercsek nem helyben íródtak, az is 
elképzelhető, hogy a telepre tartóedényeikben érkeztek, 
amelyek származása tehát meghatározható, s ez talán a te
kercsek származásáról is felvilágosítással szolgálhat.

Az eredetvizsgálat az alkalmazott analitikai eljárással 
szemben számos követelményt támaszt. Elsődleges igény, 
hogy az elemzések minél több elemről adjanak tájékozta
tást, és hogy a periódusos rendszer elemeiről viszonylag 
átfogó összképet kapjunk. Irodalmi adatok és saját tapasz
talataink alapján az eredetvizsgálat szempontjából a kis 
koncentrációban jelen lévő járulékos és nyomelemek jóval 
informatívabbak, mint a főkomponensek. Míg a főelemek 
koncentrációja elsődlegesen az ásványszerkezet függvé
nye, a kristályrácsba nem sztöchiometrikusan beépült 
nyomelemek koncentrációja nagyságrendileg is eltérhet. 
Az is fontos követelmény, hogy a vizsgálatok nagyobb so
rozatban is végezhetők legyenek. A neutronaktivációs ana
lízis mindezeket a követelményeket messzemenően kielé
gíti, sokelemes, kémiai értelemben roncsolásmentes, a 
nyomelemek érzékeny és pontos meghatározására alkal
mas, jól automatizált eljárás.

A neutronaktivációs elemzés (NAA)

A neutronaktivációs elemzés a neutronoknak az anyaggal 
való kölcsönhatásán alapul. A neutronok a mintát alkotó 
elemek atommagjaiban elnyelődnek, ezáltal a mag ger
jesztett állapotba kerül. A gerjesztett magok radioaktív 
bomlását -  mint ismeretes -  gamma-sugárzás kíséri, mely
nek energiaspektruma és a bomlás felezési ideje jellemző 
az adott izotóp minőségére, intenzitása alapján pedig 
mennyiségi meghatározás végezhető.

Az elemzendő tárgyakból mintegy 50 milligrammnyi 
pormintát veszünk, azt polietilén besugárzótokba töltjük, s 
pontos tömegmérést végzünk. A minták besugárzása a 
BME atomreaktorában történik. Az, hogy a reaktor hely
ben van, olyan lehetőséget kínál, amely csak kevés labora
tóriumban adott, módunk van nemcsak a hosszú, hanem a 
rövid felezési idejű izotópok meghatározására is. Ezzel a 
„szokásos” elemi összkép további 5-7 elemmel bővíthető.

A reaktor maximális teljesítménye 100 kW, a maximá
lis termikus neutronfluxus 2 x 1012 neutron cm"2 s"1. Az al
kalmazott besugárzási idő általában 8 óra. A mintákkal 
együtt 0,1%-os aranyfóliát és tiszta cirkóniumfóliát is fel
aktiválunk.

A besugárzást követően egy hét, ill. egy hónapos vára
kozási idő után végezzük el a gamma-spektrometriás mé
réseket.

A besugárzást követő első, rövid hűtési idő után mért 
spektrumokból határozzuk meg az As, Ca, La, Lu, Sb, Sm, 
U és Yb, a második, hosszú hűtés után felvett spektrumból 
pedig a Ba, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Rb, Se, Se, Sr, Ta, 
Tb, Th, Zn koncentrációját.

A minőségi meghatározás az összetett gamma-spekt
rum meghatározott energiájú csúcsainak azonosítását je

lenti, a mennyiségi elemzés alapját pedig az intenzitás mé
rése képezi.

A NAA standardizálása komparátor módszerrel történik, 
azaz egyetlen elemet használunk univerzális standardként. 
Komparátorként aranyat, a termikus/epitermikus neutron
fluxus monitorozására pedig cirkóniumot használunk.

A Nukleáris Technikai Intézet akkreditált Radiokémiái 
Laboratóriumában rendelkezésre áll a feladat megoldására 
optimalizált besugárzó-, mérő- és kiértékelőrendszer, régé
szeti kerámiák NAA vizsgálatára validált eljárással rendel
kezünk. A validálást tanúsított anyagminták mérésével 
végeztük. Az alkalmazott referenciaanyagok egyike régé
szeti kerámiák neutronaktivációs elemzésére kidolgozott 
anyag, amelyet a világ számos laboratóriumában elemez
tek és publikáltak. A validáláson túlmenően a kerámiastan
dard mérésével azt is ellenőriztük, hogy más laboratóriu
mok mérési eredményeit felhasználhatjuk-e saját 
adatainkkal való összehasonlításra. A megfelelő ered
ményt hozó laboratóriumi interkalibráció elsősorban a je- 
ruzsálemi Héber Egyetem NAA adatbázisának felhasznál
hatóságára irányult.

Az elemzések eredményeként mintánként 25-30 elemi 
koncentrációértékhez jutunk. Az adatok feldolgozása, az 
egymáshoz kémiailag hasonló minták kiválasztása mate
matikai statisztikai módszerekkel történik. Ezek a sokvál
tozós statisztikai eljárások általában az elemi koncentrá
cióértékek által meghatározott multidimenzionális térben 
számított távolságok alapján csoportosítják a vizsgált min
tákat. A leggyakrabban alkalmazott módszer a főkompo
nens analízis, illetve klaszteranalízis.

Vizsgálataink első fázisában olyan mintákat választot
tunk ki, amelyekről nagy valószínűséggel tudjuk, hogy 
helyben készültek: a fazekaskemencék belső sározása, a 
kemencében maradt rontott darab, napon szárított tégla, 
agyaggolyó, szövősúlyok. Ezeknek a mintáknak az elem
zésével határoztuk meg Qumrán helyi kémiai „ujjlenyo
matát”, s hoztuk létre a további összehasonlítások alapját 
képező referenciacsoportot.

A továbbiakban több mint 200 tárgy elemzését végez
tük el. A legfontosabb minták a tekercsekkel együtt előke
rült speciális, henger alakú tárolóedények (ún. scroll jár) 
voltak, de nagy számban elemeztünk más típusú használa
ti tárgyakat: tálakat, csészéket, tárolóedényeket, tintatartó
kat, mécseseket is, a barlangok és a település leletanyagá
ból egyaránt.

Az elvégzett mérések és a statisztikai feldolgozás ered
ményeként a helyi referenciacsoporton kívül még négy ké
miailag különböző kerámiacsoport körvonalazódott, s ösz- 
szehasonlító vizsgálatokkal megkerestük ezek lehetséges 
forrásait. A leletanyag egységességére vonatkozó feltevés 
tehát megdőlt, s Qumrán más régiókkal való kapcsolata be
igazolódott. Az elemzett minták mintegy 33%-a készült 
Qumránban. A kerámiák viszonylag nagy hányada viszont 
jerikói kapcsolatot mutat, s a jerikói származású tárgyak 
két, kissé eltérő összetételű csoportot alkotnak. Hogy ez az 
eltérés időbeli vagy térbeli okokra vezethető vissza, továb
bi megfontolásokat igényel. Egy másik jól meghatározha
tó csoport már távolibb kapcsolatot képvisel, egy Hebron
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közelében lévő agyagnyerőhely/műhely kémiai ujjlenyo
matát viseli. Egy kisebb mintaszámmal jellemezhető cso
port jelzi Qumrán és a Holt-tenger keleti partjának tele
pülései közötti érintkezés bizonyítható nyomait. 
Az elemzések igazolják, hogy a barlangok és a település 
kerámiaanyaga azonos, mind az öt helyről származó tárgy 
előfordul a telepen és a barlangokban is. A hengeres táro
lóedények egy része helyben készült, van néhány (2) jeri- 
kói eredetű, de legnagyobb részük a Hebron környéki kap
csolatot mutatja. Hebron, Abrahám, Izsák és Jákob 
sírjainak helye új megvilágításba helyezhet sok kérdést.

A kutatások nem csak régészeti szempontból hozhatnak 
új eredményt. Reméljük, hogy az új információból a teker
csek exegetikai oldalának kutatói is profitálni tudnak, vagyis 
az eredmények segítik a szövegek interpretációját. Hiszen 
Qumrán kulturális örökségének legjelentősebb képviselői 
vitathatatlanul maguk a Holt-tengeri tekercsek.

ÖSSZEFOGLALÁS

Bállá Márta: Kémiai ujjlenyomat -  a qumráni közösség kerá
miáinak neutronaktivációs analitikai vizsgálata
A közlemény a Holt-tengeri tekercsek megtalálásának helyszíne, 
Qumrán kutatás régészeti oldaláról kiindulva, a település és a bar
langok kerámiáinak neutronaktivációs analitikai vizsgálatát fog
lalja össze. A BME Nukleáris Technikai Intézet akkreditált Ra
diokém iái Laboratórium ában rendelkezésre áll a feladat 
megoldására optimalizált besugárzó-, mérő- és kiértékelőrend
szer, s a tudományos háttér, régészeti kerámiák NAA vizsgálatá
ra validált eljárással rendelkezünk. Az eredetvizsgálat alapja az, 
hogy a kerámiák olyan „kémiai ujjlenyomatot” viselnek, amely
nek azonosításával származásuk, készítési helyük meghatározha
tó. A vizsgálatok fő célja a Holt-tengeri tekercsekkel együtt elő
került és valószínűleg azok tárolására/elrejtésére szolgált 
kerámiaedények lehetséges műhelyeinek azonosítása volt.

Vizsgálataink eredményeként meghatároztuk Qumrán helyi

kémiai „ujjlenyomatát”, létrehoztuk a további összehasonlítások 
alapját képező referenciacsoportot. Igazolni tudtuk, hogy a telepü
lés és a barlangok kerámiaanyaga azonos, és azt is, hogy a lelet
anyag nem egységes és biztos, hogy nem egyetlen fazekasműhely 
produktuma. Meghatározott csoportjainkhoz összehasonlító vizs
gálatokkal feltártuk azok valószínűsíthető forrásait, s így helyeztük 
el Qumránt Palesztina régészeti térképén, feltárva kapcsolatait a 
Holt-tenger környéki más településekkel, népcsoportokkal.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 152 (2004)]

SUMMARY

M. Bállá: Chemical Fingerprint -  Provenance Study of Qum- 
ran Pottery by Neutron Activation Analysis
The present paper, contributing to the archaeological side o f 
Qumran research where the Dead Sea Scrolls' were uncovered, 
summarizes our work done on the ceramic material o f the Qum
ran settlement and the caves using neutron activation analysis. In 
the accredited Radiochem istry Laboratory o f the Institute o f 
Nuclear Techniques (BME) there is an irradiation facility, mea
suring- and evaluation-system optimized for the task, with a val
idated procedure for provenance study o f archaeological pottery. 
The basis o f chemical provenancing is that archaeological ceram
ics all bear special „chemical fingerprints” which, appropriately 
identified, can be used to trace the vessels back to where they 
were manufactured. The main objective o f our analyses were to 
determine the provenance o f jars, found together with the scrolls 
and probably used to hold/hide them.

As a result o f our measurements we have defined Qumran’s 
local chemical fingerprint, which further on was used as a refer
ence for comparisons. It could be proved that the ceramic materi
al o f the settlement and the caves is homogeniuosly dispersed. 
The ceramic assemblage as a whole, however, is not uniform and 
groups of different provenance could have been defined and iden
tified. Based on these issues Qumran is placed on the archaeolo
gical map o f Palestine, with all its relations and interactions with 
other sites o f the Dead Sea area and further remote.

Budapesten dolgozzák ki az új nemzetközi élelmiszerkönyv 
fejezetét
A FAO/WHO több albizottsága dolgozik a 
nemzetközi élelmiszerkönyv megújításán. 
Az analitikai és mintavételi kódexbizottság 
székhelye Budapest. A március 8-ai ülésen 
az élelmiszerekben a genetikusán módosí
tott szervezetek kim utatása, a dioxin-, a 
PCB-szennyezettség mérése, valam int a 
különféle élelmiszer-adalékok vizsgálata 
van napirenden.

Az ENSZ két szakosodott szervezete: a 
FAO és a WHO analitikai és mintavételi 
kódexbizottsága (CCM AS) Budapesten 
tartotta 25. jubileumi ülését. Téma a Codex 
A lim entarius, a nem zetközi élelm iszer
könyv, amelynek előírásait különböző albi
zottságokban dolgozták ki. Az egyik albi
zottság az analitikai és m intavételi kó
dexbizottság, amelynek székhelye Buda
pest. A fórumon mintegy 140 szakember 
vett részt.

A magyar szakemberek tevékenysége 
elsősorban a mintavételi területen elismert

-  mondta Biacs Péter, a Magyar Élelmi
szer-biztonsági Hivatal főigazgatója.

A világon mintegy 220 ezer féle élelmi
szer van forgalomban, M agyarországon 
negyvenezret tartanak nyilván. A rendszer- 
váltás előtt mindössze ötezer élelmiszert 
forgalmazott a magyar kereskedelem. 
Az utóbbi tíz évben robbanásszerűen meg
növekedett az élelm iszer-m inőséggel és 
-biztonsággal foglalkozó szakértők mun
kája. M agyarországon az élelm iszerek 
vizsgálatával négy hálózat foglalkozik, kö
zülük az FVM állat-egészségügyi és élel
miszer-ellenőrző hálózata évente mintegy 
húszezer élelmiszer minőségét ellenőrzi.

A közegészségügyi felügyelőség legin
kább az élelmiszer-biztonsági kérdésekkel, 
járványok megelőzésével, vizsgálatával és 
elhárításával foglalkozik. A Fogyasztóvé
delmi Főfelügyelőség a termékekkel kap
csolatos fogyasztói kifogásokat vizsgálja, 
míg a Környezetvédelmi Főfelügyelőség

az élelm iszerek előállításának körülmé
nyeit veszi górcső alá. A főigazgató közöl
te: a magyar élelm iszerek 95 százaléka 
megfelel a nemzetközi követelményeknek.

Biacs Péter utalt arra, hogy a bizottsági 
ülés egyik legfontosabb témája a biotech
nológiával összefüggő m intavételi mód
szerek és vizsgálati metódusok áttekintése. 
A szakértők foglalkoznak az élelmiszerek
ben előforduló dioxinszennyezés minél 
pontosabb kimutatásával is.

Nyújtó Ferenc, az FVM helyettes ál
lamtitkára utalt arra, hogy a mostani ülés 
napirendi pontjai között olyan aktuális, a 
fogyasztókat érdeklő kérdéseket vitatnak 
meg a szakértők, mint az élelmiszerekben a 
genetikusán módosított szervezetek kimu
tatása, a dioxin-, a PCB-szennyezettség 
mérése, valamint a különféle élelmiszer
adalékok vizsgálata. Ez utóbbiaknak külö
nös jelentősége van az élelmiszer-allergiá
ban szenvedő emberek esetében.

www.magvarorszag.hu 
2004. március 8.
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Tüzelőanyag-cellák II.*
A tüzelőanyag-cellák alkalmazása

SZŰCS MIKLÓS**

A tüzelőanyag-cellák alkalmazási területeinek 
áttekintése

A tüzelőanyag-cellák elsősorban áramtermelő berendezé
sek. A bennük végbemenő elektrokémiai oxidáció primer 
és domináns terméke a villamos áram. Az alkalmazási te
rületek között ebből kifolyólag az áramtermelésnek van 
döntő elsőbbsége. A cellafolyamat exoterm hőtermelő re
akció, a keletkező hő hasznosításra vár. Ebből következik, 
hogy a tüzelőanyag-cellák hangsúlyozottan a kapcsolt 
energiatermelésben foglalhatják el a helyüket [9], mely 
technológia a villamos áram és a hőenergia egyidejű nye
rését és felhasználását célozza, és melynek elterjesztése az 
energiatermelés és -szolgáltatás fejlesztésének és korsze
rűsítésének egyik súlyponti célkitűzése. A tüzelőanyag
cellák megjelenése azonban nem csak ebben a vonatkozás
ban számíthat aktuális fogadtatásra. Az energiagazdaság 
helyzetében a globalizáció és ezen belül az energiapiacok 
liberalizálása változásokat okozott, és a korábbi időszak
ban nem tapasztalt mozgásokat gerjesztett. A szolgáltató 
szabad megválaszthatósága a konkurenciaharc élesedését 
eredményezte, ez pedig együtt jár a vonzó ajánlatokkal tör
ténő előállás kívánalmával, és erre a tüzelőanyag-cellák jó 
lehetőséget nyújtanak. Az energiapiacok növekvő liberali
zálásából adódó struktúraváltozások további határozottan 
megjelenő trendje az áram- és hőszolgáltatás decentralizá
lása [10]. Ezzel összefüggésben a klasszikus futőlétesítmé- 
nyek építői mellett az energiaszolgáltató vállalatok is ér
deklődnek az irányzatot kielégítő technikák iránt, és ezek 
között a tüzelőanyag-cellák élen járnak, melyek még a ha
tásfokjavulás és az emissziócsökkenés előnyeivel is jelent
keznek. Mindent figyelembe véve a tüzelőanyag-cellák 
alkalmazási lehetőségét az alábbi területekre lehet csopor
tosítani.

-  Stacionáris (helyhez kötött) kapcsolt energiatermelés 
(áram- és hőszolgáltatás). Ezen belül:

•  Házak és lakások decentralizált energiaellátása
•  Ipari és kommunális objektumok energiaellátása
•  Erőművekben történő felhasználás

-  Mobilis felhasználási területeken történő alkalmazás. 
Ezen belül:

• Járműipari és közlekedési felhasználás
• Hordozható (portábilis) villamos készülékek 

áramellátása.

* A közlemény első részét ld. Magy. Kém. Lapja, 59, 121 (2004)
** Fővárosi Gázművek, Fogyasztói Energiatanácsadó Központ, Budapest 

A szerző az MTA doktora, c. műszaki egyetemi tanár

Stacionáris (helyhez kötött) kapcsolt 
energiatermelés

A tüzelőanyag-cellák jelentőségét és várhatóan már a kö
zeljövőben megjelenő szerepét a növekvő fejlesztési törek
vések és stratégiai szövetkezések bizonyítják, melyeket 
esetenként a politika is támogat [11]. Tüzelőanyagként el
sődlegesen földgázzal számolnak, melynek kialakult inf
rastruktúrája áll rendelkezésre. Az alternatív tüzelőanya
gok iránti érdeklődés inkább a mobilis felhasználási 
területen jelenik meg. Az alkalmazás szempontjából szóba 
jövő teljesítményterületek:

Alkalmazási terület Teljesítmény

Háztartási energiaszolgáltatás 1-10 kW
Kisfogyasztók kb. 50 kW
Települések ellátása kb. 200 kW
Ipari alkalmazás 0,5-1 MW
Erőművek 1-50 MW

A lka lm a zá s a házta rtá s i -  lakás és kom m uná lis  -  
energ iaszo lgá lta tás területén

Idesorolhatók azok a felhasználási területek, ahol egy- 
és többlakásos családi házak, települések, iskolák, óvodák, 
kórházak, uszodák, intézmények, irodaházak és kisipari 
üzemek decentralizált áram-, hő- és melegvíz-szolgáltatá
sára kerül sor [12]. Ilyen célú alkalmazás szempontjából fő-

A Hőszigetelő
B Cellaköteg
C Hőcserélő
D Hőtároló
E Vezérlőmű
F Járulékos

fűtőberendezés
G Villamos modul
H Gázkéntelenítő
I Véggáz

5. ábra. Tüzelőanyag-cellás fűtőberendezés
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Szabályozás

Járulékos égő

Tüzelőanyag-
cella-köteg

Áramátalakító

Reformer

6 . ábra. Vaillant-féle tüzelőanyag-cellás fűtőberendezés

lég a membrános (PEFC) tüzelőanyag-cellák és emellett a 
foszforsavas (PAFC) és kisebb volumenben az oxidkera- 
mikus (SOFC) cellák felhasználása került előtérbe (5. ábra).

Viszonylag előrehaladott stádiumban van a német 
Vaillant GmbH fejlesztése, a membrános cellával működő 
fűtőkészülék (6. ábra). A beépítésre kerülő cellákat az 
amerikai Plug Power cég szállítja, mely az USA-ban kitűnő 
referenciákkal rendelkezik. A fűtőberendezés 4,6 kW villa
mos és 7 kW termikus teljesítményű, 20 és 80%-os terhelés 
között modulárisan működtethető. Gazdaságossági okokból 
nem a fogyasztási csúcsra méretezték, egy járulékos kon
denzációs gázkazánnal van kiegészítve, így a téli csúcsigény 
idején 28 kW-os hőteljesítményt tud szolgáltatni.

Tartalmaz egy beépített reformálót, mely a földgázból 
hidrogént termel. A fűtőkészülék kielégíti az EU gázké
szülék irányelvekben megjelölt kívánalmakat (üzembiz
tonság, kömyezetkímélés, hatékony energiahasznosítás), 
és első ízben nyerte el az EURO bizonylatolást [13]. Az el
ső kísérleti berendezés 2001-ben jelent meg, és 2003-ban 
már a piaci értékesítés is megindult. Folyamatban lévő te
rületi kísérletek hivatottak az elterjesztés további részlete
ire fényt deríteni.

Piaci elemzések szerint a stacionáris tüzelőanyagcella- 
rendszerek és az ezekhez tartozó szolgáltatások értéke már 
2010-ben eléri a 2,5 milliárd eurót Európában [14]. A Vail
lant cég 2010-ben évi 100 000 és távlatilag évi 250 000 tü
zelőanyag-cellás fűtőberendezés eladását tervezi.

A svájci Sulzer Hexis cég ugyancsak a gázkazánnal 
kombinált tüzelőanyag-cellás fűtőberendezések kifejlesz
tésével foglalkozik [15] azzal a különbséggel, hogy a 
polimermembrán kis hőmérsékletű cella mellett a SOFC 
szilárd-oxidos nagy hőmérsékletű cella prototípusát is el
készítették, és területi kísérletekre bocsátották.

A hamburgi Gázművek a floridai Dais Analitic Corp. 
céggel közösen fejlesztett ki 3 kW villamos és 8 kW termi
kus teljesítményű membrános cellát, melynek össz- 
hasznosítási foka megközelíti a 80%-ot. A vállalat a tüze
lőanyag-cellás fejlesztési munka szükséges előzményének
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és kiindulópontjának tekinti a lakások energia- és hőigé
nyének alakulását, és az ennek prognosztizálásához vég
zett felméréseket és számításokat [16]. Célkitűzésük a la
kások áramellátásának a szolgáltatás körébe történő 
bekapcsolása, mert ez jelentős, kb. 30-40%-os járulékos 
földgázszolgáltatási potenciát jelentene.

A lakossági energiaellátás körébe tartozó tüzelőanyag
cellás fejlesztések megvalósításához a leginkább keresett 
közepes hőmérsékletű foszforsavas cellák (PAFC) már ke
reskedelmi forgalomban hozzáférhetőek, és alkalmazásra 
is kerültek. Ismertté váltak az amerikai ONSIcég termékei, 
melyek már a harmadik generációnál tartanak és mind az 
Egyesült Államokban, mind Európában jó eredménnyel 
működnek.

Az idő előrehaladásával a nagy energiaszolgáltató tár
saságok figyelme fokozódó mértékben irányult a tüzelő
anyag-cellák felé. Ezek közé tartozik a Thyssengas, mely
nek nevéhez fűződik az 1992-ben Németországban első 
ízben kipróbálásra került tüzelőanyag-cellák egyike. A cég 
először egy PAFC és egy SOFC cellával jelent meg, majd 
leányvállalata révén négy további projektben vett részt.

Az RWE a cellafejlesztés területén eredményeket elért 
és kilátásos programmal rendelkező vállalatokkal koope
rációs kapcsolatokat alakított ki és vesz részt a továbbfej
lesztés munkájában. Ennek szemléltetése érdekében hozta 
létre Essen északi részén elterülő Meteorit-parkját 2001 ta
vaszán. Előbb inkább az erőművi alkalmazás felé fordítot
ta figyelmét, a későbbiek során nagyobb esélyt éreztek a 
háztartási berendezések fejlesztésének munkájába történő 
bekapcsolódásra, ennek érdekében részt vettek a Vaillant 
50 PEMFC mini erőművének területi tesztelésében. 
Az önállóságra törekvés adta valószínűleg az okot az RWE 
Fuel Cells GmbH megalapítására 2002-ben. A további ter
jeszkedési szándék és az aktivitás fokozásának bizonyíté
ka a fridrichshafeni MUT-tal megalapitott tüzelőanyag
cella közös vállalat. Ezt az EU kartellhivatala 2003 
júniusában hagyta jóvá. Ennek a vállalkozásnak a célja a 
karbonátolvadékos cellák szélesebb körű piaci bevezetésé
nek elérése és a nagy hőmérsékletű cellák piacán vezető 
pozíció elérése.

A Ruhrgas már 15 éve vesz részt a tüzelőanyag-cella 
technika továbbfejlesztésében. Németországban az első tü
zelőanyag-cella a Ruhrgas dorsten-i fejlesztési központjá
ban került üzembe helyezésre. Öt évvel ezelőtt a Ruhrgas 
a MŰT-tál együttműködve ipari alkalmazásra szolgáló 
nagy hőmérsékleten működő tüzelőanyag-cellát fejlesztett 
ki, amelyet egy dorsten-i próbaüzem után az Expo 2000 vi
lágkiállítás programjának keretében Bielefeldben helyez
tek üzembe. Ajelenlegi fejlesztési projektek az 1-10 kW 
villamos teljesítményű membrános (PEMFC) és oxidkera- 
mikus (SOFC) cellák felé irányulnak. Erre az orientációra 
a lakóépületekben történő felhasználás lehetősége és kilá
tásai szolgáltatták az okot, ezeken a területeken valószínű 
a legsikeresebb, nagy darabszámú felhasználás. Partnerek 
bevonásával folytatódik a reformáló fejlesztési program, 
mely a földgázból történő hidrogénnyerés technikai részle
teit dolgozza ki, különös tekintettel a kéntelenítés megol
dására és a komplett rendszer kiépítésére.



A tüzelőanyag-cellás berendezéseket gyártó cégek és 
azokat alkalmazni szándékozó szolgáltatóvállalatok az el
végzett, illetve folyamatban lévő fejlesztő munka eredmé
nyei és a még időszerű megoldásra váró további feladatok 
részletei felől területi kísérletek (ún. Praxis tesztek) során 
kívánnak tájékozódni [17]. Ennek keretében meghatározott 
számú berendezést különböző helyszíneken helyeznek 
üzembe, a működés eredményét rögzítik, értékelik, és a ta
pasztalatokból leszűrhető következtetéseket érvényesítik. 
Ebben a munkában részt vesznek a készülékgyártók, akik 
jelenleg a kis széria gyártásához szükséges felhasználható 
részleteket gyűjtik, különös tekintettel a gyártási költségek 
csökkentésének lehetőségeire. A szolgáltatók vizsgálják az 
alkalmazás szempontjából kilátásos helyszíneket és az el
terjesztés optimális technológiai és üzemeltetési keretfelté
teleit. Vizsgálat tárgyát képezi a földgáz minőségi változá
sának hatása, mivel a piacliberalizáció eredményeként a 
felhasználásra kerülő földgáz eredete és ebből következően 
tulajdonságai is változhatnak. Tanulmányozzák továbbá a 
termelt áram/hőigény arányának alakulását és a terhelési vi
szonyokkal kapcsolatos kívánalmakat.

Ipari és kommunális objektumok energiaellátása

Ez az alkalmazási terület a tüzelőanyag-cellás berendezé
seknek szállodákban, kórházakban, uszodákban, igazgatá
si épületekben, irodaházakban és kisebb üzemekben törté
nő használatát jelenti. Ezekben a viszonylag nagyobb és 
egyenletes hőigény miatt a cellaüzem nagyobb gazdasá
gossága könnyebben elérhető. A németországi Kamenz- 
ben (Szászország) a Máltai Szeretetszolgálat kórházában 
2000 februárja óta üzemel egy 200 kW villamos és 220 kW 
termikus teljesítményű PAFC típusú tüzelőanyag-cellás 
berendezés, mely gondoskodik a villamos-, a hő- és rész
ben a hidegenergia-szolgáltatásról [9]. A rendszerben ad- 
szorpciós hűtőgép, szolárkollektorok, valamint hő- és hi- 
degenergia-tároló kombinációja jelenik meg, ezáltal mód 
van a cellaüzemben termelt energiának télen és nyáron 
egyaránt a legjobb hasznosítására. A megválasztott telje
sítményérték a termelt áram közelítően egyenletes elvéte
lét biztositja (7. ábra).

A bocholti Szent Agnes-kórházban 2000 februárjában 
helyezték üzembe a létesítmény áram- és hőellátását bizto
sító, az előbbivel azonos teljesítményű foszforsavas ONSI 
PC 25 C típusú cellaüzemet, melynek villamos hatásfoka 
40% és az összes hasznosítási foka 85% körüli [18]. Föld
gázfogyasztása 60 m3/óra. A létesítmény magánerőből, ál
lami támogatás nélkül valósult meg. A hőellátás mellett 
egy adszorpciós hűtőgép bekapcsolásával a klimatizálást is 
megoldották. A cellaüzem több ezer órás működés alatt ki
fogástalanul és károsanyag-emisszió nélkül funkcionált, 
karbantartást nem igényelt.

Ebbe az alkalmazási kategóriába sorolható a düsseldorfi 
„Kis róka” hagyományos serfőzdében 2002 júliusában 
üzembehelyezett és azóta teszt-üzemben működő Vaillant- 
féle tüzelőanyag-cellás fűtőberendezés, mely az üzem vil
lamosenergia- és melegvíz-szükségletét biztosítja. Az ál
landó és magas áram- és hőigény miatt a kapacitáskihasz-

7. ábra. A Máltai Szeretetszolgálat kórházának energiafolyamata

nálás feltételei igen jók, és ennek megfelelően a gazdasá
gossági mutatók is kedvezőek. A berendezés kb. 80%-át 
látja el a 300 m2 felületű épület fűtési hőigényének és 
emellett kielégíti a sörfőzés és edényöblítés melegvíz
szükségletét. A megvalósításban referencia célokkal a düs
seldorfi városi művek is szorosan bekapcsolódott.

Felhasználás erőművekben

Az ipari és erőművi alkalmazás esetében nagyobb kapaci
tású és teljesítményű üzemekről van szó. Az ilyen rendel
tetésű tüzelőanyag-cellás üzemek előnye az alacsony kör
nyezetkárosító emisszió, a nagy villamos hatásfok, a 
részterheléssel és teljesítményváltozással kapcsolatos ru
galmasság, továbbá a modulálhatóság lehetősége. Alkáli- 
kus cellák alkalmazása nem jöhet szóba. A membrános 
cellák mellett szólhatna az az előnyös tulajdonságuk, hogy 
egészen rövid idő alatt a teljes terhelést képesek kielégíte
ni, de a nyersanyag gázzal szembeni szigorú tisztasági kö
vetelmények miatt az erőművi alkalmazás területén csak 
korlátozott jelentőségűek. A membrános cellák erőművi 
alkalmazásának első európai projektjét 2000-ben kezdték 
el futtatni a Berlin-Treptow-i fűtőerőműben a Bewag, az 
Electricité de Francé, a Hamburgi Villamosművek, a 
Preussen Elektra Hannover és a VEAG Berlin részvételé
vel [19]. A cellákat a kanadai Ballard cég gyártotta. A de
monstrációs berendezés súlya 22,5 tonna és egy 7 m hosz- 
szú konténerben helyezték el, energiahordozóként földgázt 
használnak. A technológia továbbfejlesztése érdekében az 
igényelt hidrogént 12 kW teljesítményű napenergiával mű
ködtetett elektrolizáló berendezésben termelik. A napkol
lektorokat az erőmű tetején helyezték el. A teljes ráfordítá
si költség 7,5 millió DEM volt.

A foszforsavas cellák alkalmazásával 200-250 kW tel
jesítményhatárig attraktív eredményeket értek el, a továb
bi fejlesztőmunka célja az 500 kW körüli teljesítmény el
érése. Úgy ítélik meg, hogy leginkább az 1 MW alatti 
teljesítményterületeken jók a lehetőségek olyan egyedi ob
jektumok számára, amelyek településcentrikus energia
szolgáltatást végeznek. A nagy hőmérsékletű cellák
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(MCFC és SOFC) kifejlesztése még hátrébb tart, mint a 
közepes és kis hőmérsékletű celláké. A magasabb üzemel
tetési hőmérsékletből is adódó hosszabb üzembehelyezési 
idő (karbonátolvadékos celláknál 15-20 óra) nem szól a 
modulált üzemmódban történő működtetés mellett, legin
kább csak az alapterhelés biztosítására szolgálnak. 
Az MCFC cellák erőművi fejlesztésével a különböző telje
sítményű demonstrációs és tesztteljesítményekig jutottak, 
melyek kb. 20 000 órás (kb. 2,5 éves) üzemeltetési időt ér
tek el. Az Egyesült Államokban a karbonátolvadékos cel
láknak jelentős szerepet szánnak egy új típusú ún. hibrid 
erőmű kialakításában. 2001 júliusában helyeztek üzembe 
egy 280 kW teljesítményű üzemet, amelyben a földgáz
üzemű 650 C°-on működő karbonátolvadékos cellát forró
levegős turbinával kapcsolták össze (8. ábra).

A berendezés tesztcélokat szolgál egy 40 MW-os erő
mű kifejlesztésében, a projektet az amerikai Energia Mi
nisztérium támogatja. Az oxidkeramikus cellák (SOFC) 
kifejlesztése csak rövidebb múltra tekinthet vissza, a teszt
üzemek kb. 10 000 órás üzemidőt teljesítettek. Számon 
tartják a Westinghouse és a Sulzer cég kisebb teljesítményű 
üzemeit és egy holland-dán konzorcium Westerwoortban 
működő 100 kW-os erőművét, amely 46%-os hatásfokot 
ért el. Nyomás alatti üzemmóddal növelhető a hatásfok. 
A magas üzemi hőmérséklet miatt előreformálásra nincs 
szükség, a konverzió a cellafolyamat során megy végbe, 
így a földgáz közvetlen felhasználásának lehetősége nagy 
előnyként jelentkezik. A cellafolyamatban keletkező hő 
gőztermelésre használható, így a kapcsolt energiatermelés
nek kedvező feltételei adódnak. A Siemens-program kere
tében a demonstrációs blokk fűtőművek mellett 1 MW-os 
erőművek is szerepelnek, az egyik üzemet 2002-ben indí
tották az Egyesült Államokban az Environmental Protec- 
tion Agency Meadea kutatási központjában, a másik példá
nya pedig Európában, Marboch-ban létesül az EmBW 
székhelyén. A remélhetően átmeneti problémák megoldá
sát követően ez lesz Európa legnagyobb tüzelőanyag-cel
lás erőműve. Hibrid kapcsolású technológiával fog mű
ködni, vagyis egy mikrogázturbina üzemmel egészül ki.

Fűtés 4  HideS enerSia

Alkalmazás mobilis felhasználási területen

A stacionáris alkalmazási területen a tüzelőanyag-cel
láknak úgyszólván valamennyi előnye megjelenik, illetve 
megjeleníthető (nagy hatásfokkal történő áram- és hőter
melés, környezetkímélés, a káros emisszió csökkentése 
vagy elmaradása stb.). A mobilis felhasználásnál ez nem 
mondható el minden esetben. Leginkább a képződő hő 
hasznosításának korlátozottak a lehetőségei, és az esetek 
jelentős részében a hűtés során értékesítetlen marad. 
A mobilis felhasználásoknál tehát az áramtermelésen, il
letve felhasználáson van a hangsúly, és ezért előnyben ré
szesülnek azok a tüzelőanyagcella-módosulatok, melyek
nél az energiatermelésben a villamos áram dominál, és 
viszonylag kisebb a hőtermelés. A mobilis alkalmazások
nál olyan kívánalmak és előnyök is előtérbe kerülnek, 
amelyeknek a stacionáris felhasználási területeken kisebb 
a jelentőségük, így például a gépjárműveknél a zajtalan 
üzemmenet, és további hangsúlyozott szerepet kap a kör
nyezetkímélés, a kis vagy teljesen elmaradó káros emisz- 
szió.

A tüzelőanyag-cellák alkalmazása a közlekedésben

A tüzelőanyag-cellák felhasználásának jövőbeli terüle
tét jelenti a gépjárművekben történő alkalmazás [20]. En
nek indítékai az alábbiak:

-  A véges energiahordozó készletek megerősítik az elő
relátó és takarékos gazdálkodás kívánalmait. A tüze
lőanyag-cellák jobb működési hatásfoka a gépjármű
vekben lehetőséget nyújt ezen követelmény 
teljesítésére. Szerepe jelentőssé válhat abból követke
zően, hogy a közlekedés az energiahordozó igények 
jelentős és növekvő hányadát teszi ki.

-Hasonlóan nagy és helyenként meghatározó súllyal 
jelenik meg a közlekedés a környezetszennyezést és 
az üvegházi hatást létrehozó káros emisszió területén. 
A tüzelőanyag-cellák -  főleg hidrogénnel történő 
üzemeltetés esetén -  nagy javulás elérésére nyújtanak 
módot, de egyéb üzemanyagok (földgáz, metanol) is 
jelentős káros emisszió csökkenéshez vezethetnek.

-  A tüzelőanyag-celláknak a robbanómotorokkal szem
ben számottevően kisebb a karbantartási igényük, és 
csendesebben működnek.

Mindezeket felismerve a nagy gépkocsigyárak között 
versenyfutás kezdődött az üzemanyag-cellák fejlesztése és 
alkalmazása területén annak érdekében, hogy mielőbb el
érjék a rendszerek piacképessé tételét. A BMW  például az 
EXPO ’Clean Energy’ (tiszta energia) projektjén belül 
használta fel a cellákat egyfelől az ólomakkumulátor he
lyettesítésére és meghajtási célra is. A Daimler-Chrysler
2004-re tűzte ki célul a tüzelőanyag-cellával üzemelő gép
kocsi piaci bevezetését, erre a célra 4 milliárd DEM fej
lesztési forrást irányzott elő. A Mercedes Benz A  osztályú 
NECAR 4 járműjével 145 km/órás sebességgel 450 km 
megtehető utat kíván elérni. A berendezés elhelyezése a 
gépkocsiban nem jár együtt helykorlátozással, a cseppfo
lyósított hidrogén kis hengeres tankban került elhelyezés
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re. A következő generációt metanol üzemanyagra tervezik, 
melyből a járműben elhelyezendő reformáló fejleszt hidro
gént. Ez szobahőmérsékleten folyékony és a benzinhez ha
sonlóan tankolható, mi több, a jelenlegi töltőállomásokat 
csak jelentéktelen mértékben kell átalakítani ahhoz, hogy 
ez a rendszer széles körben elterjedhessen. Németország
ban az Észak-Rajna-Westfalia tartomány nemcsak figye
lemmel kíséri az automobil konszerneknek a fejlesztő 
munkáját, hanem a területén működő kutatási és termelési 
székhelyek koordinált támogatását határozta el. 1998 óta 
kb. 30 millió DEM támogatási összeget használtak fel 17 
projekt számára, amelyek teljes költségvolumene megha
ladta a 80 millió DEM-et. Az együttműködésbe bekapcsol
ni igyekeznek azokat a vállalatokat, amelyek ez ideig nem 
közvetlenül a tüzelőanyagcella-technika területén tevé
kenykedtek, de know-how-jaik révén értékes beszállítók 
lehetnek, és a rendszer integrációhoz hasznos hozzájáru
lást nyújthatnak. A megalakított hálózat jelenleg 80 tagvál
lalatot számlál, de számítanak még további belépőkre.

Franciaországban a gépjárművi felhasználást célzó tüze- 
lőanyagcella-kutatást a Fever projekt szerint végzik [21]. 
Ennek közreműködője a Renault és a Volvo is. A cellákkal 
üzemelő gépkocsik hatótávolsága meghaladja a 250 km-t. 
A futőgáz hidrogén, mely a levegő oxigénjével reagál [22]. 
A Renault 2010-ben tervezi tüzelőanyag-cellás autók forga
lomba hozatalát. A franciákkal együttműködő Zevco kisebb 
belga cég alkálikus iutőanyagcellák kifejlesztésével foglal
kozik. Korábban az Apollo-missziók alkalmazták ezt a cel
latípust, amely soha nem mondott csődöt az űrrepülések so
rán. A belga cég célzott módosításokat követően a cellát 
londoni taxikra szerelte, és ott próbálta ki. A hidrogéntartály 
nyomása 100 bar, ami 120 km-es autózást tesz lehetővé, ez 
egy napra elegendő egy taxi számára. A tervek szerint a 
szükséges hidrogént a westminsteri városi kerület fogja elő
állítani a városban keletkezett hulladékok kezelése és ártal
matlanítása keretében. A taxikba szerelni kívánt cellák egy
séges elemeire 5 000 óra működési garanciát adnak.

Figyelmet érdemel a General Motors Corp. fejlesztő 
munkája és részvétele a tüzelőanyagcella-projektekben. 
A közelmúltban mutatta be azt a 7 kW teljesítményű be
rendezést, amelynek mérete -  a gépkocsiban történő elhe
lyezhetőség kívánalmaira gondolva -  egy átlagos tévéké
szüléknek felel meg, és amelynek sorozatgyártását 2005-re 
tervezik.

Az izlandi Reykjavikban 2001. március 2-án a minisz
terelnök és az ipari miniszter jelentette be, hogy két éven 
belül Reykjavikban és több európai városban tüzelőanyag
cellával működő autóbuszok fognak részt venni a közúti 
tömegközlekedésben. Izland a továbbiakban nem szorul 
olaj- és gázimportra, stacionáris energiafogyasztóit a jövő
ben vízi erővel és geotermikus energiával fogja ellátni. 
A Citaro Modell szerinti Mercedes járművek nyomás alatti 
tartályban tárolt hidrogénnel működnek, tovább fejlesztik 
hidrogéntermelésüket és a hidrogéntöltőállomás-rendszert. 
A hidrogént természetesen vízi erőműben termelt árammal 
elektrolízis útján nyerik, mivel a forrásuk megújuló ener
gia, indirekt emisszió nem jön létre. 2001. március 19. és 
21. között Amszterdamban került sor egyéb városok közle

kedési vállalataival szerződések megkötésére. A projekt 
költsége 7 millió eurót tesz ki, ennek 70%-át az EU eszkö
zeiből fedezik. Izland állam és a Daimler-Chrysler együtt
működését a CUTE (Clean Urban Transport fór Europe) 
nagyprojektbe ágyazzák be. Német részről Hamburg és 
Stuttgart résztvevője a programnak, Nyugat-Ausztráliából 
pedig Perth városa jelezte a részvételi szándékát. Nümberg- 
ben és Erlangenben -  egy másik projekt keretében -  2001 
tavaszán kezdődött meg azoknak a villamos központi meg
hajtású tüzelőanyag-cellás city-buszoknak a próbaüzeme, 
melyeket a MÁN Nutzfahrzeuge AG gyártott, és amelyek
hez hidrogéntöltő-állomást is létesítettek.

A berlini Hidrogén Kompetenciaközpont tevékenysé
gén belül a tüzelőanyag-cellás járművek szorgalmazása is 
hangsúlyos feladat. 2003-ban kezdték meg 3 tüzelőanyag
cellás busz mindennapos használhatóságát bizonyítani. 
Ezek közé tartozott a napi 400 km-es úttelj esítés egy tan
kolással. További közös program keretében Berlin, Lissza
bon és Koppenhága MÁN tüzelőanyag-cellás busz egyez
tetett üzemeltetéséről állapodott meg.

A Linde AG rendszerint szorosan kapcsolódni igyek
szik ezekhez az akciókhoz. Berlinben 2002 októberében 
demonstrálták egy tüzelőanyag-cellás Opel Zafira töltését 
folyékony hidrogénnel. A kocsifarban elhelyezett tank töl
tése 2 percig tartott, a töltőrendszer nyomása 2-3 bar között 
volt. A töltőállomáshoz tartozott egy vákuumizolált 17,6 
m3-es tartály, egy 5 bar nyomással működő töltőkompresz- 
szor és vákuumszigetelt vezetékek. A Linde azt a cseppfo
lyós hidrogénszállítást ajánlja, melynek technikáját sok
éves fejlesztő munkával alakította ki. Gyakorlatilag 
azonos úttávolságot tud a jármű megtenni, mint benzintan
kolással.

Az Európai Bizottság 10 európai városban tervez a tü
zelőanyag-cellás gépkocsik számára nagyüzemi kísérletet. 
A Brüsszelben született határozat szerint az ELI nem hatá
rozza meg az alkalmazásra kerülő cellafajtát és üzemanya
got. Természetesen a tüzelőanyag-cellás járműfejlesztések 
és kísérletek nem korlátozódnak Európára. Japánban a To
yota Motors Corp. és a Honda Motors Corp. három japán 
minisztériumnak és a tokiói kabinetirodának átadták az ál
taluk kifejlesztett üzemanyag-cellás gépkocsikat, melye
ket a kormány lízingel, a Toyotáért havi 9 800, a Hondáért 
6 500 dollárnak megfelelő összeget fizetnek. Japán 
2020-ra 5 millió üzemanyag-cellával ellátott gépkocsi mű
ködtetését tervezi.

Tüzelőanyag-cellák alkalmazása kisméretű hordozható 
villamos készülékekben

Az integrált áramellátású kis készülékek az utóbbi időben 
rohamosan elterjednek. Ezek közé sorolhatók hordozható 
kisszámítógépek, mobiltelefonok, tévékészülékek, video
kamerák, rádiók, jelzőberendezések, melyek leginkább 
elemekkel és akkumulátorral működnek. Nem pusztán a 
készülékek száma növekszik, hanem ezek energiaigénye 
is, mégpedig jobban, mint az új akkumulátorok energiasű
rűsége. Jóllehet processzorokkal és az áramfogyasztás in
telligens menedzselésével igyekeznek elérni javulásokat,
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azonban az így elérhető hatásokat túlkompenzálják a min
dig növekvő számítási teljesítmények, színes kijelzők és 
különböző belépő új funkciók. A rendelkezésre álló batté
ria-technológia az évtizedes fejlesztés ellenére sem hozott 
a kívánalmakat kielégítő eredményt. A Li-ion akkumuláto
rok elért teljesítménye 350 Wh/1, illetve 150 Wh/kg.

Ebben a helyzetben nagy reményt és a jövőben várható 
sokat érő segítséget jelentenek a tüzelőanyag-cellák [23], 
melyek előnyei az elemekkel és akkumulátorokkal szem
ben az alábbiakból adódnak:

-  nagyobb hálózattól független üzemidő
-  a korlátozott rendelkezésre álló hely jobb kihaszná

lása
-jelentősen nagyobb élettartam
-  kedvezőbb súlyviszonyok
-  rugalmas terhelési dinamika
-  viszonylag alacsonyabb üzemelési hőmérséklet.
A hordozható kis készülékek számára leginkább a 

PMFC cellatípusok felelnek meg. A membrános celláknál 
a katódon megy végbe a vizképződés, így gondoskodni 
kell a termékvízgőz eltávozásának lehetőségéről. A cellák 
teljesítménysűrűségének növelése céljából új elektród
anyagok után kutatnak, sokat ígérőek a nanostrukturált 
szénanyagú elektródok, melyeknek igen nagy felület mel
lett viszonylag kicsi a térfogatuk.

A tüzelőanyag-cellák szokásos kb. 40-50%-os villamos 
hatásfoka esetén jelentős hőmennyiség keletkezik az elekt
rokémiai reakció során, ezért ennek elvezetéséhez hűtőbe
rendezésre van szükség. A perifériákat is magában foglaló 
rendszer és komplex folyamatok megfelelő érzékelőkkel 
felszerelt intelligens szabályozást igényelnek.

A cellák és tartozékaik kifejlesztése kiterjedt kutatási 
tevékenység tárgyát képezi Japánban (Panasonic, Sanyo, 
Sony, Toshiba), az Egyesült Államokban (Ballard Power, 
Plug Power, DCH Technology, Energy Research stb.) és 
Európában (De Nóra, Fraunhofer-Institut, Siemens, ZSW  
stb.). Leginkább két membrános tüzelőanyagcella-típus 
használata került előtérbe, melyek az alkalmazott tüzelő
anyag szerint különböznek: a hidrogénnel üzemelő 
PEMFC polimer elektrolitos membráncella és a metanol 
üzemanyagot használó DMFC direkt metanolos cella. 
A kiszolgált villamos készülékek a tüzelőanyag-celláktól 
100 W/l, illetve 100 W/kg teljesítménysűrűséget és 1 000 
Wh/1 energiasűrűséget követelnek meg. Az élettartamnak 
az alkalmazás módjától függően több ezer órát kell elérnie, 
és a költségek nem léphetik túl a 3 dollár/W értéket. A mi
niatürizált kivitel is a kívánalmak közé tartozik.

A hordozható mini tüzelőanyag-cellák alkalmazásának 
lényegi kérdése az ehhez tartozó energia-, illetve energia
hordozó-tárolás. Ezekhez a készülékekhez hidrogén manap
ság csak fém-hidridek segítségével tárolható. Ezek kis 
szemcséjű fémötvözetek, amelyek atomos hidrogént képe
sek megkötni. A hidrogént melegítéssel szabadítják fel. 
Megfelelő kialakítású hidrid-ötvözetekkel szobahőmérsék
leten és 20 bar alatti nyomáson 1,5-1,7 tömegszázalék 
hidrogéntároló képességet lehet elérni. Ez PEMFC cella 
használata esetén 1 000 Wh/1, illetve kb. 300 Wh/kg villa- 
mosenergia-szükségletnek felel meg. Ez az érték háromszor

mkl

nagyobb, mint a Li-ionos akkumulátor volumetrikus és két
szer nagyobb, mint a gravimetrikus energia sűrűsége. Kísér
leti eredmények tanúsága szerint 6 tömeg %-os hidrogén
tároló képesség lesz a jövőben elérhető. Flasonló eredmény 
várható szénanyagú nanotárolók kifejlesztésével.

A kisebb gázalakú hidrogéntartályokban 200-300 bar 
megengedett nyomás, autóbuszoknál 750 bar engedélyezé
si nyomás is szóba került.

Lehetőség még a kémiai hidridekben (magnézium- 
hidrid, kalcium-hidrid) történő hidrogéntárolás. Ezekben 
20 tömeg %-os hidrogéntárolás lehetséges, és a hidrogén 
felszabadítása víz hozzáadásával történik. További külön
legesség, amikor nátriumborohidridet vezetnek katalizáto
ron át, és ennek során hidrogén szabadul fel. Ennek a vál
tozatnak a tárolóképessége 21,3 tömeg %.

Valamennyi tárolási mód előnye, hogy az újrafeltöltés 
lényegesen rövidebb ideig tart, mint az akkumulátorok 
esetében. A használat során bekövetkező kapacitáscsökke
nés is nagyobb az akkumulátoroknál.

Míg a gépjárműipar inkább a hidrogén nyersanyagra 
alapozva szorgalmazza a tüzelőanyag-cellák bevezetését, 
addig a hordozható minicelláknál közel egyenlőek a 
metanoltüzelőanyag-cellák esélyei. Mindkét nyersanyag 
mellett szólnak előnyök és hátrányok. Ezeket részletekbe 
menően ismertetik főleg az érdekelt konkurens cégek.

Az utóbbi időben végrehajtott sokrétű fejlesztőmunka 
eredményeként a hordozható tüzelőanyag-cellák piaci be
vezetése már folyamatban levőnek tekinthető. Egyes cé
gek a villamos készülékek autark energiarendszerét építik 
ki, ezek a cellák extern energiaszolgáltatásra valók, itt a 
miniatürizálás és a formai kívánalmak kisebb szerepet ját
szanak, mint a készülékbe integrált tüzelőanyag-cella és 
annak működtetése esetén. Utóbbi változatnak jó példáját 
dolgozta ki a német Smart Fuel Cell és Masterflex, mely a 
180 W csúcsteljesítményű és 50 W tartós teljesítményű 
PMFC cellás komplett rendszerét a tartozékokkal és fém- 
hidrid-tárolóval együtt egy kofferbe integrálta. A Toshiba 
cég a készülékektől független, de azok töltésére szolgáló 
20 W csúcs- és 12 W tartós teljesítményű DMFC rendszert 
dolgozott ki, amely 90%-os metanololdattal működik és 
összsúlya 1 kg. A Casio cég cellája ugyancsak metanolt 
tankol, de ebből mikroreformálás útján állítja elő a PMFC 
cella számára a hidrogént. Több cég is ajánl 100 W teljesít
ményű, 22 kg súlyú és 45 1 térfogatú PEM tüzelőanyag
cellát kempingek, vész-áramszolgáltatás, mérőállomások 
és építési munkahelyek számára.

Az Egyesült Államokban jelentős érdeklődési terület a 
katonai célú felhasználás, amely évi kb. 100 millió dollá
ros piacot jelent. A Ball Aerospace erre a célra 20 W tartós 
teljesítményű PMFC cellát fejlesztett ki, amelynek térfo
gata 1 liter, súlya 1,2 kg. Se szeri, se száma a különleges 
célra (kerékpár, telefon, játékok, robotok, tévékamerák, 
gördülőszékek stb.) kifejlesztett tüzelőanyag-cellás beren
dezéseknek. Ezzel kapcsolatban a miniatürizálás számos 
változatát oldották meg. Ami a jövőt illeti, elsődleges fel
adat a tüzelőanyag-cella infrastruktúrájának kialakítása és 
a biztonsági feltételek színvonalának növelése.
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A tüzelőanyag-cellák és a hidrogénenergia 
összefüggése

A tüzelőanyag-cellákat úgy lehet tekinteni, hogy ezek fog
ják szolgáltatni a kulcstechnikát ahhoz a beharangozott és 
már régóta emlegetett változáshoz, melyet a hidrogénener
gia elterjedése és esetleges elsőbbsége jelentene. Ilyen ér
telmű megnyilatkozásokról adtak hírt a 2000. szeptember 
közepén rendezett Hidrogén-világkonferencia, az úgyne
vezett HY-FORUM beszámolói. A tudósok és ipari szak
emberek megegyező véleményen voltak olyan tekintetben, 
hogy az új és környezetbarát energiahordozó már néhány 
év múlva nagy mennyiségű tradicionális energiahordozót 
fog kiváltani. A tüzelőanyag-cellába betáplálásra kerülő 
elsődleges szerepű és jelentőségű hidrogéngáz nyersanya
gának gyakorlatilag a földgázt tekintik, amelyből a cella
üzem első szakaszában reformálás útján keletkezik hidro
gén. A hidrogén rendelkezésre állása azonban más 
eljárással is biztosítható, leginkább víz, illetve vizes olda
tok elektrolízisével. Ez a megoldás akkor lehet gazdasá
gos, ha a villamos áram olcsón, regeneratív erőforrásból 
termelhető, ez leginkább napenergia-, szél- és vízi erőmű
vek esetében lehetséges.

A hidrogénenergia felé egyébként a tüzelőanyag-cel
láktól függetlenül is fokozódó figyelem irányul. A közvet
len hidrogén hasznosításának már több gyakorlati megva
lósítása is ismert. Európa első nyilvános hidrogéngáz
töltő állomását helyezték üzembe 2001 januáijában Ham
burgban, és még ebben az évben a müncheni repülőtér mel
lett egy olyan töltőállomás megnyitását készítették elő, 
ahol gázalakú és folyékony (cseppfolyósított) hidrogént 
egyaránt lehet tankolni. Egyelőre olyan járműflotta képezi 
a fogyasztói kört, amelynek 6 kis transzporter kocsiját ben
zinüzemről hidrogéngáz-meghajtásra állították át. A gép
kocsivezetők önkiszolgáló módon töltik fel a gépkocsik 
nagynyomású tartályát hidrogénnel, és egy tankolással kb. 
150 km-t tudnak megtenni. Az üzemanyagköltség egy km- 
re számítva 22 pfennig volt, és ez kb. 7 pfenniggel drá
gább, mint a dízelüzemanyag. A megvalósítást a Hambur
ger Wasserstoff-Agentur szervezte és koordinálta 12 
partnercég bevonásával, ezek között a Deutsche Shell AG 
vitte a főszerepet, de résztvevői voltak a Hamburgi Gáz
művek, a Mannesmann, Demag és több bank is. Berlinben 
a hidrogéngáztöltő állomás megnyitása a Berlini Közleke
dési Vállalatok, az Opel, a MÁN  és a Linde kooperációjá
ban és az EU kb. 1 millió eurós támogatásával vált lehető
vé. Ezzel Berlinnek a Hidrogén Kompetenciacentrumkénti 
szimbolizálását is szolgálni kívánták.

A hidrogénfelhasználás közvetlen módja -  a tüzelő
anyag-cellákban történő alkalmazás mellett -  a hidrogén
üzemű robbanómotorokban történő értékesítés. Erre vo
natkozóan Japánban és az Egyesült Államokban folynak 
előrehaladott kísérletek, de Európában is vizsgálják a hid
rogénnek, mint közvetlenül alkalmazott motorhajtó üzem
anyagnak a használatát.

A hidrogénenergiának a közlekedésben történő elter
jesztése elsősorban környezetvédelmi indítékokra vezethe
tő vissza. A hidrogén motor és a hidrogénnel működő tüze

lőanyag-cella közötti különbségek az alábbiak: a tüzelő
anyag-cellás jármű alapjában véve villamos meghajtású 
autóként működik. A robbanómotor működése együtt jár 
kis mennyiségű nitrogén-oxid és koromrészecskék képző
désével. A tüzelőanyag-cellás üzem (hidrogén-üzemanyag 
használata esetén) csak vízgőz mellékterméket bocsát ki. 
A tüzelőanyag-cellás jármű -  mivel villamos berendezés -  
igen kis zajjal működik, főleg a robbanómotorhoz viszo
nyítva. Ezekből következően a tüzelőanyag-cellás változat 
nagyobb előnyöket biztosít.

A kömyezetkímélés szempontjából a hidrogén felhasz
nálásának mindkét módja sokat ígérő, az elterjedés előre
haladását műszaki és gazdasági tényezők befolyásolják, il
letve határozzák meg. Számos jel utal arra, hogy a 
hidrogénenergia jövőjével komolyan számolnak. Többek 
között a Shell is, és erre a változásra időben elő akar ké
szülni. Magalapították a Shell Hydrogen BV leányvállala
tot, és úgy tervezik, hogy a jövőben Izlandon vízi erővel 
termelt villamos árammal elektrolízis útján állítanak elő 
hidrogént, és ezt hajóval szállítják Európába. Ez a gondo
lat alapvetően nem új. Emlékezni lehet ugyanis az Euro- 
Quebec Hydro-Hydrogen kísérleti tervre, amely a Kanadá
ban ugyancsak vízi erővel termelt hidrogént speciális 
konténerhajókkal kívánta Európába szállítani. A Shell in
tenzív fejlesztő munkája kiterjed még a tárolási technika 
területére, grafitnanorostok alkalmazásával nagy mennyi
ségű hidrogén megkötése lehetséges, ezáltal kompakt tan
kokat lehet létrehozni. Emellett a Shell Hydrogen, a 
Hydro-Quebec és a Gesellschaft fü r  Elektrometallurgie kö
zös vállalatot alapítanak a hidrogén tárolási technika fej
lesztésére, gyártására és piacra vitelére. A hidrogén bizton
ságos tárolását döntő előfeltételként kezelik az új 
energiahordozó piacra vitelénél.

Németországban komolyan számolnak a hidrogénener
giának már a közeljövőbeli elterjedésével. Átgondolt prog
nózisok szerint lehetségesnek tartják, hogy 2020-ban a 
háztartásoknak és a közlekedésnek 10%-a lesz hidrogénnel 
kiszolgálva és az áramtermelésnek is egy kis része a hidro- 
génenergia-gazdaságba lesz bekapcsolva. Ebben az időtáj
ban már évi 50 milliárd DEM ráfordítást terveznek ilyen 
célú üzemépítésekre -  az infrastruktúrák fejlesztésének 
költségigényei nélkül. Ez 100 000 kvalifikált munkahely 
lehetőségét, illetve szükségességét is jelenti. A megvalósí
tás együtt járna az üzemek, közületek és készülékgyártók 
illetve üzemeltetők tájékoztatásával a tüzelőanyag-cella- 
rendszerek felől.

A hidrogénenergia iránti növekvő érdeklődést a 
H2-Expok látogatottsága is kifejezi. A legutóbbi -  2003. 
októberi -  a hamburgi vásárterületen megtartott Nemzet
közi Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Szakkiállítás a hidro
génfelhasználás új biztonságtechnikájának bemutatására 
helyezte a hangsúlyt. Évente 500 milliárd m3 hidrogént 
gyártanak és forgalmaznak a világon, ebből 20 milliárd 
m3-t Németországban. Több mint 70 év tapasztalatai és 
statisztikai adatai tanúsítják, hogy a hidrogén fel- 
használása biztonságosabb mint a benziné, és ugyanolyan 
biztonságos mint a földgázfelhasználás. A Világkiállításon 
a hidrogénfelhasználás jövőbeni súlypontjába a tüzelő
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anyag-cellákat állították. Ennek demonstrálása érdekében 
üzem közben mutattak be tüzelőanyag-cellás buszokat és a 
StillAG  és a Linde kooprodukciójában kifejlesztett tüzelő
anyag-cellás villásrakodót.

A tüzelőanyag-cellák jövőképe, hazai helyzet

A tüzelőanyag-cellákkal kapcsolatos fejlesztési tevékeny
ség az űrhajózási programmal kezdődő újraéledése óta 
rendkívüli mértékben megszaporodott. Egy 2003-as jelen
tés szerint ez ideig világszerte több mint 3 800 tüzelő
anyag-cellás rendszert helyeztek üzembe. Az évenkénti 
növekedés kb. 58%-ot tesz ki. Többek között szignifikáns 
növekedés következett be az erőműszektorban, itt a ’90-es 
évek közepe óta 300 prototípust építettek be. Hasonlóan 
meredek fejlődés jelei mutatkoznak a gépjármű és lapto
pos alkalmazás területén. Világszerte 1 500 cég foglalko
zik a tüzelőanyag-cellák technológiájának, üzemépítésé
nek és termékeiknek fejlesztésével.

Az ilyen elterjedt és szétágazó tevékenység koordinálá
sának szándékával számos szövetkezés létesült és műkö
dik. Ezek közül említést érdemel a németországi Essenben 
2001. október 25-én megalakult „Tüzelőanyag-cella kez
deményezés”, melynek törzs részt vevői a nagy német 
energiaszolgáltató vállalatok. Törekvésük a piaci beveze
tés célraorientált előkészítése és ennek érdekében a gyár
tók, kutatóintézetek, energiaszolgáltatók és együttműködő 
partnerek -  többek között az illetékes szakszövetségek -  
aktivitásainak összehangolása. A részletezett program elő
rehaladását rendszeresen egyeztetik, és az elért eredmé
nyeket gyümölcsözőnek ítélik.

Rendszeresek a tüzelőanyag-cella szimpóziumok, kon
ferenciák, szakkiállítások és egyéb rendezvények, melye
ket Európában — leginkább Svájcban és Németországban -  
tartanak széles körű nemzetközi részvétellel és esetenként 
egy súlyponti téma előtérbe helyezésével (például kapcsolt 
energiatermelés, mobilis és portábilis alkalmazási terület, 
a tüzelőanyag-cellás energiaellátású ház, a polimermemb
rános tüzelőanyag-cella stb.). Ezeken a szakma neves rep
rezentánsai és szaktekintélyei cserélik ki tapasztalataikat.

Az egyes alkalmazási területek jövőképét illetően szá
mos mérlegelés és prognózis látott napvilágot [24]. Úgy vé
lik, hogy a stacionáris alkalmazások annyiban kedvezőbbek, 
hogy itt nagyobb a realizálhatóság sebessége. A háztartási 
felhasználás területén több száz projekt bevezetése van fo
lyamatban, ezek sikere meg fogja változtatni a decentralizált 
energiaszolgáltatás piacát. A telepített tüzelőanyag-cellák 
2010. évi várható forgalmát 105 milliárd euróra becsülik, 
amely összeg nem tartalmazza az infrastruktúra, a hálózatok 
és a tárolás költségeit, hanem csak az építési, fejlesztési, fi
nanszírozási, karbantartási, szerviz és üzemeltetési kiadáso
kat foglalja magában. A cégek egy része már most is gazda
ságosan működik, a következő években évi 15%-os 
árnövekedés várható, a mennyiség-növekedés költségcsök
kenéssel fog járni. Jelenleg a földgázt tekintik a cellák elsőd
leges energiaforrásának, a későbbiekben a szolártechnoló- 
gia, a biomassza, a vízi erő és a szélenergia játszhat szerepet 
a szükséges hidrogén előállításában.

mkl

Az elterjesztést motiválhatja a gázszolgáltatók helyze
te, amennyiben számukra gondot jelent a fogyasztás csök
kenése az épületek hatékonyabb hővédelme és a takaré
kossági szabályozások eredményeként, továbbá a 
telítettséget közelítő helyzet miatt az elterjesztés adottsá
gai korlátozottak. Az energiapiacok liberalizálása során a 
fogyasztók lehetőséghez jutnak saját energia (áram) terme
lésére, a decentrális energiaszolgáltatás növekvőben van, 
és ebben a tüzelőanyag-cellák jelentős szerepet játszhat
nak. Az erőművi területen is adódnak lehetőségek, a tüze- 
lőanyagcella-fejlesztés további előrehaladása olyan cellás 
erőművek működését fogja eredményezni, amelyek névle
ges terhelés esetén 70%-os hatásfokkal működnek a nagy 
hőmérsékletű cellaüzem hő melléktermékének utánakap
csolt turbinafolyamatban történő értékesítése, vagy eseten
ként alacsonyabb hőmérsékletszinten végrehajtott hul
ladékhő hasznosítása révén. Ilyen magas hatásfokértéket 
más technikával nem lehet elérni.

A mobilis alkalmazási terület hangsúlyos szereplői a 
gépjárművek. A hidrogén járműveknek több koncepciója 
is forgalomban van. A legtöbb gépkocsigyár olyan jármű
veket fejlesztett ki, amelyek villamos meghajtását PEM- 
cellák biztosítják. A hidrogént vagy tartályból (gáz vagy 
folyékony állapotban), vagy folyékony üzemanyag (meta
nol vagy benzin) alakjában adják a rendszerbe, utóbbi eset
ben a járműben végzendő reformálás eredményeként. Ez
zel párhuzamosan folyik a közvetlen hidrogénüzemű 
robbanómotorok fejlesztése főleg Japánban és az Egyesült 
Államokban. A tüzelőanyag-cellás változat elsődleges tér
hódításához a meglévő és potenciális fogyasztók elismeré
si készségének elnyerése szükséges, akik az utazási telje
sítmény, a komfort, a biztonság, az ár és az infrastruktúra 
összefüggéseit mérlegelik. Kardinális feladat a tankolás 
megoldása, nagyobb távolságú közlekedés esetén a hidro
gén helyett (vagy mellett) a környezeti hőmérsékleten 
folyékony üzemanyagok (metanol) használata lehet cél
szerűbb. Elhangzanak olyan vélemények, hogy a megol
dáshoz szükséges még jó néhány év elteltéig a földgázüze
műjárművek elterjesztése lenne a racionálisan innovációs 
törekvés.

A hordozható kis készülékek területén kitűnő esélyeik 
vannak a tüzelőanyag-celláknak, és viszonylag belátható 
időn belül jelentős piaci részesedésre tehetnek szert. 
A kedvező jövőkép onnan adódik, hogy mind a kis készü
lékek száma, mind azok energiaigénye gyorsan növekszik. 
A még szükséges kutatási munka területei:

-  a teljesítménysűrűség növelése
-  az össz-rendszer megbízhatóságának növelése
-  a hidrogéntárolás teljes értékű -  valószínűleg több 

változatos -  megoldása.
A jövő mérlegelése piaci oldalról is folyamatban van. 

Optimális keretfeltételekkel végzett modellszámítások 
alapján 2020-ra Európában 120 Gigawattra becsülik a tüze
lőanyag-cellák piaci potenciáját. Ez azt jelenti, hogy az 
energiapiac struktúrája alapvetően megváltozna, és ez főleg 
a privát fogyasztók piacának vonatkozásában következne 
be, amelyben a decentralizált hő- és áramtermelés új üzleti 
modellje alakulna ki. A piaci bevezetés és elterjesztés idő
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pontjára vonatkozó prognózisok ugyan eltérőek, azonban 
egészen gyors eredményt egyetlen tárgyilagos szakember 
sem ígér. Ennek okát abban látják, hogy a tüzelőanyag-cel
la a szakma számára teljesen új technológiát jelent. Az erre 
vonatkozó elméleti megállapítások már csaknem 200 éve 
megszülettek, ezek azonban nehezen feldolgozhatok a gáz
készülék-technikában, melynek modem változatai is még 
mindig a Bunsen-égő elvén alapulnak. Ezzel szemben az 
elektrokémiai folyamatok egy más szakma bonyolultságá
val jelennek meg főleg a nem kis számú és összefüggő rész- 
folyamatok tekintetében, amelyek eltérő kihatásokat ered
ményeznek a cellaüzemben. Az elterjesztésben ugyancsak 
érdekelt és azt nagy ráfordításokkal szorgalmazó Ruhrgas 
kutatási és fejlesztési igazgatója a fűtési rendszerét most 
korszerűsíteni kívánó fogyasztónak azt ajánlja, hogy még 
ne várjon a tüzelőanyag-cellára, mert ennek megbízható és 
megfizethető változatát előreláthatóan 6-7 év múlva fogja 
tudni megvenni [25]. Ez a stacionáris háztartási alkalma
zásra vonatkozó vélemény, ha árnyaltabban is, de lényegét 
illetően hasonló tartalommal vonatkozik a mobilis és portá- 
bilis alkalmazási területekre is.

A tüzelőanyag-cellák fejlesztésében még innovációs ug
rások várhatók mind magukban a cellákban, mind az 
anyagtechnika, a gyártástechnológia és a különböző perifé
riaegységek területén [26]. A hidrogéntárolás továbbfej
lesztése (pl. nanotárolók) általánosan sürgős feladatnak te
kinthető, mivel a hidrogéntárolás valamennyi alkalmazási 
területen (járművek, decentrális energiatermelés, hordoz
ható kis készülékek) növekvő mértékben kulcstényezővé 
kristályosodott ki. A tüzelőanyagcella-technika elteijedése 
szempontjából döntő jelentősége lesz az energia, a környe
zet és a közlekedés gazdasági keretfeltételeinek, mivel a tü
zelőanyag-cellákból adódó sok előny és lehetőség csak a 
közlekedési rendszer és az energiagazdaság új orientációjá
nak keretében tud teljes mértékben hatékonyan működni.

Ami a hazai helyzetet és jövőképét illeti, a tüzelőanyag
cellák fejlesztése és gyártása helyett elsősorban a felhasz
nálással és alkalmazással kapcsolatban adódhatnak a lehe
tőségek és majdan a tennivalók. A közlekedés területén 
várhatóan megjelennek a tüzelőanyag-cellás gépkocsik, 
amelyek működéséhez a megfelelő infrastruktúrát -  első
sorban töltőállomásokat -  kell biztosítani. Hasonló a hely
zet a portábilis berendezésekkel és az ezek áramellátását 
biztosító tüzelőanyag-cellás készülékekkel kapcsolatban.

Ennél tevékenyebb részvétel lehetősége adódik az ener
giatermelés és -szolgáltatás területén. Ez abból követke
zik, hogy a hazai gázipar privatizációja során jelentős po
zíciókat szerzett az a két nagy német energiaszolgáltató 
társaság -  az RWE és a Ruhrgas melyek Németország
ban élen járnak főleg a háztartási célú tüzelőanyagcella- 
rendszerek elterjesztésében. Ennek érdekében területi 
kísérleteket folytatnak, melynek során a cellaberendezé
seknek az egyes helyi viszonyok közötti alkalmasságát 
vizsgálják. Meg lehetne gondolni és előkészíteni ezeknek 
az ún. praxis teszteknek magyarországi helyi és szolgálta
tási viszonyokra történő kiterjesztését olyan tapasztalatok 
gyűjtése céljából, melyek kiegészítenék az eddigi megálla
pításokat, és felhasználhatók lennének az alkalmazás kon

dícióinak felmérésében és értékelésében, majdan pedig a 
hazai elterjesztés elhatározásában.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Szűcs M iklós: Tüzelőanyag-cellák II. A tüzelőanyag-cellák  
alkalmazása
A  tüzelőanyag-cellákban a vizes oldatok elektrolízisének fordí
tott művelete megy végbe, a hidrogén és oxigén reakciója hőter
meléssel és vízképződéssel egyidejűleg villamos áramot termel. 
A  csaknem 200 éves találmány hosszú ideig feledésbe merült, a 
hatvanas években az USA Apollo-programjának keretében éledt 
újra az űrhajók áramellátásának biztosítására. Majd rövidesen ki
derült, hogy a tüzelőanyag-cellák jelentős szerepet játszhatnak az 
energetika időszerű feladatainak megoldásában, főleg a kombi
nált ciklusú hő- és energiatermelésben, ezen belül is a decentrális 
energiaszolgáltatás szorgalmazott elterjesztésében. Használatuk 
előnye a hagyományos technológiákkal szembeni nagyobb hatás
fok és a káros emisszió jelentős csökkentésének lehetősége. Ez a 
körülmény hangsúlyozott szerepet játszik a mobilis alkalmazás
sal kapcsolatban elsősorban a közlekedés területén, a gépjármű
vek meghajtására történő használat során. Sokat ígérő területnek 
ígérkezik a tüzelőanyag-cellák portábilis alkalmazása, a villamos 
és elektronikus kis készülékek áramellátásának biztosítására.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 155 (2004)]

SUMMARY

M. Szűcs: Fuel Cells II. Application
In the fuel cells, the reverse process o f electrolysis o f aqueous 
solutions is taking place, the reaction o f oxygen and hydrogen is 
producing electricity, accompanied by heat generation and for
mation o f water. The almost 200 years old, almost forgotten orig
inal idea was re-invented in frames o f  the US Apollo Programme, 
to ensure the electric supply o f the spacecraft. It has became evi
dent later that fuel cells may play significant role in solving actu
al problems o f energy supply, mainly in combined cycle heat and 
energy production, particularly supporting decentralised energy 
supply. M ajor benefits o f the use o f fuel cells are higher efficien
cy and decrease o f harmful emissions. This is important in mobi
le applications o f fuel cells, when they are used in automobiles. 
Another promising field o f application is the portable use o f fuel 
cells, ensuring the power supply o f small electric equipments.
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EU-csatlakozás után

A Magyar Kémikusok Lapja jelen tematikus célszámának fő  aktualitása a csatlakozás és a szám megjelenése 
dátumának egybeesése. A témakörben megjelenő második célszámnak azonban más aktualitása is van: haza- 
ilag főleg politológusok körében egyre erősebb hangot kapott az a kritika, hogy a csatlakozással kapcsolatos 
tudásformák még nem kerültek be a magyar közvéleménybe. Ennek a kétségtelenül meglévő helyzetnek javítá
sa céljából bocsátjuk most olvasóink rendelkezésére az EU-csatlakozás vegyipari vonatkozásainak egy más te
matikai csokrát tartalmazó célszámunkat. Ebből sajnos technikai okokból kimaradt Bondár László kollegánk
nak, a Magyar Vegyipari Szövetség főtitkárának az EU vegyiparát bemutató közleménye, mivel az annak 
alapját képező előadása csak majd április 11-én hangzik el Egyesületünk Petrolkémiai Szakosztályának terve
zett előadóülésén. A közleményt természetesen soron kívül közöljük, remélhetőleg már a 6. számunkban.

Szerkesztőségünk nagy jelentőséget tulajdonít a május 1. nevezetes dátumának, az EU-csatlakozás időpont
jának és az azzal járó, remélhetőleg minél előbbi előnyös változásoknak. Ezért nem mondunk le a témakör 
szükség és lehetőség szerinti további szerepeltetéséről, amihez tisztelt olvasóink aktív közreműködését várjuk.

A Szerkesztőség

Hírek az EU 6. KTD Keretprogramjáról

BÚZÁS ILONA* 
HEILINGBRUNNER KLÁRA*

A 6. KTD Keretprogramban elnyert támogatásokról a 
CORDIS honlapon [1] tájékozódhatunk a „Find a project” 
rovatban, a http://www.cordis.lu/fp6/proiects.htm címen. 
Közleményünk összeállítása idején a pályázatok értékelé
se és a szerződéskötés „Az információs társadalom techno
lógiái” (IST) programban már eljutott abba a stádiumba, 
hogy a létrejött szerződéseket nyilvánosságra hozzák. 
Ezen az interneteimen az IST program eredményeiről azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy összesen 177 szerződést kötöt
tek meg, és ezek között 25 szerződésnek van magyar részt 
vevője. Rövidesen várható a támogatott projektekre vonat
kozó információ a többi prioritásban, illetve horizontális 
programban is.

Az olvasók szíves figyelmét elsősorban azért hívjuk fel 
az előbbi tájékozódási lehetőségre, mert elvileg lehetőség 
van arra, hogy egy-egy projekthez később újabb résztve
vők csatlakozhassanak. Az új típusú támogatási formák
ban (integrált projektek, kiválóságok hálózata) pedig arra 
kell számítanunk, hogy a projektek koordinátorai — a rész
vételi szabályokkal összhangban -  pályázatot fognak kiír
ni a projektekhez való csatlakozásra, ha a hosszú távú pro
jekt teljesítése kapcsán az majd aktuálissá válik.

A horizontális jellegű programok területén illusztráció
képpen a következőket tudjuk közölni.

Az első Marié Curie-pályázatok: benyújtott pályázat 
összesen 4 784; ebből 155 érintett magyar résztvevőt; az 
összes benyújtott pályázatból rangsorolásra került (forma
ilag megfelelt és a bírálati küszöbértéket meghaladta) ösz- 
szesen 900; ebből magyar részvétellel 42.

* BME OMIKK, Budapest

A tudományos és műszaki szükségletek előrejelzésére 
és támogatására irányuló kutatások (NEST): az első felhí
vásra 17, a második felhívásra 20 pályázatot nyújtottak be 
magyar részvétellel. Ezek még nem kerültek elbírálásra.

A magyar részvételről a későbbiekben fogunk bővebb 
tájékoztatást adni.

A pályázati lehetőségek és a támogatott projektek ta
nulmányozásával kapcsolatban azt tanácsoljuk az érdeklő
dőknek, hogy az érdekesnek ítélt tematikus prioritásokon 
túlmenően feltétlenül kövessék a keretprogram átfogó 
programjainak felhívásait is. „A kutatások széles körét át
fogó tevékenységek”, továbbá „Az Európai Kutatási Tér
ség (ÉRA) szerkezetének kialakítása”, valamint „Az ÉRA 
alapjainak megerősítése” programok ugyanis legalább ak
korajelentőséggel bírnak egy-egy téma EU-támogatási le
hetősége szempontjából, mint a tematikus prioritások.

E „horizontális” programok között is külön megemlít
jük a tudományos és műszaki szükségletek előrejelzésére 
és támogatására irányuló, a perspektivikusan jelentős té
mákat befogadó programot (New and Emerging Science 
and Technology: NEST), a kis- és középvállalkozások 
(KKV-k) részvételével folytatandó horizontális kutatási te
vékenységet, a nemzetközi együttműködések előmozdítá
sa érdekében előirányzott specifikus intézkedéseket 
(INCO). Ezek a programok egyaránt jelentősek a vállalko
zások és az oktató-, kutatóintézmények számára, és az ér
dekeltek bármely témával pályázhatnak, amely hozzájárul
hat az ÉRA szerkezetének kialakításához, illetve 
alapjainak megerősítéséhez.

Külön említjük továbbá a Marié Curie mobilitási akci
ók nyújtotta lehetőségeket, melyek magánszemélyek, kis-
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és közepes vállalkozások, kutatóintézetek és egyetemek 
számára egyaránt nyitva állnak. Arra is felhívjuk az olvasó 
szíves figyelmét, hogy az előző, tehát az 5. Keretprogram
ban elnyert támogatások kapcsán még várják a mobilitási 
akciókban részt venni kívánó kutatók jelentkezését.

A www.cordis.lu/improving/opportunities honlapon a 
még nyitott lehetőségek megtekinthetők.

A következő táblázatban ismertetjük a lapzártánkkor 
nyitott, közleményünk megjelenésekor még aktuális pá
lyázati felhívásokat. A pályázatok tanulmányozásához el
sősorban a CORDIS, a BME OMIKK, illetve Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjait [1, 4, 5] ajánl
juk.

Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése

Azonosító Kutatási terület /  támogatott akció Beküldési határidő Támogatás

Az információs társadalom technológiái

FP6-2002-IST-C Future and emerging technologies Folyamatos 2004. december 31-ig 60 millió euró

Nanotechnológia, nanotudományok, többfunkciós anyagok, új termelési eljárások
FP6-2003-NMP-TI-

3-main
Tematikus pályázati felhívás a 

„Nanotechnológiák és nanotudományok, 
tudásalapú multifunkcionális anyagok, új ter
melési eljárások és berendezések” területén

2004. május 12. 105 millió euró, de ebbe 
beleértendő az FP6-2003- 

NMP-TI-3-ncp felhívás 
költségvetése

Aeronautika és űrkutatás

FP6-2002-Aero-2
Tematikus pályázati felhívás az „Aeronautikai 

specifikus támogatási akció” területén
Új beadási határidők 

a munkaprogram módosítása 
után lesznek publikusak

7 millió euró

Élelmiszer-minőség és -biztonság

FP6-2003-Food-2-B Tematikus pályázati felhívás az 
„Elelmiszerminőség és -biztonság” területen

2004. szeptember 29. 5 millió euró

Fenntartható fejló'dés, globális változások és az ökoszisztéma

FP6-2002-Transport-2 Tematikus pályázati felhívás a fenntartható 
felszíni közlekedést támogató specifikus 

akciók témakörben

Új pályázatbeadási határidők a 
munkaprogram módosítása után 

lesznek publikusak

5 millió euró

Polgárok és kormányzatok a tudásalapú társadalomban 
Politikaorientált kutatás

A politika támogatása és a tudományos és technológiai szükségletek eló'rejelzése

FP6-2003-NEST-B-3 Új és újonnan megjelenő tudományos 
és technológiai fejlesztések -  nyílt pályázati 

felhívás

2004. szeptember 15. 14 millió euró

FP6-2003-NEST-B-4 Új és újonnan megjelenő tudományos 
és technológiai fejlesztések -  nyílt pályázati 

felhívás

2004. szeptember 15. 1 millió euró

A KKV részvételével folyó horizontális kutatási tevékenység

FP6-2003-SME-1 Kooperatív kutatási projektek 2004. október 21. 75 millió euró

A nemzetközi együttműködés támogatására irányuló speciális intézkedések
FP6-2002-INCO-

DEV/SSA-1
Speciális támogatási akciók 
a fejlődő országok számára

2004. szeptember 8.
2005. március 7.

2005. szeptember 7.
2006. március 6.

1 millió euró

FP6-2002-INCO-
MPC/SSA-2

Speciális támogatási akciók 
a mediterrán partnerországok számára

Ua. 0,6 millió euró

FP6-2002-INCO-
MPC/SSA-3

Speciális támogatási akciók 
a Nyugat-Balkán országai számára

Ua. 0,6 millió euró

FP6-2002-INCO-
Russia+NIS/SSA-4

Speciális támogatási akciók Oroszország és a 
többi szovjet utódállam számára

Ua. 0,6 millió euró

FP6-2002-INCO-
COMultilatRTD/

SSA-5

Speciális támogatási akciók a nemzeti kutatási 
politikák és tevékenységek multilaterális 

koordinációjához

Ua. 0,6 millió euró
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Azonosító Kutatási terület /  támogatott akció Beküldési határidő Támogatás

FP6-2003-INCO-
DEV-2

Speciális célzott kutatási projektek 
és koordinációs akciók 

a fejlődő országok számára

2004. szeptember 14. 36,2 millió euró

FP6-2003-INCO-
MPC-2

Speciális célzott kutatási projektek 
és koordinációs akciók a mediterrán 

partnerországok számára

2004. szeptember 14. 27,1 millió euró

A tevékenységek koordinálásának támogatása

ERA-NET/l/CA-SSA 
(all call dates)

A nemzeti vagy regionális szinten végzett 
kutatási tevékenységek koordinálásának és 

együttműködésének támogatása

2004. október 5.
2005. március 2. 
2005. október 4.

24 millió euró 2003-ban

Az Európai Kutatási Térség strukturálása

Kutatás és innováció
FP6-2004-INNOV-4

FP6-2004-INNOV-3

Regionális innovációs stratégiák, beleértve az 
új eszközöket és megközelítéseket 

Szellemi tulajdonjogi Helpdesk

2004. június 16. 

2004. június 16.

17,3 millió euró 

4 millió euró
Emberi eró'forrás és mobilitás

FP6-2002-Mobility-3 Marie Curie-akciók fogadóintézmények 
számára a tudástranszfer elősegítésére 2004. május 19. 85 millió euró

FP6-2002-Mobility-8 A kiválóságok támogatása 
(Marie Curie Grants) 2004. május Í8. 55 millió euró

FP6-2002-Mobility-9 Pályázati felhívás Marie Curie 
kiválósági díjakra 2004. május 18. 0,5 millió euró

FP6-2002-Mobility-l 1 Marie Curie európai reintegrációs támogatás Folyamatos beküldés 
2004. október 31-ig 
(csoportos értékelés)

39 millió euró

FP6-2002-Mobility-12 Marie Curie nemzetközi 
reintegrációs támogatás

Folyamatos beküldés 
2004. október 31-ig 
(csoportos értékelés)

17 millió euró

Tudomány és társadalom
FP6-2003-Science-

and-Society-7
„Governance, scientific advice, outreach 

and communication” 2004. május 11. 7,1 millió euró

FP6-2003-Science-
and-Society-8 René Descartes Díj 2004. május 11. 1,25 millió euró

Kutatás és képzés nukleáris területen (Euratom)

Euratom Call Open Speciális támogatási akciók, nemzetközi 
hozzáférés a nagy infrastruktúrákhoz, 

akciók az emberi erőforrás mobilitásának 
fejlesztésére és támogatására az „Euratom 

Research and Training Programme 
on Nuclear Energy” keretében

2004. október 12.
2005. április 12.

2005. október 11.
2006. április 11.

1,5 millió euró 
beküldési időpontonként

IRODALOM
[1] CORDIS honlap: www.cordis.lu
[2] Jeney Nóra nemzeti koordinátor előadása 2004. március 2-án
[3] Hanák Péter nemzeti koordinátor előadása 2004. február 19-én
[4] BME OMIKK 6. KP honlap: http://6kp.info.omik.bme.hu
[5] NKTH honlap: www.om.hu.

ÖSSZEFOGLALÁS

Búzás Ilona -  Heilingbrunner Klára: Hírek az EU 6. KTD 
Keretprogramjáról

A közleménynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet az EU 6. 
KTD Keretprogramja által nyújtott pályázati lehetőségekre.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 164 (2004)]

SUMMARY

I. Búzás -  K. Heilingbrunner: News on the 6th RTD Frame
work Programme of the EU

The aim o f the article is the call the attention on the possibil
ities for submitting proposals in the 6th RTD Framework Pro
gramme o f the EU.
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Egységes környezethasználati engedély

KÖRTVÉLYESSY GYULA*

Általános ismertetés

Az integrált szennyezésmegelőzésről és -szabályozásról 
(Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC) szóló 
96/61. számú közösségi irányelvet az Európai Tanács 
1996. szeptember 24-én fogadta el. A tagállamok 3 évet 
kaptak a megfelelő végrehajtási intézkedések meghozata
lára. Mivel ez irányelv és nem tanácsi rendelet, minden 
tagállam egyedileg alakíthatja ki a saját szabályozását, az 
irányelv csak a megfogalmazott eredmény elérésére köte
lez. Az IPPC irányelv kiemelkedő fontossága abban rejlik, 
hogy alapvetően eltérő környezetvédelmi szabályozási 
koncepció- és módszerváltást hoz.

A levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátások, il
letve a hulladéklerakás egymástól elkülönült kezelése és 
határértékekkel vagy más módon való külön-külön szabá
lyozása a múltban igen gyakran az egyes környezeti ele
mek közti szennyezés áthelyezésére ösztönzött, mintsem a 
környezet egészének védelmére. Az IPPC rendszer alapel
ve az, hogy a kibocsátásokat már eleve a keletkezésnél kell 
csökkenteni azzal, hogy a legjobb elérhető technikákat al
kalmazzuk, és integráltan minden környezeti szempontot 
figyelembe veszünk. Ezzel tudjuk a környezet egészét érő 
hatásokat a legjobban csökkenteni.

A szabályozás két pilléren áll: az engedélyezési eljárá
son és a legjobb elérhető technikák (BAT) alkalmazásán. 
Ezek mellett kiemelt jelentőséggel bír az információcsere 
követelménye a szabályozottak, a hatóságok és a tagálla
mok között, valamint a nyilvánosság részvétele az engedé
lyezési eljárásban.

Az irányelv melléklete 6 nagy csoportba sorolja az 
IPPC alá tartozó tevékenységeket:

1. energiaipar;
2. fémek termelése és feldolgozása;
3. ásványi anyagokat feldolgozó ipar;
4. vegyipar;
5. hulladékkezelés; valamint
6. egyéb tevékenységek (pl. faanyagokból származó 

anyagokat feldolgozó üzemek, tejfeldolgozó üzemek, vá
góhidak stb.).

A vegyiparon belül a szerves alapanyagok, a szervetlen 
alapanyagok, a műtrágyák, a növényvédő szerek, a bio- 
cidek, a gyógyszeralapanyagok (kémiai vagy biológiai fo
lyamatban) és a robbanóanyagok előállítását említi az 
irányelv. A hulladékkezelés esetén számunkra érdekes az 
ártalmatlanítás, ahol a hatály a 10 t/nap kapacitás felett 
kezdődik a veszélyes és 50 t/nap felett a nem veszélyes 
hulladékokra.

*1022 Budapest, Bimbó út 30.

Az IPPC a hatálya alá eső létesítmények számára olyan 
integrált engedély meglétét írja elő, ami egyszerre szabá
lyozza:

-  a szennyvízkibocsátást;
-  a levegőbe történő kibocsátásokat;
-  a szilárd hulladékokat;
-  a zajt; és
-  a létesítmény működését és irányítását.
Az IPPC irányelv szerint a hatálya alá tartozó létesít

ménynek úgy kell üzemelnie, hogy
• minden ésszerű megelőző intézkedést megtesznek a 

szennyezés ellen, különösen a Legjobb Elérhető 
Technikák (BAT) alkalmazása révén;

• nem okoznak jelentős szennyezést;
• megelőzik a hulladékok keletkezését, ahol hulladék 

keletkezik, azt újrahasznosítják, vagy ahol ez műsza
kilag és gazdaságilag lehetetlen, hulladéklerakóba he
lyezik el addig, míg elkerülik vagy csökkentik annak 
környezetre gyakorolt bármilyen hatását;

• az energiát hatékonyan használják fel;
• megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdeké

ben, hogy megelőzzék a baleseteket és csökkentsék 
azok következményeit;

• tevékenységük végleges leállításakor megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy el
kerüljék bármiféle szennyezés kockázatát, és az üze
melő telepet visszaállítsák kielégítő állapotába.

A legjobb elérhető technika jelentése az alkalmazott te
vékenységek és működtetési módszereik fejlettségének 
leghatékonyabb és legmagasabb színvonala, ami jelzi az 
adott műszaki berendezések gyakorlati megfelelőségét ar
ra, hogy biztosítsák az elvi alapot a kibocsátási határérté
kek meghatározásához, amely határértékeket úgy tervez
tek, hogy megakadályozzák, vagy ahol ez gyakorlatilag 
nem lehetséges, általánosan csökkentsék a kibocsátásokat 
és azok hatását a környezetre, mint egészre [1].

Az irányelv értelmében az Európai Bizottságnak köte
lessége a tagállamok érintett iparágai közötti hatékony in
formációáramlás segítése. E kötelezettség értelmében a bi
zottság létrehozta az Információcsere Fórumot (IEF, 
Information Exchange Fórum), és az Európai IPPC Irodát 
(European IPPC Bureau), melyek az Információcsere 
Program két kulcsfontosságú szervezetét alkotják. Utóbbi 
Sevillában működik, internetelérhetősége a következő: 
http://eippcb.irc.es. Az IPPC Iroda feladatai:

-  az Információcsere Fórum (IEF) munkaterve és 
iránymutatása alapján gyakorlati szinten működteti az in
formációcserét és -áramlást;

-  BAT Referencia Dokumentumok (BREF) formájában 
összegyűjti, feldolgozza és kiadja az aktuális BAT-mód- 
szereket, eljárásokat, jellemző határértékeket.
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Az iroda honlapján áttekinthető, hogy melyik BREF 
dokumentum milyen készültségi állapotban van, és mind
járt le is tölthető (angolul): http://eippcb.irc.es/pages/ 
FActivities.htm.

A márciusi állapot szerint 15 BREF dokumentum ké
szült el, és további 18 van valamilyen készültségi fázisban.

A BREF-ek felépítése általában a következő szerkeze
tet követi (bár a tématerület alapján ettől jelentős eltérések 
is megfigyelhetők):

Összefoglalás
Bevezetés
Általános információk: az iparágról, a létesítmények 

számáról, területi és kapacitásmegoszlásáról
Alkalmazottfolyamatok és technikák: az adott területen 

általánosan használt megoldások: milyen nyersanyagok
ból, milyen folyamatokkal, milyen hozadékkal és mellék
termékáramokkal működnek az egyes eljárások.

Jelenlegi kibocsátási és felhasználási szintek: az ipar
területen szokásos nyersanyag-felhasználási mutatókat, 
kibocsátási értékeket, energia-, vízfelhasználási adatokat, 
zaj- és esetleg szagterhelést mutat be. Nagyon fontos, hogy 
ezek általában igen széles határok között változnak, más
részt nem tekinthetők úgy, mint a BAT-ok által meghatáro
zott kibocsátási határértékek. Azokat a hatóság és a terme
lő, mérlegelés alapján, az adott helyre határozza majd 
meg.

BAT-esélyes technikák: itt azokat az eljárásokat (lehet 
többet is) soroljákfel a hozzájuk tartozó kibocsátási és fe l
használási adatokkal, melyek esélyesek arra, hogy BAT-ok 
legyenek.

A legjobb elérhető technikák: a fentiek közül azok, me
lyek a szakértői csoport szerint a leginkább megfelelnek a 
fenntartható fejlődés feltételeinek. Itt is megadják mind
azokat a kibocsátási-felhasználási adatokat, általában szé
les tartományban, melyek e technikák alkalmazásával el
érhetőek.

Fejlesztés alatti technikák: mindazok a megoldások, 
melyek még nem kiforrottak, de a jövőben BAT-okká vál
hatnak.

Következtetések, megjegyzések
Függelék

Látható, hogy a BREF-ek igen hasznos és informatív 
összefoglalói az adott szakterületnek, tehát nem csak IPPC 
engedély elnyerése céljából forgathatók. Például 2004 feb
ruárjában megjelent a fenti honlapon a finomkémiai BREF 
első változata, mely 233 oldalon igen részletes és hasznos 
információkat tartalmaz. Legalább ilyen fontos lenne, 
hogy ezek kidolgozásában a magyar szakértők is részt ven
nének, hiszen csak így biztosítható mind az ott ren
delkezésre álló hatalmas, soha nem publikált háttér-infor
máció megszerzése, mind pedig az adott területen termelő 
hazai vállalatok szempontjainak bekerülése a BREF-be.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium mellett 
működő IPPC iroda http://www.mtvsz.hu/eu/doc0112c. 
htm szervezésében több BREF magyar nyelvű tömörítése 
készült el, melyek CD-n hozzáférhetőek.

Az irányelv megvalósulása 
néhány EU-tagállamban, majd Magyarországon

A Magyar Vegyipari Szövetség aktív szerepet vállalt az eu
rópai vegyiparral kapcsolatos jogalkotás ottani tapasztala
tainak hazai átvételében azzal, hogy részt vett mind a 
CHEMLEG-1, mind ennek folytatásában, a CHEM- 
LEG/CFIEMFED-2 programban. A programban 2003. de
cember 8-9-én Brüsszelben kétnapos ismertető zajlott az 
IPPC irányelv bevezetésének európai tapasztalatairól. 
A részletes ismertetés a MAVESZ honlapján olvasható 
(www.mavesz.huL

Az ismertető legfontosabb tanulsága az volt, hogy ezt 
az irányelvet az európai tagországok teljesen sajátos és 
egyedi módon vezették be. Vonatkozik ez arra, hogy vagy 
külön rendeletet alkottak (Olaszország, Szlovákia, Csehor
szág, Bulgária), vagy csak néhány már meglévőt módosí
tottak (Németország, Anglia), vagy behelyezték a környe
zetvédelmi törvénybe (Szlovénia, Lengyelország), vagy 
nem is módosítottak semmit, mert úgy tekintették, hogy az 
eddigiek már tartalmazták ezt az elvet (Hollandia). Na
gyon érdekesen alakult az is, hogy mit tekintettek engedé
lyező hatóságnak. Van ahol a helyi önkormányzat fogja az 
integrálási feladatot össze (Lengyelország), van ahol vala
melyik szakterületnek adták ezt a feladatot (pl. Németor
szágban az emissziós hatóságnak), vagy a regionális kör
nyezetvédelmi hatóság adja ki az engedélyt, mint pl. 
nálunk vagy Csehországban és Szlovákiában, de némely 
országban a minisztériumi szint van a végső döntéssel 
megbízva (pl. Bulgária). Előfordul az is, pl. Olaszország
ban, hogy a kis létesítményeknél a helyi hatóság, a nagyok
nál a minisztériumi szint dönt az engedélyről.

Igen eltérő a megadott engedélyek száma is az egyes or
szágokban. Amíg Olaszországban például alig néhányat 
adtak még csak ki, addig Angliában és Németországban 
nem sokat foglalkoztak a meglévő üzemek engedélyezésé
vel. Úgy tekintették, hogy azok megfelelnek az IPPC 
irányelv követelményeinek, inkább az újakra koncentrál
tak.

Az IPPC irányelv hazai bevezetését a 193/2001. (X. 19.) 
korm.rendelet írja elő. Magyarországon az engedélyt szo
rosan összekapcsolták a környezeti hatásvizsgálattal.

A magyar és a német minisztériumok együttműködése 
révén négy hazai vállalatra 2002-2003-bán ún. próbaenge
délyezést hajtottak végre. Ezek között volt a TVK Rt. és a 
Biogal Rt. A négy vállalat és az érdekelt környezetvédelmi 
hatóságok 2004 januárjában a Környezetvédelmi és Víz
ügyi Minisztérium szervezésében egynapos ismertetőt tar
tottak a projekt tapasztalatainak megosztására. Az ország 
összes Környezetvédelmi Felügyelősége több személlyel 
képviseltette magát. Jelen voltak a szövetségek és több 
központi hivatal képviselői is. A részletes beszámoló a 
www.mavesz.hu honlapon olvasható. Az ankét legfonto
sabb tapasztalata az volt, hogy a kormányrendeletben elő
írt vállalat-hatóság egyeztetéseket igen célszerű minél 
gyakrabban végrehajtani, mert ez nagyon megkönnyíti a 
folyamatot.
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Az engedélyezési folyamat és a kibocsátási 
adatok nyilvánossága

A hazai szabályozás szerint az IPPC engedélyezésnél csak 
az új létesítmények esetén kell a nyilvánosságot bevonni. 
Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgálta
tást kell teljesítenie az Európai Szennyezőanyag Regiszter 
(EPER, European Pollution Emission Register) szabályai 
szerint (EU Bizottság 2000/479/EC határozata). Magyar- 
ország, mint tagállam részére az első adatszolgáltatás idő
pontja 2006. június lesz, a 2004. évi emissziós adatok alap
ján. Azonban Magyarország, a csatlakozó országok közül 
elsőként, már ez év elején megadta a 2001-es kibocsátási 
adatokat az EU-nak és azok, márciustól kezdve nyilváno
sak az EPER honlapján (www.eper.cec.eu.int). 87 hazai 
cég adatai láthatók itt mind a levegőbe, mind a vízbe éven
te kibocsátott adatokkal, kg/év egységben. A 87 közül 26 
létesítmény a vegyipari, de itt is figyelembe kell venni, 
hogy az adatok telephelyenkénti bontásban találhatók. 
A többi létesítmény főként erőmű, fémfeldolgozó és élel
miszer-feldolgozó vállalat. A „hivatalos” EPER honlap 
mellett, ahol az egyes kibocsátási adatsorok mellett 
magyarázó jegyzetek is találhatók, az EMLA, a Környeze
ti Menedzsment és Jog Egyesület honlapján http://emla.

hu/cgi-bin/mapserv?map=/home/emla/maps/eper/prtr.map 
is megtalálhatóak ugyanezek az adatok magyarul, de ma
gyarázatok nélkül.

IRODALOM

[1 \ M ayer Zoltán: Az integrált Szennyezésmegelőzés és Szabályozás (IPPC) 
irányelv és bevezetésének következményei, http://www.mtvsz.hU/vallalat/doc/3 
IPPC.doc

ÖSSZEFOGLALÁS

Körtvélyessy Gyula: Egységes környezethasználati engedély
Az egységes környezethasználati engedélyezés teljesen új szem
léletet hozhat a vállalatok életébe: a hatósággal való együttműkö
dés, a környezeti elemek egységes védelme, a nyilvánosság hosz- 
szú távon segíthet az előítéletek lebontásában.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 167 (2004)]

SUMMARY

Gy. Körtvélyessy: Integrated Pollution Prevention and Cont
rol
The Integrated Pollution Prevention and Control brings new 
aspects to the life o f the chemical companies: co-operation with 
authorities, prevent environmental damages for each compart
ments and open communication to the public each can help eas
ing biases.

Az üvegházi gázok emissziójának korlátozása az EU-ban

RÁCZ LÁSZLÓ* 
ALMÁSI MIKLÓS*

Bevezetés

A klímaváltozás, és az előidézőjeként emlegetett üvegházi 
gázok kibocsátásának stabilizálása és korlátozása a kilenc
venes évek elejétől kapott fokozódó figyelmet. Az 1992. 
évi Rio de Janeiró-i Éghajlatváltozási Keretegyezményt 
aláíró „fejlett” országok, köztük a volt szocialista orszá
gok is „úriemberi megállapodást” kötöttek arra, hogy
2000. évi szén-dioxid-kibocsátásuk nem fogja meghaladni 
a bázisévi (általában az 1990. évi) szintet. Bár e megálla
podást csak a vállalók egy része (köztük Magyarország) 
teljesítette, 1997-ben a Kiotói Jegyzőkönyvben már töb
ben, köztük az Európai Unió és Magyarország is jogilag 
kötelező érvényű csökkentési célokat vállaltak, kiterjeszt
ve azt további öt üvegházi gázra [metán, dinitrogén-oxid 
és három fluortartalmú gáz (HFC, PFC, SF6)]. A Jegyző
könyv a teljesítés költségeinek csökkentésére három „ru
galmassági mechanizmus” alkalmazását is lehetővé teszi. 
Idetartozó projektalapú mechanizmusok az „együttes 
megvalósítás -  JI” és a „tiszta fejlesztés mechanizmus 
CDM”, amelyek lényege, hogy egy fejlett ország egy má
sik fejlett országban (JI), vagy egy fejlődő országban 
(CDM) emissziócsökkentő projektet valósít meg saját fi

* Mól Rt., Budapest

nanszírozással, és cserében -  állami kötelezettségvállalás
sal -  „ingyenesen” sajátjaként számolhatja el a projekt 
eredményeként jelentkező emissziócsökkenés jó részét. 
A harmadik rugalmassági mechanizmus az „emisszióke
reskedelem” -  ET), amelynek keretében egyes emittálók 
adható/vehető kibocsátási engedélyeket (kvótát) kapnak, 
és engedélyezett kibocsátásuk a rendelkezésükre álló kvó
tamennyiséghez van kötve.

A JI és CDM mechanizmusok alkalmazását általában 
azon országok kezdeményezik, amelyekben a kiotói 
emissziócsökkentési vállalások belföldi teljesítése csak 
drágábban megoldható. Ez vonatkozik az EU-15-re, mint 
buborékra, Japánra és Kanadára is. Ezek az országok a ke
vésbé fejlettek és a fejlődők országaiban hatékonyabban 
tudnak emissziócsökkentő projekteket megvalósítani.

A Kiotói Jegyzőkönyv életbelépésének késedelme (és 
eddigi elmaradása) ellenére az Európai Unió 2003 októbe
rében irányelvet jelentetett meg az üvegházi gázemisszió- 
kereskedelemről. Az irányelv szerint a szén-dioxid-emisz- 
sziókereskedelem néhány ipari szektorra és a 20 MW 
feletti égetőművekre kiterjedően 2005. január 1-jétől indul 
az EU-25-ben, vagyis az új EU-tagországokban is. A di
rektíva a vegyiparban a jelenlegi hazai nomenklatúra sze
rint kiterjed a kőolaj-feldolgozásra és a vegyipari üzemek 
20 MW feletti teljesítményű égetőműveire (kivéve a vészé-
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lyes és kommunális hulladékégetőket). Európai szakmai 
szervezet véleménye szerint nem tartoznak az irányelv ha
tálya alá a pirolízis kemencék.

Az emissziókereskedelmi irányelv

A 2003. október 13-ai keltezésű 2003/87/EC számú emisz- 
sziókereskedelmi irányelv szerint az érintett üzemeltetők
nek („akiknek a technikai működtetés feletti meghatározó 
gazdasági hatalom delegálva van”) kibocsátóhelyi enge
délyt (permit-et) kell beszerezniük. A tagállamok kompe
tens szervei az üzemeltetők részére a 2005-2007-es és a 
2008-2012-es időszakokra szóló nemzeti allokációs terv 
keretében kibocsátási engedélyt (allowance-t), más szóval 
kvótát allokálnak. Az első időszakra a teljes kvótamennyi
ség legalább 95%-át ingyenesen osztják ki, a második idő
szakra pedig legalább 90%-át. A kvóta jogi értelmezés sze
rint vagyoni értékű jószág, kereskedelmi forgalomban 
adható-vehető a közösségen belüli jogi személyek, vala
mint egy közösségen belüli és egy megfelelő harmadik or
szágbeli jogi személy között. A tagállamokban a nyilvá
nosság számára is hozzáférhető regiszterben kell vezetni a 
kvótakibocsátást, -tartást, -transzfert és -beszolgáltatást. 
Közösségi szinten központi adminisztrátor végzi a nemze
ti regiszterekben átvezetett tranzakciók automatikus ellen
őrzését.

Az érintett üzemeltetőknek az adott naptári év elteltével 
az általuk kibocsátott, auditálással igazolt szén-dioxid- 
mennyiségnek megfelelő számú kvótát be kell szolgáltat
niuk. A többletkibocsátást kétszeresen büntetik: az ilyen 
kibocsátó a tonnánkénti többletért a 2005-2007-es évek
ben 40 EUR-t, 2008-2012 között pedig 100 EUR-t köteles 
fizetni, ezenfelül pedig pótlólag be kell szolgáltatnia a 
többletkibocsátásnak megfelelő számú kvótát. Az üzemel
tetőknél megmaradó kvótát az időszakok (2005-2007 és 
2008-2012) elteltével a tagállamok kompetens hatóságai 
érvénytelenítik, azonban az első időszak után azt újakkal 
helyettesíthetik, a második időszak után pedig kötelesek 
helyettesíteni. Ez tehát azt jelenti, hogy a 2007. évre tör
tént beszolgáltatás után az üzemeltetőknél megmaradó 
kvóták esetleg elveszhetnek.

A tagállamok bizonyos érintett berendezéseket átmeneti
leg, de legkésőbb 2007 végéig kizárhatnak az emisszióke
reskedelem hatálya alól. A tagállamok az első időszakban 
(2005-2007) az Európai Bizottság felhatalmazásával force 
majeure esetekben kereskedelmi forgalomba nem hozható 
többlet kvótátadhatnak az érintett üzemeltetőknek.

A tagállamok lehetővé tehetik, amennyiben a bizottság 
a konkrét kérelmet nem utasítja el, hogy az azonos szektor
ba tartozó érintett üzemeltetők egy teljes időszakra közös 
alapba (pooling-ba) tömörüljenek. Ez esetben az üzemel
tetők megbízottat neveznek ki, aki gazdálkodik a kvóták
kal. Hazai jogi értelmezés szerint a pooling csak nemzet
határokon belül érvényesíthető. Magyar javaslatra 
lehetőség van arra is, hogy az emissziókereskedelem hatá
lya alá tartozó berendezés üzemeltetője együtt lépjen fel a 
kereskedelem hatálya alá nem tartozó berendezés üzemel
tetőjével.

mkl

Az irányelvet 2004 végéig felülvizsgálják, ennek kere
tében sor kerülhet az irányelv által érintett szektorok szá
mának bővítésére (többek között a vegyipar, alumínium- 
ipar és közlekedés bevonására) és az érintett üvegházi 
gázok számának növelésére; ilyen jellegű változás 
2008-tól várható. Több más dolog mellett 2008-tól várha
tó a közösségi és a „nemzetközi” kvótakereskedelem ösz- 
szekapcsolódása is. Az EU emissziókereskedelmi irányel
vet az emissziómonitorozást és a jelentéseket szabályozó, 
idén megjelent határozatok (2004/156/EC, 280/2004/EC), 
és a kvótaallokáció útmutatója [COM(2003) 830] egészítik 
ki. Az EU előírásai szerint például az emissziós kvóták al
lokálásakor el kell ismerni a más EU-előírások teljesítésé
vel járó szén-dioxid-többletkibocsátást (ilyen helyzetben 
van például a kőolaj-feldolgozás, amelynek csökkenteni 
kell a gyártott üzemanyagok kéntartalmát, ami együtt jár a 
feldolgozási lánc hosszabbodásával, valamint az energia
felhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás növekedésével).

Két további szabályozást készítenek elő. Ezek egyike, a 
„linking irányelv” a JI és a CDM projektek eredményeként 
jelentkező emissziócsökkenésnek az ET-ben történő figye
lembevétele körülményeit szabályozná, egy másik határo
zat pedig a fluortartalmú üvegházi gázokat érintené.

A magyarországi alkalmazás

Hazánk csatlakozott a Kiotói Jegyzőkönyvhez, és 6%-os 
üvegházi gázkibocsátás-csökkentést vállalt, amelyet az 
1985-1987-es (kb. 100 Mt-ás) átlaghoz, mint bázishoz ké
pest a 2008-2012-es évek átlagában kell elérnünk. Az Euró
pai Unió 8%-os kibocsátás csökkentését vállalta az 1990. 
évi bázishoz képest. Magyarország emissziócsökkentési 
kötelezettségeit EU-csatlakozásunk nem módosítja.

A hazai jogalkotók a Jl-témájú (holland, japán, kana
dai) megkeresések kezelésére a JI hazai szabályozását 
igyekeztek előkészíteni azzal, hogy a kialakítandó intéz
ményi keretek, majd az emissziókereskedelemben is 
igénybe vehetők lesznek. Az EU emissziókereskedelmi 
irányelvének tavaly októberi megjelenésével, és EU-tagsá- 
gunkkal összefüggésben a hazai adaptáció kötelezettsége 
átterelte a figyelmet a Jl-ról az ET-re. 2004. március végén 
-  április elején az illetékes hazai minisztériumok érzékel
hetően nagy figyelmet fordítanak a hazai emissziókereske
delmi szabályozás és a 2005-2007-es évekre szóló alloká
ció előkészítésére.

Kihívás az iparnak

A szén-dioxid-kibocsátási engedélyekhez kötött üzemelte
tés új terhet és új kihívást is jelent az érintett üzemeltetők 
számára.

A CO2-emisszió a gazdálkodási eredményt, a verseny- 
képességet befolyásoló tényezővé válik. Utalhatunk arra, 
hogy például a 2005-2007-es időszakban bekövetkező egy
ezer tonnás kvótán felüli kibocsátásért büntetésként 10 M 
Ft feletti összeget kell fizetnie az érintettnek, és emellett 
piaci áron beszerzett kvótákkal törlesztenie is kell hiányát.
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Szimulációs példák szerint az is előfordulhat, hogy egy 
gyenge energiahatékonyságú üzemeltető kedvezőbb gaz
dasági eredményt ér el termelői kapacitásának csökkenté
se és a felszabaduló emissziós kvóták értékesítése útján, 
mint a teljes leterheléssel történő működéskor.

Új megvilágításba kerülhet az energiahatékonyság-ja
vítás értékelése. Fosszilis energiahordozók használata ese
tén az energia-fajlagosok javítása kisebb szén-dioxid- 
emisszióhoz és ezáltal kvótafelesleghez vezethet, a 
kvótaeladás pedig javítja az üzemeltető pénzügyi mérle
gét. Bővülnek az energiahatékonyság-javítási lehetőségek, 
hiszen a C 0 2-faktor (vagyis a potenciális büntetéselmara
dás, vagy a kvótafelesleg eladásából származó bevétel) fi
gyelembevételével korábban gazdaságtalannak ítélt fej
lesztések is előnyössé válhatnak. A szén-dioxid-faktort 
már a fejlesztési javaslatok gazdasági értékelésekor figye
lembe kellene venni, jutalmazni kellene a kibocsátás csök
kenéssel járó és büntetni a túlzott (a „benchmark” feletti) 
növekménnyel járó beruházásokat (ilyen szabályozásra 
hazai társaságainknál van is példa). Emiatt is felértékelő
dik a legjobb elérhető technika (BAT) alkalmazása. A ha
zai jogalkotók egyébként hajlanak arra, hogy nemzetközi 
összehasonlító adatokat vegyenek figyelembe a kvótaallo
káláskor. Az érintettek számára fontossá válik majd az 
emissziókvótákkal való gazdálkodás is.

Iparágunk egyes létesítményei révén már 2005-től ré
szese lesz az emissziókereskedelmi irányelvnek, és nem 
kizárt, hogy 2008-tól teljes egészében az akkorra még szi
gorúbbá váló szabályozás hatálya alá esik. A szükségből 
erényt kell csinálnunk, az emissziókereskedelmi irányelv
szektorunk energetikai korszerűsítésének segítője lehet. 
A felkészülést versenyképességünk javítása érdekében is 
mielőbb el kell kezdenünk.

ÖSSZEFOGLALÁS

Rác: L ászló -A lm ási Miklós: Az üvegházi gázok emissziójának 
korlátozása az EU-ban
A közlemény röviden ismerteti a klímaváltozás korlátozására ho
zott főbb nemzetközi megállapodásokat, az EU emissziókereske
delmi irányelvét, a magyarországi felkészülést és az iparágunk 
előtt álló kihívásokat.

[Magy. Kém. Lapja, 59. 169 (2003)] 

SUMMARY

L. Rácz -  M. Almási: Limitation of Greenhouse Gas (GHG) 
Emissions in the EU
The article briefly reviews main international agreements for the 
limitation o f GHG, the EU emission trading directive, prepara
tion in Hungary and challenges for the chemical industry.

Áfa az Európai Unióban

MOLNÁR EDIT*

Bevezetés

Az adózásban széles körben alkalmazottak azok az adók, 
amelyek valamilyen formában az áruk és szolgáltatások 
forgalmazásához kapcsolódnak. A forgalmi adónak két 
speciális formája van, a fogyasztási adó és a hozzáadott ér
tékadó. A hozzáadott értékadó szélesebb körben Európá
ban terjedt el, először Franciaországban vezették be 
1954-ben. Az EU tagállami körében általános, és az EU új 
tagjai körében a belépés előfeltételeként kötelező. 
Az Amerikai Egyesült Államokban ma sem alkalmazzák 
ezt az adótípust, helyette kumulatív, többfázisú adóztatás 
van, ami azt jelenti, hogy a termék értékesítésekor min
denkor forgalmi adót számítanak fel. A hozzáadott érték 
típusú adó lényege, hogy azt csak a végső felhasználó fi
zeti meg. A termék előállításához vásárolt alapanyagok
nál, szolgáltatásnál, valamint a továbbértékesítésre vásá
rolt termékeknél az előzetesen felszámított adót az 
értékesítéskor felszámított adóból le lehet vonni. Ennek 
számbavétele, nyilvántartása komoly terhet jelent a gyár
tóknak és értékesítőknek egyaránt.

* Mól Rt., Budapest

A hozzáadott értékadót Magyarországon általános for
galmi adónak (áfa) hívjuk. Az elnevezés nem a legszeren
csésebb, mivel forgalmi adó korábban is volt, és bizonyos 
termékeknél ma is van.

Jogharmonizáció

Az Európai Közösség (EK) célja egy egységes, közös piac 
megteremtése, a tagállamok piacának harmonizálásán ke
resztül. Az EK a célt a „négy szabadság” elvének megva
lósításával kívánja elérni. Ez az elv a termékek, a szolgál
tatások, a tőke és a munkaerő szabad, korlátozások nélküli 
áramlását mondja ki a közösségen belül. A tőke, a munka
erő, a termékek és szolgáltatások szabad áramlásának leg
főbb akadálya a mozgással kapcsolatos költségekben kere
sendő. Ennek megfelelően a legfontosabb EK-irányelvek 
ezeket a költségeket próbálják csökkenteni, vagy teljesen 
megszüntetni.

Az áruk és szolgáltatások szabad áramlását gátoló for
galmi adók egységesítésével, az egységes belső piac meg
alkotásával az EK irányelveinek egész csoportja fog
lalkozik. A forgalmi adókkal és az egységes piac 
megteremtésével foglalkozó irányelvek célja, hogy elke
rüljék a vámolással kapcsolatos adminisztratív kötelezett
ségeket, a vámvizsgálatból eredő szállítási késedelmeket
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és az importot terhelő forgalmi adó finanszírozásának a 
szükségességét. Ennek érdekében megszüntették a közös
ségen belüli határokat, és az áfát a termékbeszerzések után 
a beszerzés államában kell megfizetni, így további eljárás 
a határoknál nem szükséges. A vámdokumentációt váltot
ta fel negyedéves bevallási és havi statisztikai rendszer. 
Az Európai Unióban 1967-ben fogadták el az első 
áfairányelvet (67/227/EGK, 67/228/EGK), amelynek cél
ja, hogy az akkori tagországok kísérletet tegyenek a kumu
latív többfázisú forgalmi adó lecserélésére. Ezen irányelvek 
alapján 1973. január 1-jétől valamennyi akkori tagállam be
vezette a hozzáadott érték típusú adót. Az Európai Tanács 
1977. május 17-én kiadta a 77/388/EGK számú 6. irány
elvét a tagállamok forgalmi adóval kapcsolatos szabályai
nak összehangolásáról. Az irányelv elfogadtatásának az 
volt a célja az uniós országok gyakorlatában, hogy össze
hangolják az adóalapok meghatározását és az adólevonási 
szabályokat, harmonizálják a tagországok áfarendszerét, a 
tagországok egységes adómentességi listát alkalmazzanak, 
valamint egységes legyen az adó megfizetésé
ért felelős személy meghatározása.

Többszöri módosítás után az irányelv jelenleg is hatály
ban van. Kezdettől fogva (1987) a magyar törvényalkotók 
a lehetőségekhez mérten arra törekedtek, hogy a magyar 
törvény vegye figyelembe a nemzetközi szabályozás elő
írásait, 1996-tól pedig a harmonizáció már céltudatos tö
rekvés lett.

A 6. irányelv célul tűzte ki a kulcsok harmonizálását is, 
amely a mai napig nem sikerült. Már 1977-ben meghatá
rozták, hogy a normál kulcs minimum 15% legyen, a ked
vezményes kulcs pedig érje el minimum az 5%-ot, de ked
vezményes kulcsból két különböző nagyságú is lehet. 
Az irányelv elfogadásakor a legtöbb országban voltak 
0%-os kulcs alá tartozó termékek, amelyet ma már a több
szörösen módosított irányelv -  különösen a belépni kívánó 
országoknak -  nem enged meg.

Az EU-csatlakozással változó jogszabályi 
környezet

Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal 2004. május 
1-jétől Magyarország is részévé válik az EU egységes bel
ső piacának. Ennek következtében a jelenlegi és a csatla
kozó új tagállamokkal folytatott kereskedelem tekinteté
ben megszűnik a vámellenőrzés, a tagállamok között 
értékesített árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan meg
szűnnek a vám- és adóhatárok.

Az egységes belső piac a tagállamok közötti tranzakci
ók egységes adókezelését igényli, a határátlépést kísérő 
vámeljárás hiányában pedig szükségessé válik az adózók 
adatszolgáltatási és adminisztrációs kötelezettségeinek új
raszabályozása, a tagállamok ellenőrzési lehetőségeinek 
fenntartása érdekében.

A közösségi jogszabályok egy része közvetlenül hatá
lyos lesz Magyarországon a csatlakozás napjával (pl. a Kö
zösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/1992. EK ta
nácsi rendelet), míg más részét át kell ültetni a belső 
jogszabályokba (pl. 6. áfairányelv). Ezért számos jogsza
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bályi változtatás lép hatályba Magyarországon 2004. má
jus 1-jével.

Közösségi adószám

A közösségi adószámnak a közösségen belüli kereskede
lemben van jelentősége, ugyanis az adófizetésre kötelezet
teknek közösségi adószámmal kell rendelkezniük, ha az 
ún. belső piaci kereskedelemben részt kívánnak venni. 
A belső piaci kereskedelem a tagállamok egymás közötti 
határain átnyúló ügyleteket jelenti.

A közösségi adószám képzése automatikusan, a HU 
előtag és a jelenlegi adószám 8 jegyének alapján történik. 
Kibocsátása azonban nem automatikus: a közösségi adó
számot változás bejelentő lapon kell kérni. Egyszerűsítési 
okokból az Adóhivatal 2003. augusztus 15-ig megküldte a 
közösségi adószámot azon adózóknak, akik az áfabevallá
suk szerint EU-tagországokkal folytatnak kereskedelmet.

A közösségi adószám üzleti partnernek (eladónak, illet
ve vevőnek) történő megadásával a közösségen belüli ter
mékbeszerzések, termékértékesítések egy része, valamint 
bizonyos szolgáltatások esetén az adó megfizetése általá
ban a vevő kötelezettsége lesz. Ilyen esetekben az eladó 
mentesül az áfa felszámítása és megfizetése alól és a vevő 
fogja helyette az áfát megfizetni a saját országában érvé
nyes adómérték mellett. A vevő az áfát -  amennyiben jo
gosult rá -  levonásba helyezheti (a rendszer működése 
ilyen szempontból hasonló lesz az importszolgáltatások je
lenlegi kezeléséhez).

Az eladó oldalán történő áfamentesítés érdekében külö
nös hangsúlyt kell fektetni a más tagállambeli üzleti part
nerek által megadott közösségi adószám ellenőrzésére, így 
annak vizsgálatára, hogy vajon a vevő ténylegesen adó- 
alany-e, illetve az adóalany vevő által megadott közösségi 
adószám ténylegesen az azt rendelkezésre bocsátó sze
mélyhez tartozik-e.

A május l-jével csatlakozó államok vállalkozásainak 
adatait folyamatosan töltik fel a nemzeti adóhatóságok, és 
ezek csak május 1-je után lesznek elérhetők és ellenőriz
hetők.

Ha a közösségen belüli értékesítés kapcsán a magyar 
adózó nem számít fel áfát az adómentességre hivatkozva, 
azonban a számlán feltüntetett, másik tagállambeli üzletfél 
közösségi adószáma hiányzik vagy nem valós, akkor a ma
gyar adózónak meg kell fizetnie a magyar áfát, és vállalnia 
kell az adóhiány jogkövetkezményeit.

Összesítő jelentés

A z  Összesítő jelentés arra szolgál, hogy a tagállamok adó
hatóságai ellenőrizni tudják, hogy az adóalanyok milyen 
közösségi adószám alatt kereskedtek a közösségen belül, 
és beazonosíthassák, illetve kizárhassák az adóelkerülési 
eseteket.

Összesítő jelentést mindazon tagállamokban be kell 
nyújtani, ahol az adózó regisztrált áfa szempontból, és az 
ottani áfaazonosító száma alapján a közösségen belüli ke
reskedelemben részt vesz. Az Összesítő jelentés tartalmát 
a tagállamok adóhivatalai elektronikusan feldolgozzák, és
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a közösségi adószám alapján leválogatott adatokat meg
küldik az érintett államok Központi Kapcsolattartó Irodái
nak.

Magyarországon a jelentést negyedévente, a negyedév 
utolsó adómegállapítási időszakáról benyújtandó áfa
bevalláshoz csatolva kell benyújtani, a negyedévet követő 
hó 20. napjáig.

Intrastat

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után a vámhatá
rok megszűnésének ellenére is biztosítani kell a tagálla
mok közötti kereskedelem nyilvántartását. Az Intrastat egy 
statisztikai rendszer, mely a közösségen belüli árumozgá
sokat követi, tehát a közösségen belüli termékértékesítésre 
és termékbeszerzésekre vonatkozik, viszont a közösségen 
belüli szolgáltatásnyújtásra és -igénybevételre nem. Ennek 
megfelelően az adatszolgáltatás kétirányú, a másik tagál
lamba történő termékkiszállításokat és a másik tagállam
ból történő termékbeérkezéseket kell jelenteni.

Az Intrastat adatszolgáltatást Magyarországon a KSH 
kezeli és felügyeli. A közeljövőben várható az Intrastat 
Kézikönyv megjelentetése, amely fogalmi meghatározá
sokkal, teljes körűen, közérthető módon, esettanulmá
nyokkal, példákkal kiegészítve segíti az adatszolgáltatók 
felkészülését. A jelentést havi gyakorisággal kell benyújta
ni, papír alapon vagy elektronikus úton.

Tagállamok közötti információcsere az ellenőrzés 
elősegítése érdekében

Az ellenőrzési, statisztikai-nyilvántartási célokat szolgáló 
rendszerek (Összesítő jelentés, Intrastat) mellett ellenőrzé
si célokat szolgál a kapcsolattartó irodák rendszere is. Min
den tagállamban felállítanak központi kapcsolattartó irodát 
(Magyarországon ez a Központi Kapcsolattartó Iroda), 
amely adatokat szolgáltat az adott tagállamban működő 
adózókról a másik tagállam adóhatósága kérésére. 
Az adatszolgáltatás irányulhat egyes ügyletekre is, ezen 
belül a szerződés ügyleti értékére, a teljesítés dátumára 
vagy a számla számára is.

A tagállamok között működik a VIES rendszer, amely 
állandó adatszolgáltatást jelent a nemzeti adóhivatalokhoz 
az Összesítő jelentésekben közölt adatok alapján.

A közösségen belüli ügyletek 
alapvető szabályai a csatlakozás után

Az EU-n belüli vámhatárok megszüntetése és a jelenleg is 
eltérő nemzeti adókulcsok alkalmazása speciális áfakeze
lési módszerek bevezetését igényli a tagállamok közötti 
kereskedelmi ügyletek tekintetében a versenysemlegesség, 
illetve az adóbevételek biztosítása érdekében.

A tagállamok a termékértékesítések tekintetében a har
monizálás során az ún. rendeltetési ország elvét érvényesi- 
tették, ami általánosságban azt jelenti, hogy az értékesítés 
ott adózik, ahol a terméket használják és nem ott, ahol azt

létrehozták. Emellett azonban a 6. áfairányelv számos 
esetben a rendeltetési ország elvétől eltérő szabályokat, il
letve átmeneti rendelkezéseket határoz meg, amelyek kü
lönösen a közösségen belüli termékmozgások szabályait 
teszik bonyolulttá.

A jelenleg hatályos magyar áfatörvény szabályai alap
vetően összhangban állnak a 6. áfairányelv alapszabályai
val, azonban hiányoznak belőle a speciális, közösségen be
lüli tranzakciókat kezelő rendelkezések. A vonatkozó 
szabályokat az áfatörvény 2004. május l-jével életbe lépő 
rendelkezései tartalmazzák. Ennek eredményeképpen új 
fogalmak kerülnek majd bevezetésre, illetve bizonyos fo
galmak jelentése megváltozik.

A termékmozgásokkal kapcsolatos legfontosabb válto
zás, hogy ezután importnak, valamint exportnak csak az 
olyan értékesítések minősülnek, amelyeket Magyarország 
EU-n kívüli országokkal (ún. harmadik országokkal) bo
nyolít. Az EU-tagállamokkal folytatott tranzakciók pedig 
ezután közösségen belüli termékértékesítésnek, illetve kö
zösségen belüli termékbeszerzésnek fognak minősülni.

Közösségen belüli termékértékesítés és -beszerzés

Olyan termékértékesítések esetében, amikor az értékesített 
terméket elszállítják az egyik tagállamból a másikba, és az 
eladó regisztrált adóalany a termék feladásának országá
ban és a vevő is regisztrált áfaalany (de nem alanyi adó
mentes) a rendeltetési országban, akkor az eladó közössé
gen belüli termékértékesítést, a vevő pedig közösségen 
belüli beszerzést valósít meg. Ez esetben az eladó közössé
gen belüli termékértékesítésének teljesítési helye a feladá
si országban van, azonban az eladó áfamentesen számláz
hatja ezen értékesítését adóalany vevőjének, annak 
közösségi adószáma ismeretében (áfamentesség levonási 
joggal, gyakorlatilag a jelenlegi exportértékesítés 0% adó
kulcsának megfelelően).

A másik oldalon a vevő közösségen belüli termékbe
szerzése tekintetében a teljesítés helye a termék feladásá
nak vagy fuvarozásának rendeltetési helye, tehát ahová a 
termék érkezik. Az adóalany vevő köteles a rendeltetési 
országban teljesített beszerzése tekintetében az áfát felszá
mítani az ottani szabályoknak megfelelően. A vevő a fel
számított áfát ugyanabban az adómegállapítási időszakban 
levonásba is helyezheti, amennyiben egyébként jogosult a 
levonásra.

Fontos, hogy a csatlakozástól a közösségen belüli ter
mékkereskedelmi ügyleteknél az adófizetési kötelezettség 
keletkezésének időpontjára új szabályok vonatkoznak. 
Az adófizetési kötelezettség a teljesítés napját magában 
foglaló hónapot követő hó 15. napján keletkezik. Azonban, 
ha a számlát vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatot ennél korábban bocsátották ki, a 
számla vagy a bizonylat kelte lesz az adófizetési kötele
zettség keletkezésének időpontja.

A teljesítés időpontja közösségen belüli ügyleteknél 
megegyezik az azonos belföldi ügyletek teljesítési idő
pontjával, amelyet -  főszabály szerint -  továbbra is a Ptk. 
alapján kell meghatározni.
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A szolgáltatások áfakezelése a csatlakozást követően nem 
változik a tekintetben, hogy a nyújtott (vagy igénybe vett) 
szolgáltatások ellenértékén akkor kell magyar áfát felszá
mítani, ha a szolgáltatás teljesítési helye Magyarországon 
van. Ha a szolgáltatás teljesítési helye Magyarország terü
letén kívül (más EU-tagállamban vagy a közösség terüle
tén kívül) van, akkor a szolgáltatás a magyar áfatörvény 
hatályán kívül esik, tehát a szolgáltatásnyújtás ellenérté
kén nem kell magyar áfát felszámítani.

A szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó, jelenleg 
hatályos áfaszabályozásunk alapvetően harmonizált a 6. 
áfairányelvvel. A nyújtott szolgáltatások teljesítési helyé
nek főszabály szerint a csatlakozást követően is a szolgál
tatást nyújtó székhelyét, illetve állandó telephelyét kell te
kinteni. Az áfamódosítás 15. § (2)-(8) bekezdései, illetve 
az új 15/A. §-a pedig azokat a szolgáltatásokat sorolja fel, 
amelyek teljesítésének helyét ettől eltérően, például a szol
gáltatás tényleges teljesítésének helye vagy a szolgáltatás 
megrendelőjének székhelye, telephelye határozza meg.

Ugyanakkor a csatlakozással néhány szolgáltatásnál, 
valamint a tipikus közösségen belüli szolgáltatásnyújtások 
esetében megváltoznak a teljesítési hely meghatározásá
nak szabályai. Több ponton változik a nem adóalany sze
mélyeknek nyújtott szolgáltatások teljesítési helyének 
meghatározása is. Emellett az áfamódosítás bizonyos szol
gáltatások esetében a szolgáltatás tényleges hasznosításá
nak helye szerint határozza meg a teljesítés helyét.

Alapvetően nem változik az a szabályozás, hogy bizo
nyos szolgáltatások igénybevétele esetén az áfát a szolgál
tatás megrendelője számítja fel (melyet az adólevonás fel
tételeinek teljesítése esetén levonásba is helyezhet), 
amennyiben a szolgáltatást nyújtó székhelye Magyar- 
országon kívül van. Azonban ennek feltételeit az áfamódo
sítás a 6. áfairányelvvel összhangban pontosította, illetve a 
közösségen belüli ügyleteknél kiterjesztette ezen elszámo
lás alkalmazási lehetőségeit.

A szolgáltatások esetében az adófizetési kötelezettség 
keletkezésének időpontja alapvetően nem változik a csat
lakozást követően, a közösségen belüli szolgáltatásnyújtás 
és igénybevétel esetében sem. Bizonyos szolgáltatások 
esetében azonban (pl. vagyoni értékű jogok átengedése, 
bérbeadás, előfizetéses újság- és folyóirat-értékesités), 
megváltozik az adófizetési kötelezettség keletkezési idő
pontjának meghatározása.

ÖSSZEFOGLALÁS 

Molnár Edit: Áfa az Európai Unióban
A közlemény áttekinti az Európai Unió áfa (általános forgalmi 
adó) szabályozásának a termékekre és szolgáltatásokra vonatko
zó elemeit, különös tekintettel a hazai szabályozásban beálló vál
tozásokra.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 171 (2004)]

A szolgáltatásokra vonatkozó főbb változások

E. Molnar: VAT in the European Union
The article reviews the elements of the EU VAT (Value Added 
Tax) regulation for products and services, with special attention 
to the changes in the Hungarian legislation.

SUMMARY

Felhívás együttműködésre 
a COST keretében

(COST = European Cooperation in the field o f Scientific 
and Technical Research)

D31 Action: Organizing Non-Covalent Chemical 
Systems with Selected Functions

A program az alábbi szakmai területeket öleli fel:

• Directed Tools and Methods
-  High Yield Synthesis by Template Effects
-  Structural Methodology for Functional Molecular 

Organised Systems
• Specific Concepts and Strategy

-  Tectonics
-  Molecular Organisations on Surface and Confined Space
-  Low Molecular Weight Organogelators
-  Control o f Mechanical Bonding

• Selected Functions
-  Reactivity
-  Electronic and Ionic Conduction
-  Optical, Chiroptical and Electronic Signaling
-  Transduction
-  Magnetic Coupling

•  Additional Topics
-  Generation o f Diversity (Dynamic and Virtual 

Librairies with Functions)
-  Receptor-based functional Architectures
-  Chirality Generation and Amplification through 

Self-Assembly
-  Conformational Control o f Self-Assembled Structures 

by External Stimuli
-  Biomimetic Functional Molecular Assemblies
-  Channel Formation through Supramolecular 

Organisation and Self-Assembly

Az 5-éves program
2004. február 27-től 2009. február 26-ig tart.

Jelenleg a nemzetközi munkacsoportok szervezése kezdődik 
meg. Egy munkacsoportban 5 európai ország kutatóinak kell 
közös pályázatot benyújtani.
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Személyi hírek________________

2004. évi Akadémiai Ifjúsági Díjas kémikusaink

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
által 1972-ben alapított díjat egyéni mun
kával elért tudományos és műszaki ered
ménye jutalmaként 26 fiatal kutató nyerte 
el 2004-ben. A díj az akadémiai tudomá
nyos kutatóhelyen dolgozó 35 év alatti fia
tal kutatók szakmai munkájának ösztön
zésére és a kiem elkedő tudományos 
eredmények elismerésére szolgál. A díjat 
alapító főtitkári utasítás a benyújtható pá
lyázati témák típusainak széles körét hatá
rozta meg, nevezetesen: könyv, cikk, cikk
sorozat, szabadalom, találmány, doktori 
értekezés, berendezés tervezése, építése, 
amelyek elismerő hazai vagy külföldi szak
mai visszhangot váltottak ki. Az elmúlt év
tized pályázati kiírásai és értékelési meto
dikája a pályamunkák tudományos értékére 
helyezi a hangsúlyt, a pályamunka tudo
mányelméleti, tudomány-módszertani, kul

turális vagy oktatási jelentősége és társa
dalmi hasznossága mellett.

A pályázatot a tem atikailag illetékes 
akadémiai intézm ény igazgatójához kell 
benyújtani, aki azt az intézmény szakmai 
zsűrijének vélem énye alapján értékeli, 
majd a pályamunkát az értékeléssel együtt 
megküldi az MTA titkárságának. Az MTA 
titkársága illetékes tudományterületi főosz
tálya -  szakértők bevonásával -  rangsorol
ja  a pályam űveket, am elynek alapján az 
Akadémia főtitkára -  meghatározva a díja
zásra fordítható keretösszeget -  dönt a dí
jak  odaítéléséről. Az Akadémiai Ifjúsági 
Díjat alapítása óta közel 500 fiatal tudós 
kapta meg. Az Akadémiai Ifjúsági Díj ok
levéllel és pénzjutalommal jár, amelynek 
összege egyéni pályázat esetén 100 000 fo
rint, együttes pályázat esetén személyen
ként legalább 40 000 forint.

A 2004. évi díjakat Kroó Norbert, az 
MTA főtitkára adta át a március 16-án ren
dezett ünnepélyes fogadáson 26 fiatal tu
dósnak, köztük a matematika és természet- 
tudományok területén:
Forintos Henriettának (MTA-BME Szer

ves Kémiai Technológiai Kutató- 
csoport) „A foszforatomon trialkilfenil- 
helyettesítőt tartalmazó gyűrűs foszfin- 
oxidok és dim etil-acetiléndikarbonát 
reakciója”,

Megyes Tündének (Kémiai Kutatóközpont 
Kémiai Intézet) „Elektronszolvatáció 
mechanizmusának vizsgálata és értel
mezése” és

Simon Ágnesnek (Kémiai Kutatóközpont 
Kémiai Intézet) „Im m unrendszeri és 
idegrendszeri receptorok jellem zése 
molekulam echanikai és bioinfor
matikai módszerekkel” 

című pályamunkájáért.
A kitüntetetteknek gratulálunk, és to

vábbi sikereket kívánunk.

Harmadik alkalommal osztották ki
(Budapest, 2004. március 6.)

A magyar egészségügyben dolgozók kuta
tásainak ösztönzésére a Sanofi-Synthélabo
2001-ben díjat alapított. A díjat három ka
tegóriában osztják ki a pályázók között:

-  Életműdíjat az egészségügyben dol
gozók közösségének javaslata alap
ján  olyan kiem elkedő szakemberek 
kaphatnak, akik országosan elismert, 
iskolát teremtő elméleti, gyakorlati és 
szervezői munkát fejtenek ki. Az első 
díjazott István Lajos professzor volt, 
tavaly pedig két pályázó is részesült 
ebben az elismerésben: Farsang Csa
ba professzor és Nagy Zoltán pro
fesszor.

-  A Szakmai Díjat olyan 45 évnél fiata
labb pályázók kaphatják tudományos 
dolgozatukért, megjelenés előtt álló 
publikációjukért, akik az aterotrom- 
bózis és a hipertónia kutatásában ér
tek el kiváló eredményeket.

- A z  egészségügyi kezdeményezés ka
tegóriában a saját szakmai területén

a Sanofi-Synthélabo Díjakat

kiemelkedő szerepet betöltő szakem
bereket, szakápolókat, gyógytorná
szokat vagy team eket jutalm azzák, 
akik szűrővizsgálatok elvégzésében, 
feldolgozásában, az ápolási gyakor
latban hoztak újat.

A 2003-ban kihirdetett és beadott pá
lyázatok értékelése után a díjakat 2004. 
március 6-án osztották ki a Károlyi Palotá
ban.

Az Életmű kategóriában (1 millió Ft) az 
idei díjazott Schuler Dezső professzor. 
1927-ben született Budapesten. Egyetemi 
tanulmányait a Budapesti Orvostudományi 
Egyetemen végezte „summa cum laude” 
minősítéssel. Dolgozott az I. sz. Kórbonc
tani és K ísérleti Rákkutató Intézetben, 
majd 1954-től a SOTE II. sz. Gyermekkli
nikán 1997-ig, nyugdíjazásáig. Tanszékve
zető egyetemi tanár 1976 és 1994 között. 
1976-tól 1997-ig az Országos Csecsemő- 
és Gyermek-egészségügyi Intézet főigaz
gatója. Eddig 276 tudományos dolgozatot

publikált, közülük 133 idegen nyelven je 
lent meg. 3 szakkönyv szerzője (közülük 1 
nívódíjban részesült), 15 szakkönyvben 
társszerző. Számos szakmai díj és emlék
érem tulajdonosa, 1997-ben m egkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Közép- 
keresztjét. 5 évig elnöke volt a M agyar 
Gyermekorvos Társaságnak, tagja az On
kológus Társaságnak, a Korányi Sándor 
Társaságnak. A Magyar Gyermekorvosok 
Társasága Gyermekonkológiai Szekciójá
nak tiszteletbeli örökös elnöke, alapító tag
ja  és tiszteletbeli elnöke a Magyar Humán- 
genetikai Társaságnak. A Nemzetközi 
Gyermekonkológiai Társaságnak 3 évig el
nöke volt, em ellett számos kiem elkedő 
nemzetközi társaság tagja. Segítségével lé
tesült a Tumor-Leukémiás Gyermekekért 
Alapítvány, amely lehetővé tette, hogy a 
SOTE II. sz. G yerm ekklinikán korszerű 
berendezéseket szerezhessenek be.

Elévülhetetlen érdeme, hogy hazánk
ban európai szintű a gyermekonkológia. 
Schuler Dezső professzor munkája ered
ményeként 1971-ben az Országos Onkoló
giai Intézet és az Országos Hematológiai
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és Vértranszfúziós Intézet támogatásával 
létrejött az Országos Gyermekleukémia 
Terápiás Munkacsoport, amely Gyermek
onkológiai Hálózattá alakult. E klinikai há
lózat aktív és kiemelkedő munkája révén a 
gyermekonkológiai betegeket ma 10 köz
pontban egységes protokollok és irányel
vek szerint, korszerűen kezelik. Schuler 
Dezső professzor aktív irányítása mellett a 
hálózat bekapcsolódott a nemzetközi szak
mai protokollok kidolgozásába, megvalósí
totta ezek alkalmazását a hazai gyakorlat
ban. Kiemelkedő szakmai munkássága 
eredményeként a gyermekkori rosszindula
tú betegségek gyógyulása megközelíti a 
nemzetközi statisztikai adatokat. Az elmúlt 
30 évben ez a hazai gyermekegészségügy 
egyik kiemelkedő teljesítménye.

Szakmai Díjat 2003. évi kutatása és 
publikációi alapján két pályázó kapott: dr. 
Prohászka Zoltán és dr. Tory Kálmán (sze
mélyenként 500 000 Ft).

Dr Prohászka Zoltán 1970-ben Buda
pesten született. A Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem Általános Orvostudo
mányi Karán végzett. Munkahelye a SOTE 
III. sz. Belgyógyászati Klinika Kutatólabo
ratóriumában van, és részt vesz az MTA- 
SE Anyagcsere-, és Atherosclerosis Kutató 
Csoportjában. 2000-ben PhD-oklevelet 
szerzett.

A pályamunkájában a humán és bakte
riális hősokk fehérjék immunológiai mód
szerekkel folytatott vizsgálatát mutatja be. 
Az érelmeszesedést vizsgáló kutatók ér
deklődése az utóbbi időben a gyulladásos 
folyamatok elemzésére irányult, noha a fe
hérvérsejtek jelenlétének megfigyelése az 
eret szűkítő plakkok területén már 100 év
nél is régebbre nyúlik vissza. A tudomá
nyos vizsgálatok csak 30-40 éve foglalkoz
nak vele részletesen. A vizsgálatok kiegé
szültek a gyulladásos immunológiai folya
matok és az érelmeszesedés összefüggései
nek elemzésével. A koronária bypass mű
téteken átesett betegek vérmintáinak

laboratóriumi analízise alapján (melyet a 
szerző az OKI orvosaival karöltve végzett) 
megállapítható volt, hogy az erek falában 
levő stresszhatásokra (pl. magas vérnyo
más okozta érfalfeszülés, dohányzás okoz
ta toxin és szabadgyökhatás stb.) nyomán 
fokozottan jelentkező hősokk fehérjékkel 
IgG autoantitestek képesek reagálni. Ezek 
az autoantitestek minden egészséges ember 
szérumában keringenek, de akiknél súlyos 
koszorús érmeszesedés lépett fel, jelentő
sen magasabb autoantitestszint található. 
A hősokk fehérjék intracelluláris fehérjék, 
amelyek a sejtek életében alapvető funkci
óval bírnak. Magyarul dajkafehérjéknek 
hívják, amely arra utal, hogy a fehérjék 
„születésénél és felnövekedésénél” vannak 
jelen, azokat segítik, részt vesznek a transz
portfolyamatok irányításában és a károso
dott vagy lebontandó fehérjék eltüntetésé
ben. Hipotézise szerint azok az emberek, 
akik magas koncentrációban termelnek 
autoantitestet, fokozottabban érzékenyek pl. 
az atherosclerosisra, az érelmeszesedésre.

Dr Tory Kálmán 1975-ben Budapesten 
született. 1993-ban a Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyetemen végzett „summa 
cum laude” minősítéssel. Jelenleg a Sem
melweis Egyetem Doktori Iskoláját végzi. 
A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekkli
nikáján dolgozik, hazai tanulmányait kül
földi (spanyolországi, angliai, egyesült 
államok-beli) intézetekben végzett gyakor
lattal egészítette ki.

Pályaművében azt vizsgálta, hogy mi 
okozza a krónikus veseelégtelenségben 
szenvedő betegek átlagosnál magasabb 
kardiovaszkuláris mortalitását. Gyermek
korban háromszor, középkorú felnőttekben 
kétszer, idősebbek esetében pedig egy 
nagyságrenddel haladja meg az átlagos né
pesség cardiovascularis mortalitását. Kuta
tásai során abból indult ki, hogy a magas 
vérnyomás, a vérszegénység, a hiper- 
lipidémia (magas vérzsírszint), hiperhomo- 
ciszteinémia (egy érfalkárosító anyag),

hiperfoszfatémia (magas foszforszint) mel
lett a vegetatív idegrendszer működési 
elégtelenségének szerepe is kimutatható. 
Noha e tényt vizsgálatokkal is igazolhatja a 
vegetatív idegrendszer működési elégtelen
ségének kezelése, a kórtörténés ismereté
nek hiányában még nem megoldott. 
A szakirodalom az urémiás (húgyvérűség- 
ből eredő) autonóm neuropátiával (vegeta
tív idegrendszeri bántalom) magyarázza, 
de ez nem ad kielégítő magyarázatot az au
tonóm diszfűnkció és az aritmiák, illetve a 
rendszeres fizikai aktivitás és ajavuló auto
nóm működés veseelégtelenségben megfi
gyelt kapcsolatára. Az I. sz. Gyermekklini
ka által gondozott dializált, transzplantált, 
hipertóniás, de nem urémiás és egészséges 
gyermekek, fiatal felnőttek vizsgálatának 
elvégzésével a szerző felvetette annak lehe
tőségét, hogy az urémiás autonóm disz- 
funkció szimpatikotóniát (szimpatikus 
idegrendszer fokozott tónusa) és nem neu- 
ropátiát tükröz. Ha erre a tünetre a vizsgálat
ba bevont csoportnál propranololt adtak, 
szignifikáns vegetatív idegrendszeri javulás 
következett be. Ezen eredmények hozzájá
rulnak az urémiás autonóm diszfűnkció kór
történésének jobb megértéséhez, és alapot 
nyújtanak egy korszerű terápia bevezetésé
hez, illetve további vizsgálatokat tesznek le
hetővé a szimpatolitikumok veseelégtelen
ségre gyakorolt hatásának vizsgálatában. 
Az első vizsgálat eredményét a Pediatric 
Nephrology 2003. novemberi számában 
publikálta. A hipotézist igazoló vizsgálat 
eredményét a Clinical Nephrology-ban fo
gadták el.

Az Egészségügyi Kezdeményezés kate
góriájáért járó díjat nem osztották ki.

A Sanofi-Synthélabo díjazottakat 
Patrick Chocat, a Sanofi-Synthélabo Rt. 
vezérigazgatója köszöntötte, a díjakat Dr 
Blaskó György orvosigazgató adta át.

Orosz Jenő

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

XXXV. Nemzetközi Kémiai Diákolimpia*
(Athén, 2003. július 5-14.)

A XXXV. Nemzetközi Diákolimpiát 
Görögország rendezte Athénben, a ver
senyen 59 országból 232 diák indult.

* A versenyen nyertes diákjaink MKE és MTT általi 
kitüntetéséről előző számunkban adtunk hírt [Magy. 
Kém. Lapja, 59, 174 (2004)]

A magyar diákok eredményeit jónak 
nevezhetjük, és elégedettek is lehetnénk 
teljesítményükkel, de voltak a versenynek 
olyan hibái, hiányosságai, amelyek elked
vetlenítik a részletek ismerőit. A nem 
hivatalos összesített pontversenyben a 20. 
helyezés körül lehet a csapat, amivel az

európai országok élmezőnyében vagyunk. 
Az első néhány helyre ismét ázsiai csapa
tok kerültek.

A hivatalos verseny egyéni eredményei 
a következők:
Lakatos Szilvia, a szolnoki Varga Katalin 

Gimnáziumból (tanára dr Bartáné 
Igrinyi Krisztina) aranyérmet (14. he
lyezés);
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Gogh Attila, a budapesti Apáczai Csere 
János Gimnáziumból (tanára Czirók 
Ede) aranyérmet (24. helyezés); 

Komáromy Dávid, a budapesti Radnóti 
Miklós Gimnáziumból (tanára Berek 
László) bronzérmet (103. helyezés); 

Kiss Péter, a budapesti Apáczai Csere János 
Gimnáziumból (tanára Villányi Attila) 
dicséretet (174. helyezés) 

szerzett.

Sajnos a feladatok és a verseny 
általános színvonala, amelyet elsősorban a 
rendezők határoznak meg, egyöntetű 
nemzetközi vélemény szerint hosszú évek 
leggyengébbje volt.

Az elméleti kérdések sok érdektelen, 
iskolás kérdést tartalmaztak, sokszor teszt 
formában. Hiányzott a kémiai gondol
kodás, problémamegoldási készség, kre
ativitás igazi próbára tétele, ami a verseny 
lényege lenne.

A gyakorlati feladat teljesen eltért a 
hagyománytól, a pontok javát ugyanis egy 
rosszul értékelhető szintetikus feladat adta. 
Szerencsére tehetséges diákjaink közül

Hírek az iparból

Richter Gedeon Rt.

Már folyik a Richter gyógyszergyár priva
tizációs tanácsadójának kiválasztása. 
A Richter adja a teljes magyar gyógyszer- 
ipar beruházásainak több mint felét, s a ha
zai vállalatok éves K+F kiadásait tartalma
zó listát is a kőbányai gyógyszergyár 
vezeti. „Az idei év legnagyobb üzletéért 
versengő tanácsadók részéről nehezedhet 
némi nyomás a vagyonkezelőre, hogy 
szakmai befektetőnek juttassa a pakettet,, -  
mondja Tordai Péter, a K&H Bank vezető 
elemzője. Ezzel ugyanis kisebb költség 
mellett magasabb értékesítési ár, azaz pri
vatizációs bevétel érhető el. A tanácsadók 
is ezzel járhatnak jobban, a befektetett 
munka arányában a tanácsadói díj ilyenkor 
a legmagasabb. Az elemző ugyanakkor egy 
olyan megoldást tartana ideálisnak, amely 
a privatizációs bevétel maximalizálása 
mellett a hosszabb távú állami bevételeket 
és a Richter érdekeit is szem előtt tartó ki
kötéseket egyaránt tartalmazna.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Mól tulajdonában lévő szlovák Slovnaft 
nemrég új tárolót nyitott az ausztriai 
Korneuburgban térségbéli jelenlétének

háromnak az eredményeit ez nem befolyá
solta jelentősen. Sajnos a negyedik diáknak 
a rosszul szervezett laborban az idegen 
nyelvet nem beszélő laboránsok segítség 
gyanánt rossz reagenst adtak a lombikjába, 
így ő nem kapott terméket és pontot sem 
erre az értékes feladatra. Mire ez kiderült, 
nem volt már mód a probléma orvoslására.

Ebben is tükröződik az, amit a 
résztvevők végig érezhették, hogy a ren
dezők zöme nem volt tisztában azzal, hogy 
mi is ez a rendezvény és hogyan kellene 
lebonyolítani. Az egy-két lelkes szervező 
nem készítette fel a közreműködő nagy 
stábot, és gyakoriak voltak a szerencsétlen 
megoldások, fennakadások.

Az olimpiák lebonyolítása elsődlegesen 
a költségek javát fedező rendezőkön múlik, 
ezért helyben az olimpia szervei nem sokat 
tudnak a hasonló problémákon javítani. 
Az intéző bizottságban az esetből tanulva 
készítettünk egy útmutatót, mintegy össze
foglalva az olimpiák tradícióit és a verseny 
lebonyolításához szükséges tudnivalókat.

A magyar csapat kiválasztását és 
felkészítését az ELTE Kémiai Tanszékei

erősítése érdekében. Az Avantitól átvett 
komeuburgi tárolón évente 500 ezer tonna 
ólommentes benzint és gázolajat lehet át
ereszteni. Az ellátás kizárólag Pozsonyból 
érkezik -  közölte az APA hírügynökség. 
Amennyire tudom, a Mól nem akar osztrák 
benzinkutakat ellátni, osztrák ügyfelei a 
nagykereskedelemben vannak -  idézte a 
hírügynökség a Slovnaft szóvivőjét, Dusán 
Valuchot.

A hírügynökség szerint a Mól az északi 
piacait, Szlovákiát, Csehországot, Len
gyelországot, Ausztriát és Németországot a 
Slovnaft márkanév alatt, Magyarországot, 
Romániát, Szlovéniát és Horvátországot a 
Mól márkanév alatt akarja kiszolgálni, de 
később egységes márkát alakíthat ki.

A Mol-privatizáció lezárására még vár
ni kell, hiszen három kárpótlási jegyes, a 
négy készpénzes, majd a márciusi nyilvá
nos kibocsátás után az állam kezében ma
radt még közel 12,8 millió részvény. A Mól 
alaptőkéje a Slovnaft-tranzakcióval kap
csolatos tőkeemelés előtt 98,4 milliárd fo
rint volt. Az eddig hét emisszió összesen
4,6 millió darab kárpótlási jegyet és 228,5 
milliárd forint készpénzt hozott az állam
nak. A bevételek többsége dollárban kelet
kezett, de ha a forinttételeket is átváltjuk, 
az állam készpénzes bevétele 1,225 milli
árd dollárnak felel meg. A februári zártkö

végezték. A rendezők által küldött anyag 
alapján a tanfolyamot tartotta, és annak 
anyagát összeállította Homonnay Zoltán, 
Igaz Sarolta, Kóczán György, Kotschy 
András, Magyarfalvi Gábor, Pálfi Vilid, 
Szalay Roland és Szabó András. A csapat 
vezetői Magyarfalvi Gábor és Kóczán 
György voltak. Tudományos megfi
gyelőként elengedhetetlen segítség volt 
munkánkban Villányi Attila, az Apáczai 
Csere János Gimnázium tanára.

A diákokat a bevált rend szerint válasz
tottuk ki. A legtágabb keretbe az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny és az év 
közbeni levelező felkészítés legjobbjait 
hívtuk be. A legjobb tíz fő vett részt a 
második egyhetes felkészítésen, és közülük 
került ki a csapat négy tagja.

A 2004-es olimpia szervezője Német
ország lesz. A felkészítést kibővítjük az 
idén. A minden kémia iránt érdeklődő 
középiskolásnak szánt levelező tanfolyam 
mellett egy laboratóriumi munkát is bemu
tató nyílt tanfolyamot indítunk.

Magyarfalvi Gábor

rű és a márciusi nyilvános kibocsátás 
együttes bevétele közel 77 milliárd forint 
lesz. A márciusi emisszió után a vagyonke
zelőnél maradó Mol-pakett piaci értéke -  
6 500 forintos eladási árfolyamon -  83 mil
liárd forint, így az állam teljes haszna a 
Mol-ból 325 milliárd forintra tehető.

A Gazekszport vezetője kijelentette: a 
Gazprom érdekelt az egész Mol-foldgáz- 
üzletág, vagy annak egy részének megvá
sárlásában. Alekszander Medvegyev hiva
talosan is megerősítette azt a feltételezést, 
hogy az orosz óriásvállalat vevőként ér
deklődik a Mól gázüzletágának esetleges 
eladásakor, és várja az üzlet részleteit. 
A magyar olajtársaság azonban eddig csak 
az ajánlatok bekéréséig jutott. A nyilatko
zatokból nem derül ki, hogy a Gazprom 
adott-e be ajánlatot, vagy hogy a Mól fel- 
kérte-e ajánlattételre. Alekszander Medve
gyev szerint a Gazprom várhatóan egy nyu
gati partnerrel konzorciumot alkotva 
indulna a magyar vállalat gázüzletágáért.

Bár a Mól tavaly rekordszintű pénzügyi 
eredményt ért el, Hernádi Zsolt elnök-ve
zérigazgató számára nem a jövedelmezősé
gi mutató a legfontosabb szempont a part
nercégek értékelésekor, hanem az, hogy a 
TVK, a Slovnaft, az fNA és a Mól kiszá
mítható és dinamikus növekedési pályán 
halad. A gázüzletág esetleges értékesítésé
vel kapcsolatban Hernádi Zsolt elmondta: 
a menedzsment arra kapott felhatalmazást, 
hogy megvizsgálja, milyen feltételek mel

mkl2004. 59. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM 177



lett lehetséges partner bevonása a gázüzlet
ágba. Az igazgatóság csak az együttműkö
dési lehetőségek áttekintése után hozza 
meg döntését, amelyet már nem fog befo
lyásolni a veszteségtermelő kötöttség, mert 
az új árrendeletek nyomán a gázüzletág ma 
már kiszámítható és stabil jövedelmezősé
get biztosít. Különféle szakértői vizsgála
tok szerint a Mól növekedése továbbra is az 
olajpiacon biztosított, a gázüzletágban nem 
lehet hasonló növekedést garantálni a rész
vényeseknek. Az ellátás biztonságáról 
szólva az elnök-vezérigazgató kifejti: a 
Mól feladata a tartós, a növekvő földgáz
igényeknek megfelelő stabil gázellátás. 
Az ellátásbiztonságra nagyobb hatást gya
korol az, hogy a magyar földgázimport kö
zel 90 százalékát adó Gazprom megfelelő 
mennyiségű földgázt juttat-e a vezetékbe, 
mint az, hogy ki a tulajdonosa a hazai gáz
kereskedelemnek. A Gazprom belső piaci 
gázellátásban való esetleges részvételével 
kapcsolatban Hernádi Zsolt leszögezi, 
hogy a gázüzletágra vonatkozó bármely 
döntés egy komplex értékelés eredménye 
lesz. Olyan partnert keresnek, amely támo
gatni tudja a Mól gázüzletének beilleszke
dését a régió gázpiacába.

Hernádi Zsolt szerint az a cégcsoport, 
amelynek a Mól is tagja, ma már Közép- 
Európa megkerülhetetlen iparvállalata, 
amely eredményei alapján a legnagyobb 
cégekkel is összehasonlítható. Az idei év 
egyik legfontosabb feladata a cégcsoport 
tevékenységének további összehangolása, 
a belső hatékonyság növelése, ami az orga
nikus növekedési lehetőséget biztosítja. 
A Mol-t kiemelten kezelik Európában, ezt 
a vállalatcsoportot mindig is a régió egyik 
legjobb társaságaként tartották nyilván. 
Nincs szükség a stratégia újragondolására, 
hiszen az idő igazolta az elképzeléseket -  
véli a Mól vezetője.

A Financial Times szerint a Mól Rt. a 
gázüzletág eladása esetén befolyó 1 milli
árd dollárból további lépéseket tehet a 
Petrom, az Unipetrol és a NIS megszerzése 
felé, így a közép-európai olajipar finomítá- 
si és értékesítési ágazatának vezető társasá
gává válhat. A magyar cég az INA megvá
sárlása nyomán már most is a legnagyobb 
olajtársaságnak számít a térségben. A Mól 
a román állami olajtársaság 33, a cseh hol
ding 68 százalékos pakettjéért verseng, és 
később eséllyel indulhat a szerb olajvállalat 
privatizációjában is. Április végéig kiderül, 
hogy mi valósul meg a PKN Orlennel ter
vezett fúziós tervekből.

A lengyel PKN ORLEN és a Mól közti 
egyesülési tárgyalások egyik legnagyobb 
akadálya hárult el, miután a kincstárügyi 
miniszter menesztette a fúziót leginkább el
lenző Maciej Gierejt, a Nafta Polska veze

tőjét, a PKN felügyelőbizottságának el
nökét. A lengyel kincstárügyi miniszter 
döntése szerint még a nagy közép-európai 
olajkonszern kiépítése előtt értékesíteni 
kell a PKN Orlent és a gdanski finomítót. 
Zbigniew Kaniewski utasította a Nafta Pols
ka új vezetőjét, hogy dolgozza ki a két olaj- 
társaság, valamint három kisebb dél-len
gyelországi finomító és a Petrobaltic 
konszolidációjának tervét. A tárca vezetője 
szerint csak ezt követően tehetnek fúziós 
ajánlatot a Mol-nak vagy valamelyik nagy 
európai cégnek. Közép-Európa legnagyobb 
olajipari vállalata jön létre, ha valóban 
egyesül a két vezető lengyel olajcég. 
A tranzakciónak hatása lenne a PKN és a 
Mól egyesülési tárgyalásaira is -  írja a 
Fitch Ratings. A hitelminősítő elemzőinek 
számítása szerint a PKN-Lotos konszoli
dált éves bevétele 9,6 milliárd euró, éves 
feldolgozási kapacitása 19 millió tonna len
ne: mindkét adat messze meghaladja mind 
az OMV, mind a Mól hasonló mutatóit. 
A Fitch szerint az előnyök mellett a Mol-lal 
való egyesülés kivitelezése számos kocká
zatot hordoz magában.

Csaknem megkétszerezi lengyelországi 
benzinkútjainak számát a Slovnaft. A Mól 
irányítása alatt álló szlovák cég Közép- és 
Dél-Lengyelországban kíván újabb 14 ku
tat nyitni a meglévő 16 mellé. A Slovnaft 
tavaly 26,4 millió zlotyt fektetett be a 
szomszédos országban, idén pedig már két
szer ekkora összeget tervez beruházni. 
A Slovnaft egyelőre komoly versenytársat 
jelent a PKN Orlennek, de Slawomir 
Golonka, a lengyel vállalat megbízott elnö
ke szerint a Mol-PKN fúziója esetén nem 
lesz értelme versenyezni egymással.

A Mól Rt. két részletben, 6 400 forintos 
árfolyamon 627 148 darab A sorozatú rész
vényt vett a Slovintegrától és a 
Slovbenától. A két szlovák cég összesen 
984 ezer darab A és 9,8 millió darab C 
sorozatú Mol-részvényt kapott tavaly már
ciusban. A Slovintegra és a Slovbena tulaj
doni hányada 9 százalékra csökkent.

OMV

Az osztrák OMV olaj- és gázipari vállalat 
393,05 millió eurós adózott eredményt ért 
el 2003-ban, ami 22 százalékos éves bővü
lést jelent. Elemzők átlagosan 390,3 millió 
eurós profitra számítottak. Az olajcég üze
mi eredménye (EBIT) 30 százalékkal, 
643,61 millió euróra nőtt. Az értékesítés, 
ásványolaj adó nélkül, 8 százalékkal, 7,644 
milliárd euróra gyarapodott az előző évi 
7,079 milliárdról.

Az OMV jelenleg a Mól vetélytársa a 
román Petrom olajvállalat privatizációs pá
lyázatán. A Mól és a lengyel PKN Őrien

mkl

egyesülését tervező, novemberi szándék- 
nyilatkozat ellenére az OMV továbbra is 
pályázik a PKN Őrien 27 százalékos állami 
részesedésére. Az OMV 2000. októberben 
9 százalékos részesedést szerzett a Mol-ban.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Pálfy Gábor, a TVK Rt. kommunikációs 
vezetője elmondta: az év végén újabb állo
másához érkezik a cég 110 milliárd forintos 
petrolkémiai fejlesztési projektje, miután a 
tervek szerint még az idén sor kerül az ole
fingyár átadására is.

2004 januárjától a termelési terület ösz- 
szevont irányítását Sebestyén László terme
lési igazgató végzi. Csernyik István a poli
mer üzletág igazgatója, és vezeti a 
logisztikát is. Kovács Attila szolgáltatási 
vezető lett. Az EBKM szervezet vezetője 
Koczor Tamás.

BorsodChem Rt.

A BorsodChem MCHZ évi 110 ezerről 150 
ezer tonnára kívánja növelni anilintermelé- 
sét. A BorsodChem cseh leányvállalata en
nek érdekében 130 millió koronáért (közel 
1 milliárd forintért) új, korszerű gyártósort 
építtet a cseh Chemoprojekt céggel. Ale
xander Pálffy, a cég vezérigazgatója úgy 
nyilatkozott, hogy csak azért képesek a ter
vek megvalósítására, mert a magyar tulaj
donos az egész nyereségüket beruházás 
formájában visszaforgatja.

A Puls Biznesu című gazdasági napilap 
információi szerint a BorsodChem érdeklő
dik a lengyel állami tulajdonban lévő 
Zachem SA vegyi üzem iránt. Henryk 
Nierebinski elnök elmondta: már folytattak 
megbeszéléseket a magyar vállalattal a le
hetséges szinergiákról, de további részlete
ket nem közölt. Kovács F. László vezér- 
igazgató megjegyezte: a Zachem a BC-hez 
hasonlóan gyárt TDI-t. A BC akvizíciós 
listáján további három célpont -  a cseh 
Unipetrol érdekeltségébe tartozó Spolana, 
a román Oltchim, illetve egy ún. rendszer
ház -  szerepel. A zártkörű kibocsátás után 
a BC 17 milliárd forintot költhet terjeszke
désre.

Bige cégcsoport

A cégcsoport alapvállalata, a nyíregyházi 
Bige Holding Kft. jogelődje 1990-ben ala
kult. Kezdetben kereskedelemmel foglal
koztak. 1994-ben építették Nagykállón a 
raktártelepüket. 1997-ben vásárolták meg 
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Rt.-tői a szolnoki Tiszamenti Vegyi Művek 
Rt. 63,75%-os tulajdonát. 1998-ban a tulaj
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doni hányadot 84,81%-ra növelték. A Bige 
Holding Invest Kft. 2002. november 15-én 
20 millió dollárért megvette az addig a Mól 
Rt. 60 és a holland Hydro Central Europe 
B.V. 40 százalékos tulajdonában lévő péti 
Nitrogénművek Vegyipari Rt.-t, mellyel 
aztán 2003-ban összeolvadt.

Pannonplast Rt.

A felgyorsult reorganizációs folyamatok 
eredményes megvalósítása és a szervezeti 
hatékonyság növelése érdekében, kiemel
ten fontos menedzsment feladatok átcso
portosításáról, illetve új pozíció létrehozá
sáról döntött a Pannonplast vezetése. 
Ennek eredményeképpen új pénzügyi igaz
gató és befektetési igazgató kinevezésére 
került sor 2004. március 2-án. A társaság új 
pénzügyi igazgatója, 2004. április 1-jétől 
Gyimóthy Dénes lesz, aki 1996-2000 kö
zött a KPMG Hungária Kft. pénzintézeti 
könyvvizsgálója, 2000-től a Budapest 
Alapkezelő Rt. portfoliókezelője volt. 
A pénzügyi terület vezetése mellett hozzá 
fog tartozni a befektetői kapcsolattartás, a 
társaság által végzett treasury tevékenység 
és az informatikai terület irányítása is. 
Az eddigi pénzügyi igazgató, Jilling Erika 
továbbra is a Pannonplast Rt. pénzügyi ve
zetésében folytatja tevékenységét, és a cso
portszintű pénzügyi rendszer kialakításáért 
lesz felelős. Új vezetői terület került kiala
kításra a hatékonyabb portfóliómenedzs- 
ment megvalósítása érdekében. Blága 
László befektetési igazgató a nem stratégi
ai tevékenységeket folytató tagvállalatok, 
valamint ingatlanok portfoliókezeléséért, 
értékesítéséért, valamint a használaton kí
vüli eszközök eladásáért lesz felelős. Blága 
László a Budapesti Közgazdaságtudomá
nyi Egyetemen szerzett diplomát. 1984-ben 
csatlakozott egy műanyagipari céghez, 
mint gazdasági igazgató, majd 1990-től a 
Richter Gedeon Gyógyszergyárban cont- 
rolling igazgatói beosztásban dolgozott. 
1993-tól az Első Magyar Alapnál az alapot 
menedzselő cég vezető befektetési me
nedzserként tevékenykedett, és ettől az év

től lett a Biorex igazgatótanácsának tagja, 
2000 májusában kapott itt vezérigazgatói 
megbízást.

Március 18-án az új elnök-vezérigazga
tó, Zoltán Csaba bejelentette, hogy két 
egyenlő részletben, az első és a második 
negyedévben a cégcsoportnál 126 fő, fő
ként szellemi foglalkozású alkalmazott el
bocsátására kerül sor, az ehhez tartozó 113 
M Ft egyszeri költség 2005-től évi 310 M 
Ft költségmegtakarítást eredményez. A lét
számcsökkentés csupán egy eszköz a haté
konyság növelésében célzó intézkedések 
között, mondta Zoltán Csaba.

Hulladékgazdálkodás, egységes 
környezethasználati engedély

A gazdálkodó szervezeteknek január óta 
naprakész nyilvántartást kell vezetniük az 
általuk termelt hulladékról. A szabályozás 
többlet-munkaerőigényt és -adminisztrá
ciós kötelezettséget ró a vállalatra -  mond
ta a Mól déli régiójának környezetvédele
mért is felelős igazgatója. Erdős Péterné 
szerint a költségeket nehéz számszerűsíte
ni, mivel az uniós jogharmonizáció egyéb
ként is pluszterheket jelent a cég számára. 
Ezzel szemben dr. Farkas Hilda, a Környe
zetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztéri
um főtanácsosa úgy véli, hogy a szabályo
zás nem jelent különösebb terheket a 
vállalkozásoknak. Rakics Róbert, a környe
zetvédelmi tárca helyettes államtitkára el
mondta: 2006 végére minden érintett hazai 
cég működését elbírálják, hogy megkap
hatják-e az egységes környezethasználati 
engedélyt. Az engedélyezési eljárás közel 
ezer hazai céget érint.

Emissziókereskedelem

Őri István, a környezetvédelmi tárca köz- 
igazgatási államtitkára szerint 2005 és 
2007 között mintegy 100 milliárd forint ér
tékű vagyoni jogot osztanak ki ingyen azon 
cégek között, amelyek a kibocsátáskeres
kedelmi irányelv alá esnek. Magyarorszá
gon mintegy 200 vállalkozás 300 létesítmé

nye venne részt a kereskedelemben, és 
amely cég az engedélyezett mértéknél több 
üvegházhatású gázt (főleg szén-dioxidot) 
bocsát ki, szankciókra számíthat. A bünte
tés mértéke 2008-ig tonnánként 40, azt kö
vetően 100 euró. Az érintett létesítmények
nek minden évben az engedélyezett 
kibocsátásuknak megfelelő mennyiségű 
kvótát vissza kell adniuk az államnak. Tel
jesen megváltozik a környezetvédelmi bír
ságok rendszere. Fokozatosan eltűnnek a 
kibocsátás alapú bírságok, nagyobb hang
súlyt fektetnek viszont az esetiekre. A szi
gorodó működési feltételek milliárdos be
ruházásokat igényelnek a vállalatoktól.

Hidrogén alapú gazdaság 
K+F projektje

Lezárult az ajánlattételre szabott határidő, 
így az Európai Bizottság elkezdte annak a 
100 millió eurós támogatásnak az allokálá
sát, amellyel a hidrogén alapú gazdaságra 
való áttérés kutatásait finanszíroznák. 
A Bizottság ezzel párhuzamosan előkészíti 
egy következő, 300 millió eurós program 
idei elindítását, amely az előzővel együtt 
részét képezi a hidrogénre való átállást cél
zó Quick Start projektnek.

Környezetterhelési díj

Borsod-Abaúj-Zemplén megye mérvadó 
vállalatainak vezetőivel beszélgetett Per- 
sányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter március eleji látogatása alkalmá
val. A találkozó az Észak-magyarországi 
Gyáriparos Szövetség kezdeményezésére 
jött létre, mint azt Szentpéteri István, a szö
vetség ügyvezetője kiemelte: azon szán
dékkal, hogy a miniszter megismerje a 
helyi vállalatok tevékenységét, a környe
zetvédelem kapcsán megfogalmazott véle
ményüket, valamint problémáikat. A ren
dezvényen a TVK, a BorsodChem, a 
Holcim, a BÉM és az ÉRV vezetői szóltak 
a témához, amiből kiderült: közös problé
ma a környezetterhelési díj rendszere.

K.Gy.

ÁNTSZ iskolai felmérés a kémiai biztonságról

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvo
si Szolgálat (ÁNTSZ) tavaly országos 
szintű ellenőrzést tartott az általános isko
lákban és középiskolákban, ahol a kémiai 
szertárakat vizsgálták. A közel 160 iskolát 
vizsgáló Baranya megyei ÁNTSZ munka
egészségügyi csoportvezetője, Thúróczy 
Eszter az [origo] internetes újságnak el

mondta, hogy az ellenőrzés során sok he
lyen találtak olyan vegyszert, amelyeket 
már nem lenne szabad felhasználni.

Találtak „felismerhetetlen”, címke nél
küli üvegben tartott anyagokat is. Ezek jel
lemzően olyan szerek, amelyeket évek, év
tizedek során halmoztak fel az iskolák, és 
lehet, hogy már nem is használják őket.

Thúróczy elmondása szerint a vegysze
rek tárolása az iskolák túlnyomó részében 
megfelelő volt, a kémiai anyagokhoz csak 
a tanárok férhettek hozzá, diákok nem. 
A csoportvezető hozzátette: az iskolák 
készséggel fogadták javaslataikat, és az 
utólagos ellenőrzések során azt tapasztal
ták, hogy pótolták a hiányosságokat.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ÁNTSZ
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munka-egészségügyi osztályának vezetője 
is, aki az [origo]-nak elmondta, hogy az ál
taluk felkeresett iskoláknak közel fele is
merte csak a kémiai biztonsági törvény -  
nem kizárólag oktatási intézményekre vo
natkozó -  előírásait. A többi helyen sok le
járt, címkézetten vegyszert találtak, és elő
fordultak olyan iskolák is, ahol nem volt 
megfelelő a tárolás sem.

A biztonsági előírásokat nem ismerő és 
azokat be nem tartó intézményeket az 
ANTSZ figyelmeztetésben részesítette, és 
határidőt szabott nekik a hiányosságok pót
lására. A csoportvezető elmondása szerint 
azóta minden iskola eleget is tett ennek. Ki
vételt legfeljebb azok képezhetnek, ahol 
olyan anyagokat is találtak a megyei 
ANTSZ munkatársai, amelyek már veszé
lyes hulladéknak számítanak. Ezek eltávo
lításáról az iskoláknak maguknak kell gon
doskodniuk, a tisztiorvosi szolgálat 
legfeljebb tanácsokat tud adni ehhez. 
A csoportvezető szerint például érdemes 
több intézménynek összefogni, és úgy köt

ni szerződést a veszélyes hulladékok el
szállítását végző céggel, így ugyanis anya
gilag jobban járhatnak. A megyei intézet a 
közeljövőben fogja ellenőrizni, hogy az 
érintett iskolák megoldották-e határidőre a 
szállítást.

Az 1 289 iskolára kiterjedő vizsgálatot 
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTF) 
írta elő a megyei intézeteknek. Az OTF 
munka-egészségügyi és kémiai biztonsági 
főosztályának vezetője, Tomecz Éva az 
[origo]-nak elmondta, hogy hamarosan be
fejezik az ellenőrzés eredményeinek össze
sítését. Tomecz Éva előzetesen annyit mon
dott, hogy kirívó hiányosságot, amely 
veszélyeztette volna a diákok vagy a taná
rok egészségét, nem találtak.

A főosztályvezető szerint a leggyako
ribb hiba talán az volt, hogy néhány vegy
szerhez hiányzott az anyag jellemzőit és a 
kezelési előírásokat tartalmazó biztonsági 
lap. Előfordult az is, hogy egyes iskolában 
hiányos volt a kísértetekhez szükséges vé
dőfelszerelés.

PHARM-TECHEXPO kiállítás és konferencia
(Budapest, 2004. február 11-13.)

Közép-európai gyógyszeripari, -feldolgo
zói és -csomagolói kiállítást és konferenci
át tartottak február 11-13. között a SYMA 
rendezvénycsamokban.

A kiállítás felölelte a teljes gyártást az 
alapanyagtól a technológiai folyamatokig, 
azok automatizálását is beleértve. A kiállí
tók a legújabb eredményeiket hozták el, és 
az előadások is a technika csúcsait célozták 
meg.GGG

Akiállításnak kettős célja volt, egyrészt 
a közelgő Európai Unióhoz való csatlako
zás miatt az egységes piacra való felkészü
lés, másrészt új exportpiacok kiépítésére 
való törekvés. Ennek megfelelően előadás 
mutatta be az ipari perspektívát Közép-Eu- 
rópában a csatlakozás után.

Az állandó költségcsökkentési nyomás
nak kitett gyártók a K+F-költségek és mar
ketingköltségek növelésével menekülnek 
előre. Az előadások között szerepelt példá
ul a gyógyszeripari gyártási költségek 
csökkentésének stratégiai megközelítése. 
Ahhoz, hogy a működési költségeket csök
kentsük, különösen nagy gondot kell fordí
tani a gyártási folyamatok korszerűsítésé
re, javítására és az időbeli piacra jutásra. 
Ezzel kapcsolatban a KRKA cég mutatta 
be a termelési menedzsmentjét. Brüll pro
fesszor előadásában a menedzsmentrend
szer és a logisztikai rendszer integrációját 
elemezte.

Az Európai Generikus Gyógyszergyár
tó Szövetség elnöke bemutatta a generikus

gyógyszergyártók kulcsfontosságú céljait 
európai perspektívában. A gyógyszeripar 
alapvető stratégiájához tartozik a szabályo
zó feltéteteknek való olyan alkalmazkodás, 
amely mellett versenyképességüket is 
fenntarthatják. A gyártóknak fel kell ké
szülniük a szigorodó szabályozásra, ami
kor a helyes gyártási gyakorlat (GMP) el
lenőrzése már még kevésbé tesz elnéző a 
hibákkal szemben. A befektetett munka 
milyen pluszhasznot hozhat a vállalat szá
mára, és milyen gyakorlati tehetőségek 
vannak a GMP-hibák elkerülésére? Padi 
Tamás, az Országos Gyógyszerészeti Inté
zet főigazgatója elnökletével vezetett szek
cióban a gyógyszeripari tanácsadó cégek a 
GMP-re való felkészülés buktatóira hívták 
fel a figyelmet, a cégek képviselői (pl. Egis 
Rt.) pedig tapasztalataikat osztották meg a 
hallgatósággal. A konferencián fontos sze
repet játszott a kvalifikáció és validáció 
módszereinek megvitatása is.

A rendezvényen 64 kiállító mutatta be 
termékeit. Több cég gyógyszeripari alap
anyagokat és intermediereket, a kreatív ké
mia tehetőségeit és ezen túl nanotech- 
nológiát mutatott be (Isochem, Paris, 
Franciaország www.isochem.fr: UCB Bio- 
products, Belgium, www.ubcbioprduczs. 
com. Albemarle Co. Belgium, www.alhe 
marle.com: Lancaster Synthesis Ltd. 
Nagy-Britannia, www.lancasterssvnthe- 
sis.com.

A Globepharm Seminars (USA, www.

mkl

Kérdésre a főosztályvezető elmondta, 
az iskolák több mint felében még mindig 
használnak a kísértetekhez azbesztlapokat. 
Az azbeszt rákkeltő anyag, Tomecz Éva 
szerint ugyanakkor az ezek az iskolák által 
használt lapok nem károsak, az azbeszt 
ugyanis porlódva jelent csak veszélyt. 
A főosztályvezető emlékeztetett arra is, 
hogy az azbesztanyagok felhasználása
2005. január elsejétől tesz tilos, az iskolák
nak is addigra kell kerámiára cserélniük az 
azbesztlapokat.

Az ellenőrzéssel együtt egy felmérés is 
zajlott az iskolákban. Az ANTSZ szakem
berei arra voltak kíváncsiak, hogy a diákok 
mennyire ismerik a kémiai biztonsági elő
írásokat. Tomecz Éva elmondása szerint a 
megkérdezetteknek elenyésző része volt 
az, aki még nem hallott a kémiai biztonság
ról, amelyről a többség az iskolában szerez
te ismereteit. A felmérés mellett tájékozta
tókat is tartottak a diákoknak a vegy
szerekre vonatkozó biztonsági előírások
ról. K.Gy.

globepharm.orgí a helyes gyártási gyakor
lat (GMP) vezető trénere költséghatékony 
támogatást ajánl a hatóságok szabályrend
szerének kidolgozásához.

A hagyományos gyógyszer kiszerelési 
területet képviselve a Piramida cég (Hor
vátország, www.piramida.hri üvegáruval 
jelentkezett. A Superfos Pharma Pack (Dá
nia, www.superfos.comi magasszintű ki
szerelő- és csomagolóanyagokat kínált.

A Schreiner Medipharm GmbH (Német
ország, www.schneider-medipharm.comi a 
gyógyszeripar fejlesztő partnereként mu
tatkozott be 50 éves gyakorlatával, fel
ajánlva 16 színnel felszerelt gépeit, saját 
K+F részlegét az új termékek fejlesztésé
hez.

A számos referenciával rendelkező 
Chemitechnik-Pharma Mérnöki Iroda Kft. 
(Magyarország, www.chph.hul több or
szágban is működteti irodáit. A vegyipari 
vállalatok irányításához szükséges irodák, 
laboratóriumok, gyógyszerformázók, gyár
tócsarnokok, végtermék-feldolgozók, rak
tárak, üzemek tervezésével foglalkoznak. 
A vegyipar, a gyógyszeripar és az élelmi
szeripar számára végeznek átfogó tervezést 
és kivitelezést az építészeti, épületgépésze
ti, technológiai, irányítástechnikai, környe
zetvédelmi és infrastrukturális területeken.

A Csertex Kereskedelmi Tanácsadó 
Kft. (Magyarország e-mail: csertex@cser 
tex.hul laboratóriumokban, kutatóintéze
tekben használatos anyagokat és eszközö
ket forgalmaz. Ezek közül külön kiemelen
dő tudományos célokra használható a 
Kodak Image Station 2000R.
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A géntechnológiai módosításról szóló 
szaksajtó, a „Genetic Engineering News” 
(www.genengnews.comt című lap egy-egy 
korábbi számának osztogatásával reklá
mozta naprakész információit a robbanás

szerűen fejlődő területről. Az adott szám
ban a szavazás arról szólt, hogy az emberek 
szeretnék-e, ha kedvenceik genetikailag 
módosított állatok lennének. A válaszadók 
58%-a nemet mondott, 34% elfogadná a le

hetőséget, 8%-nak nem volt véleménye a 
kérdésben. Az egyik cikk szerint az USA- 
ban az elnökválasztást is áthatja a genetikai 
módosításhoz való hozzáállás.

Marossy Katalin

Egyetemi hírek

Ipari Nyílt Nap a BME-n

A Budapesti Műszaki Egyetemen immár 
hatodik alkalommal megrendezett Ipari 
Nyílt Napot Straub Elek, a MATÁV Rt. el
nök-vezérigazgatója nyitotta meg a K épü
let aulájában március 3-án.

A konferenciához kapcsolódóan kiállí
tást rendeztek az aulában, ahol az egyetem 
összes kara, az Információs Társadalom- és 
Trendkutató Központ, a BME Területfej
lesztési Központja, a Biomechanikai Kuta
tó Központ és a BME OMIKK is saját 
standdal szerepeltek. A „törzskiállítókon” 
kívül először mutatkozott be a tavaly létre
hozott Béta Kör, amely a BME, az ELTE és 
a SOTE közös együttműködésén alapul, és 
amelynek célja az európai uniós K+F pá
lyázatok összehangolása.

Az Ipari Nyílt Nap témája évenként 
változik. Ahogy Detreköi Ákos köszöntőjé
ben is elmondta, az idei rendezvény a 
„BME, mint kutatóegyetem: Partnerség -  
Innováció -  Versenyképesség” címet visel
te. Ezek alapján a kutatás és fejlesztés 
(K+F) kérdésköreit állította középpontba. 
A rektor gondolatai szerint: „Az innováci
ós folyamatban történő részvétel, a K+F te
vékenység hatékonyságának, versenyké
pességének növelése egy kutatóegyetem 
számára, így a BME számára is alapvető 
stratégiai cél kell, hogy legyen. Mindez 
azonban nem képzelhető el a gazdaság sze
replőivel és a kutatóintézetekkel történő 
szoros együttműködés, partnerség kialakí
tása és fenntartása nélkül.”

A gazdaság szereplői a délelőtti plená
ris előadásokon mutatkoztak be. Elsőként 
Simái Mihály, a Magyar Tudományos Aka
démia Világgazdasági Kutatóintézetének 
akadémikusa beszélt arról, hogy mindany- 
nyiunk célja a tudásalapú társadalom kiépí
tése. Mint elmondta, fél évszázad alatt so
ha nem látott fejlődés indult meg a világon, 
a tudástömeg az ötvenszeresére nőtt. 
A versengő világban arra törekszenek az 
államok, szervezetek, hogy ők határozzák 
meg a verseny irányát, kedvező feltételeket 
és jólétet biztosítsanak. Emiatt a tudás áru
vá vált. A tudás alapja pedig nem annyira a

tapasztalat, hanem a szakképzettség, a tu
dományos kutatás. Ennek kialakításában 
legfontosabb szerepe az egyetemeknek és a 
kutatóintézeteknek van. Magyarország 
K+F kapacitása és költségei eléggé korlá
tozottak, ezért fontos, hogy az egyetemek, 
kutatóintézetek egy rendszerbe ágyazódja
nak, hogy így a hallgatók át tudják venni a 
tudást, és aztán hasznosíthassák a hazai 
gyakorlatban.

A Nemzeti Fejlesztési Tervről (NFT), 
mint a kutatóhelyek és a gazdaság együtt
működésének új lehetőségéről Szaló Péter, 
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke be
szélt. A gazdaságban ma már a tudásalapú 
társadalom kiépítése, a versenyképesség 
javulása a cél. Ehhez a társadalom belső 
kohézióját kell erősíteni, azaz összefogás 
kell, csökkenteni a társadalmi különbsége
ket a régiók között. Ehhez nyújt segítséget 
a NFT, melyet az EU kohéziós programja 
támogat. Ebben a következő 5 fő operatív 
program szerepel: gazdasági versenyké
pesség javítása, humán erőforrás-fejlesz
tés, környezetvédelmi és infrastrukturális 
fejlesztés, regionális fejlesztés, agrár- és 
vidékfejlesztés. A következő NFT (2007- 
2013) Átfogó Fej lesztési Tervét ez év végé
ig kell elkészíteni, mely szerint a GDP 
4%-át különböző kutatási, fejlesztési prog
ramokra fogják fordítani.

„Gondolatok a K+F új támogatási rend
szeréről, ennek szerepéről a vállalati inno
vációban” címmel Boda Miklós tartott elő
adást, aki az Ericsson Magyarország ága
zati igazgatója. Kifejtette, hogy az ország 
feladata olyan kutatási és technológiai inf
rastruktúra kialakítása, amely lehetővé teszi 
egy Magyarországon tevékenykedő Nobel- 
díjas megjelenését. Probléma ugyanis, hogy 
hazánkban alig vannak szabadalmak. Támo
gatások, jó kutatási körülmények hiánya mi
att az agyelszívás jelensége következik be, 
azaz a hazai kutatók, tudósok külföldi cé
geknek adják el innovatív terméküket. Egy 
felmérés szerint a megkérdezett cégek 
86%-a nem vesz részt egyetemi vagy intéze
ti kutató- és fejlesztési munkában. Boda 
Miklós hangsúlyozta: „Ezen kell sürgősen 
változtatni egy innovációs politikával.”

Magyar János, a MÓL Rt. kutatás-fej
lesztési vezetője ismertette a cég fejleszté
si elképzeléseit. A környezetvédelem, az 
EU előírásai és a minőségfejlesztés miatt 
már több újszerű technológiát alkalmaz
nak. Többek között a szennyvízkezelő
rendszert modernizálják, aminek segítsé
gével a Dunába visszaengedett víz már 
szinte nem is szennyvíz, mivel bizonyos 
paramétereinek tekintetében víztisztításról 
beszélhetünk.

Az ebédszünet előtti utolsó előadást 
Horvai György rektorhelyettes tartotta a 
„BME, mint kutatóegyetem” címmel. 
Az előadásból megtudhattuk, hogy a kuta
tóegyetem fogalmát már a XVIII. század
ban használta Alexander von Humboldt, a 
kor kiváló természettudósa.

Ma egy diák tanulmányi (ki)képzése 
összesen 6 millió Ft-ba kerül, ez pedig egy 
jól működő cégnél 3 év alatt megtérülhet. 
A 18 évesek 40%-a bejut valamilyen felső- 
oktatási intézménybe, a korábbi 10%-kal 
szemben. Tömegeknek ilyen képzést adni 
értelmetlen, meg kell tartani a versenyt a 
hallgatói és a tanári helyekért, hogy így 
fennmaradhasson a kutatóegyetem színvo
nala. A The Economist gazdasági-politikai 
magazin egyik számát idézve, nem a töme
ges felsőoktatásba kellene befektetni, ha
nem az alaposabb alsó- és középoktatásba. 
Egy 10 évet átölelő tanulmány szerint pe
dig az oktatás bizonyos okokkal (pl. társa
dalmi egyenlőtlenség) indokolt tömegessé 
tétele nem vált sikeressé, hiszen a szociális 
hátrányok ugyanúgy megmaradtak.

A délutáni szatellitprogramok konkrét 
példákon keresztül közelítettek az Ipari 
Nyílt Nap témaköréhez. Környezetvédelmi 
képzés és kutatás, vállalkozásfejlesztés: 
kis- és középvállalkozások K+F lehetősé
gei, oktatás, kutatás, kapcsolat a gazdaság
gal -  a GTK tapasztalatai alapján, Innotech 
-  kerekasztal: egyetem-park-gazdaság, 
az IRC Hungary sikertörténetei, valamint 
az alapítványok szerepe a megújuló inno
vációs rendszerben témákban több kisebb 
előadást hallgathattunk meg.

Szabados Enikő
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MKE hírek

Jegyzőkönyv az MKE IB 2004. február 23-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Bakos Jó
zsef, Banai Endre, Hermecz István, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyu
la, Liptay György, Tömpe Péter, Velkey 
László, Záray Gyula, valamint meghívott
ként Rácz László, az MKL felelős szerkesz
tője és Kotschy András, az MKF szerkesz
tője.

Kimentette magát: Kiss Tamás és Ko
vács Attila, ib-tagok, valamint Igaz Sarolta 
a KÖKÉL felelős szerkesztője.

1. Gazdasági helyzet
Az intéző bizottság kézhez kapta és 

részletesen értékelte az MKE 2003. évi te
vékenységének gazdasági számait Banai 
Endre, a gb elnökének ismertetésében. 
Megállapította, hogy a takarékos gazdálko
dás eredményeként az MKE pénzügyi sta
bilitása növekedett.

1/2004. határozat: Hosszú távú straté
giai döntést kell hozni, hogy melyek legye
nek a fő bevételi források: a rendezvény- 
szervezés, a támogatások, a tagvállalatok 
tagdíjai, illetve az egyéni tagdíjak. Felelős: 
főtitkár. Egyhangú.

2. 2004-2006. évi rendezvényterv
Az ib kézhez kapta a gb által már meg

tárgyalt, 2004. évi és a többi évre vonatko
zó görgetett rendezvénytervet.

2004-ben a következő rendezvények 
lesznek: Vegyészkonferencia (Analitikai, 
együtt a 4. Magyar Spektrokémiai Vándor- 
gyűléssel és a Bioanalitika 2004-gyel), 
Biztonságtechnikai konferencia, 22. Euró
pai Krisztallográfiai Találkozó, 6. Európai 
Kemence Szimpózium-11. Szilárd Minta 
Kollokvium az Atomspektroszkópiában, 
Őszi Radiokémiái napok, Irinyi János Or
szágos Középiskolai Kémiaverseny, 2nd 
HUN-pra-PARTEC, Membrántechnikai 
Konferencia, XXI. Kémiatanári Konferen
cia.

2/2004. határozat: az ib a 2004. évi rén- 
dezvénytervet egyhangúlag elfogadta.

3. A 2004. évi gazdasági terv
Banai Endre előterjesztésében az ib 

megtárgyalta a 2004. évi gazdasági tervet.
3/2004. határozat: az intéző bizottság a 

2004. évi tervet 1 M Ft tervezett eredmény
nyel egyhangúlag elfogadta.

4. Magyar Kémikusok Lapja, Magyar 
Kémiai Folyóirat

Rácz László, az MKL felelős szerkesz
tője az előzetes írásos anyagát kiegészítve 
hangsúlyozta, hogy az egyéb bevételi for
rások változatlansága mellett a nullszaldó 
biztosítása a támogatások csökkenése miatt 
nem lehetséges.

Kotschy András, az MKF szerkesztője 
bemutatta az MKF 2003-2004 összevont 
első számát, még nem a végleges kötésben. 
Részletesen ismertette, hogy a Folyóirat a 
támogatások és az igen alacsony költségek 
miatt nem ráfizetéses. Ebben az évben min
den MKE-tag kézhez kapja.

Mindkét kiadvány megjelenik az inter
neten is.

Az ib köszönetét fejezte ki az MKF 
szerkesztőinek színvonalas és áldozatos 
munkájáért.

5. Egyebek
A következő ib-ülésre az ib meghívja 

Horvai Györgyöt, a 2004. évi vegyészkon
ferencia szervező bizottságának elnökét. 
Felmerült a javaslat, hogy a vegyipar jelen
tős személyiségeit is meg kellene hívni a 
rendezvény ünnepélyes bankettjére.

Az intéző bizottság elhatárolódott a 
Várnai György által megjelentetett Általá
nos és Középiskolai Kémiai Lapoktól: ez 
nem az egyesület kiadványa.

A következő ib-ülés 2004. március 9-én, 
kedden 14:30-kor lesz. Napirend: A KÖ
KÉL (szakmai és gazdasági tervek a követ
kező három évre), a fiatalok bekapcsolása az 
egyesület életébe (Kalaus György), szakér
tői lista, a tagnyilvántartás megújítása 
(Banai Endre).

A jegyzőkönyvet készítette:
Körtvélyessy Gyula

Az MKE Gazdasági ügyrend módosítása a konferenciaköltségek 
elszámolásáról

Eddigi helyzet: az MKE a konferenciakölt
ség százalékában kifejezett központi 
rezsiköltséget számolt el. Az ezzel számí
tott konferencianyereség 30%-a illette meg 
a szakosztályokat, mint a jövőt építő költ
ségekre elkölthető keret. A módszer 
alapvető hátránya volt, hogy az így elszá
molt rezsiköltség semmilyen korrelációban 
nem volt a titkárság valóban felmerült költ
ségeivel és nem mutatta meg, hogy a kon
ferencia nyereségét mire használja az 
egyesület. A gb javaslata: 2004. január 
1-jétől minden rendezvénynél az egyesület 
szakmai rendező szakosztálya számára, 
mint a jövőt építő költségekre elkölthető 
összeg, 4 000 Ft/fő legyen kitűzve, de csak

a fizető résztvevőket tekintetbe véve. Ezt is 
a költségek között kell elszámolni. A ren
dezvény, konferencia bevétele és kiadása 
különbsége meghatározta eredmény 10%-a 
szintén a rendező szakosztályt illeti meg, 
ugyanilyen célra, a konferencia teljes 
elszámolását követően. A bevételek között 
kell elszámolni a résztvevők befizetési 
díjait, a támogatásokat, a kiállítások és a 
hirdetések gazdasági eredményét. A kiadá
sok között kerülnek elszámolásra a postai, 
szállodai, nyomdai, bérleti, étkezési, 
logisztikai, esetleges személyi költségek és 
a 4 000 Ft/fő szakosztálykeret. A konfe
rencia szervezésében részt vevő egyesületi 
titkárság egyéb külön költséget nem szá

mol el. A rendező szakosztálynak jogában 
áll a 4 000 Ft/fő kerettől eltekinteni, vagy 
arra igényt tartani. A fentieknek meg
felelően készül az előkalkuláció, amely 
minden bevételt és kiadást számba vesz. 
Természetesen a 4 000 Ft/fő keret csak 
addig a mértékig számítható, ameddig a 
befolyt nyereség azt lehetővé teszi. A szak
osztályi keretekről minden év március 
30-ig az MKL-ben, illetve az interneten az 
ügyvezető igazgatónak összeállítást kell 
megjelentetnie. Változatlanul érvényben 
marad az a szabály, hogy a rendelkezésre 
álló keretből a tárgyévben max. 500 000 Ft 
költhető el, és a jogcímek is változatlanok, 
melyekre a keretet használni lehet.

A nyereség egyesületnél maradó része 
teszi lehetővé a tagdíjak, támogatások mel
lett' az egyesületi működést, a fix költ-
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ségek, előadói ülések, különböző díjak és hasznúsági jelentés és a hozzákapcsoló- A fenti módosítást a 2004. évi konfe-
támogatások (egyesületi lapok) finanszí- dó beszámolók és egyéb jelentések mutat- renciáktól kell alkalmazni,
rozását, amelynek felhasználását a köz- ják be.

Beszámoló rendezvényekről

Előadóülés az MKE EGIS Gyógyszergyári csoportjánál
(Budapest, 2004. február 25.)

Február 25-én, az MKE EGIS Gyógyszer- 
gyári Csoportja rendezésében Bartha Fe
renc előadását hallgathattuk meg, melyet 
Mezei Tibor felkért- és a hallgatóság sorai
ból a nem felkért, de érdeklődő hozzászó
lók egészítettek ki.

Bár kiegészítésre nem is volt szükség, 
mert Bartha Ferenc, a Kísérleti 1. üzem 
mérnöke igazi mérnök-tanárként rendkívül 
jól szerkesztett, tematikus előadást tartott a 
„Katalitikus hidrogénezés szerepe a finom- 
kémiai iparban” címmel. így a hozzászólá
sok csak színesítették a kémiai műveletek 
egyik legfontosabb módszeréről a „hidrálás- 
ról” alkotott képet. A gyakorlott, szuggesz- 
tív erejű előadó rendkívüli felkészültségét és 
több mint húszéves szakmai, üzemi tapasz
talatát érzékeltette a jól válogatott ábrasor, 
amit az irodalmi hivatkozásokkal és mód
szertani összefoglalókkal együtt külön 
„CD-mellékletben” is megkaphattak az ér

deklődő hallgatók. (A szerző(k) új és igen jó 
ötlete az, hogy az előadás anyagát tartalma
zó CD-összeállítást a vállalati intranetés 
honlapon is közzétették, hogy az érdeklődő 
Egis-esek részletesen is megismerkedhesse
nek a munkával.)

A laboratóriumi, kísérleti-üzemi és 
nagyüzemi szintézis módszerek, ill. lehető
ségek ismertetésén túlmenően a hidráló- 
üzemek speciális biztonságtechnikai és 
művelettani érdekességeit is érzékelhettük. 
Ehhez nyilvánvalóan nagy segítséget jelen
tett a három társszerző tapasztalata is: 
Nagy Kálmán, a Kísérleti 1. üzem vezetője, 
Katona Zoltán, a Kísérleti 1. üzem fejlesz
tőmérnöke és Mórász Tamás, a Kémia 2. 
üzem technológusa volt az előadás társ
szerzője. Bartha Ferenc az üzemi techno
lógiákkal kapcsolatban elismeréssel szólt a 
Hegedűs László által vezetett részleg (Ké
mia 2. üzem) tevékenységéről is.

Mezei Tibor, a Kémiai Kutatási főosz
tály tapasztalt kutatója a katalitikus hidro
génezés néhány különleges, szelektív hid- 
rogénezési eljárását mutatta be, például a 
buspiron-szintézissel kapcsolatban. Utóbbi 
esetben a „nehézvízből” kiinduló, kataliti
kus deuterizálás termékét (termékeit) mint 
jelzett molekulát a farmakokinetikai analí
zisekben használják fel (mint ún. belső 
standardvegyületet, ami csak molekula- 
súlyában különbözik a célvegyülettől, ké
miai és farmakológiai tulajdonságaiban 
azonban nem).

Volk Balázsnak a Raney-nikkel katali
zátorokkal kapcsolatos hozzászólását kö
vetően Bakos József egyetemi tanár kiegé
szítő gondolatait hallhattuk. A Veszprémi 
Egyetem tanszékvezető professzora elis
merésén túlmenően felhívta a figyelmet a 
sztereoszelektív és sztöchiometrikus hidro- 
génezések jelentőségére és a magyarorszá
gi katalizátorkutatás kimagasló eredmé
nyeire.

Tömpe Péter

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(109-110. évfolyam, 1. szám, 2004. március) 
Inczédy János: Az újrainduló magyar Ké

miai Folyóirat üdvözlése
Sohár Pál: Főszerkesztői beköszöntő 
Stájer Géza: Oxigén- és nitrogéntartalmú 

mono- és policiklusos vegyületek előállítása 
Novák Lajos -  Kovács Péter: Új típusú 

szigmatróp átrendeződések felhasználása 
oxigén heterociklusok egyszerű előállítására 

Skodámé Földes Rita -  Kollár László: 
Homogénkatalitikus karbonilezési reakciók 
alkalmazása biológiailag aktív vegyületek 
szintézisében

Nagy Krisztina -  Biczók László: Hidro- 
génhíd-kötés hatása a nílusvörös és az N(4- 
piridil)-1,2-naftálimid fluoreszcenciás saját
ságaira

Sz. Márczy Judit -  Sz. Németh Ágnes -  
Szajáni Béla -  Samu Zsuzsa — Háger-Veress 
Adám: Természetes hexanal előállítása 
biokatalízissel

Keglevich György -  Forintos Henrietta -  
Szelke Helga -  Kovács János -  Körtvélyesi 
Tamás: [4+2] vs [2+2] cikloaddíciók a fosz- 
forheterociklusok körében

Schneider Gyula -  Wölfling János -  
Mernyák Erzsébet -  Tóth István: Exo-hete- 
rociklusos szteroidok szintézise

Hermecz István -  Szabó Anna -  Galam
bos Gézáné -  Timári Géza -  Simon Kálmán 
-  Vasváriné Debreczy Lelle -  Mucsi Zoltán: 
Új átrendeződések a tercier propargil-amin- 
N-oxidok körében

Jean Marié Lehn: Steps Towards Comp- 
lex Matter: Self-Organization by Design and 
by Selection

Középiskolai Kémiai Lapok

(31. évfolyam, 1. szám, 2004.)
Beköszöntő
Kalydi György: Nyúlás Ferenc
Tarczay György: A fémkomplexek szer

kezetéről

Róka András: Meg is marad, meg nem is 
Pálinkó István: Kémia a Szegedi Tudo

mányegyetemen
Róka András: „miért?”
Igaz Sarolta: Feladatok kezdőknek 
Magyarfalvi Gábor: Feladatok haladók

nak
Kémia idegen nyelven 
Kecskés Andrásné: XVIII. Hevesy György 

Országos Kémiaverseny, Pécs, 2003., 
döntő

Tájékoztató az Irinyi János Középiskolai 
Kémiaversenyről

Kecskés Andrásné: 2003/2004. évi 
OKTV második fordulójának feladatlapja és 
megoldásai

Kovácsné Csányi Csilla: EVÉS -  IVÁS. 
Szerves kémia projekt tizedik osztályban 

Tóth Zoltán: Az anyag részecskemodell- 
jével kapcsolatos tanulói elképzelések 

Kovácsné Csányi Csilla: A kémia tan
tárgy helyzetével és kilátásaival kapcsolatos 
információk
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Csernus Éva: Amit jó tudni a kémiai biz
tonságról

Hazai konferencia 
Nemzetközi konferenciák 
A Szent-Györgyi Albert Emlékérem díja

zottjai
Róka András: Könyvismertető

Műanyag és Gumi

(41. évfolyam, 2. szám, 2004. február)
Lévai András: Műanyag-feldolgozás: 

„volt!! van!! lesz!?”
Gyimesi Györgyné: A fóliagyártás hely

zete Nyugat-Európában és Magyarországon 
Lévai Katalin: Széles poliolefin fólia vá

laszték a Laplast Műanyagipari Kft. kínála
tában

Két évtized az extruderek birodalmában 
Egy eredményesen működő fóliagyártó 

kisvállalkozás a hűség városában

Horváth Zoltán -  Illés Tamás -  Pelcz An
tal: A DR-Pack fejlesztési PE fóliagyártás
technológiában

Borbély Endréné -  Tiefbrunner Anna: 
Műanyag csomagolóanyagok transzfer tulaj
donságainak törvényszerűségei

Eiler Olga: Csomagolási hulladékhaszno
sítás integrált gazdálkodási rendszerrel

Magyar Vegyipar

(14. évfolyam, 1-2. szám, 2004. január-feb
ruár)

A feladat igen nagy, az idő nagyon kevés 
Szükségszerű vagy elavult? Sikerül-e ész

érvekkel kompromisszumot kötni?
Konferencia a német-magyar IPPC- 

PHARE Twinning projekt során az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárás
ban szerzett új tapasztalatokról

Veszély vagy kockázat? Mi a különbség?

S f & n t e . . .  S z e m l e . . .  S z e m l e . . .

Az EU a GDP közel 2%-át költi K+F-re

Az Európa Tanács 2000. évi lisszaboni ülésén 
azt a stratégiai célt tűzte ki, hogy 2010-re az 
Európai Unió a világ legversenyképesebb és 
legdinamikusabb tudásalapú gazdasága le
gyen, amely képes a fenntartható gazdasági 
fejlődésre, jobb munkára és nagyobb szociá
lis kohézióra. A 2002. évi barcelonai tanács
ülés már konkrétumot fogalmazott meg, ami
kor kimondta, hogy a tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hohy 2010-re kutatási 
ráfordításaik elérjék a GDP 3%-át. Az Euro
stat (az Európai Közösség Statisztikai Hivata
la) által február végén közzétett jelentés be
mutatja, hogyan állt az EU 2000-2002-ben a 
tudomány és technológia tekintetében, külö
nös tekintettel az USA-val és Japánnal össze
hasonlítva. A közlemény egyebek között kitér 
a K+F ráfordításokra, az e területeken dolgo
zók számára, a szabadalmakra, a K+F emberi 
erőforrásokra, és a high-tech kereskedelemre.

A jelentés megállapítja, hogy az EU a K+F 
ráfordítások GDP-re vetített aránya tekinteté
ben az USA és Japán mögött áll. A K+F ráfor
dítások GDP-re vetített aránya az EU egészére 
2001-ben 1,98%, 2002-ben 1,99% körül volt 
(2000: 1,95%), míg az USA-ban 2,8% (2002) 
és Japánban 2,98% (2000). Az EU tagállamai

közül legmagasabb a K+F ráfordítási arány 
Svédországban (2001: 4,27%) és Finnország
ban (2002: 3,49%), átlag feletti Németország
ban (2001: 2,49%), Dániában (2001: 2,4%), 
Franciaországban (2002: 2,2%) és Belgium
ban (2001: 2,17%). A legkisebb intenzitási 
számokkal (0,67-0,96%) Görögország, Portu
gália és Spanyolország rendelkezik. A csatla
kozó országok közül a legnagyobb indexszel 
Szlovénia (2001: 1,52%) és Csehország (2001: 
1,33%) rendelkezik, a legkisebbel poedig Cip
rus (2001: 0,26%). Magyarországra 2001. évi 
adatként 0,8%-os értéket közöl a dokumen
tum.

A K+F ráfordításokat tekintve az EU 
(2001: 175 507 Mrd EUR) megelőzi Japánt 
(2000: 153 852 Mrd EUR), de az USA (2001: 
315 189 Mrd EUR) mögött áll. Az EU tagál
lamai közül a legnagyobb K+F összegeket 
2001-ben Németországban (52 Mrd EUR), 
Franciaországban (33 Mrd EUR) és Nagy- 
Britanniában (30 Mrd EUR) költötték, és e 
három ország adta az EU-15 K+F ráfordításá
nak közel kétharmadát. A csatlakozó 10 or
szág 2001. évi 3,4 Mrd EUR K+F kiadásának 
több mint 80%-a három országban, Lengyel- 
országban (1,3 Mrd EUR), Csehországban 
(0,8 Mrd EUR) és Magyarországon (0,5 Mrd 
EUR) valósult meg.

Kereskedői Fórum
VAPRO-OVP -  MAVESZ együttműkö

dés a vegyipari szakmunkásképzésben 
REACH -  az engedélyezési folyamat pró

bája
A Gazdasági Versenyképesség Operatív 

Program 2004. évi pályázati felhívásai 
Festéktörténelem I.
Hírek a vegyiparból

Plast-lnform

A Műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
honlapján twww.spe.hu) a Plast-lnform új
ságban olvashatók a műanyagipar hírei, pá
lyázatok, cégbemutató riportok, rendezvé
nyek és szakcikkek.

S. E.

2001. évi adatok szerint az EU-15-ben 23 
Mrd EUR deficit keletkezett 2001-ben a high- 
tech termékek külkereskedelmében, közel 200 
Mrd EUR export mellett. Az USA a világ leg
nagyobb high-tech exportőrje (234 Mrd 
EUR), közel 10 milliárdos deficittel. Japán 
kivitele elmarad ugyan a fentiektől (111 Mrd 
EUR), azonban jelentős többlettel (39 Mrd 
EUR) zárta a kereskedést. A high-tech termé
kek aránya az exportban a legnagyobb az 
USA-ban (29%), ezt követi Japán (25%) és az 
EU-15 (közel 20%). Az EU-15-ben a legna
gyobb high-tech exportálók (és importálók) 
Németország, Franciaország, az Egyesült Ki
rályság és Hollandia. A csatlakozó országok 
high-tech exportja 14,5 Mrd EUR, ami a tel
jes kivitel 10%-át jelenti, a high-tech import 
26 Mrd EUR körül alakult. Kiemelendő, hogy 
Magyarország adta a csatlakozók high-tech 
exportjának közel felét (7 Mrd EUR), ez a tel
jes export EU-15 átlagnál nagyobb, 20,7%-át 
tette ki, és egyben importja is (7,7 Mrd EUR) 
a legnagyobb értékű volt. További jelentős 
exportáló volt Csehország, az importálók 
rangsorában pedig Lengyelország és Csehor
szág követi hazánkat. A high-tech export 
részaránya tekintetében 59%-os értékével va
lamennyi ország között Málta a bajnok.

RL

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KOVÁCS ZSUZSANNA
főiskolai adjunktus, flavonoid-kutató, 

a Crystal Institute Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója 
életének 40. évében, váratlan hirtelenséggel elhunyt.

„Nem kelti fel, se könny, se szó, se vegyszer, 
hol volt, hol nem a világon egyszer... ”

Lelkét, munkáját, jóságát, szépségét örökké őrizzük! Táviratcím: Szabó László, 3300 Eger, Leányka út 1.
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m a g y a r  k é m i k u s o k  l a p j á n a k
médiaajánlata 2004. 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 2004-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 2004-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.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.hu).
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Dr. Horváth Csaba 
1930-2004

2004. április 13-án kihunyt a műszaki és természettudomá
nyos kutatás egyik legragyogóbb csillaga, meghalt Dr. 
Horváth Csaba.

1952-ben kapta meg vegyészmérnöki diplomáját a Bu
dapesti Műszaki Egyetemen (BME, ma Budapesti Műsza
ki és Gazdaságtudományi Egyetem), és kezdte el munkáját 
a BME Szerves Kémiai Technológia Tanszékén. 1956-ban 
lehetőséget kapott aspirantúrára az akkori Szovjetunióba, 
november 1-jén indult volna aspirantúrája színhelyére. Al
bérletét felmondta, budapesti munkahelye is megszűnt. 
A vonatok azonban akkor kelet felé nem közlekedtek, leg
alábbis a polgári utazók számára nem. így végül a Farb
werke Höchst AG-nél kapott vegyészmérnöki állást Frank
furt am Mainban. 1960-ban tért vissza az „akadémiai 
kutatáshoz”, Halász István professzor mellett készítette el 
PhD-értekezését a J. W. Goethe Egyetemen, 1963-ban lett 
a fizikai-kémia doktora, magna cum laude. 1963-64-ben 
„postdoc” a Massachusetts General Horpital Fizikai Kuta
tó Intézetében és egyidejűleg a Harward Egyetemen Bos
ton, MA, USA). Horváth Csaba 1964-től haláláig a Yale 
Egyetemen (New Haven, CT, USA) dolgozott. 1964 és 
1966 között a Physics Research Laboratoryban tevékeny
kedett, 1966—1970 között a Department of Medicine and 
Pharmacology tagja, 1970-től pedig a Mason Laboratory
ban kutatott. Ez utóbbi a Department of Engineering and 
Applied Science része volt, illetve az 1981 -ben történt át
szervezés után az önállósult Department of Chemical 
Engineering része lett. Horváth Csaba 1970-től Associate 
Professor, 1979-től pedig Professor. 1987 és 1993, vala
mint 1994 és 1996 között intézetvezető, 1993-1998 között 
Llewellyn West Jones Jr, Professor of Chemical Engineer
ing, 1998-tól pedig Roberto C. Goizueta Professor of 
Chemical Engineering volt.

A 2001-ben megjelent „Chromatography, a Century of 
Discovery, 1900-2000, the Bridge to the Sciences/ 
Technology” című könyv egyik fejezete Horváth Csaba 
személyes beszámolóját közli a kromatográfiával való 
kapcsolatáról, az egyes részek címei a következők: „A 
Hold-kőzetekre való várakozás hozza létre a HPLC-t”, „A 
fordított-fázisú kromatográfia viseli a koronát”, „A bio
technológia hajnala” és „Az elektrokromatográfia kiszéle
sedő kilátásai, alkalmazása”. Ezek a címek jellemzik Hor
váth Csaba tevékenységének főbb irányait is.

Eredményeivel alapvetően új területeket nyitott. Mun
kássága nemcsak közismert, hanem széles körben elismert 
is. Nemcsak ő maga ért el nagyszerű eredményeket, de 
munkatársai tevékenységét is eredményesen inspirálta. 
Magyar szakembereket mindig szívesen látott laboratóriu
mában néhány hónapos, egy-két éves tanulmányútra. Vele 
dolgozott például Benedek Pál, Fellegvári Irén, Kalász 
Huba, Molnár Imre, Ohmacht Róbert, Szepesy László, 
Valkó Klára, Várady László és mások. Bár a tényleges

Budapest Chromatography Conference, 1984. 
Balról jobbra: Horváth Csaba, Egon Stahl, Kalász Huba, 

Haleem Issaq, Karét Macek

Horváth-tanítványok száma is jelentős, közel nyolcvan, 
sokkal többen hiszik és vallják magukat Horváth-tanít- 
ványnak, mint ahány kolléga valaha társszerzőként szere
pelt Csaba nagyszámú (háromszáz feletti), nemzetközi la
pokban és alapvetően fontos szakkönyvekben megjelent 
közleményében.

Horváth Csaba legismertebb tevékenysége, hogy labo
ratóriumában a világon elsőnek állított össze HPLC-készü- 
léket, elsőnek számolt be erről nemzetközi kongresszuson, 
illetve elsőnek publikálta. A HPLC angol mozaikszó, mely 
egyszerre jelent high-performance (nagy hatékonyságú), 
vagy high-pressure (nagy nyomású), illetve high-speed 
(nagy sebességű) liquid chromatography (folyadékkroma- 
tográfiát). A módszer lényege, hogy az álló fázis, azaz az 
oszloptöltet addigi néhány tizedmilliméteres átmérőjű 
szemcséit néhány ezredmilliméteresre csökkentették. Az 
elválasztáshoz szükséges idő ezáltal mintegy századára, 
azaz órák helyett percekre csökkent. Mindezek rendszerbe 
állítását azonban meg kellett oldani, és ezt Horváth Csaba 
oldotta meg sikeresen. A további nagy eredmény volt, 
hogy Csaba munkatársaival olyan területet nyitott a kis- 
molekulák HPLC elválasztásával, melyre tényleges igény 
volt. A neurotranszmittereket azok HPLC elválasztása 
előtt gázkromatográf-tömegspektrométerrel (GC-MS-sel) 
analizálták, az akkori GC-MS hatalmas helyiséget töltött 
be, a szakképzett kezelőszemélyzet mellett általában
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gépész- és elektromérnök is folyamatosan javította, fel
ügyelte a nagyon drága készüléket. Emellett a vegyietek
ből illékony derivátumokat kellett készíteni. Mindez 
HPLC-vel szükségtelen lett, egyszerűbben, olcsóbban és 
gyorsabban el lehetett végezni, azaz a HPLC jelentősen se
gítette (és segíti) a biológia forradalmát. A HPLC mára 
olyan elterjedtté vált a kémiai-biokémiai-orvosi laboratóri
umokban, mint néhány évtizeddel ezelőtt az analitikai 
mérleg volt.

Zsenialitása egyaránt megnyilvánult munkacsoportja 
tevékenységének koordinálásában és eredményeik publi
kálásában. Már életében is a halhatatlanok közé emelke
dett. Számos kitüntetést kapott. Nemcsak a HPLC készü
lék megalkotása fűződik nevéhez, hanem úttörője volt a 
fordított fázisú kromatográfiának is, különös tekintettel a 
kismolekulák (aromás karbonsavak, aminosavak, pep- 
tidek, biogén aminok) HPLC-vel való analízisének. Kidol
gozta a HPLC-vel végzett kiszorításos kromatográfiát, és a 
módszert kiterjesztette a planáris álló fázison végzett ki
szorításos kromatográfiára. A kétdimenziós HPLC-vel 
kapcsolatban megoldotta, hogy az első (nagy, főleg 
preparatív szeparálást végző) oszlophoz kapcsolódó 
második oszlop másodpercek alatt végezze el az 
elválasztást. A nagyméretű molekulák elválasztásnál 
porózus szilika helyett pellikuláris álló fázist alkalmazott. 
Az utóbbi évtizedben érdeklődése a kapilláris elektrokro- 
matográfia felé fordult, és közleményeiben az elektromos 
erőtérnek és a kromatográfiának a nagyhatékonyságú 
elválasztásra gyakorolt kombinált hatásának elemzésében 
alkotott maradandót. Horváth Csabára a magas szintű 
aktív tudás volt jellemző, a kromatográfia és az elektro- 
forézis minden elméleti és gyakorlati területén. 
Könnyedén építette fel a legbonyolultabb készüléket, 
készítette el az álló fázisokat, tervezte és magyarázta az 
elválasztási folyamatokat, ideértve azok pontos 
jellemzését. A kromatográfiás rendszerek terhelésének 
ezerszeresére való növelése és a kitermelés egyidejű 
lényeges növelése Horváth Csabának nem jelentett többet, 
mint másnak néhány perces séta. Közleményeiben pon
tosan tudta mindazt leírni, amit tervezett, amit végrehaj
tott, és ahogyan értékelte a folyamatokat. Azon kevesek 
közé tartozott, aki egyaránt könnyedén kezelte az 
elválasztás magyarázatát matematikailag (differenciále
gyenletekkel), a fizikai-kémia szemszögéből (termodi
namikai alapon), illetve a matematikában nem járatos 
gyakorló szakembernek érthető módon (azaz a gyenge 
szeparálódás megjavítását lehetővé tévőén). Nagy sikert 
ért el az általa szerkesztett könyvsorozat, a „High- 
Performance Liquid Chromatography, Advances and 
Perspectives” (Academic Press, New York, 1980-tól), 
melynek mind az öt kötetét a szakemberek alapvető for
rásmunkaként tartják számon. Tevékenységét minden te
kintetben a legmagasabb szintűnek ismerték és ismerik el, 
ezért a kromatográfiás-elválasztástudományi szakterület 
valamennyi magas kitüntetését megkapta (a kitüntetések 
angol elnevezéseit Horváth Csaba önéletrajzából vettem, 
zárójelben az adományozó szervezet/kongresszus): 1978: 
Steven Del Nogare Award (The Pittsburgh Conference on
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Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy); 1980: 
Anniversary Tswett Medal (USSR Academy of Sciences); 
1982: Humboldt Award fo r  U.S. Senior Scientists (A. v. 
Humboldt Foundation, Németország), 1983: National 
Award in Chromatography (American Chemical Society), 
1986: Chromatography Award (Eastern Analytical 
Symposium), 1992: van Slyke Award (New York 
Metropolitan Section, American Association of Clinical 
Chemists), 1993: Merit Award (National Institute of Health,
U. S. Health Service), 1994: A. J. P. Martin Gold Medal 
(The Chromatography Society, U.K.), 1995: Distinguished 
Contribution Award (California Separation Science 
Society), 1997: National Chromatography Award 
(Northeast Regional Chromatography Discussion Group); 
Halász Medal Award (Magyar Elválasztástudományi 
Társaság), 1999: Golay Award (21st International Sym
posium on Capillary Chromatography and Electrophore
sis, 2000: Michael Wiedmer Award (New Swiss Chemical 
Society), 2001: National Award Separation Science and 
Technology, ACS), 2002: Austrian Ehrenkreuz fo r  Arts 
and Sciences, First Order; Torbern Bergman Medal (The 
Swedish Chemical Society); Heuréka Érem (Magyar 
Kémikusok Egyesülete). Számos nemzetközi folyóirat 
választotta szerkesztőbizottsága tagjának, ideértve a 
Biochromatography, Biotechniques, Electrophoresis, 
Genetic Engineering News, International Journal o f  
Biochromatography, Journal o f Chromatography, Journal 
o f  Pharmaceutical and Biomedical Analysis, LC-GC 
Europe, LC-GC North America, Magyar Kémiai 
Folyóirat, Separation Science and Technology szak
lapokat.

A kirobbanó sikerrel megrendezett, 8. Nemzetközi 
Oszlopkromatográfiás Szimpózium (HPLC’84) szervező- 
bizottságának elnöke volt, és számos más kongresszus (a 
Kapilláris Elektrokromatográfia 1., 2., 3. és 4. Nemzetközi 
Szimpóziuma, San Francisco, CA, 1997, 1998, 1999, és 
2001) szervezésében is alapvető szerepet játszott. 
Az elválasztástudományi kongresszusok kedvenc előadója 
volt. Ha Horváth Csaba tartott előadást, a hallgatóság 
száma megduplázódott.

Életének utolsó percéig imádta és segítette családját. 
Egyetlen percet sem mulasztott el, amikor leányaival 
együtt lehetett, bár ez számtalan alkalommal okozott konf
liktust munkahelyi/tudományos tevékenységével. 1981- 
ben leányai (Katalin Horváth & Donatella Horváth) rend
szeresen lovagoltak a Yale Sportklubjában, és Csaba a leg
fontosabb tudományos üléseken is sokszor pillantott 
órájára, nehogy egyetlen percet is várni kelljen leányainak 
a lovaglás előtt vagy után, mikor ő vállalta szállításukat.

Horváth Csaba számos nemzetközi, amerikai és magyar 
egyesület és szakmai szervezet tagja volt. Az Amerikai 
Mérnöki Akadémia választotta tagjai közé. 1986-ban lett a 
Magyar Kémikusok Egyesülete tiszteletbeli tagja, 1990-től 
pedig a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Élet
rajzában büszkén említi, hogy 1986-ban alma matere, a 
Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora lett.

Horváth Csaba megkapta az amerikai állampolgársá
got, de szívében-lelkében megmaradt magyarnak. Nevét
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nem Horvathnak, hanem Horváthnak írta, és kereszt
nevének kezdőbetűje is Cs volt, nem pedig C. Büszke volt 
arra, hogy a magyar határt magyar útlevéllel lépi át, és a 
Magyarországon rendezett kromatográfiával kapcsolatos 
kongresszusok gyakori résztvevője volt. Szavajárása volt, 
hogy „segítsük a hazai ipart”, és cselekedetei is erre 
irányultak. Tevékeny közreműködését tükrözi a ComGenex 
alábbi megemlékezése is. Csaba utolsó hazai „közszerep
lése” a Magyar Kémikusok Egyesülete által rendezett, 
Advances in Chromatography and Electrophoresis -  
Conferentia Chemometrica kongresszuson volt, 2003. 
október 29-én délután. Akkor vette át az MKE és 
ComGenex közös szakmai kitüntetését, a Heuréka Award- 
ot, mely Albrecht Júlia képzőművész gyönyörű alkotása. 
Csaba nagyon szép beszédében köszönte meg az érmet, és 
körvonalazta az érem névadó szavának (Heuréka = 
felfedeztem/megtaláltam) történetét.

2001-ben mindketten meghívott előadói voltunk 
Kiotóban a Nemzetközi HPLC kongresszusnak. 2001. 
szeptember 13-án, röviddel a new york-i tragédia után, 
együtt reggeliztünk a Holiday Inn szálloda éttermében.

A ComGenex megemlékezése

Horváth Csaba egyik, talán legnagyobb ipari partnere Ma
gyarországon, a ComGenex érdekcsoport volt, amellyel a 
kapcsolat még a ’80-as években kezdődött.

Ekkor az érdekcsoport őse, a CompuDrug Kisszövet
kezet fejlesztett ki olyan kvantitatív hatás-szerkezeti szoft
vereket, amelyek ismeretlenül is felkeltették érdeklődését.

Felvette a kapcsolatot a kisszövetkezet washingtoni 
képviseletével, majd az akkoriban a floridai egyetemen 
oktató Darvas Ferenccel és felhívta a CompuDrugosok fi
gyelmét arra a tényre, hogy a gyorsan fejlődő HPLC terü
letén nem áll rendelkezésre retenciós időt előre becslő 
szoftver.

Útmutatása nagyban hozzájárult, hogy a ’90-es évek 
elején a Yale Egyetemen tevékenykedő Valkó Klára köz
vetlen részvételével megszületett a mai napig is sok száz 
helyen telepített és alkalmazott kromatográfiás szoftver, 
az EluEx.

A ’90-es évek végén Horváth Csaba tevékenységével 
szerepet vállalt az Európában elsőként kombinatorikus 
kémiával foglalkozó ComGenex létrejöttében, amelynek 
tudományos tanácsadó testületében ’95 óta vett részt. Mint 
tanácsadó ezekben az években rendszeresen látogatta a

Az USA-ba irányuló légi közlekedés teljesen szünetelt, az 
egyéb légi járatok esetében is kiszámíthatatlan bizonyta
lanságokról szóltak a hírek. Kilátástalanná vált a kong
resszus utáni zavartalan hazatérésünk. Szinte mindenki 
sápadt, ideges volt, egyedül Csaba vigasztalt bennünket, 
mondván, hogy a világ természetes rendje minden tragédia 
után helyreáll, az élet visszazökken normális kerékvágásá
ba. Valószínűleg ez lesz most is, Horváth Csaba hiányozni 
fog, de az élet megy tovább a maga módján. Csaba emléke 
és munkájának eredményei azonban megmaradnak.

Csaba születése és halála (1930. január 25. és 2004. 
április 13.) között a világ nagyon sokat változott. Más lett 
az élet, a technika soha sem várt hatalmas fejlődése 
következett be. Ebben a fejlődésben Csabának lényegi 
része volt, alapvető szerepet játszott a technikai
tudományos fejlődés kibontakozásában. Horváth Csaba 
lényegesen többet adott a világnak, mint amit kapott. És 
ezt kevés emberről lehet elmondani. Csaba, emlékedet 
megőrizzük!

Nyugodj békében!
Kalász Huba

ComGenex laboratóriumait, közvetlenül kipróbálta a szer
ves szintézisre fejlesztett célműszereket, és tanácsadó te
vékenységét a ComGenex által ’97-ben Kaliforniában lét
rehozott készülékfejlesztő közös vállalat, a RoboSynthon 
keretében is folytatta.

Tanácsaival nagymértékben hozzájárult 1998-ban a 
ComGenex első nagy teljesítményű HPLC-MS laboratóri
umának kialakításához. A havi 5 000 vegyület tömegspekt- 
rometriáját végző egység akkoriban Európában a legna
gyobb teljesítményűnek számított, ahogy erre Karancsi 
Tamás, a laboratórium vezetője visszaemlékezik.

Az utóbbi 5 esztendőben sokat segített abban, hogy a 
ComGenex Horváth Csaba mikrofluidikai laboratóriumá
nak tapasztalatai alapján kialakitotta saját mikrofluidikáját 
analitikai, preparatív és kémiai genomikai célokra.

Legutoljára a ComGenex spin-off cégének, a Thales 
Nanotech-nek nyújtott Horváth Csaba közvetlen segítsé
get elválasztástechnikai kérdésekben.

A cég kutatói és vezetői hálával gondolnak rá. Emlékét 
megőrizzük és ápolni fogjuk.

Darvas Ferenc
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Kékedy László 
1920-2004

2004. március 24-én, életének 84. esztendőjében elhunyt 
Kékedy László, a Kolozsvári Babe?-Bolyai Egyetem eme
ritus professzora, az MTA külső tagja.

Életútja a Máramaros megyei Máramarossziget város
ból indult el vasúti tisztviselő családból. Középiskolai ta
nulmányait a neves nagyenyedi református 
Bethlen-Kollégiumban, míg egyetemi tanul
mányait a kolozsvári I. Feminánd király Tudo
mányegyetemen kezdte el, majd a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem vegyész sza
kán fejezte be 1942-ben és itt is doktorált 
1944-ben. Egyetemi oktatói pályafutása tanár
segédként kezdődött el 1945-ben a kolozsvári 
Babe^-Bolyai Tudományegyetemen, ahol 
1971-ben nyert el egyetemi tanári kinevezést.
Mindvégig a Szervetlen és Analitikai Kémia 
Tanszéken oktatott és kutatott, 1987 óta pro
fesszor emeritusként. Az évek során az egyetem neve 
ugyan sokszor változott, de mindvégig ugyanazt a régmúl
tú intézményt jelenti.

Életpályája alakulását döntően meghatározta az a né
hány esztendő, amelyet doktori disszertációjának irányító
ja, Szabó Zoltán professzor mellett dolgozott az Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén. Vegyészdokto
ri értekezésében a faszén duzzadásával foglalkozott, és 
eredményeit a Journal of Physical and Colloid Chemistry- 
ben közölte 1949-ben. A későbbiek során az analitikai ké
mia különböző területein dolgozott és az elektroanalitika, 
termoanalitika és a félvezető alapú gázszenzorok területén 
végzett kutatásait közel száz tudományos közleményben 
mutatta be. Több könyvfejezetet és tankönyvet is írt ma
gyar és román nyelven. Ezek közül kiemelném a Kémia

újabb eredményei sorozatban megjelent „Gázszenzorok” 
c. munkáját (56. kötet, 283—465. oldal. Akadémiai Kiadó, 
1983), valamint a „Műszeres analitikai kémia” című 3 kö
tetes tankönyvét (Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 
Kolozsvár, 1995, 1998, 2003; társszerző: Kékedy Nagy 

László), amely hazai egyetemeken is elismert 
tankönyv. Szerkesztőbizottsági tagja volt töb
bek között a Magyar Kémiai Folyóiratnak és a 
Reviews in Analytical Chemistrynek. A Ma
gyar Tudományos Akadémia 1998-ban válasz
totta külső tagjává.

Valódi egyetemi tanár, a kolozsvári Babe§- 
Bolyai Tudományegyetem meghatározó egyé
nisége volt. Felelősségteljes oktatás-nevelés, 
tudományos elhivatottság, széles látókör, a tu
dományos haladással való szüntelen színvo
naltartás és a felsőoktatási intézményhez méltó 

emberi tartás jellemezte. Kiemelendő eredményes tudo
mányszervezői tevékenysége, és a magyar szakmai nyelv 
ápolására irányuló törekvése. Az Erdélyi Múzeum-Egye
sület keretében önként vállalt, elsősorban tudományszerve
zési és tudománynépszerűsítő feladatokat. Ereje fogytáig, 
mint a Természettudományi és Matematikai Szakosztály 
elnöke szorgalmazta a Múzeumi Füzetek megjelentetését, 
melynek főszerkesztői tisztét is ellátta. Szorgalmazta a fi
atalabb nemzedék bekapcsolódását a tudományos kutatás
ba és az anyanyelvű tudományművelésbe.

Tudós professzort és széles érdeklődési körű, igaz em
bert veszitettünk el.

Emlékét megőrizzük.
Tóth Klára

BME, Általános és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest
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Szekeres Gábor nyolcvanéves

Szekeres Gábor a Magyar Kémikusok Lapja több évtize
den át volt felelős szerkesztője, ma szerkesztőbizottságá
nak elnöke, irodalmi szerkesztője június 18-án tölti be 80. 
életévét.

Szakmai munkássága

Szekeres Gábor, szerkesztőbizottságunk elnöke nemcsak 
szálfatermetével magasodik ki a szűkebb szerkesztőség 
tagjai közül, hanem az MKL iránti lankadatlan, féltő szere- 
tetével, tetteivel, munkabírásával, következetességével és 
igényességével is. Mondhatnók, hogy az MKL Szekeres 
Gábor nevelt gyermeke, hiszen a megalapítása óta eltelt 
több mint 58 évből az utóbbi 46 évben felelős- és főszer
kesztőként, majd a szerkesztőbizottság elnökeként a lapot 
közvetlenül készítette, összeállítását irányította, a közle
mények beszerzésében tevékeny részt vállalt és maga is 
nagyszámú értékes közleményt írt. Hosszú időn keresztül 
Egyesületünk főtitkárhelyettese. Szekeres Gábor nemcsak 
nagy idők tanúja, hanem alkotója is volt.

Többen is állítják, hogy magánéletéről ritkán beszél, ar
ról ez idáig keveset tudtunk. Bükön 1924. június 18-án szü
letett a büki evangélikus esperes unokájaként és a bőnyi 
(Győr megye) pap egyetlen fiaként. A soproni Evangélikus 
Líceumban (jelenleg Berzsenyi Dániel Evangélikus Gim
názium [líceum], alapítási éve 1556) érettségizett 1942-ben. 
Ezután a Műegyetem Vegyészmérnöki Karára jelentkezik, 
de helyszűke miatt -  a Tudományegyetem Bölcsész Karán 
folytatott egyéves fizika-kémia és vegytan szakos bölcsész
képzés után -  csak 1943-tól kezdheti el ottani tanulmányait. 
A Budapestet elérő harcok miatti -  1944 októberétől 1945 
októberéig tartó -  oktatási szünet következtében csak
1948-ban kap vegyészmérnöki diplomát. Közben negyed
éves hallgatóként kisegítő tanársegédként dolgozik a Mező- 
gazdasági Kémiai Technológiai Tanszéken.

Egy hónapos ácsi cukorgyári munka után a Magyar Ve
gyiművekhez (ma Egyesült Vegyiművek) kerül, ahol rövid 
ideig műszakvezető mérnök, azután két éven keresztül a 
színezéküzem vezetője, majd a gyár termelési osztályának 
vezetője.

Sokunk számára valamivel jobban ismert minisztériu
mi tevékenysége 1952. június 1-jétől kezdődik az akkori 
Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Műszaki Fejlesztési 
Főosztályán, amelynél és jogutódainál (a Vegyipari és a 
Nehézipari Minisztériumokban) 1963-ig főmérnök, ill. 
csoportvezető főmérnök, majd 1963-tól 1981. január 1 -jó
ig, az Ipari Minisztérium megalakulásáig főosztályvezető
helyettes. Ezt követően a Vegyipari Szakértői Csoportba 
kerül gazdaságpolitikai, tudománypolitikai kérdésekkel 
foglalkozó szakértőként. 1984-ben főtanácsosi címet kap, 
és megbízzák a Csoport vezető koordinátori tevékenység
gel, amit 1990. évi nyugdíjba vonulásáig betölt.

Iparfejlesztő (minisztériumi), oktatási és tudománynép
szerűsítő, valamint egyesületi és természetesen lapszer
kesztői tevékenységében egyaránt kiemelkedőt alkot.

Inczédy János egyesületi díjat ad át Szekeres Gábornak

Közel négy évtizedes minisztériumi munkájából egye
bek között kiemelendő a vegyipar termelési szerkezetének 
fejlesztésével kapcsolatos módszertani és elemző munka 
végzése és irányítása, a szerves vegyipar műszaki fejlesz
tési munkájának irányítása, különös tekintettel a vegyipari 
kutatóintézetek munkájának szervezésére, a vegyipar kö
zép- és hosszú távú tervei (a magyar iparban elsőként ága
zati stratégia) kidolgozása, irányítása és értékelése, a vegy
ipar műszaki tudományos és távlati terveivel összefüggő 
nemzetközi tárgyalások előkészítése és lebonyolítása. 
Nevéhez köthető egyebek között a szovjet-magyar agro
kémiai egyezmény koncepciójának kidolgozása és a szak
értői tárgyalások lefolytatása, valamint a Gyógyszer-, 
Növényvédőszer- és Intermedier-gyártás Központi Fej
lesztési Programja alapkoncepcióinak kidolgozása.

Iparfejlesztő munkájának részeként koncepciót dolgo
zott ki a tudományos eredmények széles körű ismertetésére. 
Maga is több népszerűsítő, illetve alap- és középfokú mo
nográfiát ír. 1957-től a vegyipari technikumok szakfel
ügyelője. Szűkebb szakmai területe az üzemtechnika, szer
kesztésében jelenik meg az első „Üzemi vegyészek 
kézikönyve” Magyarországon. Ilyen témakörben több 
egyetemi jegyzetet készít. 1964-től a Vegyigyár című tárgy 
meghívott előadója a BME Kémiai Technológiai Tanszé
kén, 1976-ban címzetes egyetemi docensnek nevezik ki. 
Kezdeményezi és miniszterhelyettesi dicséretet kiérdem
lőén kiharcolja a Magyar Vegyipari Múzeum létrehozását, 
amelynek szervezőbizottságát sokáig irányítja. Gazdasági 
munkáját kitüntetésekkel is elismerik, ezek egyike az 
1976-ban adományozott Eötvös Loránd Díj.

Szekeres Gábor több mint fél évszázada Egyesületünk 
egyik vezetője. A Magyar Kémikusok Egyesülete felkéré
sére 1953-tól 1962-ig az Egyesület műszaki titkára, majd 
főtitkárhelyettese, az IB tagja. Ezt a tisztséget 1985-ig töl
ti be, amikor a rotációs elv miatt már nem jelölhető újra, de 
továbbra is elnökségi tagnak választják. Egyesületi mun
kájáért számos kitüntetést, köztük 1973-ban MTESZ 
Nagydíjat kap. A nyolcvanas évek második felében az
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MKE kiemelt tevékenységét jelentő „Kémia és társada
lom” komplex (a kémia és vegyipar hazai jövőjét felvázo
ló) program munkabizottságának elnöke. Egyesületünk 
iránti lankadatlan és féltő szeretete kisugárzik az előző szá
munkban megjelent, Körtvélyessy Gyula főtitkárral készült 
interjújából is.

Szekeres Gábor 1959. január 1 -jén kap megbízást a Ma
gyar Kémikusok Lapja szerkesztésére. A közel fél évszá
zad alatt az irányítása alatt működő szerkesztőbizottság 
szinte teljes egészében kicserélődött. Statisztikánk szerint 
az eltelt évek alatt 38 lapunkban megjelent közlemény 
szerzője vagy társszerzője is. Az általa kitaposott ösvé
nyen, illetve -  ahogyan e sorok egyik íróját szerkesztőbi
zottságunk egyik nagy tiszteletre méltó tagja kijavította -  
széles úton továbbhaladni óriási feladatot jelent munkája 
részbeni folytatói számára is.

Nyugdíjas röntgenfőorvos feleségével ketten laknak a 
tágas budai lakásban és jó idő esetén vidéki otthonukban. 
Kívánjuk, hogy jó egészségben és jó hangulatban sokáig 
éljenek, remélve, hogy továbbra is számíthatunk munkájá
ra, iránymutatására és bíráló észrevételeire a Magyar Ké
mikusok Lapja szerkesztésében is.

Isten éltesse sokáig jó erőben és egészségben Szekeres 
Gábort nyolcvanadik születésnapja alkalmából.

G M - L P - S E - R L

És a kollegák, pályatársak visszaemlékezései

A 82 éves barát köszönt Téged és köszöni meg azt a sok se
gítséget, amit évtizedeken át Tőled kapott. Egyúttal kíván 
Neked hosszú, egészséges életet. Legyen sok örömöd to
vábbra is a MKL-ban is.

Mindnyájunk nevében köszönöm Neked azt a sok mun
kát, amit a Magyar Kémikusok Lapjánál végeztél, ami 
nyilván nem maradt nemzetközi elismerés nélkül.

Kívánom Neked ennek örömteli folytatását erőben és 
egészségben.

Baráti szeretettel köszönt és gratulál.
Gyökhegyi László

Szekeres Gábor mérnöki szemléletét és hivatástudatát, 
melyet egész életén át nagy hűséggel őrzött, a régi József 
Nádor Műszaki Egyetemi tanulmányai, és az azt követő, 
ipari gyakorlata során szerezte. Szakmai és közéleti tevé
kenységének legnagyobb része -  szerencsésen -  arra az 
időszakra esett, melyben a hagyományos vegyipar az 
egész világon virágkorát élte.

A háborút követő években megváltozott politikai veze
tés a vegyipar fejlesztését kiemelt feladatnak tekintette. 
A korábbi jelentős iparfejlesztés tapasztalatai, továbbá a 
rendelkezésre álló kiváló felkészültségű mémökgeneráció 
tették lehetővé, hogy a fejlesztések viszonylag gyorsan és 
sikeresen megvalósulhattak. Gábor sok évtizeden át foly
tatott, fáradhatatlan munkássága és társadalmi közéleti 
tevékenysége nagy mértékben járult hozzá a hazai vegy
ipar, és az annak eredményeit hasznosító mezőgazdaság, 
egészségügy stb. fellendítéséhez, vagyis -  a nehéz évtize
dekben -  talponmaradásunkhoz.

mkl

Nagy hivatástudattal végzett széles körű munkája során 
a legkülönbözőbb helyeken találkoztam vele: Minisztéri
umban, OMFB Bizottságban, a Műszaki Könyvkiadó 
Szerkesztő Tanácsában, IUPAC Konferencián stb., de leg
többször az Egyesületben.

Előfordult, hogy nem értettünk mindenben egyet, de ba
rátságunkat az soha nem befolyásolta. Nyolcvanadik szüle
tésnapján nagyon sok régi kedves emlékkel, fáradhatatlan 
munkásságáért kijáró tisztelettel, őszinte barátsággal és 
szeretettel kívánom, hogy jó egészségben, és sok sikerrel 
folytassa mindig jó szándékkal végzett közéleti munkáját.

Adjon a jó Isten számára erőt, egészséget és még na
gyon sok szép évet.

Inczédy János

Gábor élete újra és újra keresztezte az enyémet. Amikor a 
SZEVIKI-ben dolgoztam és ő döntött az intézet sorsáról, 
nem értettünk vele egyet, amint ezt a Kutatóintézetek alul
nézetben c. írásomban kifejtettem. De ma visszanézve, az 
intézet túlélését jelentette, hogy a megszüntetési határoza
tot sikerült a gyógyszeripar tulajdonába kerülésre váltani 
1983-ban. Aztán ő vitt be a Lap szerkesztőségébe, amiért 
örökké hálás leszek Neki: egyik legkedvesebb tevékenysé
gem, kár, hogy nincs többre energiám. O kért fel a Lap 
megújulására vonatkozó előkészítő anyag összeállítására 
Bendl Jánossal együtt. Mennyire nem értettem egyet Vele, 
amikor technológiai, analitikai praktikumokat akart íratni: 
az utolsó polihisztor, aki erre képes lett volna Matolcsy 
Kálmán volt. Emlékszem, hogy ő volt az, aki többször üt
között Gáborral az intézet sorsáról folyó vitákban, az El
járások üzemesítése szeminárium közös szervezésében. 
Miért írok ezekről egy ünnepi megemlékezés pillanatá
ban? Mert ilyen az élet: kibogozhatatlan szövetében a fo
nalak, mi, apró embermozzanatok, érintkezünk, súrlódunk, 
néha elszakadunk, de ettől lesz az egész EGÉSZ. És ebben 
Szekeres Gábor fonala egy meghatározó erős szín. Köszö
nöm kedves Gábor!

Körtvélyessy Gyula

Nevével már egyetemista koromban találkoztam, mikor a 
tanszéki könyvtárban, a majdani nagybetűs életre készülve 
a Magyar Kémikusok Lapját és az Üzemi vegyészek kézi
könyvét olvasgattam. Voltak technikumban végzett évfo
lyamtársaim, akik emlékeztek Szekeres Gáborra, mint 
szakfelügyelőre, érettségi elnökükre.

Már akkor eltűnődtem: milyen különleges képességű 
ember lehet az, aki ennyi helyen az élen helytáll. Pedig 
több feladatáról, funkciójáról akkor még fogalmam sem 
volt, felsorolása igen nehéz lenne.

Az élet egy szerencsés fordulata úgy hozta, fiatal diplo
másként közeli kapcsolatba kerülhettem vele, és azóta fo
lyamatosan van lehetőségem követni, segíteni, és itt-ott ta
lán folytatni az ő vegyiparral kapcsolatos tetteit, és mind a 
mai napig tanácsait kérni.

Bizonyossággal állítom, hogy ő volt a magyar vegyipar 
szürke eminenciása. 1952-91 között különböző miniszté
riumi beosztásokban gyakorlatilag minden, de tényleg szó 
szerint minden fontos, a vegyipart, azon belül elsősorban a
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vegyipari fejlesztést érintő elhatározás előkészítésénél 
döntő szerepe volt. Egy idő után az államigazgatás széles 
köreiben természetes, szinte reflexszerű gondolat volt, hogy 
Szekeres Gábort kell megbízni egy-egy fontos előterjesztés, 
elemző tanulmány elkészítésével. A dolog természeténél 
fogva, minél feljebb kerültek az iratok, a szerző neve egyre 
inkább elmaradt. Ő ezt a dolog velejárójának tekintette, 
elégnek tartotta, hogy a szakma meghatározó körei pontosan 
ismerik a hátteret. Történelmi fordulatokban, nehéz idősza
kokban bővelkedő évtizedekben töltött be fontos feladato
kat. Igen kevesen vannak, akik hozzá hasonlóan tiszták, er
kölcsileg megtámadhatatlanok tudtak maradni. Ebben őt 
véleményem szerint elképesztően magas fokú humán mű
veltsége és vegyipari szakma iránti kőkemény elkötelezett
sége segítette. Döntései, javaslatai így lehettek maradandó- 
ak és zavaros körülmények között is útmutatóak.

A mai, igencsak változékony korunkban is tartósnak bi
zonyul több korábbi tette. A ma tőzsdén levő vegyipari tár
saságok, a méltán büszkeséget jelentő gyógyszeripar és 
gyakorlatilag a jelentősebb vegyi vállalatok mindegyike 
volt a története során olyan helyzetben, hogy egy hibás 
döntés meghozatala, vagy egy döntés elmaradása őket vég
veszélybe sodorta volna. Ezen cégek mindegyike sokat kö
szönhet Szekeres Gábornak, hogy kellő időben, a kellő lé
pések megtörténtek. A vegyipari közéletben kifejtett 
katalizátor szerepét is mindig természetesnek vettük, félek, 
hogy méltó elismerést még ezért sem kapott. Remélem, 
meghallják, akiket ez illet.

Magunknak azt kívánhatjuk, hogy még sokáig segítse 
tanácsaival, egy-egy bölcs mondatával munkánkat, min
dennapi életünket.

Mogyorósy György

A hivatását szerető emberre nemcsak az aktuális feladatok 
lelkiismeretes teljesítése jellemző, hanem a szakmai múlt 
eredményeinek, alkotóinak megbecsülése is. Szekeres Gá
bor munkásságában ez utóbbi még hangsúlyosabb szerepet 
kapott, amikor egyik létrehozója lett a Magyar Vegyészeti 
Múzeumnak. A múzeumi előkészítő bizottság titkáraként, 
a szervező iroda vezetőjeként, később a Tudományos Ta
nács elnökeként meghatározó szerepe volt a múzeum mű

ködésének kialakításában. Több mint 40 éve, mind a mai 
napig segít a múzeum megismertetésében, szorgalmazza 
eredményeinek közzétételét. Nyolcvanadik születésnapján 
mindezekért a múzeum munkatársai jókívánságaikon túl 
nagyon sok köszönetét mondanak.

Próder István

Szekeres Gáborral többéves munkakapcsolatom van és ma 
is elevenen él emlékezetemben egy találkozásunk 1960 ta
vaszán. Gépkocsival utaztunk a Magyar Ásványolaj és 
Földgáz Kísérleti Intézetbe Veszprémbe, és az úton nagyon 
sok mindenről beszélgettünk. Mély benyomást tettek rám 
széles körű szakmai ismeretei és különösen tetszett, ahogy 
azokat elmondta és rámutatott azokra a kölcsönhatásokra, 
amelyekre gyakran nem fordítunk kellő figyelmet.

Közös munkáink során azt tapasztaltam, hogy mindig 
fontosnak tartotta a minél szélesebb körű vizsgálatokat és 
azok elemzését. Mondanivalóját tömören és szépen, ma
gyarosan fogalmazta meg szóban és írásban egyaránt. Mél
tán fogalmaztak úgy kollégái, hogy O az egyik talán leg
jobb tollú szakember a vegyészek között.

Simon Pál

Szekeres Gábor az 1960-1980-as években, mint a minden
kori műszaki fejlesztési főosztályok egyik vezetője leg
hosszabb ideig főosztályvezető-helyettesi rangban, ki
emelkedő szerepet játszott a ma is élő korszerű vegyipar 
kialakításában.

A műszaki fejlesztési főosztály készítette elő a kor
mányzati döntésekre váró előterjesztések többségét a mű
anyag-, a petrolkémia-, a műszál-, valamint a gyógyszer- 
és növényvédőszer-ipar területén. Tevőleges alkotó részt
vevői voltak ezeknek a munkáknak. Örvendetes, hogy 
nemcsak az előkészítésben, hanem annak dokumentálásá
ban is részt vettek.

Két évtizeden keresztül filmen rögzítettük a vegyipar, a 
petrolkémia, a gyógyszeripar, továbbá az olaj- és földgáz- 
ipar, valamint az alumíniumipar beruházásait.

Nehéz hozzá hasonló embert találni, aki magyarul is 
olyan szépen tolmácsolja szakmánk szépségeit.

Szekér Gyula

Megjelent a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Integrált Szennyezésmegeló'zés 

és -csökkentés Magyarországon. Környezetvédelem 
új megközelítésben c. kiadványa

A PHARE Twinning projekt keretében a magyar és a német ille
tékes minisztériumok EU-fmanszírozásban egy 22 oldalas kiad
ványt készítettek az IPPC ismertetéséről. A projekt záróértekez
letéről beszámoltunk.

A kiadvány a fogalommeghatározások után bemutatja a kb. 
ezer hazai, a szabályozás hatálya alá eső vállalkozás szakágak 
szerinti eloszlását. Ebből látható, hogy a legnagyobb érintett te
rület -  magyarországi specialitás -  a nagy létszámú állattartás, 
573 vállalkozással. A második leginkább érdekelt terület, 182

hulladékkezeléssel foglalkozó cég. Ezeket követi a vegyipar 92 
vállalata (2003. szeptemberi adatok).

Igen jól áttekinthető két ábra mutatja be az engedélyezési fo
lyamatot, ebben a környezeti hatásvizsgálattal való kapcsolatot 
mind új, mind működő létesítményekre. Néhány praktikus infor
máció után az anyag a nyilvánosság bevonását, az EPER, a kibo
csátási adatok nyilvánosságra hozatalának eszközét is bemutatja. 
A tartalmas összeállítást a kapcsolattartás oldalon hasznos cí
mek, pl. az összes környezetvédelmi felügyelőség elérhetősége, 
majd pedig intemetlinkek zárják.

Az összeállítást Steindl Zsuzsa főosztályvezető, telefon 
457-3300 küldte szét, tehát ezen a telefonon lehet minden bi
zonnyal külön példányokat kérni.

K. Gy.
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A vegyipar* és az Európai Unió___________________________
Beszélgetés dr. Bondár Lászlóval, a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) főtitkárával

M KL: Tisztelt Főtitkár Úr, kedves Barátom! Amennyi
ben egyetértesz vele, az interjút kezdjük az Európai Unió 
és Magyarország vegyiparának bemutatásával idézett elő
adásod alapján.

B.L.: Szívesen! íme. Az európai vegyipar a kontinens
szintű ipartörténet legutóbbi szakaszának -  úgy tűnik, ze
nitjén túljutott -  sikerágazata. Az EU feldolgozóipara kül
kereskedelmi többletéhez 2002-ben hozzávetőleg 40 
százalékkal járult hozzá. Eredményeiért csakúgy, mint 
gondjaiért a globalizáció felelős. A szakma „kiszervezte” 
önmagát Európából, amit elsősorban a makrogazdasági 
szint vesz nagyon nehezen tudomásul. A szektor jövőképe 
-  nem csak a „HORIZON 2015” európai vegyipari tanul
mány szerint -  kevés bizakodásra ad okot. A tanulmány 
négy fejlődési forgatókönyve közül három a lassú leépülés 
ismérveit mutatja. Az okok között nem jelentéktelen a ter
vezett új európai vegyipar-politika, a „REACH” várható 
hatása sem. A tendenciák aggasztóak, de talán nem meg
fordíthatatlanok. Amit ennek érdekében a szakértők szerint 
az EU irányító szerveinek és magának a szakmának -  töb
bek között — tenni kellene:

-  az innováció ösztönzése (pénzügyi, szabályozási, ok
tatásfejlesztési módszerekkel, legalább a versenytár
sak szintjéig);

-  a szakma imázsának és jó hírének javítása (önkéntes
' programokkal, a szövetségi munka támogatásával);

-  a nemzetközi kereskedelemben a piacra jutási feltéte
lek javítása (korlátozások leépítése);

-  a környezettel kapcsolatos nemzetközi szabályozási 
tendenciák koherenciájának biztosítása (Kiotó, 
REACH, SCALE egyoldalúságának átgondolása);

-  egészséges versenytendenciák megteremtése az ener
giagazdálkodásban és a logisztika területén.

A magyar vegyipar a rendszerváltozást követően a szá
mok tükrében pozíciót vesztett, de adottságainak jobban 
megfelelő új növekedési pályára állt. Megőrizte tradicio
nális erősségeit (gyógyszeripar, műanyaggyártás), és visz- 
szafejlesztette a piaci vagy technológiai okokból nem ver
senyképes kapacitásait. A természeti és a humán kör
nyezethez való viszonya is „európaivá” vált. Fokozott 
mértékben lett részesévé a gyorsuló globalizációnak. 
Nemcsak szatellit termelőhelyek jellemzik, alakulóban 
van a szakma kezdeményező jellegű regionális kapcsolat- 
építése is.

Az EU-csatlakozás várhatóan átírja a magyar vegyipar 
fejlődésének forgatókönyvét. Nem reális azonban az a vá
rakozás, amely gyors átalakulást jövendöl. A magyar 
vegyipar uniós alulreprezentáltsága -  ha változik is -  való-

* Vegyiparon a 24 TEÁOR kóddal jelzett ágazatokban működő gyártási ágak
összességét kell érteni (a szerk.)

mkl

1. ábra. Az Európai Unió a világ legnagyobb vegyitermékgyártó 
földrajzi területe. A világ 2002. évi vegyianyag-termelését 1841 milli

árd euróra becsülik, amiből az Európai Unió részesedése 28,6%.

színűleg még évekig megmarad (a magyar lakosság EU- 
súlya több mint négyszer nagyobb a magyar vegyiparénál). 
Ami a magyar fejlődési esélyeket növeli, az az EU kötele
ző útkeresése. Különös érdeklődés kíséri -  már ma is -  a 
térségbeli kapcsolatépítési lehetőségeket. Ráirányul a fi
gyelem adottságainkra. A már jól ismert, és inkább a jövő 
szempontjából jelentős piacunk mellett megismerik -  a 
versenyben értéket jelentő -  szakmai tradícióinkat, inno
vációs potenciálunkat, e tényezők mobilizálási lehetősége
it, és a „sajnos” még hosszabb távon kalkulálható bér
előnyt. Unión kívüli piacokat is megcélozva, számíthatnak 
logisztikai előnyeinkre, és határterületi adottságaink miatt, 
„kapocs” szerepünkre is. Növekvő partnerkapcsolati érté
ket képvisel -  a bővülés ígérete miatt -  az unióhoz képest 
alacsony vegyitermék-felhasználásunk.

A korábbi EU csatlakozók belépésük utáni szektorfejlő
dési példái nem nyújtanak fogódzót a jövendölésekhez. In
kább az adott ország adottságai, semmint a csatlakozás ha
tásai eredményezik a fejlődési pálya minőségét!

M K L: Napokkal az ország uniós csatlakozása előtt 
mindenki -  emberek, szakmák, az egész ország -  arra kí
váncsi, mit várhat az új körülményektől. A megkérdezettek 
válaszai óvatosak, gyakran túl általánosak. Az előadás 
után, számos adat ellenére -  mondjuk meg őszintén -  ha
sonlóképpen nem elég tiszta a vegyipari kép. Nem várhat
tunk volna-e pontosabb jövőképet a MAVESZ-től?

B.L.: A MAVESZ információkat gyűjt, rendez, és 
azokból következtetéseket von le. A magyar makrogazda
sági információk, a hazai vegyipari vállalati jelzések, és az 
Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) információi alapján en
nél reálisabb jövőkép nehezen adható. Az eligazodni kívá
nókat biztosan nem vigasztalja, de hozzánk hasonlóan tu
domásul kell venniük, hogy a bizonytalansági tényezők
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B  Alap.
Spec.

И  Gyógyszer 
I  Fogyasztási cikk

2. ábra. Szakmaszerkezeti összehasonlítás 2002

В E

3a. ábra. Az EU tagországainak részaránya az EU vegyiparában 
2002-ben, Közép-Európa nélkül

3b. ábra. Az EU tagországainak részaránya az EU vegyiparában 
2002-ben, Közép-Európával

száma és a bizonytalanság mértéke napjainkra világszerte 
megnőtt. Ezek hatása a szakmai gazdasági vélemények 
megformálásánál fokozottan jelentkezik.

Az európai vegyipar, amely jelenleg az Európai Unió 
igen pozitiv feldolgozóipari külker-mérlegének legfonto
sabb tényezője, maga is komoly kihívások előtt áll. A kihí
vásokra adandó kedvező válaszok nélkül vezető szerepéről 
le kell mondania. A szektorbeli vállalatok vezetőinek és 
szakértőinek széles köre munkálkodott azon, hogy a vegy
ipar jövőképének megformálásához szükséges helyzet- 
elemzés megalapozott legyen. A 2015-ig kitekintő CEFIC 
kontinens-szektortanulmány volt a tájékoztatóm egyik for
rása. Korrekt munka, a jövőre vonatkozó számos kérdőjel
lel. A magyar vegyipari versenyképességi adottságok 
elemzése, összehasonlítása, szintén nem az általános 
„igen-nem” választ indukálja. Igen vegyes kép tárult elénk

akkor is, amikor a korábbi csatlakozók beilleszkedés utáni 
fejlődéséből próbáltunk meg saját jövőnkre vonatkoztatha
tó következtetéseket levonni. Ezt kell tudomásul vennünk, 
amikor a jövőkép pontosságát kérjük magunktól számon.

MKL: Reálisnak tartod-e az EU vegyiparának önma
gáról alkotott jövőképét?

B.L.: A 2015-ös időhorizontú vegyipari jövőértékelés 
„reális” pesszimizmusra ad okot. Az 1 300 billió eurót ki
tevő vegyipari világtermelésből ugyan még 2002-ben is az 
EU részesedése volt a legnagyobb (28%), azonban ez a 
részarány csökkenő (10 éve még 32% volt). A trend meg
fordulására nem is lehet számítani, mert az európai igé
nyek jóval lassabban nőnek, mint az ázsiaiak, különösen 
Kína igénymegjelenítő szerepe értékelődik fel. Növekszik 
az Ázsiából és a Közel-Keletről származó import, amely 
már nemcsak vegyi anyagot, hanem növekvő mértékben 
vegyipari késztermékeket is jelent. Romlik Európa pozíci
ója az árversenyben és a jövedelmezőség területén is. 
A globalizáció okán jelentősen nő az európai vállalatok 
gyártáskihelyezése, és nem csak a bérintenzív területeken. 
Mindezek „hozadékaként” csökken az uniós vegyipar tőke
vonzó képessége, és csökken a szakma K+F ráfordításai
nak aránya. A helyzetértékelés figyelemreméltóan negatív 
megállapítása az is, hogy lassú lemorzsolódás kezdődött 
meg a vegyipar fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szakértelem 
területén is. Ha hozzávesszük, hogy a világpolitikai fejlemé
nyek és azok általános makrogazdasági hatásai a vegyipar 
mozgásterét szintén jelentősen befolyásolják, igazat kell 
adnunk az elemzőknek, akik kellően széles mozgási sávon, 
de alapvetően nem derűlátóan prognosztizálták a fejlődés 
kilátásait. A helyzetértékelés alapkérdése: fennmaradhat-e 
Európa vegyiparának világméretű versenyképessége, növe
kedhet-e egyáltalán az unió vegyipara?

A prognózis globális makro-ökonómiai modellen ala
pul, amely négy önálló forgatókönyvet eredményezett. 
Számoltak a várható olajárakkal, a devizaárfolyamokkal, a



1. táblázat
EURÓPA éves átlagos növekedési mutatószámai 

2001/2015 között (prognózis)

Paraméterek
F orgatókönyv-változatok

Sunny Cloudy Rain Storm

GDP 2,5 2,2 2,1 1,7
VEGYIPARI IGÉNYEK 2,5 2,1 1,9 1,5
Petrolkémia / Műanyagok 3,5 3,0 2,1 1,7
Specialitások / Finomkémia 3,7 2,7 2,5 1,7
VEGYIPARI TERMELÉS 3,3 1,6 0,8 -0,6
Petrolkémia / Műanyagok 3,5 2,0 -0,5 -2,0
Specialitások / Finomkémia 5,0 1,0 1,5 -1,5
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6. ábra. Az EU tagországainak fejlődési üteme 1995-2000 között

kamatlábakkal, valamint az európai fejlődést befolyásoló 
olyan hajtóerőkkel, mint az Európai Innovációs Stratégia, 
az EU várható általános versenyképessége, a globalizáció 
európai hatásai, az EU bővítése, az unió irányítási szabá
lyainak prognosztizált alakulása, a szociális felelősségvál
lalás jövője, a fenntartható fejlődés szabályozási követel
ményének vállalása, a demográfiai trendek és azok 
következtében követendő közösségi migrációs politika. 
A forgatókönyvek fejlődési mutatókat alkottak külön tö
megtermék kategóriára (Petrolkémia / Műanyagok), vala
mint egy lényegesen vevőorientáltabb termékkörre (Speci
alitások / Finomkémia) is. Az eltérő kiindulási feltételek -  
a GDP-változatok viszonylag kismértékű eltérései ellenére 
is -  karakteresen különböző jövőképváltozatokat eredmé
nyeztek. (A vegyiparnak a nagyon mérsékelt megvalósulá
si esélyű „Sunny” változattól eltekintve minden forgató- 
könyv csalódást keltő) (1. táblázat).

■  EU ■  USA Japán

7. ábra. Az Európai Unió vegyianyag-külkereskedelmének többlete 
számottevően nagyobb, mint Japáné vagy az USA-é

M KL: Nem lehetséges-e, hogy a csatlakozó országok 
vegyiparára -  köztük a magyarra -  talán éppen a csatla
kozás remélt hatásaként más növekedési feltételek vonat
koznak majd?

B.L.: Amikor a csatlakozás körülményeit értékelik, 
többnyire abból indulnak ki, hogy a korábban belépő sze
rényebb fejlettségű országoknak korábban nagyobb szelet
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5. ábra. Termelékenység (1 foglalkoztatottra jutó 1 000 euró) 2002-ben
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8. ábra. Az EU-n belüli export tekintélyesen nőtt, és jelenleg 
az eladásoknak több mint 45%-át teszi ki, többet mint a belföldi 

értékesítés vagy az unión kívüli export. 2002-ben az Európai Unió 
vegyipara termékkibocsátásának 71%-át a belső piacon értékesítette

1997 1998 1999 2000 2001 2002

_  Belföldi EU-n belüli _  EU-n kívüli
** értékesítés export “  export

jutott a lemaradások behozását támogató alapokból. Ez ne
hezen vitatható. A felzárkózási támogatás mértéke nyil
vánvalóan kihatott a -  közvetlen támogatásokból nem 
részesülő -  versenyszférára is, ha más módon nem, köz
vetve. Ilyen szempontból most sok jóra nem számíthat
nánk.
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9. ábra. Az Európai Unió vegyipara a kokszgyártás, kőolaj-finomítás, 
nukleáris fűtőanyag után a bérek tekintetében a második az Európai 

Unióban; a vegyipari fizetések a többi iparág átlagát több mint 50%-kal 
haladják meg

oN
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Japán ■  USA -----EU

10. ábra. Az Európai Unió vegyiparában a beruházásokra költött 
fajlagos összegek kisebbek Japánénál és az USA-énál
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11. ábra. Az EU fajlagos K+F ráfordításai kisebbek Japánénál 
és az USA-énál, ha az Európai Unió értékébe nem számítjuk bele 

a gyógyszeripart

A tudományos -  egyáltalán a szakmai -  oktatás kiemelt 
támogatása az egyik alapvető teendőnek számít. Nem is 
kellene címkét tenni a vegyiparra. Ez általános teendő. 
A másik a versenyképességet befolyásoló szabályozás mi
nősége. Itt nagyon nagy az elmaradásunk. Európa szabá
lyozási éltanuló. Számos esetben származik kára belőle, 
amit gyakran maga is elismer. Gazdagsága révén mégis 
megteheti, legfeljebb megbánja. Magyarország azonban 
nincs abban a helyzetben, hogy akár tudatosan, akár az is
meretek hiánya miatt még „emelje a szabályozási tétet”, és 
elhárítsa a potenciális befektetőket. A vegyipar fejlődését 
illetően (is) nagyon sok múlik realitásérzékünkön. Csaló
dásra adna okot, ha ezt a leckét nem tudnánk úgy megolda
ni, hogy vegyiparunk növekedési üteme elmaradjon a ma
gyar GDP növekedésének ütemétől.

MKL: Köszönjük az interjút.

1997 1998 1999 2000 2001
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ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai vegyipar útkeresése azonban fokozottan 
ránk irányíthatja a figyelmet. Ez jót is jelenthet. A sokat di
csért, és talán még többet szidott globalizáció véleményem 
szerint még nem merítette ki a versenyelőnyök megszerzé
séhez igénybe vehető eszköztárunkat. Tradíciói miatt a 
magyar vegyipar ilyen szempontból jó helyzetben van. 
Nem kell túl sok, hogy felfedezzék. A gyógyszergyártás, a 
petrolkémián alapuló műanyaggyártás megőrizte fejlődő
képességét, és bázisa lehet egy kiemelt regionális pozíció
nak is. Az ország kedvező geopolitikai elhelyezkedése, 
hozzávéve az egész térség vegyipari termékek iránti igé
nyének EU-átlagot meghaladó növekedését és számos elő
nyösnek számító költségtényezőt, mind ilyenek. Nem áb
ránd szerintem az átlagot meghaladó növekedés jövőképe, 
azonban tudatában kell lennünk, hogy ez nem automatiz
mus. A kormányzat -  a szakma segítségével -  sokat tehet 
például a beruházási klíma kedvező megformálásáért. Itt 
rövidebb és hosszabb távú feladatok egyaránt adódnak.

A vegyipar és az Európai Unió. Beszélgetés dr. Bondár László
val, a Magyar Vegyipari Szövetség (MA VESZ) főtitkárával 
A közlemény az MKE Petrolkémiai Szakosztályának április 21-ei 
ülésén elhangzott előadás témája alapján bemutatja az EU vegy
iparát és foglalkozik annak jövőképével, s benne a magyar vegy
ipar szerepével és helyzetével az EU-csatlakozás után.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 192 (2004)]

SUMMARY

The Chemical Industry and the European Union. Conversa
tion with Dr. Laszlo Bondar, Secretary General of the Hungarian 
Chemical Industry Association
On the basis of Mr Bondar's presentation held on the Petrochemi- 
-cal Division meeting of the Hungarian Chemical Society on 21st 
April 2004, the article introduces to the EU chemical industry and 
deals with its expected developments, including the role and sit
uation of the Hungarian chemical industry following the EU- 
accession.
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MKE Közgyűlés 2004

Küldöttgyűlési jegyzőkönyv

Az MKE 2004. évi Küldöttközgyűlésére 2004. május 
21-én került sor. Az elnökséget Kálmán Alajos elnök, 
Körtvélyessy Gyula főtitkár, Liptay György és Greiner Ist
ván alelnökök, Náray-Szabó Gábor örökös elnök és Ma
gyar János, a MÓL DS Technológia- és Projektfejlesztési 
igazgatója alkották.

A Küldöttközgyűlés először kézfeltartással szavazta 
meg

a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait:
Elnök: Horváth Gyula
Tagok: Vámos Éva és Otrok Györgyné, és

a Szavazatszámláló Bizottságot 
Elnök: Igaz Sarolta
Tagok: Konrád Györgyné és Adányiné Kisbocskói 

Nóra.

A Mandátumvizsgáló Bizottság megállapította, hogy a 
jogosult küldöttek 65%-a jelen van, tehát a Küldöttköz
gyűlés határozatképes.

Kálmán Alajos megemlékezett az elmúlt évben elhunyt 
tagjainkról, ezek közül is külön Horváth Csabáról, akinek 
temetése Szolnokon éppen a Küldöttközgyűlés időpontjá
ban zajlott. Ezzel összefüggésben a Comgenex Rt. által 
alapított Heuréka díjat ettől az évtől Horváth Csabáról 
fogják elnevezni, aki egyébként 2003 októberében kapta 
meg ezt a díjat.

Ez követően Kálmán Alajos néhány elmúlt évi fontos 
eseményt ismertetett a Küldöttekkel, így azt, hogy Várnai 
György után Igaz Sarolta lett a KÖKEL felelős szerkesztő
je és a Szepes László által elnökölt szerkesztőbizottsággal 
együtt a már megjelent két szám alapján kiváló munkát vé
geztek. Rámutatott arra is, hogy a véleménye szerint a 
KÖKÉL lesz a legmegfelelőbb fórum a hazai kémiai nyelv 
ápolására, hiszen ez szól a középiskolásoknak.

1/2004. sz. KGY-határozat:

Felhatalmazást kért és kapott az elnök a Küldöttköz
gyűléstől, hogy a MTESZ elnökségi ülésen a szervezet le
bontása és a helyi szervezetek önállósága mellett szavaz
zon, ahogy ezt az IB megfogalmazta (egyhangú).

Ezt követően Kálmán Alajos a Küldöttközgyűlés jóváha
gyásával átadta a levezető elnöki funkciót Liptay György al- 
elnöknek.

Náray-Szabó Gábor akadémikus ismertette a FECS át
alakulásának tervét. Az IB-jegyzőkönyvben (lapunk 251. 
oldalán) megtalálható részleteken túl rámutatott arra, hogy 
a FECS kezdeti szerepe az volt, hogy a most csatlakozó or
szágok számára a nyugati szakmai kapcsolatot biztosította 
a konferenciáin és a szakmai testületem keresztül. A mos
tani átalakulás hajtóereje a teljesen megváltozott európai 
felállás.

Az egyéni tagságról az átalakulást követően, a 2005. 
évi Küldöttközgyűlésen szavaz majd az MKE.

2/2004. sz. KGY-határozat:

A Küldöttközgyűlés felhatalmazta az elnököt, hogy az 
őszi FECS közgyűlésen az átalakulás mellett szavazzon 
(elfogadva egy ellenszavazattal).

A Küldöttközgyűlés első szakmai előadását Magyar Já
nos MOL-igazgató tartotta a MÓL stratégiai fejlesztései
ről. Az előadás anyagát Lapunkban ismertetni fogjuk.

A szünet után Körtvélyessy Gyula főtitkár az IB jelenté
sét ismertette a Küldöttközgyűlésnek. Az írásos beszámo
lót Lapunk más helyén adjuk meg. A főtitkári beszámoló 
után az Állandó Bizottságok elnökei tartották meg egy 
éves munkájukról a beszámolóikat. így Bíró Géza a Fe
lügyelő Bizottság elnöke helyett a Bizottság egyik tagja, 
Jedlovszky Pál, majd Banai Endre a Gazdasági Bizottság 
elnöke, Kiss Tamás a Műszaki-Tudományos Bizottság el
nöke, Pokol György az Oktatási Bizottság elnöke, és végül 
Horváth István Tamás a Nemzetközi Kapcsolatok Bizott
ságának elnöke beszámolóját a főtitkár olvasta fel. Ezeket 
a beszámolókat Lapunk más helyén ismertetjük.

A beszámolókat követő igen élénk vitában a következő 
hozzászólások hangzottak el. Kiss Tamás a JATE-ről úgy 
ítélte meg, hogy az IB-javaslatban szereplőnél jelentősen 
nagyobb éves tagdíjat kellene megállapítani. Továbbá 
hosszabb távon javasolta, hogy a három lap helyett, me
lyek értékeit és fejlődését elismeréssel méltatta, csak 
egyetlen, profi lapot adjon ki az MKE. Nagyon hasznosnak 
tartotta a szakértői lista bevezetését.

Kálmán Alajos a miskolci Vegyész Diák Napokon a di
ákok színvonalas előadásait és a KÖKEL idei két számá
ban megjelent cikkeket méltatta. Berényi Éva a Bács-Kis- 
kun megyei szervezettől beszámolt a rendszeresen 
megtartott diákpályázatok sikeréről, a helyi kémiai intéze
tek szakmai segítségéről. Hajós István a Kémiatanári 
Szakosztály Vas megyei csoportjától felhívta a figyelmet 
arra, hogy hovatovább nem lesz, aki a kémiát oktassa, any- 
nyira eltűnt a pálya vonzóereje. További nehézséget oko
zott a kémiai biztonsági törvény végrehajtása, amihez a ké
miatanároknak jogi kurzus elvégzésére is szükségük lenne.

Raisz Iván egyetértett a főtitkári beszámolóval. Igen 
fontosnak tartja, hogy a kémiaoktatás ne elitképzést, ha
nem az átlagos kémiatudás mindenkinek való átadását je
lentse. Szekeres Gábor olyan határozat meghozatalát kér
te, hogy a tagdíj emelése azt a kötelezettséget jelentse, 
hogy az MKL terjedelme semmilyen körülmények között 
ne csökkenhessen. Javasolta továbbá, hogy hozzon az 
Egyesület létre egy Fabinyi Rudolf alapítványt, melyből az 
MKL-t fenn lehet tartani.
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A hozzászólásokat követően a főtitkár azt kérte a Kül
döttközgyűléstől, hogy csak a beszámolókra szavazzanak, 
mivel az elhangzott javaslatok az IB részéről további elő
készítést igényelnek.

3/2004. sz. KGY-határozat:

A Küldöttközgyűlés a főtitkári beszámolót, az állandó 
bizottságok elnökeinek beszámolóit, a Közhasznúsági je
lentést, azt, hogy a tagdíj 2005. január 1-től 3 600 Ft/év a 
rendes tagoknak és 1 800 Ft/év a fiatalkorú és nyugdíjas ta
goknak egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően került sor két állandó bizottsági elnök 
megbízásának megerősítésére. Liptay György megkérdez
te a Küldöttközgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy csak 
egy-egy jelölt van mindkét tisztségre, elfogadják-e a nyílt 
szavazást. Ezt a Küldöttközgyűlés két ellenszavazattal el
fogadta

4/20004. sz. KGY-határozat:

A  Küldöttközgyűlés Pokol Györgyöt egyhangúlag há
rom évre megválasztotta az Oktatási Bizottság elnökének

5/2004. sz. KGY-határozat:

A Küldöttközgyűlés Horváth István Tamást egyhangú
lag három évre megválasztotta a Nemzetközi kapcsolatok 
Bizottsága elnökének.

Ezt követően az egyesületi lapok vezetői kaptak szót. 
Sohár Pál a Magyar Kémiai Folyóirat felelős szerkesztője 
bejelentette, hogy az első szám kiadását követően már a 
második szám is nyomdában van. A harmadik szám a geo
kémiával fog foglalkozni. Gazdaságilag az MKF stabil. Je
lentős az érdeklődés a határon túlról. Kéri a tagtársakat, 
hogy előfizetésükkel segitsék nemcsak a Folyóiratot, ha
nem egyidejűleg egy második előfizetés vállalásával azt is, 
hogy a határon túli magyarok ingyen hozzájuthassanak a 
magyar szakmai nyelv ápolására is hivatott MKF-hoz.

Igaz Sarolta a Középiskolai Kémiai Lapok felelős szer
kesztője rámutatott arra, hogy az első két idei számban mi
lyen jelentős szerepet játszottak az egyes rovatok vezetői, 
akiket a Szerkesztő bizottság tagjaival együtt név szerint is 
felsorolt. Bejelentette azt is, hogy sikeresen lezajlott a 
most először Szegeden megtartott Irinyi verseny döntő is.

Rácz László a Magyar Kémikusok Lapja felelős szer
kesztője arról szólt, hogy újra kell pontosítani a lap profilját.

Az Alapszabály módosításokat a főtitkár -  kivetítve a 
régi és a megváltozott szöveget -  ismertette. Rámutatott, 
hogy a módosítások céljai a következők:

-  Az Etikai Bizottsággal és az etikai eljárással kapcso
latos szabályok pontosítása;

-  Az ügyvezető igazgató önálló képviseleti jogának 
megteremtése az Egyesület napi munkájának zavartalanná 
tétele végett;

-  Az egyesületi lapok kiadására vonatkozó hatáskörök, 
szabályok pontosítása;

-  Az alelnökök IB-ben való szavazati jogának biztosí
tása.

A küldöttgyűlés egy tartózkodás mellett egyhangúlag a 
következő határozatot hozta:

6/2004. sz. határozat:

A) Az Alapszabály 14. § 1.) és 2.) pontja helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

„14. § -  Etikai Bizottság, etikai eljárás

1. ) A tisztújító Küldöttközgyűlés négyévi időtartamra 
elnökből, két tagból és két póttagból álló Etikai Bizottsá
got választ. Ezek a személyek az Egyesületben más válasz
tott tisztséget nem tölthetnek be; a vezetőszervek ülésein 
tanácskozási joggal vehetnek részt.

2. ) Az Etikai Bizottság olyan egyesületi tag(ok) ellen 
folytat le -  az Egyesület bármely szervezeti egységének ja
vaslata alapján -  etikai eljárást, aki(k) egyesületi taghoz 
méltatlan magatartást tanúsított(ak).”

B) Az Alapszabály 21. § 4.) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„4.) A titkárság a munkáját a vonatkozó ügyrend alap
ján végzi. ”

C) Az Alapszabály 22. § 2.) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„2.) Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. Az el
nököt tartós távollétében az Elnök vagy az Intézőbizottság 
által megbízott alelnök helyettesíti.

Az egyesületi tevékenység elvi irányítását az elnök az 
alelnökökkel egyetértésben látja el.

Elnöki tisztségre az választható, aki a tisztújító Küldött- 
közgyűlést megelőző években az Egyesületben aktívan te
vékenykedett. ”

D) Az Alapszabály 22. § 6.) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„6.) Az ügyvezető igazgató Egyesület munkájával kap
csolatos szervezési, ügyviteli és gazdálkodási teendőket 
látja el. Irányítja az Egyesület titkárságát. Az egyesületi 
költségvetés keretei között -  a jogszabályoknak, az alap
szabálynak és az ügyrendnek megfelelően -  rendelkezik az 
Egyesület anyagi eszközeivel és képviseli az Egyesületet; 
dönt azokban az egyesületi kérdésekben, amelyek nem tar
toznak más egyesületi szerv hatáskörébe, ill. ideiglenes in
tézkedéseket tesz az elnök és a főtitkár távollétében. ”

F) Az Alapszabály 22. §-a a következő 12.) ponttal egé
szül ki:

„12.) A vezető tisztségviselők jogkörét és hatáskörét 
részletesen az Egyesület általános ügyrendje szabályozza.”

F) Az Alapszabály 24. § 1.) -  5.) pontjai helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

V. Egyesületi lapok 
„24. §

1.) Az Egyesület és annak szervezetei, az egyesületi cé
lok elérése, valamint fontosabb egyesületi eseményekről
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való tájékoztatás érdekében lapokat adhatnak ki. Az egye
sületi általános érdekeltségű lapok alapításában és meg
szüntetésében a Küldöttközgyűlés dönt. A szűkebb érde
keltségű, szakmai részterületet érintő lapok alapításában és 
megszüntetésében az illetékes egyesületi szervezet dönt, 
az Intézőbizottság előzetes véleményének kikérése után.

2. ) A lapok tulajdonosa és kiadója az Egyesület. A fele
lős kiadói tevékenységet az Egyesület ügyvezető igazgató
ja gyakorolja.

3. ) A lapok szerkesztőbizottságainak elnökeit és a fele
lős főszerkesztőit az Intézőbizottság bízza meg. A két fel
adatot egy személy is elláthatja.

4. ) A szerkesztőbizottságok tagjait a megbízott elnök 
javaslatára az Intézőbizottság hagyja jóvá.

5. ) A lapok szerkesztőbizottságának működési rendjét 
a szerkesztőbizottságok maguk határozzák meg, amit az 
Intézőbizottság hagy jóvá.”

G) Az Alapszabály 12. § 1.) -  3.) pontjai helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

12. §. Az Intézőbizottság

1. ) Az Intézőbizottság az Egyesület vezető szerve. Két 
Küldöttközgyűlés között határoz mindazon kérdésekben, 
amelyeket az alapszabály a hatáskörébe utal, illetve azok
ban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Küldöttköz
gyűlés kizárólagos illetékességébe.

2. ) Az Intézőbizottság tagjai: a Küldöttközgyűlés által 
megválasztott elnök, alelnökök, főtitkár, két főtitkárhe
lyettes, valamint 7 intézőbizottsági tag. Az Intézőbizottság 
ülésén az ügyvezető igazgató tanácskozási joggal vesz 
részt.

3. ) Az Intézőbizottság ülésére tanácskozási joggal meg
hívhatok az Egyesület más tisztségviselői illetve tagjai, to
vábbá egyéb érdekelt személyek is.

Fenti módosítások egyúttal az Alapszabály módosításá
nak is tekintendők. A Küldöttgyűlés megbízza az Egyesü
let elnökét, hogy a jelen Küldöttgyűlésen elfogadott válto
zásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 
készíttesse el és a Fővárosi Bírósághoz nyújtsa be.

Ezt követően a Küldöttközgyűlés meghallgatta Balanyi 
Krisztiánt (Tiszai Vegyi Kombinát Rt.), a 2004. évi Wartha 
Vince emlékérem nyertesének előadását, majd Kálmán Ala
jos ünnepélyesen köszöntötte Szekeres Gábort 80. születés
napja alkalmából, és átnyújtotta a Magyar Kémikusok Lap
ja örökös főszerkesztőjévé való kinevezését. Ezután került 
sor az emlékérmek és díjak átadására. A 2004. évi díjazottak 
nevét és méltatását az IB jegyzőkönyvében ismertetjük.

Kiváló Egyesületi Munkáért kitüntetésben részesült:

Gaál Hella -  a MKE BorsodChem Munkahelyi Csoport 
tagja, a Borsod-Abauj-Zemplén megyei csoport tit
kára;
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Ferenczyné dr. Fodor Katalin -  az Analitikai Szakosz
tály Szerves Analitikai Szakcsop elnöke;

Dr. Lengyel Attila -  a MKE Miskolci Egyetem Munka
helyi Csoport elnöke;

Otrok Györgyné -  a Környezetvédelmi Szakosztály ve
zetője;

Rohály Mária -  az Analitikai Szakosztály Környezetvé
delmi Analitikai Társaságának munkájában vesz részt 
évek óta, aktívan kapcsolódik a konferenciák szerve
zésébe;

Tóth György -  az Analitikai Szakosztály Környezetvé
delmi Analitikai Társaságának munkáj ában vesz részt 
évek óta, aktívan kapcsolódik a konferenciák szerve
zésébe;

Dr. Vincze Árpád -  az Analitikai Szakosztály Radioké
miái Szakcsoport tagja, az Őszi Radiokémiái Napok 
aktív szervezője;

Dr. Vincze Irén nyug. egyetemi tanár -  a Szerves és 
Gyógyszerkémiai Szakosztály elnökségének tagja.

Nívódíjban részesült a konferenciaszervezésben kifejtett
kiemelkedő munkáért:

Dr. Wölfling János -  a Vegyészkonferencia szervezésé
ben kifejtett munkájáért;

Dr. Billes Ferenc és Dr. Mihucz Viktor -  a Spekt- 
rokémiai Vándorgyűlések szervezéséért;

Dr. Vámos Éva -  a Nemzetközi Kémiatörténeti Konfe
rencia szervezéséért;

Dr. Fíéberger Károly és Dr. Kalász Huba -  a Kromatog
ráfiai Társaság és Kemometriai Szakcsoport közös 
nemzetközi konferenciájának szervezéséért;

Dr. Princz Péter -  a Környezetvédelmi Analitikai és 
Technológiai Konferencia szervezéséért.

Végül Kálmán Alajos köszönetét mondott:

a XXXVI. Irinyi János Középiskolai Kémiai Verseny 
döntőjének szervezésében kifejtett önzetlen munká
jáért
Dr. Igaz Saroltának,
Dr. Penke Botondnak,
Dr. Galbács Gábornak;

a Középiskolai Kémiai Lapok megújításában és szer
kesztésében kifejtett önzetlen munkájáért 
Dr Igaz Saroltának,
Dr. Szepes Lászlónak;

a Magyar Kémiai Folyóirat megújításában és szerkesz
tésében kifejtett önzetlen munkájáért 
Dr Sohár Pálnak,
Dr. Kotschy Andrásnak;

a Magyar Kémikusok Lapjának szerkesztésében kifej
tett sokéves munkájáért 
Dr. Rácz Lászlónak.
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Kálmán Alajos örökös 
főszerkesztővé nevezi ki 

Szekeres Gábort

Fazekasné dr. Berényi 
Éva átveszi a Than 
Károly emlékérmet

Él '
Kovácsné dr. Stahl Ágnes 
átveszi a Preisich Miklós- 

Díjat

Balanyi Krisztián a 
Wartha Vince emlékérem 

2004. évi nyertese

Tóth György kitüntetést Dr. Vincze Irén
vesz át kiváló egyesületi kitüntetést vesz át kiváló 

munkájáért egyesületi munkájáért

Dr. Mihucz Viktor 
Nivódíjat vesz át kima

gasló konferencia- 
szervező munkájáért

Dr. Princz Péter Nivódíjat 
vesz át kimagasló konfe

renciaszervező 
munkájáért

Dr. Galbács Gábor, Sohár Pál akadémikus,
az Iriny-verseny a Magyar Kémiai Folyóirat

szervezője* főszerkesztője*

* Köszönet az önzetlen szervező és szerkesztő munkáért

Kalácska János átveszi 
a Pfeifer Ignácz 

emlékérmet

Gaál Hella kitüntetést 
vesz át kiváló egyesületi 

munkájáért

Dr. Vincze Árpád 
kitüntetést vesz át kiváló 

egyesületi munkájáért

Dr. Vámos Éva Nivódíjat 
vesz át kimagasló konfe

renciaszervező 
munkájáért

Dr. Rácz László, 
a Magyar Kémikusok 

Lapjának főszerkesztője*

Dr. Korbonits Dezső 
átveszi a Pfeifer Ignácz 

emlékérmet

Dr. Lengyel Attila 
kitüntetést vesz át kiváló 

egyesületi munkájáért

Dr. Billes Ferenc Nivó
díjat vesz át kimagasló 
konferencia szervező- 

munkájáért

Dr. Wölfling János 
Nivódíjat vesz át kima

gasló konferencia- 
szervező munkájáért

A küldöttek 
egy csoportja
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Dr. Blazsek István átveszi 
a Preisich Miklós-Díjat

Otrok Györgyné 
kitüntetést vesz át kiváló 

egyesületi munkájáért

Dr. Héberger Károly 
Nivódíjat vesz át kima

gasló konferencia- 
szervező munkájáért

Dr. Igaz Sarolta, 
a KÖKEL főszerkesztője 

és az Irinyi-verseny 
ügyvezető elnöke*

Tiszteletadás 
az elhunytaknak

mkl i99



Főtitkári beszámoló

Tisztelt Küldöttek!

Mivel beszámolómmal egyidejűleg 
jelent meg a Magyar Kémikusok 

Lapjában az Egyesület tevékenységéről tájékoztató*, sok 
kérdést, sok számadatot nem kell már érintenem. Engedjék 
meg, hogy ezért beszámolóm inkább az Egyesület tevé
kenységének elveit, gyakorlatát és jövőképét érintse né
hány fontosabb területen. Természetesen mint fő döntésho
zó testületnek, Önöknek számos kérdésben dönteniük is 
kell: el kell fogadniuk az IB elmúlt évi tevékenységét, a 
tagdíj mértékét, a közhasznúsági jelentést és a mérleget.

Az Intéző Bizottság tagságában megújult egy éve és 
minden hónapban tartott ülést, a nyári hónapokat kivéve. 
Ülésein a következő témákat érintette a szokásos gazdasá
gi áttekintés mellett:

-  Szakértői lista, a tagnyilvántartás megújítása
-  Kapcsolataink a környező és más országok kémikus 

egyesületeivel
-  Kapcsolatok fejlődése a területi csoportokkal
-  Teendők az MKE-tagság 40-50 év alatti létszámának 

növelésére
-  PR-teendők
-  Kiadványok támogatása, szponzorálása
-  Az állandó bizottságok tevékenységének meghatáro

zása
-  Az MKE erőforrásai

Ezekről a beszámolókat az MKL-ben olvashatták. Na
gyon fontos IB-ülés volt a kihelyezett ülés Egerben, ahol 
hosszú távra áttekintettük az Egyesület életét, erőforrás-le
hetőségeit és feladatait.

Állandó téma volt az IB üléseken -  a lapok felelős ve
zetőinek beszámolóin túl is -  a Középiskolai Kémiai La
pok helyzete. Nagyon sok ember töltött időt azzal, hogy 
optimális megoldást találjon erre a kérdésre. És ahogy az 
írás mondja: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket”. 
A KÖKEL megjelent két száma és azok szakmai tartalma 
mindenki számára igazolhatja, hogy az új felelős szerkesz
tő, Igaz Sarolta és a Szerkesztő Bizottság, Szepes László 
professzor vezetésével kitűnő munkát végzett. Köszönöm 
odaadó munkájukat.

Ezzel összefüggésben el szeretném mondani a Tisztelt 
Küldötteknek, hogy a visszajelzések szerint sikeres volt az 
Igaz Sarolta által szervezett Irinyi-verseny is. Öröm volt 
látni az értelmes fiatalokat és lelkes tanáraikat a szegedi 
döntőn mind a pódiumon, ahol az előadásaikat tartották, 
mind a padokban ülőket, akik melegen megtapsolták társa
ikat. Ugyanígy nem szenvedett csorbát, sőt tovább fejlő
dött mind létszámában, mind színvonalában a szintén lak
helyet váltó és lelkes szervezőjével, Velkey Lászlóval 
Miskolcra költöző Diák Vegyész Napok.

* Magy Kém. Lapja, 59, 149 (2004)
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Szeretnék köszönetét mondani a Magyar Kémiai Fo
lyóirat lelkes szerkesztő gárdájának, akik felvállalták a 
nagy múltú folyóirat megújítását. Akik a megjelent számot 
kezükbe vették, egyetértenek velem, hogy várakozás felett 
sikeres volt a tevékenységük.

Másik fontos téma volt a konferenciaszervezés. Ez ko
rábban sok kritikát kapott. Itt kétirányú volt az IB tevé
kenysége: egyrészt a nagyobb konferenciáknál, pl. 22nd 
European Crystallographic Meeting, Ist FECS European 
Congress, illetve az analitikai vegyészkonferencia, az IB a 
szervezőbizottságok elnökeit hallgatta meg. Másfelől az 
IB elfogadta a GB által előterjesztett ügyrendi változtatást, 
hogy már az ez évi konferenciák esetén a titkárság nem 
számít fel rezsiköltséget, ami oly sok kritikát váltott ki, ha
nem a szervező szakosztály további működésének segíté
sére mind nyereség, mind létszámarányosan képezzük a 
keretet. Felhívom a figyelmüket, hogy a részletek az Egye
sület honlapján megtalálhatók.

Tekintettel arra, hogy az új vezetés alatt bevezetett igen 
szigorú költséggazdálkodás eredményeként az Egyesület 
anyagi helyzete két nyereséges évvel stabilizálódott, el
kezdtük erőforrásaink megújítását. Ezek közül is a legfon
tosabb a titkárság megújítása volt. A jelenlegi állomány 
szükséges is az előttünk álló nagy feladatok (nemzetközi 
rendezvények, 100 éves évforduló) megoldására. Az esz
közrendszer fejlesztésére is határozatot hozott az IB. Mind 
a digitális fényképezőgép, mind a projektor jól szolgálja 
majd a rendezvényszervezési tevékenységet, de közvetlen 
eredményeit már most is szemlélhetik a tisztelt küldöttek.

A bevételek tekintetében hosszú távú döntést kell hoz
nunk: a vállalatokra, az egyénekre vagy az államra támasz
kodunk. A kérdés persze ennél összetettebb: a végső pénz
források természetesen ezek. Azonban a „forrás” csak 
valamilyen tevékenységgel nyerhető meg. Ez lehet a ta
goknak adott szolgáltatás, a rendezvényszervezés, vagy a 
kiadói tevékenység (lapok és könyvek). Pl. egy rendez
vény a szervezők munkájából, a résztvevők aktivitásából, 
az állami és vállalati támogatásokból, a kiállítóktól kapott 
bevételből áll össze. Ha bármelyik is hiányzik, az egész 
szenved csorbát. Úgy látom, hogy mind a rendezvényszer
vezés, mind a kiadói tevékenység -  hála a szervezők áldo
zatos munkájának -  megfelelő. A tagoknak adott szolgál
tatást -  és ez igen nehezen fogalmazható meg -  fej
lesztenünk kell. Ezért határoztuk el, hogy az egyéni tagok 
számára a megújuló honlapunkon lehetőséget biztosítunk a 
szakértőként való megjelenésre. Ezzel valósítjuk meg leg
közvetlenebbül az Egyesület küldetését: a tagok szakmai 
munkájának elismertetését. Sok egyéb feladat is van itt: az 
Egyesületbe beáramló -  főként külföldi -  információ meg
felelő terítése, a hazai és külföldi társegyesületekkel való 
kapcsolattartás javítása, a tagok közti személyes kapcso
latfelvétel elősegítése stb.

A jogi tagjaink számára nyújtott szolgáltatások még ne
hezebben fogalmazhatók meg: nyilvánvalóan az érdekvéde
lem nem az Egyesület, hanem a szakmai szövetségek felada
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ta. Persze Magyarországon a kémiát művelő, kémikusokat 
alkalmazó vállalatok kis töredéke vállalja -  sajnos -  ezek
ben a szövetségekben a tagságot. Ezek érdekvédelme nem 
megoldott. Egyre fontosabb a vállalatok számára a vegyipar 
imázsának javítása, hiszen ez napi tevékenységükben okoz 
mind több gondot, a munkaerő-utánpótlásuk már most ége
tő hiányáról nem is beszélve. Több alkalommal felmerült a 
vállalatokon belüli szakmai információs fórumok szervezé
se, segítése az Egyesület részéről: eddig nem sok sikerrel. 
Minden hasznos gondolatot nagy örömmel veszünk.

Az Egyesület növekvő költségei és a csökkenő támoga
tások miatt az IB az egyéni tagdijak emelése mellett dön
tött. Tehát javasoljuk, hogy 2005. január 1-jétől a rendes 
tagok tagdíja 3 600 Ft/év, a fiatalok és a fiatal nyugdíjaso
ké pedig 1 800 Ft/év legyen.

Itt szeretném megköszönni azt a rengeteg kedves leve
let, amelyeket a 70. életévüket betöltött és 15 éves tagság
gal rendelkező nyugdíjasainktól kaptam. Megköszönték az 
örökös tagságot, többen rákérdeztek, hogy ugye azért kap
ják továbbra is a Magyar Kémikusok Lapját, mert ha nem, 
hajlandók fizetni érte. Végső soron igen gyakran annak 
örültek, hogy még van, aki gondol rájuk. Valahogy az 
egyéni tagokkal való fentebb körvonalazott törődésnek ez 
is egy része kell, hogy legyen.

Kérem a beszámoló és ezzel az IB egyéves munkájának 
elfogadását, valamint a közhasznúsági jelentés, a mérleg 
és a tagdíjemelés jóváhagyását.

Körtvélyessy Gyula

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 2003. évi közhasznú tevékenységéről, 
és előterjesztés a 2004. évi terv főbb mutatóiról

A MKE-t a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 
60424/1999/14 számú határozatában 1998. január 1-jétől 
közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az Egyesület alapszabályban rögzített célja: „A Ma
gyar Kémikusok Egyesülete a kémia iránt érdeklődők ön
kéntes és egyéni aktivitáson alapuló szerveződése a széles 
értelemben vett szakmai információk cseréjére, értékelé
sére és közzétételére. Az Egyesület célja a szakmai közélet 
fórumának megteremtése, a hazai vegyészek, vegyész
mérnökök, kémiatanárok és az Egyesület munkájában ak
tívan részt vevő egyéb szakemberek (a továbbiakban ösz- 
szefoglaló néven kémikusok) tudásszintjének emelése, 
szakmai munkájuk hazai és külföldi elismertetése. 
Az Egyesület tevékenységének közvetett célja a kémiai tu
domány, a kémiaoktatás és a vegyipar fejlődésének előse
gítése. Ennek elérése érdekében közhasznú tevékenységét 
elsősorban az alábbi területeken fejti ki:

-  Tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesz
tés

-N evelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter
jesztés

-  Szakmai kulturális tevékenység
-  Szakmai kulturális örökség megóvása
-  Műemlékvédelem
-  Fogyasztóvédelem
-  Környezetvédelem
-  Az euroatlanti integráció elősegítése

1. Számviteli beszámoló

A 2003. évi számviteli beszámoló külön dokumentáció
ként megtekinthető az MKE titkárságán (Bp. II. Fő u. 68.
I. em. 105.).

A 2002. és 2003. év bevétel, kiadás és eredmény adata
it, a 2004. évi tervadatokkal a jelentés utáni táblázat mutat
ja be.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A MKE 2003-ben közvetlen állami költségvetési támoga
tásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
legadatok alapján:

2002. évi tény 2003. évi
e Ft e Ft

3.1. Befektetett eszközök 844 1 755
3.1.1. Immateriális javak 49 586
3.1.2. Tárgyi eszközök 795 1 169
3.1.3. Befektetett pénzügyi 

eszközök 0 0

A változás oka: az eszközök éves állománya nagyobb 
értékben növekedett, mint az értékcsökkenési leírás.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

4.1. A 2003. évi működés
támogatására összesen: 5 806 639 Ft

Tételesen:
OM működési támogatások összesen
-  OM KFHÁ utazási és nemz. kapcs.
-  OM KFHÁ Ifjúsági Nivódíjra
-  OM Közoktatási Helyettes 

Államtitkárság

1 353 528 Ft 
0 Ft 

330 050 Ft

1 023 478 Ft
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Cégektől kapott működési támogatások
összesen: 4 453 110 Ft
MTESZ 275 250 Ft
TVK Rt. 200 000 Ft

(+800 000 Ft)
BorsodChem Rt. 850 000 Ft
Richter Gedeon Rt. 600 000 Ft
PANNONPLAST Rt. 380 000 Ft
NKÖM munkabér-támogatás 314 080 Ft
HUNTSMAN Hungary Rt. 250 000 Ft
IVAX Gyógyszerkutató Kft. 200 000 Ft
Karlovarske M 155 612 Ft
Laborexport Kft. 150 000 Ft
Festékkutató Intézet Kft. 40 000 Ft
Egyéb 1 038 169 Ft

4.2. A 2003. évi kiadványok
támogatására összesen: 2 021 022 Ft

4.2.1. Magyar Kémikusok Lapja 
Támogatói:
IMFA (Ipar Műszaki Fejlesztéséért

591 209 Ft

Alapítvány) 178 571 Ft
VDSz Vegyész Alapítvány 178 571 Ft
ComGenex Rt. 89 286 Ft
Trilak Hearing Kft. 44 643 Ft
HOVIONE Gyógyszergyár, Lisszabon 100 138 Ft

4.2.2. Középiskolai Kémiai Lapok 
Támogatói:
OM Közoktatási Helyettes Állam-

1 429 813 Ft

titkárság 804 813 Ft
IMFA 625 000 Ft

A 2003. évi tud. rendezvények
támogatására összesen: 5 558 021 Ft

Tételesen
4.2.3. Analitikai Ankét 292 673 Ft
4.2.4. Irinyi János-kémiaverseny 1 450 000 Ft
4.2.5. Kolorisztikai Konferencia 160 000 Ft
4.2.6. Biztonságtechnikai Konferencia 360 000 Ft
4.2.7. Magnézium Konferencia 100 000 Ft
4.2.8. Műanyag Kollokvium 160 000 Ft
4.2.9. Vegyészkonferencia 949 500 Ft
4.2.10. Spektrokémiai Vándorgyűlés 264 000 Ft
4.2.11. Kémiatörténeti Konferencia 410 103 Ft
4.2.12. Radiokémia 300 000 Ft
4.2.13. Környezetvédelmi Analitikai 220 000 Ft
4.2.14. ACE-CC 440 000 Ft
4.2.15. Kozmetika 451 745 Ft

A fenti rendezvények támogatói közül kiemeljük és kö
szönetét mondunk a következőknek:

-  OM KFHÁ 400 000 Ft
-  Környezetvédelmi Minisztérium 350 000 Ft
-  „Kiss Á” OKSZI
-  IMFA (Ipar Műszaki Fejlesztéséért

1 000 000 Ft

Alapítvány) 1 344 000 Ft

5. Központi költségvetési szervtől, önkormány
zatoktól kapott támogatások

A 4. pontban részletezett támogatásokból a központi költ
ségvetési szervektől, önkormányzatoktól kapott támogatá
sok:

-  OM 2 367 857 Ft
-  MT 40 000 Ft
-  Győri önkormányzat 100 000 Ft
Összesen 2 507 857 Ft

A 4.1.-4.2. pontokban leírtak összesen: 13 385 682 Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatások értéke, összege

A választott vezető tisztségviselőink tevékenységüket tár
sadalmi munkában látják el, amelyért semmiféle különjut
tatásban nem részesültek. A vezető tisztségviselők csak 
olyan egyesületi szolgáltatást vettek igénybe, amelyet bár
mely tag a tagsággal járó szolgáltatásként megkap, pl. a 
MKL-t. Nem ilyen minőségükben végzett munkájukért az 
alábbi juttatásokat kapták 2003-ban:

Az elnök, Kálmán Alajos akadémikus: az Egyesület 
megbízásából tett utazásokra 564 932 Ft költségtérítést.

A főtitkár, Dr. Körtvélyessy Gyula a Magyar Kémiku
sok Lapjában végzett szerkesztői munkájáért 268 500 Ft 
szerkesztési díjat kapott.

Az alelnök, Dr. Liptay György a csereszerződés terhére 
vett részt a IX. Nemzetközi Vegyészkonferencián, Kolozs
várott, valamint 79 242 Ft úti támogatást kapott a közpon
ti keretből.

7. A közhasznú tevékenységről szóló
rövid tartalmi beszámoló

7.1. Tudományos tevékenység, kutatás, 
műszaki fejlesztés

Az Egyesület szakmai szervezetei 2003-ban 12 részvételi 
díjas és 83 (köztük a közel 1 000 kutatót megmozgató Ana
litikai Ankét, a BAZ megyei csoport BORSODI VEGY
IPARI NAP-ja) térítésmentes tudományos rendezvényt 
szerveztek. Ezeket az egyesület havi közleményeiben, kör
levelekben, szakmai folyóiratokban és az interneten tettük 
közzé.

A részvételi díjas rendezvényeken összesen mintegy 
2 500 belföldi és külföldi szakember vett részt, jól szolgál
va a hazai kutatás-fejlesztést. A nemzetközi rendezvénye
ink jelentős nemzetközi elismerést is kiváltottak.

Kiemeljük az alábbi hazai rendezvényeket:
Vegyészkonferencia-június 26-28. (Hajdúszoboszló)
46. Spektrokémiai Vándorgyűlés -  június 30-július 3. 

(Szeged)

nemzetközi rendezvényeket:
4th International Conference on History of Chemistry 

-  szeptember 3-7. (Budapest)
ACE & CC 2003. -  október 27-29. (Budapest)
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7.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés

Az MKE kiemelten foglalkozik a hazai kémiaoktatás fej
lesztésével, az Oktatási Bizottság és a Kémiatanári Szak
osztály munkáján keresztül.

A 2003. évi főbb tevékenységek

-  2003-ban a Középiskolai Kémiai Lapok 30. évfo
lyamát adtuk ki

-  A 35. Irinyi János középiskolai versenyen mintegy 
7 500 tanuló vett részt, melyek közül a -  hagyományosan -  
Győrben rendezett döntőbe 199 tanuló jutott be. E verse
nyek legjobbjai közül kerültek ki az elmúlt évben is a ké
miai diákolimpiákon is sikerrel szerepelt diákok.

A Kémiatanári Szakosztály aktív működését jelzi, hogy 
tavasszal budapesti csoportja, ősszel Vas megyei csoportja 
szervezett tanulmányi kirándulást. A kémiai biztonsággal 
kapcsolatos kérdésekkel több szinten foglalkoztak. Sike
rült lehetővé tennünk, hogy néhány tanár térítésmentesen 
részt vehessen a nemzetközi Kémiatörténeti konferencián, 
valamint a Környezetvédelmi Analitikai konferencián. 
Szegeden október 27-29. között Csongrád megyei Terüle
ti Csoportunk szervezte a XXVI. Kémiai Előadói Napok 
rendezvényt fiatal kémikusok számára. Az MKE Bács- 
Kiskun megyei csoport „Fiatal Kémikusok Diákfóruma” 
címmel szervezte programját. A kémiai diákolimpikonok 
munkáját elismerő Szent-Györgyi-díj 2003-ben is átadásra 
került.

2003-ben is 13 Diplomamunka Nívódíjat adományoz
tunk (ebből 3-at Egyesületünk EGISz csoportja) a végzett 
egyetemi hallgatóknak. 15 ifjú kémikus nyert egyéves 
MKE-tagságot a Tudományos Diákköri Konferenciákon 
(Veszprémi Egyetem, Budapesti Gazdaságtudományi és 
Műszaki Egyetem, Miskolci Egyetem).

Az ismeretterjesztést is szolgálták folyóirataink:

A Magyar Kémikusok Lapja 58. évfolyamát adtuk ki 
2003-ban.

A lapot az Egyesület fizető tagjai kézhez kapták és a 
szakcikkek összefoglalói, valamint a közérdeklődésre szá
mot tartó részei az interneten is olvashatók.

Az MKE Kromatográfiás Társaság kiadványa az ACE, 
valamint a Membrántechnikai szakosztály kiadványa a 
„Membrántechnika” is jól szolgálták az érdeklődő szak
embereket, továbbá a Műanyag és Gumi folyóirat terjesz
tése információt ad az Egyesület Műanyag és Gumiipari 
Szakosztályok tagjainak.

7.3. Szakmai kulturális tevékenység

2003-ban kiadásra került Vizi Béla: Formateremtő kémia c. 
könyve az Egyesület támogatásával.

7.4. Szakmai kulturális örökség megóvása

A Várpalotán működő Magyar Vegyészeti Múzeum szá
mára megküldjük valamennyi egyesületi kiadványunkat. 
Az MKL célszámot jelentetett meg a Vegyészeti Múzeum 
fennállásának 40. évfordulóján.

7.5. Műemlékvédelem

Egyesületünk Műemlék- és műtárgyvédelmi szakosztályá
nak előadói ülései, szervezett múzeum, restaurátorműhely, 
kastélylátogatásai jól szolgálták nem csak a közvetlenül 
érintett szakembereket, de az érdeklődőket is.

7.6. Fogyasztóvédelem

Egyesületünk Minőségbiztosítási szakcsoportjának tevé
kenysége, előadói ülései, részvétel a hazai akkreditációs 
szervezetek munkájában közvetve ezt a célt is szolgálták.

7.7. Környezetvédelem

Egyesületünk kiemelten foglalkozik -  az oktatás mellett -  
a környezetvédelemmel. Ezt a tevékenységet elsősorban 
a Környezetvédelmi Szakosztályunk, és a Környezetvédel
mi Analitikai Társaságunk végzi, de valamennyi szak
osztályunk foglalkozik közvetlenül vagy közvetve a téma
körrel.

Ezt szolgálták a témakörrel foglalkozó előadói ülések, 
rendezvények. Kiemelnénk az október 14-16. között meg
rendezett Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai 
(KÁT) Konferenciát, amely a Környezetvédelmi Analiti
kai Társaságunk és a Környezetvédelmi Szakosztályunk 
összefogásával valósult meg. Ezen a rendezvényen néhá- 
nyan a Kémiatanári Szakosztályból is részt vehettek (té
rítésmentesen), ami már a 2004. évi Kémiatanári Tovább
képző Konferencia környezetvédelmi témájára szintén 
előkészületet jelentett.

7.8. Az euroatlanti integráció elősegítése

A konferenciáink többségének és számos előadói ülésnek 
témája volt különböző megközelítésekben az EU-csatlako
zással kapcsolatos szakmai kérdések.

E tevékenység célja a kormányzati szervek informálá
sa, a tagság és az érdeklődők informálása, szakmaspeci
fikus rendezvények szervezése az EU-csatlakozás elősegí
tésére.

Fenti tevékenységeink kiegészülnek a Havi Közlemé
nyeinkben és az interneten is közzétett egyesületi szakmai, 
területi szervezeteink által szervezett rendezvényekkel, va
lamint a MTESZ különböző bizottságaiban, területi szer
vezeteiben végzett sokrétű munkával.

A felsorolt közhasznú tevékenységeink megvalósításá
hoz az anyagi forrást a pályázaton elnyert, illetve kapott tá
mogatások, a befizetett egyéni és jogi tagdíjak, valamint a 
konferenciák nyeresége adják.
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Az alábbiakban megemlítjük az Egyesület tevékenysé
gét legmagasabb (milliós nagyságrendű) jogi tagdíjjal, 
illetve más bevételiforrás-lehetőséggel támogató cégeket, 
és egyben szeretnénk külön köszönetét is mondani ezért az 
előre tervezhető anyagi forrásért:

Richter Gedeon Rt.
EGIS Rt.

Kiemelkedő összegű, rendszeres bevételi forrást bizto
sító partnereinknek is köszönettel tartozunk:

Aktivit Kft.
Laborexport Kft.

MÓL Rt.
TVK Rt. 
BorsodChem Rt. 
Chinoin Rt. Budapest, 2004. május

Az MKE 2002-2004. évi gazdálkodásának adatai

Ezer forint
Bevétel Költség Eredmény

2002 tény 2003 tény 2004 terv 2002 tény 2003 tény 2004 terv 2002 tény 2003 tény 2004 terv

Egyéni tagdíj 2 001 2 072 2 400
Jogi tagdíj 8 831 8 760 8 400
Egyéb műk. bev. 663 1 142 1 400 Apparátusköltség:
Egyéb bevétel 742 2 957 2 450 23 733 21 052 25 079
Bankkamat 433 806 1 000
SZJA 1% 245 *(293) 350 Általános költség:
Műk. tám. 9 706 5 708 3 500 14 015 14 942 11 785
Összesen: 22 621 21 445 19 500 3 7 748 35 994 36 864 -15 127 -14 549 -17 364
Rendezvények: 86 267 56 066 40130 56 589 31 341 21 340 29 678 24 726 18 790
ebből támogatás 8 937 5 006 1 850
Kiadványok: 12 745 11 689 18 282 17 563 14 454 18 707 -4 818 -2 765 -425
MKL 8 242 8 877 11 630 8 854 10 221 11 615 -612 -1 344 15
ebből támogatás 2 229 591 2 500
MKF 3 136 0 3 000 4 936 0 2 960 -1  800 0 40
ebből támogatás 2 259 0 2 500
KÖKÉL 400 1 913 2 260 1 874 2 356 2 430 -1  474 -443 -170
ebből támogatás 400 1 427 1 600
Egyéb kiadványok 948 0 0 -948
Membrántechnika 85 27 92 23 33 90 62 -6 2
Havi közlemények 749 668 1 300 928 1 843 1 612 -179 -1  175 -312
Egyéb 204 1 536 1 0 0 205
Teljes bevétel 121 633 89 200 77 912 113 435 81 789 76 912 8198 7 412 1 000

Magyarázat a táblázathoz:
Az apparátus költségei az alábbi főbb tételekből adódnak:

Általános költségek (a főbb tételek):
A Titkárság 5 dolgozójának bére (minden járulékkal együtt) 

+ 1 dolgozó 2 havi bére járulékokkal 11 735 606 Ft/év.
A Titkárság termeire fordított költség (használat, villany, 

víz, takarítás) 3 842 665 Ft/év (25% ÁFÁ-t is tartalmaz), a szám
vitel, könyvelés 1 710 000 Ft/év (könyvvizsgáló díjjal együtt) 

Az egyes szakosztályok extra terembérletigényét + techni
ka, valam int a saját e-mail címmel rendelkező konferenciák 
„box” díját, ill. a saját honlapok szerveren tartás díjait a közpon
ti keretből fedezzük -  800 000 Ft (25% ÁFÁ-t is tartalmaz).

Kb. 900 000 Ft az Egyesület tulajdonát képező és működését 
elősegítő Opel gépkocsi benzin- és szervizköltsége -  a konfe- 
renciahely-keresés és a konferenciaanyag konferenciára szállí
tására a cégautót használjuk, a költségek a központi keretet ter
helik, valamint területi csoportjaink rendezvényeinek, jogi tag 
cégeink látogatása is e költséget növeli.

Telefon, fax: 1 776 039 Ft (rendezvények, konferenciák ügy
intézésének költségei a központi keretet terhelik)

mkl

6 033 116 Ft -  utazásokra (központi, ill. szakosztályi keret 
terhére) és kitüntetésekre, díjakra. (24 díjat osztottunk ki a köz
gyűlésen + ősszel a Zemplén Géza-díjat, a Heuréka-díjat, a diák
olimpia győzteseinek a Szent-Györgyi-díjat, a Náray-Szabó-dí- 
ja t. N ívódijakat adtunk ki a diplomázóknak, különdíjat a 
tudományos diákköri nyerteseknek, és ingyenes egyesületi tagsá
got adtunk a TDK-győztes diákoknak és örökös tagjainknak. 
KÖKÉL-előfizetést kaptak a középiskolai kémiaversenyen győz
tes diákok).

Az 1 046 538 Ft postaköltség: számlák (rendezvények is) 
ajánlott postázása, év eleji kérdőívek, szakosztályok extra pos- 
taigénye.

1 279 908 Ft az egyes szakosztályok nemzetközi kapcsolatai
ból adódó tagdíjak -  központi keretből.

Reprezentáció költsége (kávé, üdítő, ásványvíz), benne a 
Közgyűlés költsége is 700 000 Ft.

Kiadványaink, térítésmentes rendezvényeink és az Irinyi-ver- 
seny közel 4 000 000 Ft MKE-támogatást igényeltek a vesztesé
geik pótlására.
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A Gazdasági Bizottság beszámolója

Tisztelt Küldött Közgyűlés! Kedves Kollégák!

Gazdasági Bizottságunk az elmúlt évben is azt tekintette 
alapvető feladatának, hogy az egyesületi életünket kísérő 
gazdasági működés valóban olyan stabil kísérő legyen, 
ami tagjaink, szakosztályaink folyamatos, tervszerű műkö
dését, ha szolid körülmények között is, de lehetővé teszi. A 
tavalyi évben is rendszeres, majd havi szintű gyakoriság
gal üléseztünk, próbáltuk meghatározni a szükséges gaz
dasági intézkedéseket, készítettük elő az IB-ülések gazda
sági határozatait. Munkánk nyilvánosságát a Magyar 
Kémikusok Lapja biztosítja, rendszeresen megjelenteti a 
GB-ülésről készült jegyzőkönyveket, vagy az IB-ülésen a 
GB-tájékoztatásokat.

Mint közhasznú társaság nem hozunk létre olyan nyere
séget, aminek felosztásáról most a közgyűlésnek döntenie 
kellene. De már második éve stabil a gazdálkodásunk. Eb
ben az évben is valamivel több mint 7 M Ft eredmény kép
ződött, ami forrásainkat úgy gyarapítja, hogy év közben 
nem szorulunk drága banki hitelekre.

A Gazdasági Bizottság most a beszámoló tekintetében 
könnyű helyzetben van, mert a Magyar Kémikusok Lapja
5. száma „Közgyűlés elé” címmel főtitkári interjúval az el
múlt négy év vonatkozásában bemutatta az Egyesület 
eredményét, fő bevételi forrásainkat. Másrészt a főbb szá
maink a főtitkári beszámolóban ismételten elhangzottak és 
a Közhasznúsági jelentést a Közgyűlésen is átnézve sokol
dalú átvilágítást kaphatunk. Itt csak arra szeretném ráirá
nyítani a figyelmet, hogy nettó bevételünknek a rendezvé
nyek biztosította nyereség 51%-át, a támogatások 27%-át, 
a jogi tagdíjak 18%-át és az egyéni tagdíjak 4%-át adják. 
Sajnos azonban, minden erőfeszítés ellenére, ismert mó
don, a támogatások évről évre csökkenek.

Szeretnénk, minden tagunk szeretné, hogy a megszo
kott lapokat, a havi információs tájékoztatót megkapjuk. 
Szeretnénk, ha előadói napjaink inkább szaporodnának, 
semmint csökkennének. Szeretnénk, ha szokásos díjainkat 
az egyesületi és szakmai-tudományos munka elismerése
ként minden évben ki tudnánk osztani. Szeretnénk, ha fia
tal kémikus barátaink első helyet nyert pályamunkáit jutal
mazni tudnánk. Részt kell vennünk az európai kémikus 
szervezetek ülésein, és támogatnunk kell az egyes szakmai 
konferenciákon részt vevő tagjainkat. Ez egyre jelentő
sebb összeg. Egyre látogatottabb a honlapunk, amelynek 
megújítása most van folyamatban, vagy remélhetőleg fo
lyamatosan képes lesz megújulni.

Most készítettük elő tagnyilvántartásunk megújítását is 
annak érdekében, hogy információs rendszerünket fejlesz
teni tudjuk. Célkitűzésünk, a jelenlegi tagi és címlista ki
bővítésével, egy informatív adatbázis létrehozása, amely-

lyel tagjaink szakmai érdeklődési körének megfelelő, sze
mély szerinti tájékoztatást tudunk adni az interneten ke
resztül rendezvényeinkről, konferenciáinkról. De ez az 
adatbázis arra is alkalmas lenne, hogy egyesületi tagjaink 
egymással egy-egy probléma megbeszélésére -  akár sze
mély szerint ismeretlenül is -  közvetlenül kapcsolatot ke
ressenek. Ugyancsak hasonló elven újítanánk meg szakér
tői listánkat egy bővebb szakmai adatbázis létrehozásával. 
Az MKE szakértői az interneten keresztül könnyen közis
mertté tehetik, hogy mely területen rendelkeznek kiemel
kedő ismeretekkel, mely területeken specialisták, azaz ké
pesek az adott feladat megfelelő megoldására. A rendszer 
feltöltését a következő hónaptól szeretné az Egyesület 
megkezdeni megfelelő tájékoztatás után.

Mint látható volt, a konferenciák alapvetően járulnak 
hozzá az egyesületi élet realizálásához. E nélkül gazdasági 
stabilitásunk nem lenne biztosítható. Másrészt viszont egy 
szakmai-tudományos konferencia az egyesületi célok 
alapvető letéteményese is.

Több esetben volt viszont kritika tárgya a konferencia 
költségelszámolási rendje. A konferencia terhére elszá
molt MKE-rezsiköltség egy átlag érték volt, nem fedte té
telesen a valóban felmerült, adott konferencia MKE költ
ségét. A GB javaslata alapján módosítottuk 2004. január 
1-jétől az MKE Gazdasági Ügyrendjét. Ettől az időponttól 
kezdve minden rendezvénynél a rendező szakosztály szá
mára a jövőt építő költségek között 4 000 Ft/fő van, illetve 
lesz kitűzve a fizető résztvevői létszám alapján. Ez a szak
osztálynál elkölthető összeg, ami a szakosztály rendelke
zésére áll. De el is tekinthetnek ennek felhasználásától pél
dául a részvételi díj csökkentése miatt. A konferencia 
befejezése, teljes elszámolása (bevétel-kiadás) után a sza
badon maradt nyereség 10%-a ugyancsak a rendező szak
osztályt illeti meg. A bevételek között kerülnek elszámo
lásra a részvételi díj, a támogatások, a kiállítások és a 
hirdetések gazdasági eredményei, míg a kiadásoknál szá
molódnak el a postai, szállodai, nyomdai, bérleti, étkezési, 
logisztikai, rendezők meghatározta személyi költségek és 
a 4 000 Ft/fő szakosztálykeret. A konferencia szervezésé
ben, bonyolításában részt vevő egyesületi titkárság egyéb 
külön, a titkárság működésével kapcsolatos költséget nem 
számol el. Természetesen a lehetőségek a nyereség mérté
kéig tudnak terjedni. Érvényben marad változatlanul az a 
szabályunk, hogy a tárgyévben legfeljebb ötszázezer forint 
költhető el.

Úgy gondoljuk, ezzel egyszerűsödött, átláthatóbbá vált 
elszámolási rendszerünk. A teljes egyesületi gazdálkodást, 
bevételeket és felhasználást pedig a Közhasznúsági jelen
tésből láthatjuk.

Banai Endre
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Jegyzőkönyv a Magyar Kémikusok Egyesülete Felügyelő Bizottságának 
2004. május 13-án tartott üléséről

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve______________

Jelen vannak: Bíró Géza elnök, dr. Jedlovszky Pál tag, 
dr. Széchy Gábor tag, Androsits Beáta meghívottként

Helye: az Egyesület hivatalos helyisége

1. A Bizottság elemezte és megvitatta Gárdos Péter 
könyvvizsgáló írásban megküldött jelentését és annak tar
talmát elfogadta.

2. Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos megjegy
zések:

-A z  Egyesület 2003. évben eredményesen gazdálko
dott, melyet igazol a több mint 7 millió Ft-os ered
mény. A részvételi díjas rendezvények lebonyolítása 
a korábbi elvárásoknak megfelelően nyereségesen 
alakult.

-  Sajnálatosnak tartjuk, hogy az Egyesület 2003-ban 
nem jutott állami támogatáshoz, a MTESZ számára 
juttatott támogatásból aránytalanul csekély mérték
ben részesült. Felkérjük az Egyesület elnökét, hogy 
ennek a helyzetnek az orvoslására tegyen kísérletet.

-  Szükségesnek tartjuk ezenfelül a különböző vegyipa
ri tevékenységet folytató társaságok és intézmények 
intenzívebb bevonását az Egyesület tevékenységébe 
és szponzorálásába.

3. A közhasznúsági jelentésben foglalt tartalmi kérdé
sekkel kapcsolatos megjegyzések:

-A z  Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaver
senyt továbbra is igen fontosnak és támogatandónak 
tartjuk. Sikeresnek és fontosnak tartjuk a diploma

munka Nívódíj-pályázatának további meghirdetését 
is.

-  A szakmai-kulturális tevékenységet célszerű erősí
teni.

-  A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos közhasznú tevé
kenység fejlesztése érdekében ajánljuk, hogy a tevé
kenységet folytató Minőségbiztosítási Szakcsoport 
szervezett formában kapcsolódjon be, és ajánlja fel 
együttműködését a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet
nek, valamint a Magyar Reklámszövetségnek.

-  Az EU-csatlakozást elősegítő tevékenység 2003-ban 
szükséges volt, de a Közgyűlés idejére már oka fo
gyottá vált. Javasoljuk, hogy a továbbiakban az euró
pai uniós tagságból fakadó jogi és egyéb információ
kat az Egyesület szervezetten kísérje figyelemmel, 
propagálja és juttassa el a tagság felé.

4. Az Egyesület 2004-es tervét szigorú költséggazdál
kodás mellett teljesíthetőnek tartjuk.

Összefoglalva, a Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy 
az Egyesület tevékenysége és gazdálkodása a 2003. évben 
törvényes és eredményes volt. A Bizottság köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akiknek 2003. évi értékes munkája révén 
sikeres, eredményes évet zárhatott az Egyesület.

Budapest, 2004. május 13.

Bíró Géza Jedlovszky Pál Széchy Gábor
elnök tag tag

A Műszaki Tudományos Bizottság jelentése

A konferenciák szervezése az MKE tevékenységében ha
gyományosan fontos szerepet tölt be. Részben ezért, rész
ben pedig a tagsággal való közvetlenebb kapcsolattartás 
megkönnyítése és erősítése céljából az Egyesület a jövő
ben erősíteni kívánja a konferenciaszervező tevékenysé
gét. Ennek elősegítése érdekében az IB a Gazdasági Bi
zottság és a Műszaki Tudományos Bizottság feladatává 
tette, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, értékelje és 
segítse mind az Egyesület, mind a szakosztályok oldaláról 
ezt a tevékenységet.

Ezt a célt szolgálva, tekintette át az MTB a 2003. évi 
konferenciaszervező tevékenységet és készítette a 
következő összesítő táblázatot (/. 207. old. -  a szerk.), me
lyet mindenkinek ajánlunk saját böngészésre szíves figyel
mébe. Ezt megkönnyítendő hivnánk fel a figyelmet né
hány általunk fontosnak vélt általánosítható tapasztalatra:

1. A konferenciák tartalmi értékelése a szakosztá- 
lyok/szakcsoportok feladata, ebben az MTB nem érzi ma-
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gát kompetensnek, de a szakosztályi elbeszélgetések kap
csán erre minden esetben kitér.

2. Kívánatos az ipar és a kutatás együttes jelenléte eze
ken a tudományos tanácskozásokon. Ahol lehet, törekedni 
kell továbbra is a kiállítók jelenlétére, ez az anyagi ered
ményességet mindenképpen javítja.

3. Örvendetes, hogy a konferenciák többségének van 
önálló kiadványa és növekvő számban önálló honlapja is. 
Törekedni kell, hogy ez utóbbi minél teljesebb körűvé vál
jon.

Az Egyesület, mint konferenciaszervező és szolgáltató 
törekedjen a szolgáltatott technika színvonalának folya
matos emelésére, illetve szinten tartására, illetve a szerve
ző szakosztályok anyagi érdekeltségének fokozására.

Szeged, 2004. május 17.

Kiss Tamás
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A Magyar Kémikusok Egyesülete 2003. évi rendezvényeinek főbb adatai

Rendezvény Sorszám Nemzetközi/hazai
A részt
vevők 
száma

Előad/
poszt Ipar Ki

állítók
Kiad
vány Honlap

Ered
mény,

eFt
Vegyészkonferencia Hazai 340 37/121 van van van van 9 556
Spektrokémiai
Vándorgyűlés 46. Hazai 119 59/14 van van van van 3 115

Analitikai Napok Hazai 500-600 82 van nincs van nincs -250
Ifjú Analitikusok Előadói Napja Hazai 19 van nincs nincs nincs
Kémiatörténeti Konferencia IV. Nemzetközi 64 33/0 nincs nincs van van 1 651
Környezetvédelmi Analitikai 
és Technológiai 5. Nemzetközi 69 30/0 van van van van 2 080

Kozmetikai Kiállítás Nemzetközi 160 10/0 van van nincs van 606
Magnézium Szimpózium 8. Nemzetközi 50 31/0 van nincs van van 348
Kolorisztikai Szimpózium XXIX. Hazai/N emzetközi 67 23/0 van van van van 1 588
Komplexkémiai Kollokvium 38. Hazai 43 30/0 nincs nincs van van 290
Biztonságtechnikai Konferencia Hazai 60 16 van van nincs van 1 488
Műanyag-kémiai Konferencia Hazai 56 24 van van van van 1 021
Radiokémiái Konferencia Hazai 57 25 van van van 1 294
ACE-CC Nemzetközi 103 32/67 van van van van 2 403
Irinyi-verseny Hazai 200 - - - - nincs -575
Céges rendezvény Hazai 484

Az MKE Oktatási Bizottságának munkája 
a 2003. és 2004. évi Közgyűlések között

Megtörtént a testület újjáalakulása. Az Oktatási Bizottság 
valamennyi régi tagját -  megköszönve az elmúlt években 
végzett munkájukat -  felkértük, hogy továbbra is vegyen 
részt a munkában. Ezenkívül megkerestünk néhány új kol
légát is. A felkérést az érintettek túlnyomó többsége elfo
gadta, így a bizottság továbbra is nagy létszámú.

Feladatainkat -  figyelembe véve az Egyesület főtitkárá
nak útmutatását -  az újjáalakult bizottság február 19-én 
tartott alakuló ülésén a következőkben határoztuk meg:

-  a szakosztályok oktatással kapcsolatos tevékenységé
nek segítése, összehangolása; szoros együttműködés 
a Kémiatanári Szakosztállyal;

-  a kémia és a kapcsolódó szakmai területek oktatását 
érintő kérdések, vélemények, javaslatok összegyűjté
se, értékelése; az így kialakított vélemény és állásfog
lalások továbbítása az MKE vezetőihez és képvisele
te állami és egyéb intézmények, szervezetek előtt;

-  kapcsolattartás a Magyar Kémikusok Lapja Szerkesz
tőségével abból a célból, hogy rendszeresen (minden 
számban) jelenjenek meg a tanárok munkáját segítő 
szakmai közlemények, valamint hírek és informá
ciók.

A munkamódszerre nézve úgy állapodtunk meg, hogy a 
bizottság teljes ülést évente egy-két alkalommal tart. 
Az ülések között az ügyeket kisebb operatív testület intézi,

melynek a tagjait az elnök kéri fel. Az operatív testület, il
letve az elnök és a titkár a teljes ülések között a bizottsági 
tagokkal elsősorban elektronikus levelezés formájában 
tartja a kapcsolatot.

Eddig az OB szervezte a kétévente rendezett kémiata
nári konferenciát (továbbképzést). Ezt a gyakorlatot fenn
tartjuk az idei konferencia esetében. A rendezvényre 
Pécsett, augusztus 15. és 19. között kerül sor. A szervező- 
bizottságot Hajnissné Anda Éva, az OB titkára vezeti. 
A későbbiekre nézve (tehát a következő konferenciától 
fogva) azt javasoljuk, hogy a konferenciát a Kémiatanári 
Szakosztály rendezze (az MKE többi szakmai nagyrendez
vényét is a szakosztályok szervezik), az OB a szakmai 
program összeállítását segítse.

Terveink a következő időszakra:

-  a kémiatanári konferencia megrendezése (az előzőek
ben leírtak szerint);

-  vélemény és javaslatok kialakítása a felsőoktatás kor
szerűsítéséről, a „Bologna folyamat”-ról;

-  fórum előkészítése az ipar és a szakmai szervezetek 
képviselőinek részvételével a kémia oktatásáról;

-kapcsolatfelvétel az MKL Szerkesztőbizottságával 
(az előzőekben leírtak szerint).

2004. május 15.
Pokol György
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Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

Nagy áteresztőképességű módszerek a gyógyszerkutatásban

GREINER ISTVÁN* 
KESERŰ GYÖRGY MIKLÓS* 

SZOMBATHELYI ZSOLT*

Bevezetés

Napjainkra az orvosi közvélemény általános elvárása lett a 
bizonyítékokra épülő gyógyszeres terápia (evidence based 
medicine). Tudni szeretnénk a kórfolyamat molekuláris 
hátterét, és olyan gyógyszert akarunk, ami erre a kóros mű
ködésre és (a mellékhatások elkerülése érdekében) csakis 
a kóros működésre hat. Követelmény tehát, hogy a gyógy
szergyárak a betegségek megismert patomechanizmusával 
racionálisan összefüggésbe hozható gyógyszerterápiát dol
gozzanak ki. A kutatás számára ez azt jelenti, hogy az adott 
(kóros) molekuláris mechanizmusra célzott (optimalizált) 
gyógyszert kell kifejleszteni, amely a kórfolyamat által 
nem érintett mechanizmusokat lehetőleg nem befolyásolja. 
A célzott optimálás hatékonyságának javítása megkívánja 
a hatásmechanizmus alapú gyógyszerkutatás alapelveinek 
alkalmazását.

Nem szorul magyarázatra, hogy a kutatás nem pusztán a 
hatékony molekula, hanem -  legalábbis az adott struktúra
körben -  a leghatékonyabb anyag megtalálására irányul. 
Ez a vegyületek széles körének tesztelését és hatás-szerke
zet összefüggés kidolgozását igényli. Hatáson nem in vivő 
mért hatást (pl. vérnyomás vagy magatartás választ) értünk 
-  hiszen ezek hátterében molekuláris mechanizmusok so
kasága állhat -  hanem olyan molekuláris szintű hatást, 
amely összefüggésbe hozható a tesztanyag kémiai szerke
zetével. Általánosságban megengedhető az az állítás, hogy 
a fehérjekötődési eredmények alapján hatás-szerkezet ösz- 
szefüggés és kémiai munkaprogram építhető fel.

A kiesési ráták fényében egyetlen molekula önálló fej
lesztése nagy valószínűséggel nem lesz sikeres. Szükség 
van tehát azonos mechanizmusú, de javított profilú, illetve 
eltérő mechanizmusú, de azonos indikációban ható köve
tőkre is. A követő kutatások így ugyancsak igénylik a me
chanizmus pontos ismeretét.

Összefoglalóan elmondható, hogy a kutatás „ technoló
giai” szempontjai azt diktálják, hogy a kutatási programo
kat hatásmechanizmus és pontosan azonosított target (pl. 
célfehérje) alapra építsük fel.

Ha a patomechanizmus és gyógyszer hatásmódja között 
világos összefüggés van, ez igen fontos eszköz a marketing 
kezében. Viszont a hatásmechanizmus hiánya, vagy a me
chanizmus és a betegség racionális kapcsolatának hiánya 
megnehezíti a gyógyszer promócióját és versenyhátrányt

* Richter Gedeon Rt., Budapest
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eredményez. Tehát az orvosi és marketingkövetelmények is 
arra utalnak, hogy a kutatást molekuláris hatásmechaniz
mus alapra kell terelni.

Törzskönyvezési szempontból a hatásmechanizmus is
merete jelenleg nem követelmény. A hatóságok bejegyzik 
mindazokat a termékeket, amelyek hatékonysága bizonyí
tott és biztonságosak, függetlenül attól, hogy a hatás mód
ja ismert-e, vagy sem. Mindenképpen előnyös azonban, ha 
tudjuk, mi áll a klinikai hatás hátterében (ez önmagában is 
érthetővé tesz bizonyos jelenségeket -  mellékhatások, 
vagy azok hiánya) és segít ezeknek a hatóság számára tör
ténő interpretálásában.

A trendeket figyelve nem zárható ki, hogy mire a ma 
K+F-ben levő gyógyszerjelöltek törzskönyvezésre kerül
nek, a hatóságok meg fogják követelni a hatásmechaniz
mus ismeretét. Mivel a hatásmód utólagos megismerése 
igen nagy kihívás és az erőfeszítések sikere korántsem ga
rantált, az ipar elsősorban -  az alapkutatás által -  már fel
tárt és kellően megismert mechanizmusokra építi fel a 
rendkívül költséges gyógyszerkutatási programokat.

A molekuláris hatás-szerkezet összefüggésre épülő, ha
tásmechanizmus alapú gyógyszerkutatásban a kutatás 
alapfolyamata a következő: betegség patomechanizmus -  
biológiai koncepció [a molekuláris target (protein) és el
várt funkcionális hatás (pl. blokkolás) meghatározása] -  
vezérmolekula -  kémiai terv -  optimalizált gyógyszerjelölt 
-  gyógyszer.

Ha a target nem új, akkor többnyire el lehet indulni az 
ismert ligandok nyomán. Jó esélye van azonban, hogy ez a 
megközelítés végül az ún. „me too” gyógyszer-kategóriá
ba torkollik, és a marketingszempontból feltétlenül szük
séges előny kimutatása, illetve a differenciálás a meglevő 
gyógyszerektől nehézségekbe ütközhet. Ma, amikor Tár
saságunk egyik fontos célja nem kevesebb, mint az első 
globálisan forgalmazható gyógyszer felfedezése és kifej
lesztése, a fenti marketingszempontok nem hagyhatók fi
gyelmen kívül.

Ha a target kellően új és nem ismertek a ligandjai, ak
kor a kémiai koncepció kidolgozása és a vezérmolekula 
megtalálása nem egyszerű. Megoldást jelenthet a target 
modellezése, az in silico dokkolási kísérletek, és több, sza- 
badalmilag védett kutatási platform is ismert, ami a vezér
molekula azonosítását hivatott megkönnyíteni. Ha azon
ban ezek a megközelítések nem járnak sikerrel, akkor csak 
racionálisan összegyűjtött molekulahalmazok szűrésétől 
várhatunk eredményt. A tradicionálisan végzett szűrés 
igen hosszadalmas folyamat és a biológiai modell nem kel
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lő stabilitása esetén felmerülhet, hogy az időben egymástól 
távoleső mérések eredménye nem összehasonlítható. Ez a 
referenciák párhuzamos mérését igényli, ami tovább lassít
ja az eljárást.

Végeredményben az ilyen, hagyományos technológiát 
alkalmazó molekulaszűrés időigénye nem becsülhető meg, 
és ez semmiképpen sem illeszthető bele olyan kutatási 
rendszerbe, amelynek egyik kulcstényezője éppen az idő
faktor. Esetünkben a kérdésfelvetés úgy alakul át, hogy ha 
a target (pl. klónozott receptor) kézhezvételétől számítva 
negyed-fél éven belül nem rendelkezünk gyógyszerszerű 
és jól variálható (ún. vezérmolekula) struktúrával, nem ál
lítható fel világos kémiai terv, és az optimalizáció nem in
dítható el, akkor a versenytársakkal szemben szerzett idő
hátrány komolyan felveti azt a lehetőséget, hogy a témával 
már nem érdemes foglalkozni.

A ’90-es évek végén Társaságunk a vezérmolekula 
megtalálására a hosszadalmas szűrővizsgálatok elkerülése 
és a kutatási folyamat korai szakasza hatékonyságának nö
velése érdekében nagy áteresztőképességű tesztelési eljá
rást, HTS-t vezetett be, és azt azóta is folyamatosan fej
leszti.

A HTS egyik legfontosabb alkalmazási területe éppen 
olyan új targetek esetében van, amelyekre más még nem 
fejlesztett ligandot, vagyis a project alapjaiban innovatív. 
Ezáltal a HTS nem nevezhető a fantáziátlanság eszközé
nek. Valójában olyan eszköz, amely a lehető leggyorsab
ban kapcsol össze két magasan innovatív lépést, a target- 
generálást és az optimalizációt.

Az optimalizálás során gyakran előfordul, hogy a mole
kula főbb funkciós csoportjait már tisztáztuk, de egyes 
részleteit, például a legkedvezőbb oldalláncokat még nem 
ismerjük. Ilyenkor csak idő kérdése végigpróbálni a szóba- 
jöhető reagenseket és megtalálni a legjobb molekulát. 
A kutatásnak ebben a szakaszában ismét csak az időfaktor 
rövidítése és tervezhetőségének javítása érdekében, szin
tén a ’90-es évek végén vezettük be a kombinatorikus ké
miát.

Nagy áteresztőképességű biológiai vizsgálatok

A nagy áteresztőképességű tesztelés (High Throughput 
Screening, HTS) a gyógyszerkutatás felfedező szakaszá
nak meghatározó eszköze. A molekuláris biológia, a szá
mítástechnika és a laboratóriumi automatizálás ’80-as 
évek közepén kezdődő drámai fejlődése alapvető szerepet 
játszott e technológia kialakulásában. A HTS alkalmazásá
val a terápiás célfehérje modulátorai az elsődleges biológi
ai tesztek során lényegesen gyorsabban, nagyszámú ve- 
gyület vizsgálatával azonosíthatók.

A módszer rövid bemutatását célszerű a HTS nemzet
közi irodalmában szereplő szakkifejezések definíciójával 
kezdeni.

Nagy áteresztőképességű teszt: olyan optimalizált, mi
niatürizált és automatizált vizsgálati módszer, amely na
ponta 10 000-100 000 vegyület biológiai vizsgálatára al
kalmas. Napi 100 000 vegyületet meghaladó kapacitás 
felett ultra-HTS-ről (uHTS) beszélünk.

Találat: olyan molekula, amely a vizsgált tesztben kon
centrációfüggő aktivitást mutat és szerkezete ismert, a 
HTS eredménye.

Vezérmolekula: olyan vegyület, amely alkalmas gyógy
szerkutatási program indítására, a terápiás célpont tekinte
tében megfelelő hatékonysággal és szelektivitással rendel
kezik, szabadalmaztatható, fizikai-kémiai és farmakoki- 
netikai sajátságai a fejleszthetőség minimális kritériumai
nak megfelelnek, és az elsődleges indikáció egy releváns 
állatmodeljében aktivitást mutat.

A HTS szerepének megítélésekor két meghatározó ese
ményből célszerű kiindulni. Egyrészt a genetikai informá
ciórobbanás és a betegségek patomechanizmusának felde
rítése területén elért eredmények jelentősen megnövelték a 
farmakológiailag releváns terápiás célpontok számát. Más
felől viszont az elmúlt évtized technológiai előrelépései le
hetővé tették, hogy a HTS alkalmazásával az említett cél
pontokon nagyszámú mérést rövid idő alatt valósíthassunk 
meg. Ezek alapján a HTS, mint módszer alkalmas lehet a 
korai fázisú gyógyszerkutatás egyik kulcsproblémájának, 
a kémiai kiindulási pont azonosításának megoldására. 
E cél elérése érdekében egy HTS-kampány során nagyszá
mú vegyületet tesztelünk, vizsgálva az egyes vegyületek- 
nek azt a tulajdonságát, hogy képesek-e megváltoztatni a 
kiválasztott biológiai célpont tulajdonságait. A sikeres 
HTS kampányban találatokat (és nem vezérmolekulát) 
azonosíthatunk, amelyek:

-  a célpont tulajdonságait a kívánt irányban befolyásol
ják,

-  alacsony koncentrációban aktivitást mutatnak.

Figyelembe véve, hogy az alapvető cél olyan találatok 
azonosítása, amelyek további kémiai átalakításokkal jó 
eséllyel vezérmolekulává válhatnak, a gyógyszerkutatási 
folyamatban a HTS elsődleges helye a vezérmolekula-fel- 
fedező szakaszban van. így nem meglepő, hogy a HTS- 
tesztek jórésze hatékonyságot, illetve szelektivitást vizs
gál. Ennek megfelelően e technológia alkalmazása speci- 
ficitási, farmakokinetikai és toxikológiai kérdések vizsgá
latára kevésbé terjedt el.

Egy HTS-kampány megvalósításához négy alapvető 
feltételnek kell megfelelnie. Szükségünk van a vizsgálan
dó vegyületeket magában foglaló vegyülettárra. Rendel
keznünk kell olyan biológiai teszttel, amely alkalmas az 
automatizált megvalósításra. A kampány lebonyolítása 
megkívánja a megfelelően konfigurált robotizált munkaál
lomás meglétét, és végezetül képesnek kell lennünk a kam
pány során keletkező nagy mennyiségű adat tárolására, ke
zelésére, elemzésére és értelmezésére.

A vizsgálatok alapjául szolgáló vegyülettár általában a 
kutatóhely saját vegyületgyűjteménye, amely kiegészülhet 
külső szállítóktól vásárolt vegyületekkel, kombinatorikus 
kémia alkalmazásával előállított vegyületkönyvtárakkal, 
illetve természetes eredetű mintákkal. A HTS-kampány so
rán a vegyülettár elemeit általában önálló mintaként kezel
jük, kivételes esetekben (pl. komplikált és/vagy drága bio
lógiai teszt) azonban előfordulhat, hogy a mintákat 
keverékekben vizsgáljuk. A keverékek alkotóelemeinek
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száma azonban, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, 
nem haladja meg a tízet, mivel ennél több anyag keveréké
nél a találatok azonosítása nehézkessé és drágává válik.

A HTS célokra használt vegyülettárak mérete a néhány 
tízezres mérettől egészen a több millió vegyületet tartal
mazó gyűjteményekig terjedhet. A vegyülettárak mérete 
mellett fontos szempont azok minősége is. Minőségen eb
ben az értelemben nem pusztán az egyes minták kémiai 
tisztaságát értjük, fontos jellemző a kémiai sokféleség, a 
minták exkluzivitása és fizikai-kémiai sajátságainak el
oszlása is. A vegyülettárak minősége mellett célszerű fi
gyelembe venni, hogy szigorúan véve a HTS nagyszámú 
mérési pont gyors teljesítésének eszköze. A mérések szá
mát azonban nem pusztán a mért vegyületek száma, hanem 
a célpontok mennyisége is befolyásolja. Ennek alapján ál
talánosságban elmondható, hogy célravezetőbb egy kisebb 
(százezres nagyságrendű), minőségileg megfelelő vegyü- 
lettárat több célponton tesztelni, mint egy többmilliós 
gyűjteményt néhány célponton vizsgálni. Más szóval, a 
kampányok sikerességét a mennyiségi paramétereken túl a 
kémiai és biológiai sokféleség egyaránt befolyásolja.

A HTS-kampány során a vegyülettár mintáit egy adott 
célpont tekintetében kívánjuk vizsgálni, amihez megfelelő 
biológiai tesztre van szükségünk. Farmakológiailag rele
váns célpontok lehetnek receptorok, ioncsatomák, illetve 
enzimek, amelyektől megkívánjuk, hogy a teszt kidolgozá
sa során történő molekuláris biológiai beavatkozások a 
célpont farmakológiájában ne okozzanak változást. Egy 
HTS-re alkalmas teszt általában könnyen megvalósítható, 
jól automatizálható és miniatürizálható. A teszt fejlesztése 
során arra törekszünk, hogy a lehetőleg nem radioaktív de
tektálás során robosztus jel-zaj viszonyt érjünk el úgy, 
hogy az egy mérési pontra jutó költségek racionálisak ma
radjanak. A HTS tesztfejlesztés két leggyakoribb formája 
az eredetileg alacsony áteresztőképességű eljárás adaptálá
sa HTS körülményekre, illetve az ún. de novo tesztfejlesz
tés, amikor HTS célokra alapelveit tekintve új tesztet dol
gozunk ki. A nagyszámú mérési pont miatt mindkét 
esetben a biológiai ismeretek mellett az automatizálásban 
és detektálási technikákban való jártasság is alapvető sze
repet játszik. Mindezek miatt a HTS tesztfejlesztés a bioló
gia olyan speciális területe, ahol a molekuláris biológiai, 
biokémiai szempontból elegáns megoldások csak akkor 
nyerhetnek létjogosultságot, ha a kidolgozott teszt a fenti 
kritériumoknak megfelel. Gyógyszeripari példával élve a 
HTS üzemszerű működésnek tekinthető. A gyógyszerré 
fejlesztett vegyület első szintézise általában nem azonos a 
gyártási eljárással, hasonlóan az adott célpont farmakoló
giái validálására kidolgozott teszt általában különbözik a 
HTS-teszttől. Fontos hangsúlyozni, hogy ahogy egy gyár
tási eljárás önmagában is szabadalomképes, azaz tartalmaz 
inventív lépést, úgy a HTS tesztfejlesztés is inventív tevé
kenység.

A HTS-kampány megvalósításához elengedhetetlen a 
megfelelő automatizált környezet. A kampány során a ve- 
gyületeket 96, 384, 844, 1536 stb. mérőhelyes lemezeken 
vizsgáljuk. Az egyes lemezeket azonosítás céljából vonal
kóddal látjuk el, a kirakott vegyületeket és azok lemezen
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elfoglalt helyzetét a lemez azonosítójával együtt adatbázis
ban tároljuk. A vegyületek hígítását, adagolását, a szüksé
ges reagensek adagolását, a lemezek mosását, az 
inkubálást és detektálást robotizált eszközökkel valósítjuk 
meg. Az automatizálás jelentősen csökkenti a potenciális 
hibaforrások számát (lemezek keveredése, minták kevere
dése, emberi tévesztések), a munkaerő pszichés terhelését 
(monoton munkavégzés), növeli a hatékonyságot és a gaz
daságosságot. A HTS-re alkalmas teszt kidolgozását köve
tően maga a kampány nem biológiai, hanem irányítástech
nikai, méréstechnikai és logisztikai feladat. A teljes 
automatizálás megvalósításához az egyes robotizált eszkö
zöket egységes rendszerbe kell integrálni, az ilyen rend
szerintegráció teszi lehetővé, hogy a kampány során min
den lemezzel, és ezáltal valamennyi vegyülettel pontosan 
azonos módon dolgozzunk. Méréstechnikai feladatot je
lent a detektáló egység vezérlése és a keletkező adatok ke
zelése. Mindemellett a legnagyobb kihívás kétségtelenül a 
rendszer logisztikai kiszolgálása. Gondoskodnunk kell ar
ról, hogy minden egyes lemez a kidolgozott teszt proto
kolljának megfelelő időben és helyen a megkívánt kiszol
gálást kapja. Ehhez nagy mennyiségű fogyóeszközt 
(műanyageszközök, reagensek, pufferek stb.) kell készle
ten tartanunk és mozgatnunk. Nem elhanyagolható a szü
netmentes szolgáltatások megszervezése sem: elektromos 
áram, sűrített levegő, vákuum, szén-dioxid stb. folyamato
san és ellenőrzött körülmények között kell, hogy rendelke
zésre álljon. Végezetül szükségünk van megfelelő hűtött, 
szobahő-mérsékletű és a protokoll szerinti hőmérsékletre 
inkubált tárolókapacitásra.

A kampány során nagy mennyiségű mérési adat kelet
kezik. Elsődleges feladat a megfelelő kapacitású adatátvi
teli rendszer kiépítése, melyet az adatok tárolására szol
gáló adatpark kialakítása követ. Az adatok tárolását 
adatbázisokban oldjuk meg, és az adatfeldolgozás során az 
egyes mérési adatokat vagy adatcsoportokat a fent említett 
vegyületazonosítási rendszer segítségével hozzárendeljük 
a mért vegyülethez. Az ily módon annotált adatbázist rend
szeresen archiváljuk és gondoskodunk a szükséges adat- 
biztonságról. Természetesen az adattárolás és -feldolgozás 
elképzelhetetlen nagy kapacitású informatikai háttér, szer
ver számítógépek és robosztus adatbázis-kezelő alkalma
zások nélkül.

Jóllehet a HTS alkalmazásának korai szakaszában álta
lában egyszerű biológiai teszteken akár több millió vegyü
letet is megvizsgáltak, mára a HTS alkalmazásának gya
korlata gyökeresen átalakult. A ’90-es évek gyakorlatával 
szemben ma a korszerűen működő HTS laboratóriumban 
384/1536 tesztformátumban akár összetett tesztek is meg
valósíthatók. A kampányok során általában néhány száz
ezer, racionális megfontolások alapján válogatott vegyület 
vizsgálatára kerül sor, amelyet moduláris rendszerű flexi
bilis munkaállomásokon valósítanak meg.

Társaságunk Közép- és Kelet-Európa gyógyszeripará
nak meghatározó szereplőjeként stratégiai célkitűzéseinek 
és lehetőségeinek megfelelő kapacitású HTS-laboratóriu- 
mot tart fenn. A korszerű gyógyszerkutatási irányzatok, a 
szigorodó hatósági előírások, a társaság globális és a piaci
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versenytársak kutatási stratégiája mind abba az irányba 
mutatnak, hogy a gyógyszerkutatásnak nem létezik sajáto
san kelet-európai, egyedi magyar útja. Emiatt egy, az ori
ginális kutatás iránt elkötelezett vállalat nem mondhat le 
olyan ismeretekről, eljárásokról és technológiákról, ame
lyek a versenytársak számára rendelkezésre állnak. Ez a 
megközelítés tette egyszerre szükségessé és indokolttá a 
társaság HTS-laboratóriumának átalakítását.

Laboratóriumunk kialakítása során elsődleges szem
pontként a Társaság célkitűzéseit és a HTS-sel, mint tech
nológiával szemben megfogalmazott igényeit vettük fi
gyelembe. Első lépésként létrehoztunk egy önálló, a HTS- 
egységtől független tesztfejlesztő laboratóriumot. A HTS- 
laboratóriumban a kis áteresztőképességű, de már beállí
tott tesztek adaptálását végezzük. A professzionális teszt
fejlesztés lehetővé tette, hogy a biológiai célpontok 
laboratóriumunkban változatos formátumban legyenek 
elérhetőek: a rekombináns fehérjéktől a sejtmembránokon 
át a sejtes rendszerekig. A teszteket az igényekhez igazí
tott, racionálisan választott 96/384 tesztformátumban való
sítjuk meg. A laboratóriumban megoldottuk a teljes auto
matizálást: saját fejlesztésű munkaállomást alakítottunk ki, 
ahol a lemezeket a készülékek között centrális robotkar se
gítségével mozgatjuk. Gondoskodtunk a szükséges IT-tá- 
mogatásról, saját adatfeldolgozó- és kiértékelőrendszert 
fejlesztettünk, amelynek segítségével a kampányok on
line módon, webes felületen át követhetők. A tesztelésre 
kerülő könyvtárak tervezését molekulatervezési és kémiai 
informatikai eszközökkel támogatjuk. A laboratórium 
eredményességét célpontonként 3-4 optimálható vegyület- 
csoport jellemzi.

Nagy kapacitású kémiai szintézisek

A molekuláris biológia robbanásszerű fejlődése és az en
nek kapcsán kialakult nagy áteresztőképességű tesztelés 
vegyületigénye fordította a gyógyszeripari kutatók figyel
mét a kombinatorikus kémia, a ’80-as években formálódó 
új tudományág felé. A kombinatorika szó jelentése kap
csolástan, a matematikának az a része, mely a tárgyaknak 
(elemeknek) összeállításait (komplexióit) csupán arra néz
ve vizsgálja, hogy hány tárgyat és mily sorrendben tartal
maznak. Ez a kémia nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy 
reaktív építőelemeket reagáltatnak egymással így viszony
lag rövid idő alatt a lehető legtöbb és legváltozatosabb 
anyagokat állítva elő. A kombinatorikus kémia kialakulá
sát a szilárd fázisú peptidkémiában szerzett tapasztalatok 
tették lehetővé. A szilárd fázisú kémia leegyszerűsít bizo
nyos műveleteket, így elsősorban a reakcióelegy feldolgo
zását. Ennek következtében lehetővé válik az automatizá
lás, ezáltal az emberi kapacitások már nem szabnak határt 
a teljesítőképességnek. Természetesen szükség volt olyan 
hajtóerőre, amely finanszírozta a költségigényes megoldá
sok, mint például az automatizálás elterjedését. Ezt a hát
teret a gyógyszeripar biztosította.

Az első kombinatorikus kémiai megoldás az osztásos- 
keveréses szintézis módszer volt, melynek segítségével 
szilárd fázison, ellenőrzött módon vegyületkeverékeket

lehetett gyorsan, és nagyszámban előállítani. Ennek a 
módszernek a kidolgozásában úttörő szerepet játszott 
Furka Árpád, az ELTE professzora*. Ezzel a módszerrel 
polifunkciós építőelemekből (pl. aminosavakból) szinte 
tetszőleges számú vegyület keveréke állítható elő oly mó
don, hogy a komponensek közel azonos koncentrációban 
lesznekjelen és mindnek a szerkezete ismert. Ugyanakkor, 
ha egy ilyen keverék a biológiai vizsgálatban aktívnak bi
zonyul, akkor a ténylegesen hatékony összetevő meghatá
rozása (dekonvolúció vagy visszafejtés) sok munkával jár, 
ha egyáltalán lehetséges. A későbbiekben több, a fentitől 
eltérő megoldás is ismertté vált a vegyületkeverékek előál
lítására, vizsgálatára és visszafejtésére is, ezek azonban 
nem tudtak igazán elterjedni a gyógyszeriparban. Ennek 
oka a rokon szakterület fejlődésében található meg. Mivel 
a HTS-technológia a ’90-es évek közepére képessé vált a 
napi több tízezer anyag vizsgálatára, feleslegessé vált az 
anyagkeverékekkel végzett, és így sok hibát magában hor
dozó biológiai vizsgálat, és mára már szinte kizárólagos 
szerephez jutott az egyedi vegyületek tesztelése.

Az így átalakult vegyületigényt a kombinatorikus ké
mia újabb változata, a párhuzamos szintézisek technológi
ája igyekezett kielégíteni. Ennek a technológiának az az 
alapja, hogy hasonló építőelemek hasonló reakcióihoz, ha
sonló körülményeket kell biztosítani. Ha ez sikerül, akkor 
egyszerre, egymástól elkülönített reakcióterekben ugyan, 
de közel azonos reakciók fognak lezajlani, sőt ezek előké
szítése és feldolgozása is azonos lesz. Ez a felismerés ve
zetett el azokhoz a készülékekhez, amelyekben már nem 
csak peptidkapcsolásokat, hanem egyéb szerves kémiai re
akciókat is meg lehetett valósítani, először szilárd, majd 
később akár folyadék fázisban.

A kombinatorikus kémia térnyerésével egy időben je
lentős fejlődés következett be a szilárd fázisú reakciók 
területén is. Ma már gyakorlatilag minden típusú (még a 
legérzékenyebb homogén katalitikus) reakció is megvaló
sítható szilárd fázison, habár az alkalmazott körülmények 
nemegyszer jelentősen szélsőségesebbek, mint a folyadék 
fázisú analóg reakció esetében. Természetesen párhuza
mos szintézisek kivitelezése esetén számolni kell azzal, 
hogy a keletkező termékek tisztasága nem hasonlítható az 
egyedi optimalizált reakcióval elérhetőhöz, de a kombina
torikus kémiánál nem is ez a cél. Az így kapott vegyületek 
elég, ha olyan tiszták, hogy a biológiai tesztrendszerben al
kalmasan megvizsgálhatóak legyenek, ha pedig ezt a tiszta
ságot sem érik el, akkor, amelyiket érdemes, nagy áteresz
tőképességű párhuzamos tisztításnak lehet alávetni. 
Ez utóbbi döntően kromatográfiás módon valósul meg, leg
gyakrabban nagy hatékonyságú folyadék-kromatográfia 
segítségével. A párhuzamos szintézisek során tehát mindig 
kompromisszumos megoldásokra kell törekedni.

Az eddigiekből látható, hogy a kombinatorikus kémia 
alkalmazásának egyik legkézenfekvőbb területe a vegyü- 
lettárak bővítése, hiszen rövid idő alatt, kis ráfordítással

* A szerkesztőség felhívja a figyelmet Furka Árpád MKL-ben megjelent 
közleményeire [Magy. Kém. Lapja, 58, 5 (2003)] és a folyóirat 58., 59. évfolya
maiban megjelent „Szemelvények a kombinatorikus kémia eredményeiből” 
sorozatra.
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nagyszámú vegyület állítható elő így. Ugyanakkor ezek a 
vegyületek, eredetüknél fogva egymáshoz nagyon hason
lóak lesznek és joggal merül fel a kérdés, hogy mindegyi
ket szükséges-e megvizsgálnunk a biológiai tesztrendsze
rünkben ahhoz, hogy kijelenthessük, lehet-e közöttük 
vezérmolekulává alakítható találat. Amennyiben az adott 
vegyületkör tagjai nem eléggé különböznek egymástól 
(nem nagyon diverzek), akkor felesleges méréseket is vé
geztünk. Természetesen napi tíz- vagy százezer mérési 
pontba belefér, ugyanakkor látni kell, hogy ezek a vizsgá
latok is költségesek, ha nem is fajlagosan. Tételezzük fel, 
hogy egy mérés csak 1 dollárba kerül. Ha a hárommillió ta
gú vegyülettárból csak egymillió, de megfelelően diverz 
anyagot választunk ki vizsgálatra, akkor szinte ugyanah
hoz az eredményhez jutunk, csak kétmillió dollárral ol
csóbban. Emiatt történt meg az, hogy gyógyszerkutatással 
foglalkozó valamennyi cég kialakította vegyületalkönyv- 
tárát, melyek kémia különbözőség (diverzitás) tekinteté
ben megfeleltek az elvárásoknak, és alaphelyzetben csak 
ezeket használják a HTS-vizsgálatokhoz.

Ennek a koncepciónak jelentős hatása volt a vegyület- 
tárak bővítését szolgáló kombinatorikus kémiai aktivitásra 
is. Ésszerűnek tűnik a gondolat, hogy a nem megfelelő kü
lönbözőséget biztosító vegyületeket már meg sem kellene 
szintetizálni, ezzel is tovább csökkentve a költségeket. En
nek megfelelően ma a kutatóhelyek a szintetizálandó ve
gyületek tervezésekor a reaktív építőelemek kombináció
jánál elvégzik a diverz leválogatást (szelekciót), és csak az 
így kiválasztott anyagok kerülnek előállításra, majd ké
sőbb vizsgálatra.

A kutatás időhorizontján ezzel eljutottunk a találatok 
azonosításához és vezérmolekulává alakításához. Definí
ció szerint a vezérmolekula nem a gyógyszer, csak egy al
kalmas kémiai kiindulópont. Ennek az anyagnak a tovább- 
alakításával, illetve közeli analógjainak előállításával 
veszi kezdetét az optimalizáció, melynek végeredménye
képpen juthatunk el a preklinikai jelöltig. Ebben a folya
matban is jelentős szerephez jut a kombinatorikus kémia, 
azon belül is a párhuzamos szintézisek.

A párhuzamos szintézissel előállított anyagok (per defi- 
nitio) közeli szerkezeti analógok, így kézenfekvő ezzel a 
metodikával segíteni, támogatni az optimalizáció kémiai ré
szét. Ugyanakkor fontos tudni, hogy ez a folyamat már nem 
a durva megközelítés kategóriája, mint a HTS, hanem a fi
nomabb, szerkezet-hatás összefüggések keresésére és va- 
lidálására is alkalmas metodika. Ennek megfelelően ebben a 
fázisban már nem érvényesül a diverz szelekció, ugyanak
kor a szintetizálandó vegyületek köre sokkal szűkebb, job
ban meghatározott. Ekkor már nem egyszerűen sokfajta 
anyagot akarunk gyártani, hanem a lehető legjobbat. így a 
kombinatorikus kémia csak kiegészíti a tradicionális 
preparatív munkát, támogatja és hasznosítja az ott keletkező 
eredményeket. Az előállított vegyület alkönyvtárak mérete 
lényegesen kisebb, az anyagok szerkezete viszont általában 
bonyolultabb, mint a vegyülettár bővítési alkalmazásokban. 
Mindezek számos kihívás elé állítják a kutató preparatív ve
gyészeket, akik közül egyre többen ismerik fel a technika 
előnyeit és teszik mindennapi életük részévé.
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Az előállított anyagoknak nem pusztán meiinyiségi, ha
nem minőségi vizsgálaton is át kell esniük, mielőtt a HTS- 
vagy egyéb biológiai vizsgálatra kerülnének a jelenlegi 
gyakorlat szerint ez általában tömegspektrometriás azo
nosságot jelent, bár egyes esetekben (pl. szerkezeti izomé
ria lehetőségénél) indokolt egyéb, pl. NMR-felvételekkel 
is megerősíteni a kapott szerkezeteket. A részletes azono
sításra csak abban az esetben kerül sor, ha a vegyület haté
konysága azt indokolja, vagy ha a teszt eredménye a szer
kezet-hatás összefüggés kidolgozásához felhasználásra 
kerül. Ezt azonban gyakran nem az első kis anyagmennyi
ségű, hanem már, az adott esetben akár hagyományos mó
don újraszintetizált minta alapján végzik.

A Richter Gedeon Rt. az eredeti vegyületek kutatásában 
a modem technikák és technológiák mértéktartó és indo
kolt szintű alkalmazását valósítja meg. Ennek megfelelően 
a ’90-es évek második felében megvizsgálta a kombinato
rikus kémia alkalmazásának lehetőségét, és annak korláto
zott mértékű bevezetése mellett döntött. A szélsőséges 
megoldásoktól eltérően nem a tradicionális szerves kémiai 
munka kiváltását célozta meg az új technika installációjá
val, hanem annak kiegészítését, támogatását. Az első évek
ben a kombinatorikus kémiával foglalkozó csoport felada
ta a technika megismerése, alkalmazása, az automatizáció 
megvalósítása és ezzel párhuzamosan a vegyülettár bővíté
se volt. Elsősorban szilárd fázisú reakciókat valósítottunk 
meg ennek érdekében, de adott esetben, alacsonyabb 
automatizáltsági szinten megvalósuló, folyadék fázisú 
megoldásokat is választottunk. A rendszer kialakítása so
rán megfelelő áteresztőképességűre növeltük nemcsak a 
reakciók kivitelezését, hanem azok feldolgozását, minősé
gi vizsgálatát és tisztítását is. A logisztikai problémákat 
egységes informatikai rendszer kezeli, mely egyszerre fe
lel meg a HTS, a vegyülettár és a kombinatorikus kémia el
várásainak. Az adatbázis archiválása és védelme a techni
ka mindenkori állásának megfelelően kerül megoldásra.

Ebben az évtizedben a kombinatorikus kémia már egy
értelműen a vezérmolekula optimalizációjában támogatja a 
társaság originális gyógyszerkutatását. Ennek megfelelően 
a vegyészek nem egyszerűen az időegység alatt előállított 
vegyületek számának maximalizálására törekszenek, ha
nem olyan, várhatóan hatékony vegyület-alkönyvtárak elő
állítására, melyek vizsgálati eredményei hatékonyan segítik 
a későbbi vegyülettervezést, vagy éppen elvezetnek a leg
aktívabb anyaghoz. Ebben a munkában szorosan együttmű
ködnek a tradicionális kémia művelőivel, a rendelkezésük
re álló időt pedig megfelelően határok között tartja az adott 
projekt rögzített ütemterve. Ahogy azt a HTS esetében is ki
jelentettük, itt is elmondható, hogy a társaság mértéktartó 
módon, lehetőségeit és szükségleteit figyelembe véve ala
kította ki a kombinatorikus munkacsoport eszköztárát és 
létszámát, és azt folyamatosan fejleszti, figyelembe véve az 
elmúlt 15 év tapasztalatait. Ennek alapján ma a Richter Ge
deon Rt. elsősorban vegyület optimalizációhoz alkalmazza 
a szilárd és folyadék fázisú párhuzamos szintézist, mint a 
kombinatorikus kémia számára legmegfelelőbb ágát.

A technika és a tudomány fejlődése nem áll meg. 
Az egyes kutatóhelyek már dolgoznak mikro- és nano-re-
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aktorokon, a kémiai területre is befolyással lévő chiptech- 
nikákon és új gyors és megbízható analitikai és tisztítási 
technikákon. Jelentős szerephez jutott mára a mikrohullá
mú technika alkalmazása a kombinatorikus kémia terüle
tén és a felhasználási lehetőségek is bővültek, például a 
technológiai optimalizáció területével. Szakembereink az 
irodalom naprakész követésével és a hazai lehetőségek fo
lyamatos vizsgálatával teremtik meg a lehetőséget arra, 
hogy a fejlődés számunkra legkedvezőbb irányába mutató 
megoldásait alkalmazásba vegyük, miután azok létképes
ségüket a tudományos élet szereplőinek már bizonyították.

Összefoglaló értékelés

A gyógyszerkutatás történetében példátlan méretű para
digmaváltás zajlott le a ’80-as évek végén. A molekuláris 
biológia fejlődése új távlatokat nyitott, új tudományágakat 
hozott létre, és döntően befolyásolta a gyógyszerkutatással 
foglalkozó cégek és azok beszállítóinak mindennapjait. 
Ma nem lehet úgy kutatni és fejleszteni, mint régen, és az 
új információk figyelmen kívül hagyása végzetes követ
kezményekkel is járhat egy téma és egy cég életében. 
A Richter Gedeon Rt. az óvatos, megfontolt haladás straté
giáját választotta, és nem zárkózott el a hasznosnak bizo
nyuló technikák alkalmazásától. Ugyanakkor mindig 
tekintettel volt a cég mérete által meghatározott lehetősé
gekre, és nem tartotta fontosnak részvételét a „számok ver
senyében”. Egy gyógyszeripari, különösen egy tőzsdén 
szereplő gyógyszeripari cég működésének hatékonyságát 
nem a részterületek időnkénti kiugró teljesítményei (pl. ki 
vizsgál meg egy nap több vegyületet egy tesztben, vagy 
mekkora a vegyülettár mérete...), hanem a vállalat egészé
nek teljesítménye fogja meghatározni. Véleményünk sze
rint a nagy áteresztőképességű módszerek alkalmazásba 
vétele éppen ennek növelését szolgálja.

ÖSSZEFOGLALÁS

Greiner István -  Keserű György Miklós -  Szombathelyi Zsolt: 
Nagy áteresztőképességű módszerek a gyógyszerkutatásban 
A hatásmechanizmus alapú kutatási stratégia megjelenése a 
’80-as évek végére a gyógyszerkutatás történetében példátlan 
méretű paradigmaváltáshoz vezetett. A molekuláris biológia, a 
számítástechnika és az automatizálás fejlődése új távlatokat nyi
tott, új tudományágakat hozott létre, ezek közé tartoznak a nagy 
áteresztőképességű módszerek. A biológia területén megjelent a 
nagy áteresztőképességű tesztelés (HTS), amely napjainkra a 
gyógyszerkutatás széles körben alkalmazott eszközévé vált. 
A kémia területén a nagy áteresztőképesség igénye létrehívta az 
automatizált kombinatorikus kémiát és párhuzamos szintézist. 
Jelen közlemény röviden bemutatja a HTS és a kombinatorikus 
kémia technológiáját, áttekinti a legfontosabb alkalmazási ta
pasztalatokat és bemutatja azokat az alapvető változásokat, ame
lyek ezekben a diszciplínákban az ezredfordulóra bekövetkeztek. 
A közleményt a korszerű HTS-kömyezet és kombinatorikus ké
miai alkalmazások kialakítása és felhasználása során a Richter 
Gedeon Rt.-ben szerzett tapasztalatok zárják.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 208 (2004)]

SUMMARY

I. Greiner -  Gy. M. Keserű -  Zs. Szombathelyi: High Through
put Screening in Drug Research
Mechanism-based research strategy with the increased knowl
edge on molecular biology, robotics and automatization revolu
tionised drug discovery at the late 80s. High throughput screen
ing (HTS) became an integral part of the early phase drug 
discovery process. Similarly to biology, chemistry has also been 
adapted to high throughput technology leading to combinatorial 
chemistry and parallel synthesis. This paper gives a short intro
duction to HTS and combichem technology, summarises primary 
experiences and points out latest changes in application strategy 
and technology. Development and application of the screening 
and combichem facilities of Gedeon Richter are also reported.

Az IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft. Fermentációs Kísérleti Üzeme keres 
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-  fermentlé-feldolgozásban és/vagy szerves preparatív kémiában szerzett 
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-  felsőfokú szakirányú végzettség
-  középfokú angol nyelvtudás
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Fényképes szakmai önéletrajzát az 
IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft. Munkaügy,

1325 Budapest, Pf. 82. 
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ACHEMA 2003
A z an yag á ta lak ító  ipa rok  gépe inek , ké szü lé ke ine k  
és te c h n o ló g iá in a k  nem ze tköz i se re g sze m lé je  V I.*

Mikroreaktor-technika
Szekeres Gábor okleveles vegyészmérnök nyolcvanadik születésnapjára

GÁL MIKLÓS**

Bevezető

Az ACHEMA 2003 kongresszus és kiállítás a vegyipari 
mikroeszközök, mikroreaktorok, mikroüzemek sokszínű 
és szerteágazó fejlesztési, alkalmazási eredményeit önálló 
szekcióban mutatta be. A négynapos programsorozatban 
negyven előadás hangzott el, az ACHEMA Daily napon
ként német és angol nyelven jól szerkesztett és közérthető 
interjúkat közölt a mikroreaktor-technika jelesebb K+F 
igazgatóival is és bemutatta színes képekben az egyes 
mikroeszközöket. A kiállítók szinte mindegyike színvona
las bemutatót és ismertetést tartott standjánál, ezeket élve
zettel hallgatták az iskoláskorú fiatalok és az idősebb nem 
szakmabeli látogatók is. A trendriport [1] és az egy-egy ol
dalas összefoglalók [2], a színes prospektusok sok-sok 
részismeretet zúdítanak az érdeklődőre, ennek a rendsze
rezése és megértése sokrétű előismeretet igényel. Még a 
gyakorlottabb és felkészültebb vegyészmérnökök, kutató 
vegyészek, vegyipari gépészek számára is időt rabló és ha
szontalan elfoglaltság lehet a szakmai zsargonokon és rö
vidítéseken átvergődve eljutni a saját alkalmazási terüle
tek felkutatásáig és hasznosításáig. Érdemes lenne tehát 
megtudni, mi volt, mi történt a mikroreaktor-technika előt
ti időkben és hogy mi lesz, mi változik növekvő elterjedé
sével a vegyiparban, a gyógyszerkutatásban és finom
vegyszer-gyártásban.

Az MKE európai társegyesületei (holland, német, 
olasz, svájci...) lapjaikban [3] célszámokat szenteltek a 
mikroreaktor-technika megismertetésére. Az Ullmann En
ciklopédia kiadója egy mikroreaktor fejezettel bővítette a 
VI. átdolgozott kiadást [4], majd közreadta az első önálló 
monográfiát [5]. Egyesületünk lapja (MKL) rövidebb is
mertetők, hírek, a tisztelt tagjaink, tisztelt olvasóink szá
mára készített ismertetések keretein belül foglalkozott a 
mikroreaktor-technikával. A kiállításról készített képzelt 
riport kicsit részletesebben foglalkozik a 10 éves szüle
tésnapját ünneplő diszciplínával, tehát a mikroreaktor- 
technikáról ad áttekintést a kémikus szemszögéből, sok
szor beletekint, többször visszatekint a hagyományos és 
vegyipari előzményekre. Ezt a célt szolgálják a folyóirat és 
könyvhivatkozások is [6-9].

* I. Magy. Kém. Lapja, 58, 432, (2003)
II. Magy. Kém. Lapja, 59, 13, (2004)
III. Magy. Kém. Lapja, 59, 48, (2004)
IV. Magy. Kém. Lapja, 59. 87, (2004)
V. Magy. Kém. Lapja, 59, 125, (2004)

** ELTE Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszék, Budapest
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Mikrotechnológia felívelőben

A mikrotechnológia alkalmazása forradalmi változások 
ígéretét hordozza a kémiai ipari eljárások területén. Nem 
csak kisebb méretűek, de sokoldalúbbak, intelligensebbek. 
A parányi eszközök, közöttük reaktorok, sztatikus keve- 
rők, pumpák, adagolók és más eszközök, szerelvények 
milliméteres nagyságú alakzatokban, belsejükben mikro
méter méretű csatornákat, pólusokat kiképezve kerülnek 
gyártásra. A kisméretű eszközök alkatrészeinek miniatüri
zálása legnagyobb előnnyel akkor jár, ha a kiválasztott 
objektum maga is kisméretű. Ezekkel a minieszközökkel 
találkozunk a nagy áteresztőképességű (screening) vizsgá
latok során, a kombinatorikus kémiában, a laborchipek al
kalmazásakor, vagy mikroanalítikai analízis elvégzésekor. 
Idetartoznak a hordozható energiaforrások, vagy akár a 
mesterségesen létrehozott szervek is. A mikroreaktor alkal
mazását elsősorban a folyamatintenzifikálás iránti igény 
tartja lendületben még napjainkban is, azonban a követke
ző fejlődési fázis mozgatója minden bizonnyal a megbízha
tó és intelligens folyamatszabályzás megvalósítása lesz.

A kis méretek tartományában az egységnyi térfogatra 
vonatkoztatott felület nagysága nagy fajlagos értéket 
jelent, így tömeg- és hőtranszportja nagyon hatékony. 
A kémiai átalakulások ebben a dimenzióban nagyobb ter
mékszelektivitást és nagyobb termékhozamot eredmé
nyezhetnek. A mikrotechnológia eszközeinek állandó és 
célirányos fejlesztése mára már addig jutott el, hogy mi
niatűr kémiai üzemeket alakítottak ki a mikromodulok 
összekapcsolásával. Ezek a miniatűr rendszerek nagyon 
biztonságosak, azaz olyan robbanásveszélyes és kocká
zattal járó feltételek, technológiai paraméterek szélsősé
ges tartományában is üzemeltethetők, amelyeket a hagyo
mányos ipari üzemekben vagy berendezésekben nem 
lehet kivitelezni. Sok kémiai átalakítás került megvalósí
tásra, amit nem lehetett a hagyományos eszközökkel, 
üzemvitellel biztonságosan végrehajtani. Egyre növek
szik azon új eljárások száma, amelyek megvalósítása fel 
sem merülhetett.

A mikrotechnológiai eljárások várható előnyeit kon
zorciumok létrehozásával lehet realizálni. Az ilyen jellegű 
együttműködés -  a fejlesztők, az alkalmazók és a befekte
tők közötti összehangolt tevékenysége révén -  az új tech
nológia piaci forgalomba került. Egyre nő a konkrét alkal
mazások száma, a tesztelt eljárások vegyipari alkalmazása 
túljutott az első kezdetleges és ötletszerű bemutatkozáson, 
a vezető vegyipari mamutcégek rendre magukévá tették az
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új szemléletet és bekapcsolódtak a kiélezett versenybe. Pár 
példával illusztráljuk ezt.

Gáz-folyadék szétválasztás

Az Universal Oil Products (UOP) és a Mikrotechnológiai 
Intézet (IMM) (Mainz, Németország) a kőolaj-feldolgozás 
és a petrolkémia területén alkalmazza a mikroreaktor-tech- 
nológiát. Megítélésük szerint a bonyolult összetételű föld
gáz és kőolaj feldolgozására alkalmazott eljárásokkal (gáz- 
cseppfolyósítás, gáz-folyadék szétválasztás) az elvárt 
minőségben, igényelt mennyiségben és gazdaságosan a 
termelés a jövőben már nem folytatható. Az ismert olajku
tak 95%-a nem tartalmaz elegendő oldott gázt, így új úton 
kell az intenzifikálás és gazdaságosság fenntarthatóságát 
megtalálni.

Közvetlen fluorozás folyadékfázisban

Hagyományos eljárással megvalósított reakciók célter- 
mék-hozama és szelektivitása sok esetben alacsony és ki
csi. Mikroreaktorokban új szintézisút megvalósítására is 
adódik lehetőség, egyike ezeknek az eljárásoknak az aro
más vegyületek közvetlen fluorozása monofluor-szárma- 
zékká fluorgázzal.

Az aromás vegyületek közvetlen átalakítása folyadék
fázisban fluorszármazékká már az elmúlt században is az 
érdeklődés középpontjába került. Az amerikai Bancroft 
vezetésével elkezdett kutatások benzol és toluol fluorgáz
zal való kezelésekor heves robbanáshoz vezettek [10], nit
rogéngázzal felhígítva a halogénező ágenst a robbanás 
ugyan elmaradt, de a reaktorban mindössze elszenesedett 
„termék” képződött [11]. Az elmúlt hetven év során vég
zett kísérletek, vizsgálatok nem vezettek áttöréshez az aro
mások elemi fluorgázzal történő közvetlen átalakításának 
megvalósításában.

Az első sikeres eljárások a speciális mikroreaktorok el
készítése után körvonalazódtak, amelyekben lehetővé vált 
a kis mennyiségű fluorgáz bevezetése a reakciózónába, ha
tékony keverés, jó hővezetés és termosztálás feltételeinek 
biztosításával. A Chambers-féle mikroreaktor fémnikkel 
blokkból készült, amelyet poli(trifluor-klór-etén)-bevonat- 
tal védtek meg. A fluorozandó anyag oldatát folyadékpum
pa táplálta be, míg a F2 : N2 (1:1) gázelegyet közvetlenül a 
gázpalackból adagolták az oldatfázishoz. A hőmérsékletet

termoelemmel mérték, a hűtőközeget ellenáramban vezet
ték be a blokkban kialakított furatokon át. A kis csatornák 
(500pm szélesség és mélység) 0,5-5 cm3/óra folyadék
áram szállítására rutinszerűen beváltak [12-13].

Esőfilmes mikroreaktor és buborékoltatott mikrooszlop 
szintén jó mikroeszköz a gáz-folyadék reakció biztonságos 
kivitelezéséhez. A toluol fluorszármazékainak képződésé
re vonatkozó részletesebb vizsgálatok az IMM (Mainz) ál
tal kifejlesztett mikroreaktor-modulban kerültek ismerte
tésre több konferencián és végül közlésre [14].

A monofluor-toluol előállítását esőfilmes mikroreak- 
torban (1. ábra) és buborékoltatott mikrooszlopban végez
ték el.

Parciális oxidáció elektrokémiai úton

Az etanol acetaldehiddé történő parciális oxidációja során 
az alkalmazott elektrokémiai mikroreaktorban 98%-os 
szelektivitást lehet elérni 10 másodperc alatt, ezt követi a 
köztitermék okozta inhibíció. Az inhibíció fellépte elkerül
hető. Az ún. pásztázó impulzus elektrolízissel lehetőség 
nyílik megnövelt hozam mellett folyamatos acetaldehid 
céltermék előállítására. Az elektrokémiai mikroreaktor po
rózus anódja nagyszámú ultravékony szeletből kerül kiala
kításra, ezek között ultravékony szigetelő hártyák vannak 
(2b. ábra).

la. ábra. Esőfilmes mikroreaktor fluorozáshoz 2a. ábra. Elektrokémiai mikroreaktor
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2b. ábra. Mikroreaktor kialakítása ultravékony szeletekből

A termikus és fotokémiai aktiválással lejátszódó reakci
ók levezetése, keresztülvitele során fellépő periodikus fo
lyamatok szabályozása egy másik ilyen jellegű feladat.

Heterogén katalitikus reakciók

A heterogén katalitikus (fluidágyas is) reakciók jelentős 
hányada erősen exoterm folyamat. A hirtelen bekövetkező 
erős felmelegedés egyenetlen hőmérséklet-eloszlást ered
ményez, forró pontok alakulnak ki a katalizátorszemcsék
ben, ezáltal a céltermék hozama lecsökken, továbbá lerom
lik ennek szelektivitása, mivel más soros és párhuzamos 
reakciók válnak dominánssá, termékeik mennyisége meg
nő a céltermék rovására.

Az eindhoveni műegyetemen vizsgálták az ammónia 
katalitikus oxidációját platinán. A mikroreaktorban külső 
hűtőfolyadék bevezetésével a hőmérséklet-gradiens érté
két lecsökkentették a teljes reaktorban és a katalizátorágy 
hossza mentén. A karlsruhei kutatóközpontban kifejlesz
tett kerámia szerkezeti anyag megmunkálásával készített 
katalitikus mikroreaktorok nem csak hőállóak, de ellenál- 
lóak is a korróziv forró gázokkal szemben.

A modulokból összeállított mikroreaktor-rendszerben 
heterogén katalitikus gázreakciók, alumínium-oxid hordo
zón folyamatos üzemmódban akár 1 000 °C felett is kivite
lezhetek. A hordozós katalizátorágyak viszonylag gyorsan 
kicserélhetők anélkül, hogy reaktáns gázok betáplálását és 
a mikroreaktor-rendszer működését megszakítanák vagy 
leállítanák. A katalizátor és hordozójának együttes cseréje 
nagyszámú katalitikus eljárás tanulmányozását teszi lehe
tővé szigorúan standardizált reaktor paraméterértékek tar
tományában.

mkl

A mikroreaktor-technika alkalmazása tehát a hagyomá
nyos kísérleti reaktorokkal szemben szokatlanul rövidebb 
munkaidő alatt, kevesebb reaktáns és kisebb mennyiségű, 
drága nemesfém-katalizátor felhasználásával vezet új 
technológia megvalósításához, azaz nagyobb termékho
zamhoz és termékszelektivitáshoz.

Mikrométeres tartományban a katalizátorhordozók 
megválasztása és az ezekre történő katalizátorfelvitel és 
aktiválás sok lépéses eljárás, amelyet erre szakosodott la
boratóriumokban végeznek el, speciális kerámia prekur- 
zorokat állítanak elő.

Ma már nanoméretű prekurzorszemcsék: cirkónium-dio- 
xid, bárium-titanát, fém-nitrid-kompozitok fém-fém-nitrid 
és egyéb kompozitok bővítik a katalizátorhordozók egyre 
szélesebb választékát, mikroreaktor-gyártók és fizetőképes 
felhasználók egyre fokozódó igényeinek kiszolgálására.

A mikromegmunkálás módszerei és anyagai

A mikroeszközöket egyszerűbb esetekben a hagyományos 
precíziós mikromechanika módszereivel állítják elő, mun
kálják meg, ilyen műveletek például: vágás, darabolás, 
karcolás, vékonyítás, maratás, lyukfűrás (perforálás) vagy 
akár a hegesztés. Az elektronikus alkatrészek vékony- és 
vastagrétegeinek megmunkálása során a mikroáramkörök 
gyártási eljárásában kidolgozott módszerek és eszközök 
széles tárháza áll rendelkezésre. A fejlesztők a kémiai ma
ratás, fotoabláció, fotopolimerizáció, litográfia, sztereo- 
litográfia eljárásait és azok együttesét a számítógépes ter
vezés és gyártás (CAD/CAM) lehetőségeit használva 
készítenek mikroreaktor-technikai eszközöket. A K+F szá
mára tehát biztosítottak a feltételek, a közeli években vár
hatóan hasonló gazdaságos tömegtermelés valósulhat meg, 
mint amivel találkozhatunk a hírközlés (mobiltelefon, 
tévé, videó, digitális kamerák), számítás- és információ- 
technika és a háztartási gépek piacán.

A szerkezeti anyagok széles választéka áll rendelkezés
re: az üveg, kvarc, szilícium és polimer szerkezeti anya
goktól kezdve a rozsdamentes acél, vörösréz, ezüst, arany 
fémeken át a kerámiák és kompozitok szinte mindegyike 
ilyen.

Mikrotechnika a termelésben

Hamarosan tízéves múltra tekint vissza a mikrotechnoló- 
gia diszciplínája, ez idő alatt nagyszámú kémiai átalakítást 
és fizikai változást végeztek el a miniatürizált egyszerűbb 
és bonyolultabb hierarchiájú eszközök felhasználásával. 
Az egyetemi kutatócsoportok meghatározó szerepet ját
szottak az első időszakban, azonban hamarosan a nagy 
vegyipari cégek, közöttük a német BASF AG (Lúd- 
wigshafen, Németország), Meck KgaA (Darmstadt, 
Németország), Siemens Axiva GmbH (Frankfurt, 
Németország) és az amerikai Du Pont (Wilmington) 
is bekapcsolódtak a kutatásokba, mint potenciális felhasz
nálók. A cégek felismerték a gyors eljárásfejlesztésnek azt 
az előnyét, ha az új eljárás termékei rövidebb idő alatt és 
kisebb költséggel kerülnek a piacra, akkor versenyképes
ségüket hosszabb távon is biztosíthatják. Az eljárásfejlesz
tés eredményeit nem a hagyományos méretnövelés elve
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alapján kezdték hasznosítani, a termelőkapacitás növelésé
re egyszerűen bevált a mikroelektronikában régóta hasz
nált gyakorlat, hogy az egységek számát célszerű elrende
zésben könnyen megnövelik, megsokszorozzák. A meg
sokszorozás elvének felismerése vezetett a kísérleti, majd 
termelőüzemek létrehozásához.

A Siemens Axiva új eljárása akrilátok folyamatos gyö- 
kös polimerizációját valósítja meg oldatfázisban. A betáp
lált oldatok homogenizálása az újabban kifejlesztett 
mikrokeverőben úgy zajlik le, hogy buborékképződés, le
rakódás és eltömődés veszélyével nem kell számolni. A kí
sérleti mikroüzem egy mikrokeverője 8 kg polimert állít 
elő óránként, azaz az évi termelőkapacitás közel 60 tonna. 
A mikropolimerizáló egységek megsokszorozása révén, 
vagyis 28 darabot párhuzamosan kapcsolva 2 0001 poli- 
akrilát termelhető.

A Clariant (Sulzbach, Németország) és a Cellular 
Process Chemistry (CPC, Frankfurt, Németország) közös 
vállalkozásában létrehozott kísérleti mikroreaktor-üzemé- 
ben szerves pigmentek (színezékek) előállítását végzik fo
lyamatos eljárással.

A Life Sciences and Electronic Chemical cég és az 
Institute of Mikrotechnik (Mainz, Németország) együttes 
fejlesztéssel szereltek össze szerves szintézisek kivitelezé
sére alkalmas kísérleti üzemet. Holger Lőve, a mikroreak- 
tor-technikára szakosodott IMM cég K+F igazgatója sze
rint bár a mikrostrukturált reaktorrendszerek elterjedtebb 
alkalmazásával kapcsolatban számos fenntartással és hű
vös tartózkodással találkozhatunk, mégis a közeljövőben 
nemcsak a finomkémiai termékek előállítása során várha
tó széles körű elterjedésük, a közönséges nagyipari vegyi 
termékek gyártására is alkalmazhatóvá válnak akár évi né
hány százezer tonna kapacitással is.

A mikroreaktor technika alkalmazása nemcsak megja
vítja a kémiai átalakítások hatásfokát, hanem a fizika elvé
hez kapcsolódó folyamatok (szállítás, áramoltatás, ülepí- 
tés, recirkuláció) kivitelezésében is új megoldásokat és 
újszerű mikroeszközöket alakított ki.

Japánban a Nemzeti Élelmiszer-kutató Intézet a tsu- 
kubai és a tokiói egyetemekkel közösen mikroemulgeá- 
torokat készített. A mikromixer 30 mikrométeres mikro- 
gömböket állít elő szójaolajból és vízből. A 4 inch (101,6 
mm) átmérőjű szilíciumlapkán 10 ezer mikrocsatomát ala- 
kitottak ki, a csatornák 200 pm hosszúságúak, az átmérő
jük mindössze 20 pm. A csatornákban 2 kPa túlnyomás al
kalmazásával monodiszperz olaj-víz diszperzió 6,5 cm3 
térfogatát állítják elő óránként.

Nem lehet akadálya a mikroreaktor alkalmazásának

A  mikroreaktorok alkalmazása már a kezdeti időszakban 
megmutatta a hatékony keverés, a megnövekedett hő- és 
anyagátadás következményeként jelentkező előnyöket a 
kémiai reakciók végrehajtása során. A mikroreaktorok 
szűk csatornáiban lejátszódó reakciók kivitelezése, végre
hajtása során azonban nehézséggel találhatjuk szemben 
magunkat a heterogénfázisú zagyok, rosszul, vagy nem 
elegyedő reaktánsok betáplálásakor, vagy akár termékek 
eltávolításakor. Azaz a rendszer alkalmatlannak tűnt arra, 
hogy nano-, mikroméretű fém-oxidokat, szervetlen sókat, 
pigmenteket, vagy akár olaj-víz emulziókat állíthassunk

elő. Bernd Peth, a német Synthesechemie GmbH (Lebach, 
Németország) igazgatója ismertette a cég MicroJetReac- 
torának kifejlesztését, amelyben eredményesen, nehézsé
gek nélkül lehet az ismertetett termékcsaládokat folyama
tos üzemmódban termelni.

A MicroJetReactor zafírból készített 60-350 pm-es fú
vókéin keresztül a reaktánsokat táplálják be nagynyomású 
(akár 400 bar) pumpával. A fluidsugár szuperszonikus 
sebességgel (~1 km/sec) kerül be a reaktortérbe, ahol az 
intenzív keverés és a hidrodinamikai kavitáció hatására 
fizikai és kémiai átalakulások játszódnak le. A Micro- 
JetReactor-rendszer gyártási kapacitását a reaktánsok kon
centrációja, a füvóka átmérője és az alkalmazott nyomás 
nagysága szabja meg. Csapadékleválás esetén óránként 
500 liter reaktáns oldatok betáplálásával 1-20 kg monodisz
perz terméket lehet így előállítani. Az 500 1/óra betáplálá
sára alkalmas rendszer nagynyomású, ún. triplexpumpá- 
val, áramlásszabályzókkal és monitorokkal együtt mintegy 
75 ezer euróba kerül. Ezekből több már elkészült és az 
egyes német vegyipari cégek telepein „termékeket” ter
melnek velük („termék”: üzleti titok).

A Cellular Process Chemistry (CPC) (Frankfurt, Né
metország) már az ACHEMA 2000-n bemutatta az első, 
azóta kereskedelmi forgalomba került ún. integrált 
mikroreaktor-rendszerét. A társaság standard reaktorrend
szerében 60 különböző, egymástól eltérő típusú reakciót 
teszteltek és hajtottak végre. Az eddigi tapasztalatok a ter
mékhozam vagy/és a szelektivitás javulását mutatták a 
vizsgált reakciótípusok nagy többségében. A CPC szaba
dalmi oltalmat kapott a ciprofloxazin (gyógyszer) gyártási 
eljárására. A ciprofloxacin fluorozott antibiotikum, ható
anyaga a Ciprobay tablettának, nálunk a Bayer cég forgal
mazza. A készítményben alkalmazott szer ára igen magas, 
hatásspektruma azonban széles.

A mikroreaktor-fejlesztés és kidolgozás úttörője az Mgt 
mikroglas technik AG {Mainz, Németország) teljesen integ
rált, szabványosított mikroreaktor-rendszerei is kereskedel
mi forgalomba kerültek, a megrendeléseket néhány hét (!) 
alatt teljesítik. A vállalkozás az üvegtípusok széles választé
kát használja fel az üveg mikromegmunkálási eljárásainak 
birtokában. Termékeik kedveltek, a szintetikus vegyészek 
körében fontos az üvegeszközök (kémcső, főzőpohár, Erlen- 
meyer-lombik, gömblombik) átláthatósága (vizualitás) és 
tisztíthatósága. Az üvegedényekben lejátszódó reakciók 
pompás látványa rabul ejti a kisérletezőt. Az üveg, mint 
szerkezeti anyag alkalmazásával lehetővé válik az optikai 
módszerekkel való folyamatos és gyors követés, szinte szó 
szerint látható a kémiai folyamat, a reakció, ezen túlmenően 
részletes betekintést kapunk az áramlás és keverés során ki
alakuló térbeli és időbeli profilokról, mérhetővé válnak az 
áramlási sebesség, a keverési idő és a konverziót meghatá
rozó tartózkodási idő és ennek eloszlásfüggvénye is.

A gyártók a mikrotechnika alkalmazási előnyeit nem
csak alaposan kihasználják és közérthetően, főként látvá
nyosan ismertetik, de már összeállítottak olyan informáci
ós adatbázisokat is, amelyek magukba foglalják a 
mikroreaktor-rendszerek racionális tervezésének elveit és 
módszereit. Az IMM {Mainz, Németország) 2003. évi ka
talógusában mintegy 30 mikroeszköz (keverő, kontaktor, 
reaktor, hőcserélő, katalitikus konverter...) kerül részlete
sebb ismertetésre.
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Miniatürizált keverő

Az IMM (Institut für Mikrotechnik, Mainz) mémökgárdá- 
ja kifejlesztett egy valódi mikrokeverőt, a Star-Laminatort.

A 45x25x30 mm méretű eszköz háza rozsdamentes 
acélból készült, a fémházba fúrt menetes csőcsatlakozók 
a betáplálásra, míg a fémfedél csőcsatlakozója a homo
genizált elegy elvezetésére szolgál (3a., b. ábra). A keve
rőelem csillag alakú, lyuggatott, vékony fémlemezek, 
műanyag fóliák tucatjaiból kerül kialakításra. Az egymás
ra helyezett elemeket két Viton-gyűrű fogja össze, rögzíti 
egymáshoz és a fémház falaihoz. A Star-Laminator folya
dék-folyadék és gáz-folyadék áramok elegyítésére és 
egyúttal kémiai átalakítások kivitelezésére egyaránt alkal
mazható. A gyufásdoboznyi mikrokeverő vei 10 bar nyo
mással 300 1/óra folyadékmennyiséget is feldolgozhatunk. 
A keverő elemek 320-1 600-as csomagokban, 10-50 pm 
vastagságban a raktárkészletből rendelhetők. A mikroke
verő (egyben átáramlásos mikroreaktor!) az eljárásfejlesz
tés, továbbá a kis volumenű vegyszer- és gyógyszergyártás 
hasznos és olcsó eszköze.

А-vitamin gyártás íróasztalon

Telefonok, telefaxok és sokszorosító gépek mellett (vagy 
helyett) a számítógépek és monitoraik is az íróasztalra ke
rültek, hasznos és türelmes segítőivé váltak ezek az eszkö-

3a. ábra. Miniatürizált keverő, Star-laminator

3b. ábra A Star-laminátor keverőelemei (csillagalakú, lyuggatott, 
vékony lemezek, fóliák)
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zök napjaink nyitott emberének. Első hallásra bizarmak 
tűnhet Wolfgang Ehrfeld professzor, az Ehrfeld Mikrotech
nik AG (Wendelsheim, Németország) alapító igazgatójá
nak 30 befektető bankár és 150 egyetemi hallgató előtt tett 
bejelentése, hogy az íróasztal előtt ülve, azon akár 10 kg 
A-vitamint is termelhetünk naponta. A mikroüzem első rá
nézésre emlékeztet egy igényes tiszta optikai laboratóri
umra. A mikrorendszer egyedi elemei, mint például a reak
torok, statikus keverők, hőcserélők, adagolók (pumpák), 
szelepek, vezetékek... optikai pad sínjére szerelt lovasokon 
kerülnek rögzítésre és összeszerelésre. Ebben a laboratóri
umban, kisüzemben már nincsenek Bunsen-állványok, 
szerelő állványrendszerek, diók, lombik- és hűtőfogók, ka
rikák. A mikroüzem szerelvényeinek és eszközeinek átren
dezése, cseréje, bővítése rugalmas üzemmeneteket és 
gyors céltermékváltást tesz lehetővé. Az utazótáskába 
elrakható üzem rövid idő alatt átszállítható a célterméket 
feldolgozó részleg telepére, így a sokszor kömyezetszeny- 
nyező nyersanyagok, oldószerek, melléktermékek környe
zetterhelése lokalizálható és lecsökkenthető a gyártás hely
színén. A mikroüzemben a kémiai átalakítások akár 100 
báron és -50 és +200 °C közötti hőmérsékleteken elvégez
hetők. A folyamatvezérlő és optimalizáló hardver és szoft
ver és az analitikai mérőberendezések együttes használata 
a mikroüzemben egy-két hét alatt új termékgyártási eljá
ráshoz vezet, míg a hagyományos gyakorlat és eljárásfej
lesztés időigénye egy-két év. A mikroüzem beszerzési 
költsége 50-60 ezer eurónál kezdődik.

A természetes anyagok és a bioaktív vegyületek ipari 
szintézise soklépéses és alacsony hozamú gyártási eljárás. 
A [3-jonon parfüm alapanyag és egyben az A-vitamin-ace- 
tát szintézis kiindulási anyaga is, a szintézisükhöz vezető 
ipari eljárást a német BASF cég szabadalmaztatta és veze
tő termékgyártóvá vált. A P-jonon ipari előállítása öt eljá
ráslépcsőből tevődik össze, a kiindulási nyersanyagra 
(acetilecetsav etilésztere) vonatkozó kitermelés 30%. 
A trans-A-vitamin-acetát ipari szintézise négy eljáráslép
csővel és 40% kitermeléssel (P-jononra) hajtható végre 
[15]. A moduláris mikroreaktor-üzem (4. ábra) az ábraváz
laton jelölt 25 db modulból került összeállításra. Az adago
lók, keverők, mikroreaktorok, hőcserélők, szenzorok meg
tervezett elrendezése és összehangolt működtetése révén a 
foszfóniumsó nátrium-metilátos reagáltatásával (2 °C) Wit- 
ting-ilid köztiterméken át aldehiddel (60 °C-on) nyerster
méket képez a mikroreaktorban. A mikrohőcserélőben le
hűtött (20 °C) oldat savas hidrolízise mikrokeverőn 
áthaladva a céltermékhez vezet (1. még [4-5]).

Piac és a németországi K+F tevékenység

Amikroreaktor-technikában rejlő gazdasági és technológi
ai lehetőségek kiaknázását az Európai Közösség 
GROWTH (Competitive and Sustainable Growth) prog
ramja (1998-2002) kiemelten támogatta. A német (IMM) 
és a francia Yole Development (Lyon, Franciaország) ilyen 
közös, EU-támogatású projektje a PAMIR (Potenciál and 
Applications of Microreactor Technology) sikeresen és 
eredményesen teljesítette a kitűzött célkitűzéseket. 
A gyógyszeripar és a finomvegyszer-előállítás volt az első 
haszonélvezője az új technikának.
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4. ábra. A-vitamin-gyártás moduláris mikroüzeme (eljárásvázlat)

A német Oktatási és Kutatási Minisztérium támogatásá
val és ösztönzésével létrehozott koordinált kutatási téma 
(Microreactor Systems in Chemical Engineering) a vegy
ipari gyártási eljárások fejlesztését jelölte meg feladatként. 
Több projekt ezek közül a DECHEMA e.V. (Frankfurt, 
Németország) közvetlen szakmai felügyelete alá tartozik. 
Az 1998-ban elkezdett K+F életképesnek bizonyult. Egyik 
ilyen figyelemre méltó eredménye a Kari Winnacker Inté
zetben {Frankfurt, Németország) elkészített komputer
programrendszer, ennek segítségével és alkalmazásával 
lehetőségünk nyílik annak megítélésére, hogy mikroreak- 
torban az egyes specifikus szintézismódszerek kivitelezé
sére milyen esélyünk van. A program konzultációs része a 
mérnöki gyakorlat technológiai paramétereit, a számítási 
algoritmusokat és az egyszerűsített reaktormodellt hasz
nálja fel. A második rész lehetőséget ad arra, hogy a rész
letesebb információk ismeretében ellenőrizzük és megítél
jük az eljárás megvalósíthatóságát. Az o-xilol oxidációja 
ftálsavanhidriddé és az etilén közvetlen oxidációja etilén- 
oxiddá a részleteiben már tesztelt két reakció. A nagyipari 
szerves technológia évtizedek óta Mt/év kapacitású üze
mekben gyártja a fenti két terméket [16]. A kiindulási 
anyagok (nyersanyagok) megválasztása szerencsésnek 
mondható, mivel azonos C-atomszámú mindkét esetben a 
reaktáns és céltermék. Az eljárásfejlesztés nehézsége ab
ból adódik, hogy a kontakt katalitikus reakciók során tete
mes reakcióhő szabadul fel, aminek elvezetése és haszno
sítása nem egyszerűen csak üzembiztonsági és gazdasági 
kérdés csupán, mivel a konverzió és a szelektivitás javítá
sa az egyedüli lehetőség a mellékreakciók hulladékgázai
nak csökkentésére.

Az MST 2000 (Microstuctured Technology) egy másik 
jelentős államilag létrehozott keretprogram ösztönözte a 
„Modular Micro Process Engineering” elnevezésű építő
szekrény-készlet megalkotását és elterjesztését. A készlet 
(construction kit) kutatási stratégiája a különböző gyártók 
és felhasználók hatékony együttműködését célozta meg 
azáltal, hogy standardizált alkatrészekkel, interfészekkel, 
cserélhető csatlakozó (összekötő) csövekkel (vezetékek
kel), csereszabatos mikrostrukturált eszközökkel (reaktor, 
keverő, hőcserélő, katalizátorágy) ellátva dolgozzanak, 
hozzanak létre egyre több és hatékonyabb mikroreaktor- 
üzemeket. Ebben a K+F hálózatban már félszáz vállalat 
és kutatóintézet vesz részt. A DECHEMA koordinálta vál
lalkozás katalógusa elkészült, szabványosított mikro- 
alkatrészek listája (www.microchemtec.de) hálózaton is 
elérhetők.
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Gál Miklós: Mikroreaktor-technika
Az ACHEMA 2003 kiállítás és kongresszus anyaga alapján ké
szítette közlemény a mikroeszközök új generációjának hasznosí
tásáról ad áttekintést a kémiában és vegyipari eljárásokban.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 214 (2004)]

SUMMARY 

M. Gal: Application of Microreactors
Given a short account of the microreactors technique and tech
nology for research and production and industrial chemistry.
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Biodízel-technológia: egy lépéssel közelebb 
a kőolaj-feldolgozáshoz

Bevezető

Európában biodízelüzem-építési láz van, aminek legfonto
sabb mozgatórugója a megújuló energia elterjesztését tá
mogató politikai szándék. Jól ismert környezetvédelmi 
előny, hogy a megújuló biodízel-üzemanyag a szénhidro
gén dízel üzemanyagokhoz képest jelentősen csökkenti a 
részecske, az el nem égett szénhidrogén és a szén-monoxid 
emissziót, enyhe többlet nitrogén-oxid-kibocsátás árán. 
A kőolaj-kitermeléstől az üzemanyagtartályig tartó ciklus
ban a kőolaj alapú gázolajhoz hasonlítva a biodízellel elér
hető energiamegtakarítás és üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentése legalább 50% [1]. Mindezen környezetvédel
mi előnyök mellett a biodízel elterjesztése melletti érv a 
melléktermékek hasznosíthatósága, a vidéki lakosság aktív 
tevékenységének fenntartása.

A hazai támogatási rendszer nem átlátható, a politikai 
támogatás nem egyértelmű. Ennek is eredménye, hogy ma 
Magyarországon egy több éve megépült 18 000 t/év névle
ges kapacitású üzemben eddig még nem gyártottak üzem
anyagot. Az állami támogatással épült/épülő két üzem 
egyike sem termel szabványos minőségű terméket. Ele
meztük, hogy mi lehet az oka annak, hogy a hazai folyama
tok ellentétesek a világban megfigyelhető tendenciával. 
A politikai támogatás hiánya mindenképpen fontos, de je
lentős az ismeretekhez jutás nehézsége is. Az ellenzők tá
bora az olajiparban meghonosodott gazdaságossági lépték
re és a gazdaságos termelési gyakorlatokra hivatkozva veti 
el a biodízel támogatását. Az elemzésben azt is be kellett 
látnunk, hogy a ma elfogadott ipari gyakorlatban a techno
lógiai elemek és a műveleti lépések az ásványolaj-, ipari 
benzin- és gázolaj gyártási gyakorlathoz képest elavultak 
és rugalmatlanok.

Munkánkban a biodízelgyártó ipari technológia javítási 
lehetőségeit ezen keretek között vizsgáltuk. Arra a kérdés
re kerestük a választ, hogy milyen módon lehet bekapcsol
ni a biodízelgyártó technológiát a megbízható minőségű 
üzemanyagok gyártási technológiai sorába. Munkánkban 
egy sor új technológiai megoldásra teszünk javaslatot. Ez a 
közlemény az Interfaces’2002 előadás alapján szerkesz
tett, új mérési eredményeket is tartalmazó cikk.

* Kutat és Konzultál Kovács, Budapest, e-mail: kukkkatz@axelero.hu 
** ELTECH Kft., Budapest
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Technológiai alapkérdések

Megbízható alapanyag-összetétel

A viszonylag fiatal biodízel-ipari technológia alig-alig sza
kadt el az olajok és zsírok gázkromatográfiás vizsgálatában 
alkalmazott észterezési technikától. Az olajok, zsírok 
triglicerid komponenseit alkalmas katalizátor jelenlétében, 
alkalmas reakciókörülményeket teremtve megfordítható 
egyensúlyi reakcióban (metanolízis «  glicerolízis) az aláb
bi reakció szerint zsírsav-metilészterré alakítják, a glicerint 
elválasztják, a metilészterfázist átmossák, szárítják, szükség 
szerint a hideg tulajdonságokat adalékkal javítják [2]:

R -C (0 )0 -C H 2 R -C (0 )0 -C H 3 CH2-O H

R1 -  C(0)0 -  CH + 3 CH3OH o  R1 -  C(0)0 -  CH3 + CH -  OH

R2- C ( 0 )0 - C H 2 R2- C ( 0 )0 -C H 3 c h2- o h

Jelentős előrelépésként könyvelte el a biodízel-iparág, 
hogy olcsó, elsősorban hulladék alapanyagot azonosítottak 
és vontak be az ipari termelésbe. Az alapanyag gazdaságos 
választásához képest a technológiai fejlesztést kevésbé te
kintik fontos feladatnak [3]. Az utóbbi időben a legtöbb 
működő üzemet alkalmassá tették használt étkezési zsira
dékok feldolgozására [4]. A növényi és állati eredetű ola
jok és zsírok foszfolipid, tokoferol, provitamin stb. poláros 
összetevői a glicerines fázisban koncentrálódnak. Az ola
jok, zsírok szabad zsírsavai kénsavas katalízissel konver
tálhatók megfelelő metilészterré.

Az általános ipari gyakorlatban a szabadzsírsav-kom- 
ponensek lúgkatalizátort fogyasztva szappant képeznek. 
A hulladék zsiradékok összetétele praktikusan nem előre 
jelezhető. A használati idő és mód függvényében a friss 
olajokhoz képest jelentősen nagyobb szabad zsírsavtarta
lom mellett az oxidációs, kondenzációs, termikus bomlási 
reakciókban képződött szerves vegyületek és ételmaradé
kok vannak jelen. Különösen jelentős a bizonytalansági té
nyező ezen természetes és bomlási anyagok, az észterezé
si lépés során melléktermékként képződött szappanok 
felületi aktivitása miatt. Ipari gyakorlati példák szerint az 
észterezést követő ülepítési időt 12-24 órára tervezik, gya
kori, hogy a tényleges ülepítési ciklus akár 4 napig is elhú
zódik. A változó alapanyag-minőség olyan jelentős bi
zonytalansági tényező, amely könnyen vezethet változó 
minőségű termékhez, ha a technológia nem kellőképpen 
rugalmas.

Az olajokban és zsírokban jelen lévő természetes és a 
felhasználás során bekerült -  a biodízelgyártás szempont-
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jából -  felesleges összetevők poláros komponensek. A fe
lesleges, katalizátort mérgező komponensek elválasztása a 
szénhidrogéniparban bevett gyakorlat. A benzinek kataliti
kus reformálásában szükséges a teljes kénmentesítés, hogy 
a platinakatalizátor ne szenvedjen mérgezést. A kenőola
jok, maradékolajok katalitikus hidrogénezésében előhidro- 
génezéssel védik a fő hidrogénezési lépés katalizátorát at
tól, hogy a poláros, gyanta jellegű komponensek az aktív 
centrumokat adszorpcióval blokkolják. Az általánosan al
kalmazott ipari gyakorlatban a katalizátor mennyiségét 
úgy határozzák meg, hogy az észterezéshez szükséges, az 
olaj tömegéhez viszonyított 0,5-1,5% katalizátor mennyi
ségéhez hozzáadják a szabad zsírsavtartalom elszappano- 
sításához szükséges, savszám-titrálással meghatározott 
többlet lúg mennyiséget. így a fajlagos katalizátorigény az 
olaj tömegéhez viszonyítva 1,8-3,3% is lehet. A használt 
étkezési zsiradékok szabad zsírsavtartalma elérheti a 
4-15%-ot [5]. A szabad zsírsavtartalom egyszerű kezelése 
a technológia további szakaszában kritikus szerephez jut*. 
A szabad zsírsavak a lúggal, pl. KOH-val kálium-szappan- 
képzés közben vizet szabadítanak fel:

R - C(0)0H + KOH <=> R -C (0 )0 K  + H20

Víz hatására megfordítható átészterezési reakcióban 
(metanolízis «  glicerolízis -  hidrolízis) az egyensúly a 
glicerolízis irányába tolódik el, az átészterezési a víz 
mennyiségével arányosan kisebb konverzióig lehet elvin
ni. Az átészterezés enyhe reakciókörülményei között a 
kénsavas katalízis alkalmas a szabad zsírsavak észterezé- 
sére, ebben a megfordítható reakciófolyamatban szintén 
víz képződik, amely befagyasztja a párhuzamosan leját
szódó átészterezési (is):

R - C(0)0H + CH3OH <=> R -C (0)0C H 3 + H20

A javasolt biodízel-technológiában a kőolaj-feldolgo
zásban alkalmazott oldószeres finomítás technikáját vá
lasztottuk arra, hogy az észterezési lépésben felesleges 
puffertömeget, az észterezési konverziót csökkentő, illetve 
az ülepítést zavaró, jellemzően felületi aktivitással is ren
delkező poláros komponenseket már a folyamat elején el
válasszuk. Ennek, mint bármely technológiai beavatkozás
nak vannak potenciális előnyös és hátrányos hatásai. 
Az előnyös hatás egyértelmű, a szabad zsírsavtartalommal 
arányosan kevesebb katalizátort kell használni az észtere
zési műveletben, arányosan kisebb anyagtömeget kell 
mozgatni, kezelni. Előnyös a felületi aktivitás hiánya a na
gyobb ülepítési sebesség miatt, aminek eredményeképpen 
a teljes folyamat kézben tartható. A felületi aktivitással 
összefüggő hátrányos hatás az észterezésben jelentkezik, 
nagyobb energiabevitelre van szükség, hogy a reagenseket 
érintkeztessük, a bevált ipari gyakorlatban alkalmazott fá- 
zistranszfer-katalízisben.

* A szappanok gélesítő hatására példaként említjük a vietnami háborúban elhíre- 
sült napalmot, a név a palmitinsav (mint a pálmaolaj jellemző összetevője) 
nátriumsójának rövidítése. A benzinbe kevert nátrium-palmitát olyan gél
szerkezetet alakít ki, hogy minden a tűz martalékává válik. Hasonló gélesedést 
tapasztaltunk a használt és fmomitott étolaj semlegesítésekor.

viszkozitás, 40 °C-on,
mm2/s

relatív S/F 
tf:tf

1. ábra. Alapanyag-finomítás duo-szol technikával

A szabad zsírsavtartalom eltávolítása és kinyerése sem
legesítéssel ismert az ipari alapgyakorlatban. A vizsgált fo
lyamatban a kockázatot a szappanképződéssel együtt járó 
gélesedés jelenti. Oldószeres extrakcióra azért van szük
ség, mert egyszerű -  savszám mérési titrálással meghatáro
zott -  sztöchiometrikus mennyiségű tömény lúg hozzáke
veréssel zsír konzisztenciájú anyagot gyártottunk, híg lúg 
hozzákeveréssel emulziót képeztünk. Poláros oldószerként 
az átészterezés melléktermékeként keletkező glicerint vá
lasztottuk. Bármely egyéb poláros oldószer alkalmazása 
gazdaságtalan. Megjegyzendő, hogy a mai ásványi olaj 
alapú gázolajárak mellett a biodízel-termelés csak az adók 
egy részének elengedése és a melléktermék hasznosítása 
mellett lehet gazdaságos. Ezt a helyzetet tovább rontani 
költséges oldószer kiválasztásával nem szabad. A fázisel
választás gyorsítására, a fázisok szelektivitásának jobbítá
sa miatt kettős apoláros-poláros oldószeres extrakciót (ún. 
duo-szol rendszer) vizsgáltunk. Apoláros oldószerként ali
fás szénhidrogének elegyét, poláros oldószerként glicerint, 
szelektivitást növelő koszolvensként vizet adtunk a rend
szerhez. A szabad zsírsavak eltávolítási igénye miatt az 
alapanyag előkezelése duo-szol reaktív extrakció.

Praktikus megfontolásból az elszappanosításhoz az 
észterezésből kikerült KOH maradékot hasznosítjuk. 
A duo-szol extrakcióval, egyensúlyi mérésben meghatáro
zott relatív oldószer-alapanyag arány -  finomítvány minő
ség extrakciós görbét az 1. ábrán mutatjuk be. Relatív 
oldószer: olaj arányt nevesítőnk, mert mind az apoláros, 
mind a poláros oldószer mennyiségét figyelembe vesszük, 
azaz összeadjuk a poláros és apoláros oldószer mennyisé
gét, és ezt viszonyítjuk az alapanyag mennyiségéhez.

S _ Sp + SAP ^  Glicerines fázis + víz + apoláros oldószer _ [tömeg]
.F  _L„* F növényi olaj [tömeg]

Szokásos oldószer/olaj aránnyal számolva az apoláros 
oldószert a növényi olaj komponenseként is értékelhetjük, 
azaz a szokásos oldószer/olaj arány kisebb a relatív érték
nél.

S _ Sp _  Glicerines fázis + víz _ [tömeg]
_ F j„okásos F  + Sjp növényi olaj + apoláros oldószer [tömeg]
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A reaktív duo-szol extrakcióban minden finomított olaj 
savszáma 0,1 mg KOH/g alatti. A hozam és minőség ösz- 
szefiiggés görbe a fajlagos tömeg, törésmutató, elszappa
nosítási szám, foszfortartalom stb. jellemző alapján is ha
sonló jelleggel megszerkeszthető.

Az átészterezés fázistranszferjellegének 
kiküszöbölése, az egyensúly eltolása 

a metanolízis irányába

A trigliceridek és a reagens alkohol egymásban csak 
nagyon kis mértékben korlátozottan oldódó anyagok. 
Az ipari gyakorlatban alkalmazott észterezésben intenzív 
keveréssel érik el a triglicerid -  metanol érintkeztetést. 
Ugyanez az intenzív keverés dolgozik a hidrolízis érdeké
ben, amikor is az egymásban korlátozottan oldódó észter- 
és glicerinfázisok alkotó elemeinek érintkeztetését idézi 
elő. A megfordítható átészterezési reakció sebességét, az 
elérhető konverzió mértékét a fázistranszferjelleg korlátoz
za. A reakció felgyorsítására a fázistranszfer kiküszöbölé
sére megfelelő inért, poláros oldószer -  tetrahidro-furán, 
metil-ferc-butil-éter -  vagy szuperkritikus állapotú reak
ciókörülmény alkalmazásáról tudósít a szakirodalom [6].

Jól ismert az ásványi és növényi olajipari gyakorlatban, 
hogy a sav- és elszappanosítási szám méréséhez toluol- 
MeOH oldószerelegyet kell használni, hogy homogén ol
datkörülményt teremtsünk. Ezt a gyakorlatot fordítottuk le 
a biodízel-gyártási technológiára az észterezés fázistransz
ferjellegének kiküszöbölésére, azzal a feltétellel, hogy a 
hidrolízist a reakciótermékek heterogén fázisú elkülöníté
sével akadályozzuk meg. A duo-szol extrakciós finomítás 
és az átészterezés közötti műveleti lépések csökkentése in
dokolta, hogy toluol helyett alifás (apoláros!) oldószerele
gyet válasszunk.

A megfordítható reakcióban az elérhető legjobb kon
verzió az egyensúlyi. Vízmentes közegben egy észterezési 
lépésben elérhető konverzió -80%. A metanolízis irányú 
reakció egyensúlyeltolás érdekében a reagens alkoholt az 
ipari gyakorlatban feleslegben alkalmazzák. Az oldószer 
mennyisége -  ellentétben Boocock [6] állításával -  nincs 
hatással az elérhető konverzióra. A fázistranszfert ki
küszöbölő hivatkozott technikában 50-100% feleslegben 
reagáltatják a metanolt a trigliceriddel. A tévedés annak tu
lajdonítható, hogy a többletreagenssel többletoldószert 
visznek be a rendszerbe. 100% metanolfeleslegben a 
95-98%-os egyensúlyi konverzió elérhető.

A megfordítható reakciók egyensúlyának ismert eltolá
si technikája a reakciótermékek hatékony elválasztása is. 
A ma ismert egyik legjobb gyakorlat a Conneman cég fo
lyamatos glicerin elválasztási technológiája, a CD-tech- 
nológia [7]. A technika nagyszerűsége abban rejlik, hogy 
az átészterezést és a termékelválasztást egy kolonnában 
oldják meg, az olajipari gyakorlatból is ismert centrifugás 
extraktorban. A technológia nevével ellentétben a glicerin
elválasztás csak annyiban tekinthető folyamatosnak, hogy 
az ülepítési idő összemérhető a reakció időtartamával. 
Az általános biodízel-ipari gyakorlatban az ülepités ideje 
legalább 10-15-ször hosszabb, mint a reakcióhoz szüksé
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ges időtartam. A kolonnába beépített centrifuga ellen szól 
az olajipari példa. Az energia- és karbantartási igény csök
kentése miatt a finomítókban hatékony anyagátadó töltetes 
ellenáramú extrakciós egységeket használnak. A CD-tech- 
nikával épülő üzemek azt a kapacitásnagyságot képviselik, 
amelyben az általános kétlépcsős észterezés technikájában 
is gazdaságosan alkalmazható a centrifuga az ülepítéses 
elválasztás helyett. Ekkora léptékű üzemek a közeli jövő 
valóságában Közép-Európában nem épülnek (legalább 
-75 000 t/év kapacitás), annak ellenére, hogy az erre a 
célra rendelkezésre álló, kedvező adottságú terület 
(400 000 ha) erre lehetőséget teremtene. Izgalmasabb a 
rendelkezésre álló területet összehasonlítani a mintegy 
700 000 ha felülettel, amit Magyarországon vadkender 
(parlagfű) borít.

A fázistranszferjelleg kiküszöböléséhez apoláros oldó
szert alkalmaztunk, a metanolízisben keletkezett glicerint 
folyamatosan elválasztottuk az 2. ábrán szemléltetett labo
ratóriumi berendezésben. Ezzel a technikával a meta- 
nolízis-glicerolízis megfordítható reakciót teljes mérték
ben eltoltuk a metanolízis irányába. Az oldószer és 
mennyiségének megválasztásában a következő kritériu
moknak kellett eleget tennünk:

-  az oldószer legyen apoláros, szelektíven oldja a 
trigliceridet, a metanol-katalizátor elegyet és a termék me- 
tilésztert;

-  az oldószer ne oldja a termék glicerint, a rendszerbe 
bekerülő, keletkező vizet;

-  az oldószer mennyisége teremtsen olyan körülményt, 
hogy a gravitációs ülepítési idő összemérhető legyen a re
akció idejével;

-  az oldószer legyen könnyen visszanyerhető, vagy 
hasznosuljon a termékben.

Az aromásmentes, alifás szénhidrogénelegy, akár 
60-90, akár 90-180 °C forráspont tartományú, alkalmas 
volt a rendszer viszkozitásának oly mérvű csökkentésére, 
hogy a reakció és az ülepítési idő egyaránt perc nagyság- 
rendű legyen. A homogén rendszerben jelentősen kisebb 
energiabevitelre van szükség. Kisebb az energiaigény a ki
sebb viszkozitás és a határfelületi ellenállás hiánya miatt.

1. ülepítő
2. szivattyú
3 . reaktor
4. hőmérő
5. mintavevő
6. hűtő
7. adagoló
8. leeresztő

2. ábra. Laboratóriumi reaktorrendszer
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Átészterezési nyomás, hőmérsékletviszonyok 
és katalizátor

Atmoszférikus körülmények között sem erős bázis, sem 
erős sav ioncserélő gyantával, sem oldószer jelenlétében 
nem sikerült az átészterezésben értékelhető (5%-nál na
gyobb) konverziót elérni. Okként a trigliceridek térbeli 
gátlását azonosítottuk, amely megakadályozza az átész- 
terezést. Ezért megvizsgáltuk a finomított napraforgóolaj 
nyomás alatti észterezését. A kísérletet ún. NAKI reaktor
bombában végeztük (3. ábra). A nyomást nitrogéngázzal 
állítottuk be. A nyomási értéket úgy választottuk meg, 
hogy a reakció hőmérsékleten az alkohol folyadék halmaz- 
állapotú legyen. A reakciót a választott hőmérséklet eléré
se után további félórás keverés mellett végeztük. Befeje
zésképpen a bombát lehűtöttük, a nitrogéngázt jeges 
csapdán és aktív szénszűrőn keresztül vezetve levegőbe 
engedtük. A reakcióterméket az atmoszférikus észterezési 
technikához hasonlóan kezeltük.

1. reaktor
2. inert gáz
3. hő-, nyomáscserélő
4. csapda
5. aktívszenes csapda
6. fűtő, keverő

3. ábra. Nyomás alatti átészterező reaktorrendszer (nem léptékarányos)

A kísérletekhez azért választottuk a KOH-katalizátort, 
mert a káliumtartalmú komponensek műtrágyaként hasz
nosíthatók, ellentétben a nátriumtartalmú sókkal.

A termékfinomítás

A termékfinomítás ipari gyakorlata a vizes mosás és vá- 
kuum-filmbepárlás. A vizes mosásban az átészterezéshez 
hasonlóan az apoláros oldószer alkalmazását előnyösnek 
ítéltük, mert a csökkentett viszkozitású rendszerben a disz
perz-rendszer ülepedése gyorsabb. A metilészter-fázis fi
nomítása összetett kolloidkémiai feladat. Egyrészt a kis 
mennyiségben jelen levő szappanok, a mono- és 
digliceridek (amfipatikus vegyületek) felületi aktivitással 
rendelkeznek, a diszperz és a folyamatos fázis határán 
mindkét fázishoz kötődnek. Ezért vizes közeggel emulzió
képződést okoznak. Másrészt a szuszpendált katalizátor

nyomok elektromos adszorcióval is kötődnek a határfelü
leten [8]. Mindkét diszperziós kötődést csökkenthetjük a 
helyesen megválasztott apoláros oldószerrel, az ipari gya
korlathoz képest kisebb kénsav-koncentrációval végzett 
mosással.

Hangsúlyozzuk, hogy az alapanyag finomításával az 
amfipatikus (poláros és apoláros részekből álló felületak
tív) vegyületek mennyisége jelentősen csökkenthető. 
Az ipari gyakorlatban elfogadott ~1% szabad zsírsavtartal
mú alapanyag helyett a javasolt finomítással legfeljebb 
0,1% szabad zsírsavtartalmú trigliceriddel dolgozunk, ez a 
legalább tízszeres szappankoncentráció-csökkentés az 
emulzióképződés valószínűségét is mérsékli, még ha kép
ződik is emulzió, megtörése arányosan könnyebb feladat.

Az alapolaj finomítását, a termék mosását ellenáramú 
extraktorban is ellenőriztük. Nem meglepő módon a duo- 
szol extrakció ellenáramú üzemmódban is jól működik. 
Az ellenáramú extraktor alkalmazása az alapanyag és a 
termék finomításában olyan lépés, amely feloldja a szaka
szos keverő-ülepítő rendszer által az elérhető kapacitás elé 
állított akadályt. A technika alkalmazása közelíti a techno
lógiát az ásványi olaj ipari anyagátadási folyamatok gya
korlatához.

A biodízel az ásványi olaj alapú gázolajokhoz képest 
nagyobb vízfelvételi képességű. Gyorsabb biológiai lebon
tási képessége miatt a vízmentesítés kritériuma kritikus je
lentőségű. A javasolt biodízel-technológiánkban a vákuum 
filmbepárlás technikája helyett extraktiv desztillációt 
javaslunk víz- és oldószer-mentesítésre. Alkalmasan meg
választott oldószerrel a tökéletes vízmentesítés kisebb 
energiával oldható meg, mint vákuum-filmbepárlással. La
boratóriumi körülmények között vízmeghatározó feltéttel, 
ipari körülmények között alkalmasan megválasztott reflux- 
technikával érhető el a teljesen vízmentes biodízel-finomí- 
tás.

Technológiai jellemzők

Növényi olaj hidegsajtolása

A növényi olaj előállítására a hidegsajtolást javasoljuk, 
mert az olajpogácsa proteintáp ikertermékként hasznosít
ható. A javasolt technológia azt sugallja, hogy az olajok ol
dószeres extrakciója előnyös, mert az olajat oldószer
mentesítés nélkül is a következő lépésbe átvihetnénk. 
Ez ellen szól az az érv, hogy bármely szermaradék (extra
háló hexán) jelenléte potenciális veszélyt jelent az állatok 
egészségére. A biodízelgyártás gazdaságossági elemzései 
egyértelműen megállapították, hogy a technológia csak ak
kor lehet vonzó, ha az ikertermék hasznosul. A kergemar
hakór elterjedése és kiváltó okai felértékelik a növényi 
magból nyert, szermaradékmentes protein táp jelentőségét. 
Hangsúlyozni szeretnénk az extemális hatásokat. A mun
kahelyteremtés, a mezőgazdasági termelők önbecsülése és 
a termelői lehetőség messze felülmúlja azokat a többletki
adásokat, amiket a biodízel-üzemanyagok támogatására, a 
gazdasági tevékenységtől megfosztott vidéki lakosság or
vosi és szociális ellátására kellene fordítani.
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Átészterezési eredmények
1. táblázat

Jellemző
körülmény

Észterezési 
lépések száma

Oldószer, 
olajhoz 

képest, %

Metanol
felesleg,

%

Konverzió,
%

Metilészter 
viszkozitás 
40 °C-on, 

mm2/s

Metilészter- 
sűrűség 

20 °C-on, 
g/cm3

Napraforgó 2 0 15 97,5 4,60 0,883
Napraforgó 2 15 5 98,1 4,57 0,881
Napraforgó 2 25 0 98,0 4,57 0,881
Napraforgó 2 35 0 98,5 4,39 0,883
Napraforgó 1, glic.szép 25 3 98,7 4,43 0,882
+duo-szol 1, glic.szép 25 3 97,6 4,33 0,882
+duo-szol 2, 25 bar 25 3 96,2 4,28 0,879
Repce 1, glic.szép 25 10 97,7 4,46 0,879
+duo-szol 1, glic.szép 25 10 98,1 4,57 0,880
Hét. kát. 1 35 15 >11 >17,3 >0,897

Glic. szép: folyamatos glicerinelvétel 
2,25: két lépésben, 25 bar nyomáson
Hét. kát: heterogén katalízis ioncserélő gyanták, AlClj, atmoszférikus és 25 bar nyomás, 10 kísérlet alapján

A hidegsajtolás csak nevében hideg. A megroppantad, 
részben héjtalanított (napraforgó) magot gőzzel kondi
cionálni kell, hogy a rostjait átjárhatóvá tegyük, a mag 
olajtartalmát minél tökéletesebben kinyerjük. A kondi
cionáláshoz, észterezéshez, termékfmomításhoz szükséges 
gőz mennyiségét maghéjtüzelésű kazánban állítjuk elő.

Atészterezés

Az oldószeres közegben, fázistranszfert kiküszöbölő kísér
leteinkben előállított biodízeltermékek a mai ipari gyakorlat 
szerinti minőséget biztonsággal teljesítették. Az ipari gya
korlat szerinti kétlépcsős észterezés és a folyamatos glice
rinelvétel melletti észterezés termékei között nincs jelentős 
különbség (1. táblázat). A konverziókban észlelt különbség 
az anyag kezeléséhez, semmint a reakció teljességéhez köt
hető. Nyilvánvalóan ez az oka annak, hogy a tulajdonságok 
szerint legjobb konverziót mutató nyomás alatti észterezés 
tömeg alapján mért konverzió értéke kisebb, mint az at
moszférikus nyomáson végzett konverzió mértéke. A 25 bar 
nyomáson, 120 °C hőmérsékleten végzett átészterezés gli
cerin fázisának jellemzői alapján a számított konverzió 
98,8% volt. Konverzióként határoztuk meg az alapanyag 
triglicerid tartalmából elméletileg előállítható metilészter 
mennyiséghez viszonyított hozamadatot:

„  ., metilészter termék [elKonverzió =
metilészter potenciál [g]

Az 5 percenként vett minták elemzései azt mutatták, 
hogy oldószeres közegben minden esetben öt perc alatt (a 
metanol forráspontjának elérésétől mérve) értük el az 
egyensúlyi konverziót. Az ipari gyakorlat reprodukciójá
ban (oldószermentes közegben) a szakirodalomban közölt 
reakció-előrehaladást jegyeztük fel, 30 perc után közelítve
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meg az egyensúlyi konverziós szintet, 45 perc után érve el 
biztonsággal az egyensúlyi konverziót. A (közel) sztö- 
chiometrikus arányú metanol/triglicerid átészterezés egy
szerű konverzió-figyelési és folyamatszabályozási techni
kára ad lehetőséget. A kívánt konverzió elérésekor az 
elfogyasztott alkohol hatására az elegy forráspontja meg
nő, feltételezve, hogy az oldószer forráspontja nem azonos 
az alkoholéval.

Az 1. táblázatban az ipari gyakorlat reprodukciójaként, 
az első sorban bemutatott termék abban különbözik a kö
vetkező sorok termékeitől, hogy a két átészterezés között 
és a második észterezés után egy éjszakán keresztül végez
tük az ülepítést. Az oldószeres közegben végzett kísérle
tekben legfeljebb egy, jellemzően fél óra ülepítést alkal
maztunk. A finomítatlan alapolaj észterezése után az első 
lépésben szükség volt az egyórás ülepítésre. A finomított 
alapolaj észterezése utáni első lépésben elegendő volt a 
félórás ülepítés. Annak ellenére, hogy a fél- (egy)órás üle- 
pítés a mintaelemzéshez, a minta tisztításához elegendő 
volt, a félretett glicerines fázisokból egyhetes állás után to
vábbi 1-1,5%-nyi metilésztert tudtunk dekantálni. Ez a 
mennyiség a konverzióban tizedszázaléknyi bizonytalan
ságot jelent.

Napraforgóolaj alapon nehezen teljesithető jellemző a 
jódszám, mert ez az alapanyag biológiai eredetétől függ, 
semmint a gyártási technológiától. A szója és a naprafor
góolajok zsírsavösszetevőinek telítetlensége nagyobb, 
mint a repcéé. Az autógyártók is bizonytalanul állnak a 
kérdés előtt, mert nem sikerült bizonyítani a 115-nél na
gyobb jódszámú biodízelek káros hatását. Az USA-szab- 
ványban ez a jellemző nem is szerepel. Akár az alapanyag 
gondos válogatásával, akár bizonyos repceolaj-mennyiség 
bekeverésével látjuk leküzdhetőnek ezt a dilemmát. Nap
raforgóolaj alapú átészterezéseinkben az alternatív üzem
anyagok jódszáma 118 ±5 volt.
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2. táblázat
Nagy laboratóriumi átészterezési eredmények

Alapanyag viszkozitás 40 °C-on, mm2/s 31,2
savszám, mg KOH/g L2

Finomított
alapanyag

viszkozitás 40 °C-on, mm2/s 23,2
savszám, mg KOFl/g 0,1

Biodízel konverzió, % 98,6
elszappanosítási szám, mg KOH/g 168
savszám, mgKOH/g 0,1
metanoltartalom mentes
víztartalom mentes
lobbanáspont, PM, °C 121
viszkozitás, 40 °C-on, mm2/s 4,45
sűrűség 20 °C-on, g/cm3 0,881
Conradson-maradék, % 0,01
jódszám 118

Glicerinfázis víztartalom, % 2

Nagylaboratóriumi demonstráció

Nagylaboratóriumi demonstrációs berendezésünk a 2. áb
rán bemutatott rendszerhez hasonló, azzal a különbséggel, 
hogy a reagenst a reaktor anyagáramába adagoljuk, oldó
szer- és vízmentesítésre extraktiv desztillációs feltétet sze
reltünk fel. A rendszer alkalmas arra, hogy

-  keverő-ülepítő ciklusban elvégezzük a napraforgó- 
olaj vagy bármely zsiradék duo-szol extrakciós finomítá
sát;

-  oldalági nyomásálló reaktorban egy műveleti lépés
ben teljes konverzióig vigyük az átészterezést a finomított 
olaj, a glicerin fázis folyamatos elvételével;

-  keverő-ülepítő ciklusban a terméket vízzel tisztítsuk;
-  a finomított biodízelt extraktiv desztillációval víztele

nítsük;
-  az elválasztott glicerinfázist szükség szerint víztele

nítsük.
Az átészterezést „sztöchiometrikus” mennyiségű meta

nollal végeztük. Az idézőjelet azért használjuk, mert a re
aktorban a beadagolt metanolmennyiség teljes egészében 
reakcióba lép.

Az alapanyag víztartalma nem jelent korlátozást, mert a 
víz a duo-szol extrakcióban a poláros fázisban koncentrá
lódik. A szappanképződésben keletkező vizet a folyamatos 
glicerin fázis elválasztással a rendszerből eltávolítjuk.

A nagylaboratóriumi biodízel jellemzőit a 2. táblázat
ban foglaltuk össze.

Összefoglaló következtetések

A javasolt technológiával a mai ipari gyakorlathoz képest 
hasonló termékhozammal, biztonsággal megbízható szab
ványos minőségben lehet biodízelt gyártani, kedvező fajla
gos segédanyag-felhasználási igénnyel.

A javasolt technológia egy lépéssel közelebb viszi a 
biodízelgyártást az ásványi olaj alapú üzemanyaggyártás
hoz. Tanulva a benzinek reformálási, az olajok hidrogéne-

zési gyakorlatából az alapanyag-finomítással kedvezőbb 
fajlagos segédanyag-felhasználást érünk el, mert csökkent
jük az egyes technológiai műveletekhez szükséges időtarta
mokat és az egyes lépések időtartama közötti különbséget, 
ami lehetőséget teremt arra, hogy a szakaszos gyártási tech
nológiát folyamatos gyártási technológiára alakítsuk át.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kovács András -  Haas Lóránt: Biodízel-technológia: egy lépés
sel közelebb a kőolaj-feldolgozáshoz
A biodízelgyártás műveleti elemeinek vizsgálatával olyan tech
nológiára teszünk javaslatot, amelyben az alapanyagot oldósze
res extrakcióval a gyártás szempontjából káros vagy felesleges 
komponenseket elválasztva finomítjuk, az átészterezésben alkal
masan megválasztott oldószerrel a fázistranszferjelleget kiküszö
böljük, a reakciótermékek elválasztását szolgáló ülepítés időigé
nyét az átészterezési reakció időtartamával összemérhető 
időtartamra csökkentjük. A megbízható termékminőség érdeké
ben a finomításban az oldószer alkalmazásával, extraktív desztil
lációval javítjuk a fáziselválasztás hatékonyságát, az üzemanyag 
minőségét rontó komponensek elválasztását. A javasolt eljárás 
kellőképpen rugalmas ahhoz, hogy nagy és kis kapacitású üze
mekben, folyamatos és szakaszos üzemmódban egyaránt meg
bízhatóan működtethető legyen.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 220 (2004)]

SUMMARY

A. Kovács -  L. Haas: Biodiesel Technology: a Step Closer to 
Petroleum Processing Techniques
By thorough analysis of unit operations in biodiesel production 
the authors are proposing an improved technology in which sta
ble feedstock quality is guaranteed by separating redundant and 
detrimental components in solvent extraction, phase transfer phe
nomena is avoided by using properly selected solvent, settling 
rate in product separation is brought close to trans-esterification 
reaction rate. For reliable product quality assurance solvent 
assisted phase separation and extractive distillation techniques 
are employed in product refining steps to improve settling rates 
and to boost efficiency of removing fuel quality deteriorating 
components. The technique proposed is considered flexible 
enough for being reliable if employed in low or high capacity 
units under batch or continuous operational modes.
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A kémiatudomány magyar klasszikusai

SZERKESZTI: GÁL MIKLÓS

Egy klasszikus szerves kémiai tankönyv története* **
Megemlékezés a tankönyvíró Bruckner Győzőről

KUCSMÁN ÁRPÁD’*

Ha Bruckner Győző munkásságáról lexikonok szócikkei 
alapján kívánunk tájékozódni, akkor elsősorban a Kos- 
suth-díjas kiváló kutatóról alkothatunk képet. Kevés szó 
esik viszont arról, hogy Bruckner Győző fő feladatának 
mindig is az egyetemi tanári munkát tartotta, hangsúlyoz
va azonban, hogy jó tanár csak jó kutatóból lehet.

Bruckner Győző 54 éven át állt a katedrán, generációkat 
tanítva a szerves kémiára. 1935-től 1970-ig tanári munká
jának középpontjában a szerves kémiai főkollégium állt, 
amelyet egész életében alakított, csiszolt. Évtizedeken át 
teljes képet adott hallgatóinak a kor szerves kémiájáról, 
ami talán neki sikerült utoljára. Igaz, hogy erre két féléves, 
heti hatórás kurzusra volt szüksége.

Az alapozáson túlmenően Bruckner Győző súlyt helye
zett arra is, hogy az érdeklődő felsőéves hallgatókat beve
zesse a szerves kémiai kutatás rejtelmeibe, szépségébe és 
nehézségeibe. Ezt a célt szolgálták gondos irodalmi tanul
mányokon alapuló speciális kollégiumai, amelyek maga
sabb szinten ugyancsak átölelték szinte az egész szerves 
kémiát. Az előadási „étlapot” első ízben a háború előtti 
szegedi tanrendek tárják elénk. Itt szerepel a szerves kémi
ai analízis, a szerves kémiai módszertan, a heterociklusos 
vegyületek, a vitaminok, a politerpének és a szteránvázas 
vegyületek kémiája.

Mindezek az előzmények már az 1940-es években pre
desztinálták Bruckner Győzőt arra, hogy egy korszerű és 
alapos szerves kémiai tankönyv írója legyen. Erre a mun
kára készen állt, hiszen tudta, hogy az előadáson elhang
zott szónál többet ér az írott anyag. Az akkori idők azonban 
nem voltak alkalmasak a szerves kémiai tankönyvigények 
kielégítésére, bár a hiány nyilvánvaló volt. Zechmeister 
László nagyszerű kétkötetes műve, amely 1930-32-ben lá
tott napvilágot, lassan avulófélben volt, és eltűnt a könyv
piacról. A forgalomban levő, örökifjú „kis Gróh” viszont 
csak igen szerény alapozáshoz volt elegendő. A Budapesti 
Tudományegyetemen a háború után Széki Tibor mintegy 
100 oldalas, igen vázlatos jegyzetéből tanultak a diákok.

1949-ben végre eljött az idő és Bruckner Győző minisz
tériumi felkérést kapott egy kétkötetes szerves kémiai tan
könyv megírására. Az első kötetre vonatkozó szerződést a 
Tankönyvkiadóval 1951. április 6-án írták alá. Bruckner

* A Magyar Tudományos Akadémián 2000. november 2-án elhangzott centenári
umi emlékbeszéd szerkesztett változata. A késői közlést a szóbanforgó mű jelen
tősége és a téma örök aktualitása indokolja.

** ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Budapest
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professzor gondosságára jellemző, hogy ezt a szerződést 
élete végéig megőrizte. A határidő 1951. augusztus 15., az 
engedélyezett terjedelem 35 ív (lett belőle 51).

Bruckner Győző nagyjából azzal egy időben látott hoz
zá a tankönyvíráshoz, hogy 1949 őszén átvette a Budapes
ti Tudományegyetemen a szerves kémiai katedrát. Ekkor 
kezdte róni jól olvasható kézírással a sorokat, és e módszer 
mellett mindvégig kitartott. Még nem tudta, hogy amikor 
majd 1979-ben leteszi a tollat, a kézzel leírt sorok száma 
már meghaladja a kettőszázezret. A kéziratokban az idő 
múlását csak az mutatja, hogy a leírt betűk egyre apróbbak 
lettek.

A munka eleinte gyorsan haladt. A tankönyv első köte
te a tervezett alifás tematikával 1952-ben, mintegy 800 ol
dalon már meg is jelent. Sikerült kiharcolni, hogy néhány 
példányt deltapapírra nyomjanak, ezek a kötetek még ma 
is igen szép külsejűek.

A második, az ún. aromás kötet három évre rá, 
1955-ben látott napvilágot több mint 900 oldalon. Kiderült 
azonban, hogy ebbe a terjedelembe semmiképp nem fér
nek be a heterociklusos vegyületek, és a hozzájuk tartozó 
természetes szénvegyületek. Nem volt mit tenni, a 
Tankönykiadó az ötvenes évek végén hozzájárult egy har
madik kötet megírásához.

A harmadik kötet 800 oldalas első része 1964-ben je
lent meg, 400 oldalas második része egy évvel később. így 
a Bruckner-tankönyv -  egy 14 éves, kiadási periódust te
kintve -  csaknem teljes lett. Egy szerencsétlen lektori ja
vaslat következményeként csak egyes vitaminok és hor
monok hiányoztak a megírt műből.

Időközben szükségessé vált a már megjelent kötetek át
dolgozása és kibővítése. Az első kötet az 1961-es átdolgo
záskor „kettévált”. Külön szerepelt az alifás kémia és kü
lön a peptidek, a fehérjék és a szénhidrátok kémiája. 
Az utóbbi terület óriási fejlődése miatt ennek a részkötet
nek egy újabb bővítésére és átdolgozására is sor került 
1974-ben.

A második kötet átdolgozására és két részkötetre való 
bontására évtizedeket kellett várni. Végül a II/1. kötet
1977-ben, a II/2. kötet 1981-ben, a Bruckner professzor 
halálát követő évben jelent meg.

A harmadik kötet átírására már nem kerülhetett sor, a 
két részkötetről később a Tankönyvkiadó jóvoltából rep
rint kiadványok készültek 1991-ben, illetve 1993-ban. 
A kezdetektől addigra 42 esztendő telt el.
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Végezetül a mű összességében mintegy 4 200 oldalasra 
sikerült. Egyetemi tankönyvről lévén szó, ez a terjedelem 
a külső szemlélő számára valóban zavarba ejtő. Aki azon
ban belülről is ismeri a végig egyenletes színvonalú, ne
hézség nélkül olvasható, tankönyv stílusú művet, aligha 
mondhat mást, mint a zeneszerző R ó b ert Schum ann, aki a 
Schubert-hagyatékban örömmel felfedezett, VII. nagy 
C-dúr szimfóniát így jellemezte: „mennyei hosszúságú”.

B ru ckn er  professzor véleményét a terjedelemről köny
vei előszavából ismerhetjük meg. „Szükség van olyan kor
szerű magyar tankönyvre -  írja —, amely a szerves kémiá
ra szakosodó vegyészhallgatók tanulmányait támogatja. 
Ezt az igényt közös nevezőre lehet hozni a fiatal vegyészek 
továbbképzésének ügyével. Kívánatos továbbá, hogy a 
nem szerves kémiai főszakos vegyészek, valamint a bioló
gusok, biokémikusok, orvosok, tanárok és gyógyszerészek 
olyan szerves kémiai műhöz jussanak, amely egy kisebb 
igényű kézikönyv szerepét tölti be.”

Az 1949-ben elkezdett tankönyv a szerves kémia ha
gyományos felosztását követi. Az anyag kiválasztásánál a 
szerző három szempontot mérlegelt: az elméleti, a biológi
ai és az ipari jelentőséget. Miként az előképnek tekintett 
német Karrer-tankönyvben, a tárgyalásmód alapja itt is a 
klasszikus Kekulé-Couper-féle vegyértékelmélet és a 
van’t Hoff-féle sztereokémiái elmélet. De a könyvben már 
kezdettől fogva kellő súllyal szerepelnek a kémiai kötés 
elektronelméletével kapcsolatos kérdések és interpretációk 
is, amelyek akkoriban kerültek előtérbe, és amelyekkel a 
szerző maga is ez idő tájt kezdett behatóbban foglalkozni. 
Ebben szerepet játszott az általa ugyancsak fontosnak tar
tott amerikai Fieser-tankönyv koncepciója is. Alighanem 
csak saját megnyugtatására -  és a kiadó terjedelemmel 
kapcsolatos berzenkedésének leküzdésére -  szolgált, hogy 
ezek a modem elméleti részek apró betűsek lettek, a bioké
miai, ipari-kémiai és tudománytörténeti részekkel együtt. 
Irodalmi hivatkozások terjedelmi okokból nem kerülhettek 
be a könyvbe, de a további tájékozódást lehetővé teszik a 
szövegbe sűrűn beiktatott szerzői nevek és évszámok.

B ru ckn er G yőző  világéletében tartózkodott szaktárgyá
nak apodiktikus tárgyalásmódjától. A vegyületek szerke
zetét mindig igyekezett bizonyítani, reaktivitásukat indo
kolni. A vegyületeket -  ahogyan ő mondta -  sohasem a 
cilinderből húzta elő, hanem megadta prekurzorjaikat, 
visszavezetve a szintézisutat a legegyszerűbb kémiai forrá
sig. Az elméleti kérdések megoldását mindig fejlődésük
ben mutatta be, bizonyítva, hogy a szerves kémia nem holt 
ismeretanyag, hanem szüntelenül továbbfejlődő tudo
mány. Talán a természetes vegyületek tárgyalásánál sike
rült B ru ckn er  professzornak a leginkább hű képet adnia a 
korabeli szerves kémiai kutatás gondolatvilágáról és mód
szereiről. A pirrolvázas vegyületek vagy éppenséggel a 
szteroidok évtizedekig tartó szerkezetfelderítése -  amely a 
lebontás és szintézis klasszikus technikáját alkalmazta -  
B ru ckn er  interpretációjában lebilincselő kémiai regény 
vagy még inkább egy krimihez hasonlítható nyomozati 
munka leírása. Szinte sajnálhatjuk, hogy éppen ezek, a ké
miai gondolkodás csúcsát jelentő módszerek és az ezt tük
röző könyvbeli szövegrészek avultak el napjainkra, ami a

korszerű, de automatizált műszeres szerkezetvizsgálati 
módszerek elterjedésével függ össze.

B ru ckn er  professzor könyve írásakor elsősorban egye
temi előadásainak vázlatait használta vezérfonalként. Itt 
jegyezzük meg, hogy B ru ckn er  professzor mindig szaba
don adott elő, de előadásaira igen alaposan felkészült pre
cíz óravázlatai alapján. Ezt azonban nem tartotta elegen
dőnek, ezért az adott témakörre vonatkozó eredeti 
szakirodalmat részletesen is tanulmányozta. Ilyenkor a 
tankönyv szempontjából érdekes részeket egy nagyalakú 
spirális füzetbe kijegyzetelte, majd később hasznosította. 
Valljuk be, a tömörítés nem volt B ru ckn er  G yő ző  erőssége. 
Gyakran előfordult olyan eset, hogy egy kitűnő irodalmi 
összefoglaló cikk három oldalának tartalmából a tan
könyvben végül hat oldal lett, mert úgy vélte, hogy a dol
gokat rendesen el kell magyarázni.

Az összterjedelem ismeretében fel kell tennünk a kér
dést, a Bruckner-mű vajon tankönyv-e, avagy kézikönyv? 
Erre csak dodonai válasz adható: egy kézikönyv teljessé
gét és adatbőségét felvállaló tankönyv, vagy ha úgy tetszik, 
egy olyan kézikönyv, amelynek fogalmazása és formája 
mindvégig a tankönyvek igényeihez igazodik.

A többezer oldalas mű létrehozása B ru ckn er  professzor 
hallatlan egyéni érdeme és világviszonylatban is egyedül
álló. Kétségtelen, hogy ehhez közvetlen munkatársai is 
jelentős segítséget nyújtottak, akik cserébe ezen a munkán 
keresztül tanulhatták meg a szakszövegek írásának művé
szetét. Egyes fejezetek, fejezetrészek átírásával vagy meg
írásával a Bruckner-könyvekben munkatársként közremű
ködött K u csm á n  Á r p á d  (szénhidrátkémia, heterociklu
sos vegyületek kémiája), K a jtá r  M árton  (elméleti szerves 
kémia, biokémia), M ed zih ra d szky  K á lm án  (peptidek, fe
hérjék kémiája) és C sászár Já n o s  (izociklusos vegyületek 
kémiája).

A szakirodalmi adatok felkutatását és ellenőrzését, va
lamint a szerkesztési munkákat 1970-ig K ucsm án  Á rpád , 
ezt követően C sászár Já n o s  végezte el. Kezdetben a szer
kesztés távolról sem volt egyszerű, mivel a szerves kémiai 
szakszövegek esztétikus megjelenítéséhez az ötvenes évek 
elején itthon még hiányoztak a kiadói és nyomdai hagyo
mányok. Az Egyetemi Nyomda szerencsére hajlott az 
együttműködésre, így biztosítani lehetett a könyv egységes 
és szép külalakját az első kötettől az utolsóig.

Meglehetősen hosszú volt az az út, amely a kézirattól a 
szépen nyomtatott oldalakhoz elvezetett. Először is a javí
tásokkal és betoldásokkal sűrűn tarkított -  sokszor bizony 
nehezen olvasható -  kéziratot a Szerves Kémiai Tanszék 
könyvtárosa, L éva i G yuláné  szemet gyönyörködtető gép
irattá varázsolta. Közelebbről nézve ez óriási munkát je
lentett, hiszen mintegy 10 000 flekk elkészítéséről volt 
szó, mégpedig öt indigós példányban. Ezt a sziszifuszi 
munkát E d it asszony mindig derűsen végezte, nem hiába 
kapta főnökétől a „Sugár” becenevet.

A képleteket és ábrákat H erén y i L á sz ló  készítette el. 
Annak idején ő a képletrajzolásra egyedülállóan új techni
kát dolgozott ki, amely a nyomdai ólombetűk alkalmazá
sán alapult, és az eredmény kitűnően harmonizált a nyom
tatott szöveggel. A Bruckner-könyv esztétikus képleteivel
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bizony csak a mai igényes rajzolóprogramok termékei ve
hetik fel a versenyt.

A szedés és nyomtatás idején a tanszéki fiatal asszisz
tensek közül többen is bejártak az Egyetemi Nyomdába -  
még éjjel is — segítve a mindig készséges és munkájukat 
nagyszerűen értő mesterek munkáját. Ha a tördelés úgy kí
vánta, a jelenlevő néha beírt egy-két sort a szövegbe, vagy 
éppenséggel deleált ezt-azt. A jól végzett munka örömére 
ilyenkor „véletlenül’' előkerült az aktatáskából egy-egy be
csempészett palack is.

A könyv 1952-ben megjelent első kötetét Földi Zoltán, 
Müller Sándor és az akkor már közel 70 éves Zemplén Gé
za lektorálta. Földi és Müller részletes, igen pozitív kriti
kát adott. Javaslataikkal sokban segítették a szerzőt, főleg 
az ipari és az elméleti szerves kémiai részek szövegezésé
ben. Zemplén alig kétoldalas kritikája viszont sértő és lé
nyegében véve használhatatlan volt. Az akkori idők jel
lemzésére talán érdemes itt Zemplén professzort szó 
szerint is idézni.

„Első kifogásom a könyv tárgyalásmódjára vonatko
zik. ... A szerves kémia elméleti részeit túlzott mértékben 
előtérbe helyezi, úgy állítván be a dolgot, mintha az elmé
let volna mindennek a csúcspontja és a lényege, ... mint
ha az igazi, az élő, tehát a kísérleti szerves kémia csak ar
ra szolgálna, hogy az elméletet alátámassza. Ezzel 
szemben a valóság az, hogy a szerves kémia lényege a he
lyesen végrehajtott kísérletek összessége, ... ezekörökbe- 
csűek. Ezzel szemben az állandóan változó és sántikáló 
elméletek úgy ahogy igyekeznek magyarázatot találni a 
kísérlet tényeire, anélkül, hogy valaha is remény volna ar
ra, hogy ezt a célt el fogják érni. ... A szerző könyvében 
szereplő elektronszerkezetek olyan beállításban szerepel
nek, mintha azok megdönthetetlen örökértékű megállapí
tások lennének. Pedig bizonyos, hogy néhány évtizeden 
belül megdőlnek és helyükbe újabb erőltetett magyaráza
tok kerülnek majd. A könyvnek ez a hibája olyan, hogy 
semmiféle átdolgozással sem változtatható meg, mert a 
szerző legbelsőbb énjéből fakad. Az elmélet túlzott ki
domborítása miatt a könyv nehezen emészthető súlyos ol
vasmány, amely a kezdőknek bizonyára sok keserű órát 
fog szerezni. ... Majd a tapasztalat megmutatja, hogyan 
válik be.” Eddig az idézet. -  Az utókor kellő tisztelettel je
lenti: a könyv bevált!

Bruckner professzort ez az igaztalan kritika mélysége
sen bántotta. Ennek ellenére tárgyilagosan és hűvös ele
ganciával válaszolt. Felhívta a figyelmet a tetraéderes 
vegyérték-orientáció elméletére, amely rengeteg kísérleti 
tényt megmagyarázott, új utakat szabott a kutatásoknak, és 
76 év óta egyszer se lehetett rajtakapni „sántikáláson”. Ami 
az elektronelmélet zempléni kritikáját illeti, Bruckner rá
mutatott arra, hogy a század elején egyesek hasonló módon 
kritizálták az elektrolitos disszociáció elméletét, de a kri
tikusoknak és jóslataiknak nem lett igaza. Ebből a polémi
ából a Tankönyvkiadó is levonta a konzekvenciákat: a má
sodik kötettől kezdve Zemplén Géza helyett Bognár Rezső 
lett a könyv lektora, aki korrekt kritikát adott és valóban 
hasznos megjegyzéseket tett. A második kötet jóval későb
bi átdolgozását már csak Messmer András ellenőrizte.
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A tankönyvírás fárasztó óráit gyakran tette oldottá 
Bruckner Győző sajátosan szelíd tréfálkozása. Ennek 
egyik célpontja tanszéki professzortársa és könyvének 
egyik lektora, Müller Sándor volt, aki gyakran írta Bruck
ner egy-egy tankönyvi megállapításának margójára a meg
jegyzést: „Ezt kérem verifikálni”. Ezeknek a megjegyzé
seknek köszönhető egy humoros publikáció-parafrázis, 
amelyet Bruckner Győző írt a sohasem létező, múlt század- 
eleji Professor Ludwig Friedrich Sebastian Dunkelmann 
nevében, veretes ónémet stílusban. Bruckner ezzel az 
„apokrif dolgozattal” kívánta verifikálni Müller számára 
azt a primitív tényt, hogy az anilin-szulfát lúg hatására ani- 
linná alakul, amelyből sósav hatására anilin-hidroklorid 
képződik.

Egy alkalommal a „sasszemű korrektor” (B. Gy. kifeje
zése) észrevette, hogy a professzori kéziratban olvadás
pont helyett olvadásbont van írva, és diszkréten felhívta a 
szerző figyelmét a németajkúaknak arra a tévesztésére, 
hogy a magyarban a p-t b-nek, a k-t g-nek mondják és ír
ják, sőt mindez fordítva is igaz. A szerző „vette a lapot” és 
humoros válaszát így írta alá: Brof. Prugner Figdor.

Ma már nehezen hihető, hogy az 1950-es években el
várták a szerzőktől, említsenek minél több orosz nevet tan
könyveikben. Nagy felhajtás volt például az egyébként 
igen tiszteletreméltó Butlerov idézése körül. Bruckner pro
fesszor ezt hamiskásan így kommentálta: „Beírom nekik, 
ahányszor csak akarják, de mit fognak majd szólni túllihe
gő kollégáink, ha megtudják, hogy Butlerov spiritiszta 
volt?” A korabeli politikai elvárásoknak voltak ilyen néha 
humoros, de néha komoly felhangjai. Ideológiai okokból 
illett például a rezonanciaelmélet helyett mezoméria- 
elméletet írni, kerülni kellett a határszerkezet kifejezést, és 
a rezonancianyilak használatát. Ezzel együttvéve, e kényes 
tárgykörökkel kapcsolatban egyetlen hamis mondat se ke
rült be a könyvbe.

Végezetül érdemes néhány szót ejteni arról, hogy miért 
nevezhető Bruckner Győző könyve klasszikusnak. Ha e szó 
eredetét vizsgáljuk, sokféle jelentéssel találkozunk, ezek
ből azonban kiragadható három vonulat. Egy általános ér
telmezés szerint a klasszikus szó esztétikai kategória: min
taszerűt, elsőrangút, egyszerit és időtlenül hatót jelent. 
A stílusbeli értelmezés szerint a klasszikus mű magában 
foglal minden korábbi hibátlannak tartott stílust. Úgy vé
lem, hogy Bruckner könyve megfelel ezeknek a kritériu
moknak. Ha a klasszikus szót harmadikként valamely kor
szak jelölésére használjuk, akkor ez is vonatkoztatható a 
Bruckner-könyv esetére. Bruckner alkotói periódusa 
ugyanis egybeesik a kémia történetének azzal a korszaká
val, amely a vegyértékelmélet teljes kibontakozásától el
vezetett a szerkezet és reaktivitás elektronelméleti értelme
zéséig. Ebben a korban még lehetőség volt a szerves kémia 
teljes egészének ésszerű áttekintésére és interpretálására, 
ha nem kis fáradság árán is. Ez a korszak az információ- 
robbanással, a kísérleti technika és az elméleti módszerek 
forradalmi változásaival lezárult. Bruckner Győző tan
könyvi műve ezért korunkban már megismételhetetlen. 
Ezzel együtt is megállapíthatjuk, hogy mindaz, ami e 
könyvekben le van írva, szakmailag korrekt és ma is elfo
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gadott, legfeljebb az anyagkiválasztás arányait mondhat
juk részben elavultnak. így érthető, hogy a Bruckner- 
könyvsorozat 1952-ben megindult karrierje még az ezred
forduló táján sem fejeződött be, hiszen a hat Bruckner-kötet 
ma is megtalálható szerves kémikusaink könyvespolcán, és 
a legutolsó kiadvány az 1993-as évszámot viseli.

ÖSSZEFOGLALÁS

Kucsmán Árpád: Egy klasszikus szerves kémiai tankönyv tör
ténete. Megemlékezés a tankönyvíró Bruckner Győzőről 
A cikk leírja és elemzi egy egyedülálló magyar nyelvű szerves 
kémiai tankönyv történetét, amelyet Bruckner Győző, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem professzora írt hat kötetben, 4 230 ol
dalon. Az egyetemi hallgatóknak és a szerves kémiával foglalko
zó kollégáknak szánt mű első kötete 1952-ben jelent meg, a to

vábbiak 1955-1965 között. Számos új és átdolgozott kiadást kö
vetően az utolsó reprint kötet 1993-ban látott napvilágot.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 226 (2004)]

SUMMARY

Á. Kucsmán: The History of a Classical Textil ck on Organic 
Chemistry. In Commemoration o f  Professor Győző (Victor) 
Bruckner
The article describes and analyses the history o f the outstanding 
Hungarian textbook on organic chemistry (6 volumes, .4 230 
pages) written by Professor Győző (Victor) Bruckner (Eötvös Lo
ránd University, Budapest). The first volume o f this work dedi
cated to his students and colleagues appeared in 1952, the others 
between 1955-1965. Following numerous revised editions, the 
last reprint came out in 1993.

Egy tanítvány emlékezése Bruckner Győző professzor úrra*

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egykori tanítványa- 
ként, születésének 100. évfordulóján Bruckner Győző pro
fesszor úrra emlékezhetem. Szerencsés vagyok, hogy ta
nítványa lehettem, s főleg azért, mert az egyetem 
befejezése után 1958. és 1961. között három évet gyakor
nokként intézetében tölthettem. E sajnálatosan rövid há
rom esztendő, de különösen az a néhány hónap, melynek 
során reggeltől sokszor a késő éjszakába nyúlóan a labora
tóriumban együtt dolgoztunk, egész szakmai életem ala
kulása szempontjából meghatározó jelentőségű volt. Meg
határozó volt, mert egy olyan kutatási és munkastílust 
ismerhettem meg, melynek -  többek között -  a feltétlen 
szakmai alázat, a szerénység, az önmagunkkal szemben 
mindenkor támasztandó kétely és igényesség, a kutató
munka szeretete, az aprólékos műgond és precizitás voltak 
ismertetőjegyei. Ezek a tulajdonságok manapság -  bár
mily szomorú -  egyre kevésbé jellemzik a tudományos ku
tatást és a kutatót, sőt az élet szinte valamennyi területéről 
eltűnőben vannak. Kivételezettnek érzem magam, amiért 
közelről ismerhettem e nagyon más stílusú múlt egyik is
kolateremtő egyéniségét. Mindaz, amit Bruckner Győző
től, a tanártól, a kutatótól és távolról sem utolsósorban az 
embertől tanultam, szakmai tanácsai, emberi útmutatásai 
egész életemnek irányt szabtak.

Kutató vagy tanár? E két hivatás közül melyik állt kö
zelebb Bruckner Győző egyéniségéhez? Ő maga elsősor
ban tanárnak vallotta magát. 75. születésnapját köszöntő 
soraimra is a tanár válaszolt:

„Nagyon jólesett megemlékezésed! Mert mi is lehet a 
tanárember legnagyobb jutalma, amit munkájáért kaphat? 
Csakis tanítványainak ragaszkodó szerefete, mert ez tölti 
el azzal az érzéssel, hogy szerény képességének megfele
lően meg tudta tenni azt, ami tőle várható volt. Fokozza az

* A Magyar Tudományos Akadémián 2000. november 2-án elhangzott centená
riumi emlékbeszéd szerkesztett változata

**2100 Gödöllő, Palota-kert 6. A.

TOMASZ JENŐ**

örömteli érzést az, ha látja, hogy tanítványai boldogulnak 
az életben, és a tudományban magasabb szintre emelked
nek, mint ahonnan tanítójuk elindította őket.”

Hadd idézzek most az Eötvös Loránd Tudományegye
temen, 1976. december 2-án, tiszteletbeli doktorrá avatá
sakor mondott beszédéből néhány gondolatot, gyönyörű 
pedagógiai-kutatói ars poeticáját:

„Egyetemi szinten csak az oktathat eredményesen, aki 
aktív művelője tudományszakának. A kutatás folyamán 
szerzett tapasztalat, ha elég szorosan nem is érintkezik az 
egyetemi oktatás szelektált tematikájával, mégis tevéke
nyen hat az oktatásra, mert a kutató -  saját sikerén vagy 
éppen balsikerén okulva-jobban megbecsüli mások kuta
tási eredményeit, és megbízhatóbban értékeli azt a szelle
mi tevékenységet, amely a természet egy-egy titkának a 
megfejtéséhez vezet. Ebben a gondolatvilágban élve, szí
nesebbé válnak előadásai, s ezzel jobban felkelti hallgatói 
érdeklődését és figyelmét. De az egyetemi előadónak iga
zi örömet és élményt is jelent előadása akkor, ha hallgató
ival szoros kapcsolatot tartva megláthatja a fiatalság értel
mének és tudásszomjának visszasugárzását. Ez serkenti őt 
előadásának folytonos csiszolására, és az a gondolatme
net, melyet követ, új gondolatok forrásává válhat, s ezeket 
kutatásaiban is értékesítheti. Bizonyára az egyetemi okta
tásban hosszú éveken át szerzett tapasztalataim hatása alatt 
állok, ha ma is úgy vélem, hogy az egyetemi tankönyvek 
vagy a tanszékek által kiadott jegyzetek fontosak, sőt nél
külözhetetlenek ugyan, de nem pótolhatják az élő szó ere
jét, az oktató és a hallgató közötti közvetlen és élő kapcso
latot.”

Legendás óráit talán legjobban és legtömörebben a ne
ves gimnáziumi tanár, Vermes Miklós jellemezte. Kucsmán 
Árpád meséli, hogy meghallgatván Bruckner Győző egyik 
egyetemi szerves kémia óráját, Vermes Miklós a maga 
nyers stílusában így jellemezte az előadót: „Ez az ember 
nagyon érti a szakmáját és a tanítást, világosan ad elő, jól 
használja a táblát és a színes krétákat. Örülhettek, hogy
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ilyen főnökötök van.” Ez még az ötvenes évek elején tör
tént nem sokkal azután, hogy Bruckner Győzőt Szegedről 
Budapestre helyezték. Mondják, Vermes Miklós meglehe
tősen ritkán dicsért.

Bruckner professzor úr tisztelte hallgatóságát. Még hu
szonöt éves egyetemi előadói múlttal a háta mögött is min
den órájára készült. Az előadást megelőző este az órára ké
szülés jegyében telt. Ilyenkor sem színházba, sem 
hangversenyre, de még moziba sem lehetett elcsábítani.

Vizsgáztatási stílusát is a hallgató iránti tisztelet hatá
rozta meg. Még azt a vizsgázót is 50-60 percet faggatta, 
akit végül megbuktatott. Egyik vizsgán, melyen jelen vol
tam, kérdésemre, hogy az egészen különlegesen tájékozat
lan hallgatót ugyan miért nem küldi már haza, így vála
szolt: „Nézd, én már az első tíz percben tudom, ha valakit 
meg fogok buktatni, de az illetőt is meg kell győznöm, 
tényleg nem érdemli meg, hogy átmenjen a vizsgán.”

Milyen volt a Bruckner-tanszék hangulata, milyen volt 
Bruckner professzor úrral együtt dolgozni, laboratóriumi 
munkájához asszisztálni -  mindezt nehéz szavakba foglal
ni. Mégis megkísérlem a tanszéken eltöltött három év, el
sősorban az együtt átdolgozott pár hónap néhány számom
ra örökké emlékezetes epizódjának felelevenítésén 
keresztül valamiképpen érzékeltetni.

1959-ben a Szerves Kémiai Tanszék a REANAL 
Finomvegyszergyártól néhány nagy értékű organikus ve- 
gyület, többek között 100 g pentacén elkészítésére kapott 
megbízást. A Bruckner-tanszék szelleme abszolút demok
ratikus volt. A tanszékvezetőtől a legfiatalabb gyakorno
kig mindenki egyformán részesedett az ipari munkák be
vételéből, és a laboratóriumi asszisztencia is szépen 
keresett. Ugyanakkor az is természetes volt, hogy minden
ki legjobb tudása szerint, maximálisan kiveszi részét a 
könnyűnek egyáltalán nem ígérkező munkákból. Bruckner 
professzor úr a pentacén szintéziséért felelős csoporthoz 
csatlakozott, melynek későbbi felesége, Adrienn, akkor 
még Karczag Ivánná, Körmendy Károly, Mészáros Miomír 
és jómagam voltunk tagjai. Sajnos már csak ketten va
gyunk életben, Mió és én. Azért csatlakozott ehhez a cso
porthoz, mert 100 g pentacén elkészítése volt a megoldan
dók közül az egyik legproblematikusabb feladat. Egy 
esetleges kudarc pedig még a tanszék presztízsét is meg
nyirbálhatta volna. A szakirodalom áttanulmányozása után 
Bruckner professzor úr számára nyilvánvalóvá vált, hogy 
az anyag kívánt mennyiségben való elkészítése csak új el
járás kidolgozása révén lehetséges. Azonnal felismerte, 
hogy ennek az új szintézisnek legkézenfekvőbb kiindulási 
anyaga csakis a könnyen hozzáférhető pentacén-6,13-kí
non lehet, melynek redukciójával jutunk azután tervei sze
rint a pentacénhez. A kínon szintéziséhez szükséges ve- 
gyületek közül két anyagot -  úgy tűnt -  nem tudunk időben 
beszerezni. Bruckner professzor úr ekkor tanszékvezető
ből anyagbeszerzővé „avanzsált”. Ennek eredményekép
pen néhány óra múlva megjelent Lévai Júliusz barátunk és 
a Szerves Vegyipari Kutatóintézetből meghozta az egyik 
anyagot, s már másnap elmehettünk a Fémipari Kutatóin
tézetbe, ahonnét annyi négykilences tisztaságú alumíniu
mot bocsátottak rendelkezésünkre, amennyi -  mint később 
kiderült -  akár 1 kg pentacén előállításához is elegendő lett
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volna. Időközben Kucsmán Árpád, kinek mellesleg semmi 
köze nem volt a pentacén szintéziséhez, megtalálta a leg
egyszerűbb eljárást a kinonszintézis egyik alapanyagának 
előállítására. Mindezt csak azért említem, hogy érzékeltes
sem, mennyire egymást segítve dolgoztunk akkoriban a 
Bruckner-intézetben.

Minden feltétel adva volt tehát, hogy nekilássunk a 
szintézisnek. Néhány hét intenzív laboratóriumi munka 
után kezünkben volt a kínon. A kínon redukcióját pen- 
tacénné alumínium-ciklohexanoláttal sikerült megvalósí
tanunk. Az alumínium-ciklohexanolát képződés igen ve
hemens, exoterm reakció, olyannyira, hogy amikor kis 
léptékben először kipróbáltam, az egész reakcióelegy pil
lanatok alatt a Dimroth hűtőben jojózott. Szerencsére, volt 
helye ott bőven. Nem így az első nagyléptékű sarzsnál. 
Gyakorlatlanságom nem számolt azzal a ténnyel, hogy 
több liter folyadék nem fér el egy Dimroth-hűtőben. 
Bruckner professzor úr hiába kért, kezdjem már hűteni a 
forrásnak induló reakcióelegyet, én makacsul hajtogattam: 
„ez még semmi, professzor úr kérem, ez még semmi!” 
Egészen addig, míg a gázbevezető, kalcium-kloridos cső 
szanaszét nem repült, s a hűtőn és a lombik tubusain át nem 
kezdett kifelé zúdulni a forró ciklohexanol. Akkor persze 
már nyomtam a jeges-vizes fürdőt a lombik alá. Szegény 
professzor úr látván baklövésemet és következményeit, el
keseredésében hazament ebédelni. Valahogy azután sike
rült a reakciót megfékeznem. Ennek eredményeképpen a 
reakcióelegy nagy része a lombikban maradt. Bruckner 
professzor úr otthonról telefonált és kérte, annak ellenére, 
hogy minden bizonnyal nedvességet kapott, ne öntsük ki 
az alkoholátoldatot, hanem használjuk fel a redukcióhoz.

Ennek az első, végül is sikeres nagy sarzsnak a tapasz
talatai alapján Bruckner professzor úr megtervezte, meny
nyi kinont kell még feldolgoznunk, hogy megkapjuk a kí
vánt mennyiségű pentacént. Ketten, Mészáros Mió és én, 
biztosra akartunk menni s az összes rendelkezésre álló 
kinont fel akartuk használni. Bruckner professzor úr nem 
engedte, s igaza lett. Utóbb hálás voltam döntése miatt, hi
szen a megmaradt kinon elegendőnek bizonyult a reakció 
optimális körülményeinek későbbi megállapítására.

A pentacént a reakcióelegy centrifugálásával izoláltuk. 
Bruckner professzor úr ragaszkodott hozzá, hogy a centri- 
fügacsövek tisztítását és szárítását személyesen végezze. 
Fliába kérlelte laboránsunk, Vincellér Lajos bácsi, hadd 
mosogasson ő, nem hagyta. Ilyen gyönyörűségesen tisztá
ra suvikszolt és gondosan kiszárított üvegedényeket azóta 
sem láttam. Miért csinálta? -  kérdezhetnénk. A válasz -  
úgy gondolom -  egyszerű. Élvezte, szerette a laboratóriu
mi munkát, s jól tudta, hogy a mosogatás ennek a munká
nak egy igen fontos, egyáltalán nem lebecsülendő része.

Késő este volt, amikor elkészült ez az utolsó sarzs. Mé
száros Mióval elhatároztuk, megtréfáljuk a profot. Több
nek mondtuk az üres edény súlyát, mint az a valóságban 
volt. Úgy tűnt tehát, hogy a 100 g pentacénből hiányzik né
hány gramm. Csak amikor főnökünk arcán állandósulni 
láttuk a fegyelmezett szomorúságot, akkor vallottuk be tur
pisságunkat.

A pentacénszintézist s különösen alumínium-ciklo- 
hexanolátos baklövésemet Bruckner professzor úr élete
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végéig szeretettel emlegette. 1975-ben írta egy levelében: 
„Veled kapcsolatban is meleggé válik az emlékezés, ha ar
ra gondolok, milyen örömmel rotyogtattuk a ciklohexano- 
los löttyöt és lestük a frissen ledöngölt pentacén súlyát.” 
Négy évvel később pedig egy nukleotidos munkámra ref
lektálva említette: „milyen enyhe körülmények alkalmazá
sával lehet ezeket az amidokat reakcióra késztetni, nem 
kell ciklohexanolos főzés, a reakcióelegy a hűtőn át nem 
mászik fel a plafonra.”

Ebben a pentacénes időszakban sokszor késő estig dol
goztunk. Délután a munkát csak az 5 óra körüli teázások 
szakították meg. Ha ránk esteledett, átmentünk a Múzeum 
kávéházba vacsorázni. Egyik kedvenc édességemet, a 
Gundel-palacsintát, Bruckner professzor úrnak köszönhe
tem. Ott a Múzeum kávéházban kóstoltatta meg velem elő
ször. A munka nemegyszer úgy elhúzódott, hogy mire ha
zaindultunk, nemcsak a C épület, a Trefort-kert kapuit is 
bezárták. Hogy kijuthassunk a Múzeum körútra fel kellett 
vernünk mély álmából Stefán nénit, a portást. Néha már az 
utolsó villamos is elment. Ilyenkor Bruckner professzor úr 
taxin vitt haza. Jól benne voltunk már a nyárban, mikorra a 
100 g pentacén elkészült.

Mindnyájan megérdemelt szabadságunkra mentünk. 
Néhányan -  hajói emlékszem -Adrienn, Kucsmán Árpád, 
Szekerke Marika és én Tihanyba rándultunk pihenni. Pár 
napot Bruckner professzor úr is velünk töltött. Délelőttön
ként a Biológiai Kutatóintézet kertjében élveztük a nyári 
nap melegét, meg-megmártóztunk a Balatonban és jókat 
beszélgettünk. A prof. mesélt, anekdotázott -  többek kö
zött -  Trianonról, ahová, mint mondotta, Románia egy 
vagon nőt szállított, hogy a béketárgyalások szüneteiben 
az urak kellően felfrissülhessenek. Tudjuk, ennek meg is 
lett az eredménye! Sajnos egyik ebéd közben szóba került
I. Ferenc József. Bruckner professzor urat oly mértékben 
irritálta az uralkodó, hogy nevének puszta említésétől is 
ideges lett. Az ebéd befejeztével mérgesen mondta, oda a 
szokásos délutáni alvása, annyira felbosszantotta magát. 
Délutánonként felsétáltunk a levendulásba. Útközben a 
prof. kedvenc verseiből idézett, többek között Rilke tői, ter
mészetesen németül. Az egyik hegyoldali borospincében 
ott találtuk a gazdát. Szívesen marasztalt, hellyel kínált és 
remek muskotályt töltött poharainkba. Ott a borospince 
előtt a lócán üldögélve beszélt rá Bruckner professzor úr, 
hogy foglalkozzam tovább a pentacénnel, állapítsam meg 
a reakció optimális körülményeit.

Szeptember elején, amikor visszatértünk a tanszékre, 
Bruckner professzort a könyvtárban találtuk. Míg mi nya
raltunk, ő a rá jellemző alapossággal végigolvasta a pen
tacén irodalmat, és a kísérleti részt nem számítva megírt 
két cikket: egy előzetes közleményt a Tetrahedron Letters 
számára és a szintézist részletesen leíró dolgozatot, amely 
azután az előzetessel csaknem egy időben az Acta Chimi- 
ca-ban jelent meg. Amikor jegyzőkönyveink alapján neki
fogott a kísérleti rész megírásának, kitűnt, hogy az alko- 
holátkészítésben alkalmazott katalizátor, a szublimát 
mennyiségét sosem mértük le. Megkért -  emlékeink alap
ján -  legalább hozzávetőlegesen állapítsuk meg, mennyi

szublimátot használtunk? Természetesen megtettük, de 
megvallom őszintén, teljesen feleslegesnek tartottuk. 
Mondanom sem kell, megint igaza lett. Később ugyanis ki
tűnt, hogy a pentacénszintézis hozama szempontjából egy
általán nem közömbös az alkoholátképzésben használt ka
talizátor mennyisége.

Ősztől folytattam a pentacénes munkát. Bruckner pro
fesszor úr naponta megjelent a laboratóriumban, hogy tájé
kozódjék a kísérletek előrehaladásáról. A pentacén Diels- 
Alder-adduktumainak vizsgálata annyira felkeltette ér
deklődését, hogy néhány napra ismét bekapcsolódott a 
kísérleti munkába. Az eredményekből azután egy további 
pentacénes dolgozat született.

így korán megtanulhattam és meg is tanultam, miként 
lehet és kell egy ipari munkából tudományt csinálni?! 
A pentacénszintézis a gazdag bruckneri oeuvre-nek csu
pán egy kis epizódja, de még erre a munkára is ott találha
tó a hivatkozás L. F. Fieser: Reagents fór Organic Synthe- 
sis című alapvető munkájának első kötetében.

Ebből a csodálatos hangulatú intézetből önként senki 
nem távozott. Csak én kényszerültem elhagyására, mikor 
1961-ben kiderült, hogy az egyetemi pártbizottság Jóvol
tából” a Szerves Kémia Tanszéken még akadémiai állásra 
sem számíthatok. „Mindig is sajnáltam, hogy kénytelen 
voltál kiválni együttesünkből” -  írta Bruckner professzor 
úr már idézett levelében 1975-ben.

E néhány személyes emlék felelevenítése után szólal
jon meg az, ki a tanítványok nevében legméltóbb lett vol
na Bruckner professzor úrra emlékezni, legkiválóbb tanít
ványainak egyike, a körünkből oly fájdalmasan korán 
eltávozott drága barátunk, Kajtár Márton. 1980. március 
18-án a Farkasréti temetőben Bruckner Győző' nyitott sírja 
felett elmondott beszédéből idézek.

„Úgy él bennünk újra, ahogy valaha láttuk őt: a katedra 
magasában vagy a labor és a könyvtár meghitt műhelyé
ben, ereje teljében, fáradhatatlanul, életörömöt és derűt su
gározva. Látjuk őt közeledni a Trefort-kertben, újra maga
san és sudáran, ahogy a nap átragyog fiatalosan zilált ősz 
haján. Fülünkbe újra füttyszava csendül és a halkan mon
dogatott verssorok muzsikája. Érezzük, hogy itt él ben
nünk: az ismereteinkben és gondolatainkban, az agyunk 
forgásában, a szavainkban és a mozdulatainkban, de legfő
képpen erkölcsi ítéletünkben és magatartásunkban. Az ő 
öröksége kitörölhetetlen, az ő példája egy életre kötelez.”

ÖSSZEFOGLALÁS
Tornász Jenő: Egy tanítvány emlékezése Bruckner Győző pro
fesszor úrra
Az egykori tanítvány és munkatárs néhány személyes emlékének 
felelevenítése Bruckner Győző professzor úrról.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 229 (2004)]

SUMMARY
J. Tornász: A Pupils’s Memories of Professor Győző (Victor) 
Bruckner
Revival o f personal memories o f a pupil and cowoker about Pro
fessor Győző Brucbier.
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Emlékezés Müller Sándor professzorra* **

Életút

M ü lle r  S á n d o r  Aradon született 1903. október 12-én. 
Édesapja német származású katonatiszt, édesanyja kolozs
vári egyetemi tanár erősen magyar érzelmű leánya. Kö
zépiskoláit Kolozsvárott végzi, majd 1921-ben felveszik 
az Eötvös Collegiumba és a budapesti Pázmány Péter Tu
dományegyetem természetrajz-kémia tanári szakára. 
1925. június 22-től 1926. április 17-ig a budapesti Műegye
tem Szerves Kémia Intézetében doktorjelöltként Zem plén  
G éza  professzor laboratóriumában dolgozik. 23 éves korá
ban megvédi doktori értekezését és megszerzi középiskolai 
tanári diplomáját is. Néhány hónapig a Zemplén-intézetben 
dolgozik. Az 1927-28-as tanévben állami ösztöndíjasként a 
Berlin-Dahlem-i Max Planck Intézetben K urt H ess  profesz- 
szor munkatársa. 1928-36 között a Tihanyi Magyar Bioló
giai Kutatóintézet egyedüli kutatóvegyésze. 1929-30-ban 
mint állami ösztöndíjas egy éven át B urckhardt H elferich  
professzor munkatársa a greifswaldi, majd a lipcsei labora
tóriumban. Az 1932-33-as tanévben elnyeri a Rockefeller- 
ösztöndíjat és egy újabb évet tölt el Londonban A lexa n d er  
R o b ertso n  professzor mellett. Ezután néhány hónapig a 
Nápolyi Biológiai Intézetben dolgozik. 193 6-3 7-ben a 
Chinoin gyár kutatóvegyésze és szaktanácsadója. Első 
disszertánsa, M ó ricz  M á ria  ekkor védi meg doktori érteke
zését. 1938-ban adjunktusi állásra meghívást kap S zék i Ti
b o r  professzortól a Pázmány Péter Tudományegyetem
1. sz. Kémiai Intézetébe. 1940-ben magántanárrá habilitál
ják, 1943-ban nyilvános rendkívüli tanári kinevezést kap. 
Lényegében véve ő vezeti az intézeti kutatásokat, 1944-ig 
14 doktori értekezés készül el irányításával, a későbbiek
ben még újabb 13. 1943^18 között a Krayer lakkgyár ku
tatóvegyésze és szaktanácsadója. 1946-ban az MTA leve
lező taggá választja. 1953-ban Kossuth-díjjal tüntetik ki. 
1954-ben kinevezik az elméleti szerves kémia professzo
rává az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén. Tankönyvírási 
elfoglaltsága miatt kutatási tevékenysége egy évtizeden át 
szünetel, a Müller-team tagjai önálló kutatásokba kezde
nek. 1957-ben másodállás keretein belül kinevezik a 
Veszprémi Vegyipari Egyetem szerves kémiai tanszékének 
vezetőjévé. Utolsó aktiv kutatói periódusa az ELTE Szer
ves Kémiai Tanszékén az 1964-65 évekre tehető. 1964- 
ben átveszi az Acta Chimica Hungarica szerkesztését. 
1965 őszén megbízást kap az MTA Sztereokémiái Kutató- 
csoportjának vezetésére, de ezt a feladatát súlyos betegsé
ge miatt már nem tudja ellátni. M ü ller  S á ndor  1966. janu
ár 21-én Budapesten elhalálozott, a Farkasréti temető 
„akadémikus parcellájában” temették el.

* Müller Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
** ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Budapest
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KUCSMÁN ÁRPÁD”

Kutatás

M ü lle r  S á n d o r  kutatási tevékenységében öt fő terület kü
lönböztethető meg. A kezdeti e lső  terület (1925-26) a cel- 
lo b ió z  le b o n tá sá v a l  kapcsolatos. M ü lle r  S á n d o r  a mű
egyetemi Zemplén-laboratórium disszertánsaként azt a 
feladatot kapta, hogy dolgozzon ki eljárást egy redukáló 
diszacharid, a cellobióz Wohl-típusú lebontására, amelyre 
az eredeti módszer nem alkalmazható. A M ü lle r  által ki
dolgozott új eljárás (amely a glükozil-arabinózhoz 80%-os 
termeléssel vezetett el) később Zemplén-lebontás néven 
vált ismertté a szakirodalomban. Z em plén  ugyanis a cel
lobióz lebontásáról egy egyszerzős Berichte-cikket írt 
1926-ban, és M ü ller  S á ndornak  a cikk végén -  doktoran- 
dusz társaival együtt -  csak egy kurta köszönetmondás ju
tott. Ezért a nem túl etikus eljárásért 1958-ban M ü ller  S á n 
d o r  különös módon vett elégtételt. A „Kémiai Osztály 
Közleményei”-ben az általa írt nekrológ irodalomjegyzé
kében az 1926-os Berichte-cikk szerzőjeként nemcsak 
Z em plén  G ézát tüntette fel, hanem a kihagyott három fia
tal kémikust is, K iss  D énesi, C sűrös Z o ltá n t és saját magát.

M ü ller  Sán d o r  kapcsolata a Zemplén-iskolával tihanyi 
működése idején sem szakadt meg. így m ásod ik  kutatási 
területe (1929-34) a h id ro x i-a n tra k in o n o k  vizsgálatával 
függ össze. A kutatások célja az alizarin-glikozidok és 
analóg vegyületek szerkezetének szintézis útján való fel
derítése volt. Ehhez a témához szorosan kapcsolódott 
annak tisztázása, miként reagálnak az antrakinon-szár
mazékok különböző konstitúciós helyzetű hidroxilcso- 
portjai pl. glikozilezési reakciókban, és mi az esetleges kü
lönbségek oka. M ü lle r  S á n d o r  1932-34-ben kisérleti 
eredményeit mai szemmel nézve is korszerű módon értel
mezte és elektronképletekkel illusztrálta, ami akkoriban 
hazánkban még teljességgel szokatlan volt. Érdekes, hogy 
M ü ller  harminc év elmúltával visszatért ehhez a témához. 
A hidroxi-antrakinonokból nyerhető 9-iminoszármazékok 
hidrogénkötési viszonyait az UV-spektrumok felvételén 
kívül az akkoriban elterjedő IR-spektroszkópiai módszer
rel is vizsgálta munkatársai segítségével.

A h arm ad ik  kutatási terület (193CM11) a szénhidrátok 
kémiájához kapcsolódik. A közelebbi cél a cukor-epoxi- 
d o k  előállítása és reaktivitásuk vizsgálata volt. A H elferich  
professzorral végzett közös munka során megállapították, 
hogy részlegesen védett cukor-tozilészterekből bázis hatá
sára toluolszulfonsav kilépésével cukor-epoxidok képződ
nek, és ez a reakció a cukorkémiában először észlelt 
Walden-inverzióval jár. Később M ü ller  azt is megállapí
totta, hogy epoxid képződése csak akkor megy végbe, ha a 
tozil-észter melletti szénatomhoz transz-helyzetű hidroxil 
kapcsolódik. A cukor-epoxidok hidrolízisekor a gyűrű
képzéssel és gyűrűfelbontással járó kétszeres inverzió 
vagy visszavezet az eredeti cukorhoz, vagy pedig egy 
olyan sztereoizomert eredményez, amelyben két szomszé-
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dós szénatom konfigurációja megváltozott. A „kettős 
epimerizáció” módszerével Müller 1938-ban. a D-glü- 
kózból kiindulva eljuthatott a D-gülózhoz. A cukor-epoxi- 
dokkal végzett vizsgálatok Müller legtöbbet idézett mun
kái.

Müller Sándor negyedik, legalaposabban kiművelt ku
tatási területe (1942-54) a propenil-oldalláncú fenoléterek 
(izohomogenol, izoeugenol, anetol) dimerizációjával, a 
dimerek szerkezetvizsgálatával kapcsolatos. A témát Széki 
Tibortól örökölte, aki az azaronnal folytatott kezdeti vizs
gálatokat. Müller úgy vélte, hogy a dimer képződésével zá
ruló reakció szoros összefüggésben van a sztirolszármazé- 
kok ipari szempontból fontos polimerizációs reakcióinak 
általános mechanizmusával. Bő tíz év alatt Müller Sándor 
-  munkatársai segítségével -  bravúros munkával felderí
tette a dimerek konstitúcióját az akkoriban szokásos vizs
gálati módszerekkel, nevezetesen lebontás és szintézis út
ján. Miután az izohomogenol dimerjének konstitúciója 
ismertté vált és a lehetséges négy diasztereomer racemát 
közül sikerült hármat előállítani, Müller Sándor figyelmét 
a relatív konfigurációk megállapítására fordította. Ez an
nak idején kiemelkedő kutatói teljesítménynek számított, 
hiszen még nem alakultak ki, illetve hazánkban még nem 
voltak hozzáférhetők a manapság már rutinszerűen hasz
nált fizikai szerkezetvizsgálati módszerek, így elsősorban 
a röntgendiffrakció és az NMR-spektroszkópia, amelyek a 
térszerkezetre közvetlen felvilágosítást adhattak volna. 
Müller Sándor tehát a lehetséges klasszikus úton haladt. 
Ismert térszerkezetű vegyületek megfelelően kiválasztott, 
sztereospecifikusnak ismert reakcóit elemezte, és így ge
netikus kapcsolatok révén jutott el a három sztereoizomer 
racemát relatív térszerkezetéhez.

Müller Sándor 1951-52-ben összegezte a sztirolszár- 
mazékoknak tekintett propenil-oldalláncú fenoléterek 
dimerizációjának mechanizmusát. A ma is elfogadott in
terpretáció az atomkapcsolatok elektronelméletén alapult, 
amelyet néhány évvel azelőtt éppen Müller kezdett el aktí
van népszerűsíteni az egyetemeken és a magyar kémiku
sok körében.

Müller Sándor kutatói tevékenysége az ötvenes évek 
közepétől egy évtizeden át sajnálatosan szünetelt sikerte
len tankönyvírási kísérlete és a veszprémi szerves kémiai 
tanszék szervezési munkálatai miatt. Mindazonáltal pályá
ja alkonyán Müller Sándor figyelme egy ötödik kutatási 
területre, a propenil-oldalláncú fenoléter-dimerekkel gene
tikus kapcsolatban álló heterociklusos vegyületek, neveze
tesen az izobenzpiriliumsók kémiája felé fordult. Mun
katársai és egyiptomi aspiránsa közreműködésével e 
különleges szerkezetű heterociklusos vegyületek szerkeze
tét és reaktivitását vizsgálta.

Müller Sándor idegen nyelvű közleményeinek száma 
56. Ezeknek 60%-a a háború előtt a német nyelvű 
Berichte-ben jelent meg. A háború után folyóiratot váltott, 
kedvelt folyóirata a Journal of Organic Chemistry lett, 
amelynek szellemiségéhez kísérleteinek elméleti szerves 
kémiai alapokon nyugvó interpretációja közelebb állt. 
A diizohomogenol téma összefoglalóját és az ezt követő 
későbbi kutatási eredményeket az Acta Chimica Hunga-

rica-ban publikálta. Müller Sándor szívesen írt magyar fo
lyóiratokba is, főleg egy-egy kutatási területét összefogla
ló cikkeket. Magyar nyelvű cikkeinek száma 36.

Iskolateremtő tevékenységét jól jellemzi, hogy vezeté
sével 1937-50 között 27 doktori dolgozat készült el, pub
likációi nagyrészt ezeken a munkákon alapultak. Dok- 
toranduszai a vele eltöltött évek alatt nemcsak a szerves 
kémiai szintézis fortélyait sajátithatták el, hanem alapvető 
ismereteket szerezhettek az atomkapcsolatok elektronel
mélete, a reakciómechanizmusok korszerű értelmezése és 
a sztereokémia tárgyköréből is. A nála doktoráltak közül 
később többen jutottak jelentős szerephez a kémiai köz
életben. A háború előtti disszertánsak közül Nowotny Ala
jos, Szára István, Richter Péter, Toldy Lajos, Harasztiné 
Papp Melinda és Wilhelms Adrienn, a háború utáni munka
társak közül pedig Mészáros Miomir, Lempertné Sréter 
Magda, Vajda Miklós, Körmendy Károly, Kucsmán Árpád 
és Tornász Jenő neve érdemel külön említést.

Oktatás

Müller Sándor elévülhetetlen érdeme, hogy korszerű tudo
mányos érdeklődésére és közvetlen angliai tapasztalataira 
támaszkodva hazánkban ő vezette be az egyetemi oktatás
ba az elméleti szerves kémiát. A Budapesti Tudományegye
temen már 1936—37-től kezdve három tanéven át hirdetett 
egy féléves heti 2 órás speciális kollégiumot „Elméleti or
ganikus kémia” címmel, amely három részre tagolódott.
I. rész: A molekulák szerkezete; II. rész: Sztereokémia, mo- 
lekulavegyületek, szabad gyökök; III. rész: Tautomériák, 
intramolekuláris átrendeződések. Az 1939-40-es tanév el
ső felében azonban témát váltott, és a kísérleti kémia felé 
fordult. Ettől kezdve hét féléven át „Elméleti bevezetés a 
szerves kémiai gyakorlatokhoz” címen tartott előadásokat, 
heti 2 órában. Az 1942^13. tanév második felében doktor- 
jelölteknek szánta a „Szerves kémiai kollokvium” c. kur
zusát. Ezután Müller Sándor ipari elfoglaltsága miatt há
rom féléven át nem hirdetett előadásokat.

A háború után folytatódott a speciális kollégiumok so
rozata az alifás szénvegyületek (1945), a szerves vegyüle
tek (1946), a nagymolekulás szénhidrátok (1946), vala
mint a szerves kémiai kísérleti módszertan (1948) 
tárgyköréből. Úttörő jelentőségűek voltak újra meghirde
tett és korszerűsített elméleti szerves kémiai előadásai: 
1947-ben „A kémiai kapcsolat elmélete” , 1948-ban „Az 
elektronelmélet alkalmazása a szerves kémiában”,
1949-ben „Elméleti szerves kémia”. Az 1950-es évek vé
gén a Veszprémi Egyetem tanszékvezetőjeként szerves ké
miai főkollégium tartása is kötelességévé vált, amihez a 
kor szokásainak megfelelően jegyzetet is írt.

Müller Sándort az Eötvös Kollégiumból hozott kritikus 
látásmódja, minden akadémikus fensőséget elutasító de
mokratizmusa, szellemes és játékos kedvű beszédstílusa 
kollégái és hallgatói körében egyaránt népszerűvé tették. 
Előadásai sajnos nem bizonyultak példamutatónak, nem 
sokat készült rájuk, bizott rögtönzési képességében. Ennek 
ellenére hallgatói szerették és élvezték egyetemi óráit. Más 
oldalról viszont, mindaz amit leírt szinte tökéletes volt fel
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építésben, lényeglátásban, logikában, tömörségben. Publi
kációs stílusát tanítani lehetne, ötven éve írt tudományos 
dolgozatai ma is modemül hatnak. Úttörő elméleti szerves 
kémiai kurzusának 52 oldalas anyaga 1948-ban nyomta
tásban is megjelent a Magyar Kémikusok Lapjában, „Az 
atomkapcsolat a szerves kémiában” címmel. Ebben az idő
szakban Müller Sándor iparral kapcsolatos oktatási tevé
kenysége is említésre méltó. Tapasztalatai alapján össze
foglaló cikket írt a Mérnöki Továbbképző Intézet részére a 
lakkipari műgyantákról (1946). Később az 1951. évi Aka
démiai Osztályközleményekben olvashattunk összefogla
lót a műanyagiparban használatos lágyítóanyagokról.

Müller Sándor egyik lektora volt az 1952-től megjele
nő Bruckner-tankönyveknek. Ezt a munkát nagy kedvvel 
és figyelemmel végezte. Bizonyára örült annak, hogy 
Bruckner Győző megfogadja tanácsait, és kellő súlyt he
lyez az új elméletek kidomboritására. Müller egyébként 
„tankönyvellenes” volt. Úgy vélte, elég, ha a hallgatók a 
„kis Gróht” tudják, a többit majd „felszedik menet köz
ben”. Az elméleti szerves kémia hazai elfogadtatása és a 
Bruckner-tankönyvek sikere együttesen mégis arra inspi
rálták Müller Sándort, hogy az Akadémiai Kiadótól kapott 
megbízást elfogadva maga is belevágjon egy elméleti szer
ves kémiai tankönyv írásába, amihez megfelelő munkatár
sat talált Messmer András személyében. Úgy tűnt, hogy ki
tűnő páros alakult, hiszen Müller Sándor a szerves 
kémikusokhoz közel álló, a szemléletességet célul kitűző 
leíró oldalról, Messmer András pedig -  matematikai-fizi
kai ismeretei birtokában -  a kvantummechanika exakt ol
daláról kívánta megközelíteni a szóban forgó tárgyat. Saj
nos azonban e kétféle közelítésmód tízévi megfeszített 
munka ellenére sem tudott eredményt hozó kompromis
szumra jutni. A vég nélküli átírások megegyezés híján 
eredménytelenek voltak, a mű végül is nem készült el. Ami 
kettőjük munkájából fennmaradt: egy 1963-ban megjelent 
Acta Chimica cikk, amely a konjugált elektronszerkezetű 
vegyületek képletírásmódjával foglalkozik.

Magatartása

Nem lenne teljes a kép Müller Sándorról, ha nem ejtenénk 
szót magatartásának főbb vonásairól. Ezeknek kialakulása 
döntően az Eötvös-kollégiumi évekre, az ott uralkodó szel
lemiségre és íratlan törvényekre vezethető vissza. A kollé
gisták fő célkitűzése a korszerű és az átlagosnál jóval ma
gasabb szaktudás megszerzése volt. Nem véletlen, hogy 
évtizedekkel megelőzve kortársait, hazánkban éppen 
Müllert ragadták meg az angolszász elméleti szerves ké
miai iskola törekvései, és ő lett az új irányzat hazai szószó
lója. Régi emlék: a kollégiumi könyvtár szobáiban éjfélig 
égtek a villanyok, az asztaloknál a kollégisták kitartó szor
galommal olvastak, jegyzeteltek. így bizonyára nem vélet
len, hogy évtizedek múltán a Müller-laboratóriumot utol
jára éppen a tanár úr hagyta el, többnyire csak a zárórát 
jelentő esti 10 órakor. A magas nívóhoz társult szakmai 
pontosságot és nyelvtudást ugyancsak kollégiumi követel
ményként tartották számon: az ő esetében mindez egyér
telműen megnyilvánult publikációi hosszú sorában. Müller
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Sándor tökéletesen tudott németül és angolul, ami elősegí
tette publikációs tevékenységét és a külföldi kollégákkal 
való kapcsolattartást.

A kollégistákat annak idején megtanították arra, hogy 
tudományos vizsgálódásaikban éljenek a kritika teljes sza
badságával, és utasítsák el a tekintélyelvű állásfoglaláso
kat. Müller publikációiban és előadásaiban egyaránt kivá
ló vitapartnernek bizonyult. Csak szikár szakmai érveket 
fogadott el, elutasította a pöffeszkedő és magabiztos aka- 
démizmust. Kritikai attitűdje egyébként nem korlátozódott 
a tudomány területére. Nem volt előtte szent semmiféle 
dogmarendszer. Nem törődve a következményekkel, gu- 
nyoros humorával gyakran vette célba a fonákságokat, bár
mely területen is jelentkeztek azok. A tekintélyi elv eluta
sítását saját magával szemben is természetesnek érezte. 
Sohasem vette fel a nagy professzorra és akadémikusra jel
lemző magatartást, egyszerű tanár maradt, aki munkatársai 
és növendékei közt érzi jól magát. Deheroizáló hajlama ré
vén nemcsak akadémikus kortársait nevezte becenevükön 
még a nagy nyilvánosság előtt is, hanem elfogadta, sőt ma
ga is szívesen használta a ráragadt Epus nevet. Eötvös-kol
légiumi hagyománynak felelt meg az is, hogy professzor
társával, Bruckner Győzővel viccesen magázódtak és tanár 
úrnak szólították egymást, de mivel Bruckner volt a tan
székvezető, ő többnyire a főtanár úr megszólításban része
sült.

Különös módon keveredett benne a volt kollégistákra 
jellemző elitista magatartás és a mély demokratizmus. Va
lóban nem becsülte sokra azokat a kollégáit, akiket szak
mailag konzervatívnak, elmaradottnak, az új iránt érzéket
lennek tartott. Ugyanakkor a legnagyobb készséggel és 
természetes egyszerűséggel.konzultált érdeklődő fiatalok
kal, akiknek időt nem kímélve magyarázta el elképzelése
it munkájáról, a szerves kémia újszerű problémáiról. Vizs
gái is éppen az ilyen emberi párbeszédek miatt voltak 
élvezetesek és a delikvens számára is tanulságosak. A hu
mor éltető eleme volt, szívesen vett rész szarkasztikus
szellemes szópárbajokban. Nem volt idegen tőle a polgár
pukkasztó antisznobság és bizonyos szabadszájúság sem. 
Társaságában lenni mindenki számára élvezet volt.

Müller Sándort szakmai élete során gyakran érték mel
lőzések. Ezen a téren „korán kezdte”. 23 éves volt, amikor 
jegyzőkönyvének tanúsága szerint kidolgozta azt az eljá
rást, amelyet Zemplén-lebontás néven tartanak számon a 
szénhidrátkémiában. 1941-ben tudomásul kellett vennie, 
hogy főként a politikától vezérelt elvek miatt esélye sincs 
arra, hogy elnyerje a kolozsvári katedrát, vagy hogy nyolc 
évvel később kinevezzék vezető professzornak a pesti 
egyetemen. Hiába volt ő az, aki az elméleti szerves kémiát 
meghonosította hazánkban, a háború után majd egy évtize
dig tartott, míg Bruckner Győző energikus fellépésének 
köszönhetően 1954-ben végre kinevezték a pesti Szerves 
Kémiai Tanszék társprofesszorává, de ekkor már túl volt 
ötvenedik életévén. Ezekből a kudarcélményekből azon
ban környezete szinte semmit se érzékelt. Mindebben segí
tette nagyvonalúsága, egész életét átható önirónikus hu
mora, de főleg az, hogy az őt igazán érdeklő kutatásainak 
azért még ilyen körülmények között sem volt elháríthatat
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lan akadálya. A sors iróniája, hogy Müller Sándort akkor 
érték megtisztelő felkérések, amikor élete alkonyán már 
súlyos betegségével küzdött. Példamutató módon azonban 
ezzel sem volt terhére környezetének. 63 éves korában be
következett korai halála mindenkit megrendített.

ÖSSZEFOGLALÁS

Kucsmán Árpád: Emlékezés Müller Sándor professzorra
Müller Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából a szer

ző áttekintést ad Müller professzor életútjától, kutatói és oktatói 
munkásságáról, magatartásáról.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 232 (2004)]

SUMMARY

A. Kucsmán: Professor Sándor (Alexander) Müller was born 
100 Years Ago
The article describes the path o f life o f Professor Müller, includ
ing education, research work, teaching and habit.

Baranyai András -  Schiller Róbert: 
Statisztikus mechanika vegyészeknek

1-400. oldal, I-XIX. fejezet (ISBN 963 05 7993 6) 
Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 2003

A kémiai fizika ígéretes, új magyar nyelvű monográfia 
megjelenésével gazdagodott. Az elmúlt pár évtized alatt 
külföldön és nálunk is dinamikus fejlődésnek indult a 
transzportfolyamatok, nemegyensúlyi termodinamika, ká
osz és a kondenzált fázis kutatása számitógépes szimuláci
ós eljárások széles körű felhasználása és állandó fejleszté
se révén. A magyar vegyészképzés gazdag kötelező és 
választható tantárgy kínálata mostohán bánik a statisztikus 
mechanikával. Baranyai András és Schiller Róbert egyete
mi tanárok vállalkozása enyhíti ezt a hiányt, a könyvükben 
bár két különböző síkon, végül is meggyőznek bennünket 
arról, hogy a kémiában és rokon tudományterületein is 
eredményesen alkalmazhatók a statisztikus mechanika fel
kínálta módszerek.

A szemléletformálást alapvetően az első tíz fejezetben 
olvashatjuk el. Rendhagyónak tűnik a termodinamika átte
kintése, a színesen megírt fejezet rövid és az ajánlott iroda
lom nem túl bizalomgerjesztő az olvasónak. A főtételekkel 
és az entrópiával foglalkozó fejezetet követi az egyensú
lyok és a potenciálfüggvények sokoldalú alkalmazását be
mutató rész. A hagyományos képzésű kémikus megérti és 
örömmel nyugtázza, hogy Benedek Pál és Fényes Imre esz- 
széiben és könyveiben már találkozott velük. A lineáris 
irreverzibilis termodinamika elemei logikus felépítésben 
kerülnek tárgyalásra. Rendszerezik ismereteinket az infor
mációról, valószínűségről, stabilitásról, egyensúlyi fluktu
ációról, továbbá időbeli ingadozási jelenségről szóló 
V-VIII. fejezetek. Az a véleményünk alakulhat ki, hogy a 
jelenlegi matematikai és fizikai alapképzés anyaga sokszor 
bővítésre szorulhat a tételes megértés során. A sztochaszti
kus folyamatok, a diffúzió és Brown-mozgás két fejezete 
az előzőekben felhasznált ismereteket meghaladó absztrak
ciós eszközök birtoklását igényli, mégis a vezéregyenlet al
kalmazása (keletkezés -  eltűnés), továbbá a gyorsválaszú 
reakciórendszerek kémiai reakció zajának felvillantása iga
zi telitalálat. Schiller Róbert szakavatott, új szemléletű

munkája az első tíz fejezet, amely kerek, egységes és jól el
különülő része a könyvnek. Háromszáznál több számozott 
egyenlet, néhány ábra segíti az olvasót. Példák és feladatok 
megírása eredményesen segíthetné a szemlélet gyorsabb 
elterjedését és szélesebb körben való vegyészi alkalmazá
sát. Az olvasószerkesztő szubjektív könyvajánlatában fel
fedezni véli a két évtizede „Bevezetés a fizikai kémiába” 
címmel megjelent könyv értékeit, azóta azonban a társszer
ző Schiller professzor ezeket széles körű kémiai jártasságá
val kulturáltan tovább gazdagította.

A könyv második felének bemutatását Baranyai And
rás szerző tíz évvel ezelőtti egyik tanulmányából kiraga
dott mondattal vezethetjük be: „A termodinamikát mind a 
mai napig nem sikerült mikroszkópos, tehát mechanikai 
törvényszerűségekből kiindulva matematikai igényesség
gel levezetni” (GM). A tématerület nemzetközi elismert- 
ségű elméleti kémikusa ennek a felismerésnek indoklását 
és bemutatását lényegében hét fejezetben (XI-XVIII.) tár
gyalja. Bemutatja a mikroszkopikus viselkedés klasszikus 
mechanikai és egyensúlyi statisztikus mechanikai leírását, 
ismerteti a kaotikus molekuladinamikát. Korrelációs függ
vényeket ismertető fejezetében, a formalizmus nyújtotta 
lehetőségek logikus kiaknázása révén, előkészíti a gázhal
mazállapot és a folyadékállapot szigorú statisztikus me
chanikai módszerekkel történő tárgyalását is.

A számítógépes szimulációk köre, feladata, megvalósí
tása és eredményei magyarul is jól dokumentáltak, mégis 
hasznára válnak a kémiai átalakításokkal bajlódó olyan 
kollégáknak is, akiknek figyelmét az elegáns és informatív 
zárófejezet kelti majd fel. Baranyai András 200 oldalnyi 
munkájában 500 feletti számozott egyenlettel és néhány 
egyszerű ábrával didaktikusán segíti az elmélyedni szándé
kozó olvasót. A monográfia 15 oldal terjedelemben össze
foglalja, felsorolja fejezetenkénti bontásban a felhasznált 
jelöléseket, amit hat hasznos matematikai függelék követ.

A könyvtálaló szíves figyelmükbe ajánlja a szép kiállí
tású, unikális könyvet, amelynek megjelentetését a Ma
gyar Tudományos Akadémia és az Oktatási Minisztérium 
anyagi támogatása tette lehetővé, és amely elnyerte az 
Akadémiai Kiadó Nivódíját.

GM
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Fodorné Csányi Piroska:
Szervetlen kémiai nevezéktan II. kötet

(A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 
sorozat)

Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 2003.
(A kémia újabb eredményei, 92. kötet)

1-139 oldal, I-X V  (ISBN 963 05 8067 5)

Az Akadémiai Kiadó Rt. gondozásában és kiadásában, a 
szervetlen kémiában valóban hiánypótló egyértelmű sza
bályokra alapított, nemzetközileg már elfogadott nevezék
tan második kötete jelent meg. Fodorné Csányi Piroska 
gondos és szakszerű munkája a Tiszta és Alkalmazott Ké
miai Nemzetközi Unió (IUPAC) Szervetlen Kémiai Neve- 
zéktani Bizottsága 2001-ben megjelentetett újabb ajánlá
sait és kiegészítéseit világosan és kritikusan adaptálja.

Olvasóink számára röviden felvázoljuk a Fodorné 
Csányi Piroska -  Simándi László: Szervetlen kémiai neve
zéktan (MKE, Budapest, 1995) tárgykörét. A tízfejezetes, 
tíz táblázatot, egy függeléket és a tárgymutatót magába 
foglaló „piros könyv” két bevezető fejezete a kémiai neve
zéktan céljait és feladatait, módszereit és nyelvtanát írja le. 
Az elemekre, atomokra és atomcsoportokra vonatkozó 
szabályok ismertetését a kémiai képletekre vonatkozó 
alapvető tudnivalók, valamint a sztöchiometriai nevekkel 
kapcsolatos önálló fejezetek követik.

A szilárd anyagok megváltozott nevezéktanát leíró és 
rendszerező ismereteket a semleges molekuláris szervetlen 
vegyületek szubsztitúciós és koordinációs nomenklatúrájá
nak problémaköre követi, mintegy előkészítve az oxo- 
savakból leszármaztatott anionok, majd a koordinációs 
vegyületekkel röviden együtt tárgyalt fémorganikus komp
lexekre vonatkozó elnevezéseket és helyesírási szabályo
kat. A Szervetlen kémiai nevezéktan II. kötete szervesen il
leszkedik a leírtakhoz, folytatása annak.

Apolianionok az egyszerű anionok kondenzációja során 
jönnek létre, formálisan ezek geometriailag (topológiailag) 
oktaéderes, gyakran oktaéderes és tetraéderes kombináció
jú koordinációs övvel, szférával rendelkező központi ato
mokból állnak. A központi atom és a hozzákapcsolódó lig- 
andumok donoratomjai egyaránt helyettesíthetőek. A poli- 
anionok (foszfátok, arzenátok, molibdátok, niobátok, tanta- 
látok, vanadátok, volframátok) ismertetett nevezéktana az 
idetartozó származékok egyre növekvő fontossága okán is 
lassan a szilikátok közismerten jól rendszerezett leírásával 
azonos értékűvé válik. Apolianionok II. 1. fejezet nem 
könnyű olvasmány, mivel nevük és a hozzátartozó számok 
és betűk hosszú sorát tartalmazza, azonban megkönnyíti ezt 
az I. 9. fejezet fellapozása.

A módosított izotóp-összetételek, az izotóposán helyet
tesített és jelzett vegyületek alkalmazása egyre növekvő 
elterjedtségnek örvend nemcsak a kémikusok munkájában 
(analitika, szerkezetfelderítés, reakciómechanizmus). A 
gyógyszerkutatók, molekuláris biológusok, klinikai orvosok 
számára is közös nyelv, a szabályok és elnevezések haszná
lata egymás pontos megértésének eszköze lehet. A harma
dik fejezet tetrapirrolok fémkomplexeinek szisztematikus 
elnevezése a biokémia, bioszervetlen kémia és szervetlen 
kémia oktatásában, művelésében, tanulmányozásában je
lent segítséget. A triviális neveket a IUPAC biokémiai és 
kémiai bizottság együttes ajánlását (1986) tartalmazó köz
leményében részben megváltoztatta és egyben ki is terjesz
tette a nevezéktant. A porfirinek, klorinok, klorofillok és 
bilánok triviális nevei, ezek kémiai szerkezete a javasolt 
származással kerülnek ismertetésre.

A nitrogéntartalmú egyszerű vegyületek gazdag válasz
tékából alapvető fontosságú származék és nagyipari termék 
közül is figyelemre méltóak a nitrogén-hidridek. A hidridek 
szervetlen vegyületek alapvetően, azonban sok származó
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kuk tulajdonságaik alapján szervesnek is tekinthető. A szer
vetlen kémia az additív, míg a szerves kémia a szubsztitúci
ós nevezéktant részesíti előnyben. Ezek összhangját és 
szisztematikus irányzatuk érvényesítését indokolt szabá
lyokba foglalni. A nitrogén-hidridek szisztematikus és tri
viális nevei az ún. alaphidridekből származtathatók le, ak
kor is, ha hidron addícióval kationok, vagy ha akár 
hidronelvesztéssel anionok elnevezése a feladat (hidron a 
H+-kation általános neve). A hidron elnevezés bár sok za
vart és félreértést kívánt elkerülni, mégis 1995-ös hazai be
vezetése óta megjelent monográfiák, tankönyvek, szakdol
gozatok, értekezések szövegkörnyezetében nem került 
használatra. A nitrogén-hidridekből leszármaztatott ligan- 
dumok névalkotása látszólag nem jelent nehézséget, gyak
ran azonban a ligandumok eltérő jellegű funkciója és jelle
ge (semleges molekula, amfoter kation vagy anion, esetleg 
gyök) a szisztematikus elnevezést körülményessé teszi.

A három vagy több elemet tartalmazó semleges láncve- 
gyületek neve katéna, az anionja katenát és a kationja 
katénium. A semleges többatomos gyűrűs vegyület a cik
lus, anionját ciklium, míg kationját ciklát elnevezéssel ír
juk le. A láncbeli és a gyűrűben lévő atomok számát [n] 
jellel adjuk meg, amelyet közvetlenül a katéna, avagy a 
ciklus elé írunk kötőjellel. A fejezetben leírtak részletesen 
ismertetik a főláncot alkotó elemek neveit, a főlánc kivá
lasztását, a láncok számozását és a névalkotást. A gyűrűs 
vegyületekre vonatkozó szabályok többségükben nem szén
atomokból álló ciklusok leírására szolgálnak. Sorra kerül
nek azok a szabályok, amelyek a gyűrűatomok számozásá
nak kiindulási helyét, irányát és módszereit ismertetik. 
Leírásra kerülnek az összetett oldalláncos szerkezetű lánc- 
vegyületek, policiklusos és vegyes lánc- és gyűrűsvegyü- 
letekre vonatkozó szabályok kiterjesztései is szemléletes 
diagramokon. A kalitkavegyületek és a koordinációs ve
gyületek rövid nevezéktani összefoglalása zárja le a II. 5. 
fejezetet.

A grafit természetes ásványi nyersanyag, karbon módo
sulat megatonna nagyságrendben kerül felhasználásra a 
kohászatban, az elektrokémiai technológiai iparágban. 
A kis sűrűségű j ó  hővezető-képességű, elektromos áramot 
jól vezető, hőálló szerkezeti anyagot réteges szerkezete 
(grafitrács) alkalmassá teszi arra is, hogy kémiai elemek
kel, ionos vegyületekkel vagy molekulákkal vegyületeket 
képezzen. A grafitrács két szénrétege közé a vendéganyag 
beépül, és ott kiterjedt vendégszerkezet alakul ki. Ezek az 
így keletkezett vegyületek a grafit .interkalációs vegyüle- 
tei. A grafittal képzett interkalációs komplex szerkezetek 
lényegesen eltérnek a nem grafittal képzett gazda-vendég 
vegyületektől. Az alapvetően szervetlen kémiai vegyület- 
család osztályozása, vegyületei képlettől független leirása, 
a kialakult szerkezet rétegződési sorrendjének, rácsának 
jelölése mindenképpen hiánypótló, egyaránt fontos része a 
szervetlen kémiai nevezéktannak és az interdiszciplináris 
anyagtudománynak.

A hat függelékből, mint érdekességet külön kiemeljük a 
transzfermiumelemek elnevezésével foglalkozó esszét és a 
leptoncsaládba tartozó, rövid élettartamú, könnyű hidro
génmag szerepét átvevő pozitív müon nevezéktanát.

A kémiai szaknyelvünk stílusát és helyesírását az igé
nyes tartalmú és szép kiadású Szervetlen kémiai nevezék
tan II. kötete javítja és gazdagítja.

Kedves kötelességünknek érezzük, hogy a Magyar Ké
mikusok Lapja tisztelt olvasóinak figyelmébe ajánljuk az 
ismertetett könyvet.

A Magyar Kémikusok Egyesülete kiadásában megje
lentetett Fodorné Csányi Piroska -  Simándi László: Szer
vetlen kémiai nevezéktan (1995) és Nyitrai Józse f- Nagy 
József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC -  nevezék
tanához (1998) kötetek még megvásárolhatók, 1 500 -  
1 500 Ft-ért. GM
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Személyi hírek

Az MTA új kémikus tagjai
Nagy tisztelettel tesszük közzé az MTA 2004. májusi Közgyűlésén a Kémiai 
Osztályba beválasztott új tagok tudományos eredményeit.

Rendes tagok

Orbán Miklós
1939-ben született Ászáron. Az ELTE tan
székvezető egyetemi tanára. Szakterülete: 
nemlineáris kémiai dinamika. 1998-ban lett 
levelező tag.

Taggá választása óta fontosabb tudomá
nyos eredményei: az általa korábban előál
lított oszcillátor családokat új variánsokkal 
bővítette [Faraday Disc.,120 (2001) 11]; 
kémiai mechanizmust javasolt több oszcil
láló reakció működésének értelmezésére 
[Phys. Chem. Chem. Phys., 4 (2002) 127]; 
új fizikai-kémiai rendszereket alkalmazott 
mozgó kémiai hullám ok [J. Am. Chem. 
Soc., 120 (1998) 3118] és stacionárius min
tázatok [J. Phys. Chem., 103 (1999) 36] 
előállítására, tanulmányozására. H ivatko
zásainak száma >1 800. 1990-ben Széche- 
nyi-díjjal tüntették ki.

Fonyó Zsolt
Budapesten született 1943-ban. Szakterüle
te: vegyipari műveletek. A BME tanszék- 
vezető egyetemi tanára. Levelező taggá 
1998-ban választották meg.

Új irányt nyitott a folyamattervezés té
makörében, az általa publikált elveket és 
módszereket világszerte felhasználják a fo
lyamatszintézisnél. Folytatja az energiain
tegrációs eljárások (Comp. Chem. Eng. 25, 
119, 2001), a hibrid elválasztó folyamatok 
algoritmikus szintézisének (Chem. Eng. 
Proc. 41, 631, 2002, AIChE Journal, 48, 
2524, 2002) kutatását.

Legújabb kutatásai a környezetbarát fo
lyamatok tervezésének integrált stratégiá
jának fejlesztését célozzák. 34 megvalósí
tott vegyipari üzem tervezője, technológiai 
fejlesztésének tém avezetője, 7 könyv, 7 
könyvrészlet és 303 tudományos dolgozat 
szerzője, független hivatkozásainak száma 
mintegy 1 300.

Hollósi Miklós
Budapesten született 1941-ben. Az ELTE 
tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterüle
te: konformációvizsgálat a kiroptikai spekt

roszkópia módszereivel. 1998 óta levelező 
tag.

Taggá választása óta 37 publikációt 
(Shatás: 88) írt peptidek, fehérjék és más 
biológiailag hatásos vegyületek térszerke
zetének vizsgálatáról, összes független hi
vatkozása >1 500; két nemzetközi konfe
renciát szervezett a biológiai kiralitás és a 
cirkuláris dikroizmus témáiban, melyekről 
összefoglaló dolgozatokat is írt (Chem. 
Rév. 103 1917-1954 (2003); Advances in 
Biochirality, pp 185-196 (1999)). Tudomá
nyos együttműködést hozott létre egy zág
rábi intézet és két francia egyetem kutatói
val, melyek eredményeképpen 11 dolgoza
tot publikált.

Gál Sándor
1933-ban született Farm oson. Szűkebb 
szakterülete: termoanalitika. A  BME kuta
tó professzora. 1993-ban lett levelező tag.

A tagság elnyerése óta tovább folytatta 
kutatói tevékenységét, elsősorban a szer
vetlen anyagok termokémiai vizsgálatában, 
melyet továbbra is a kutatás és a gyakorlati 
ipari alkalmazás együttes szempontjai je l
lemeztek. Legjelentősebb ipari méretben 
m egvalósított szabadalma a kristályos 
szorbitgyártás. 1993 és 2002 között 17 köz
leménye jelent meg. Az eddig megjelent 
134 közleményére több mint ötszázan hi
vatkoztak.

A BME Vegyészmérnöki Kar dékánja 
(1988-1996). A Magyar Köztársasági Ér
demrend K özépkeresztje kitüntetettje 
(1998). Tagja volt az MTA Vagyonkezelő 
Kuratóriumának, jelenleg a Felügyelő Bi
zottság tagja.

Szabadváry Ferenc
1923-ban született Kőszegen. Levelező tag 
1995-ben lett. Azóta is intenzív tudomá
nyos és tudományos-közéleti munkát vé
gez. Jelentős műve: A magyarországi ké
mia művelődéstörténete c. könyv (Mundus, 
Bp., 1998. 163 old.), mely a Magyar mű
veltség 1100 éve sorozatban jelent meg. Je
lentősek az ezredfordulóval kapcsolatos 
rendezvényeken tartott előadásai (MTA

Közgy. előadások, 2000. 1013-1020), an
gol nyelvű közlem ényei (Hungary, MTI, 
Budapest 2000. 328-329). 1995 óta 3 
könyve és 41 közleménye jelent meg. Részt 
vett a MTA tagjai 1825-2002 c. könyv 
szerkesztésében, az MTA, MTESZ rendez
vények előkészítésében.

Levelező tagok

Nyiredy Szabolcs
1950-ben született Budapesten. Szakterüle
te: növénykém ia és elválasztástechnika. 
A  Gyógynövény Kutató Intézet Rt. elnök
igazgatója, az SE c. egyetemi tanára, az 
ELTE magántanára. Doktori fokozatát 
1991-ben szerezte.

2 könyv társszerzője, 3 könyv és 14 mo
nográfia társszerzője és szerkesztője, 17 
szabadalom, 22 könyvfejezet, 140 közle
mény szerzője. Munkáira 1 500 feletti füg
getlen hivatkozást kapott. Külföldön 36 
plenáris előadást és vendégprofesszorként 
11 kurzust tartott, 14 nemzetközi és 17 ha
zai konferenciát szervezett.

Nevéhez fűződik a „PRIZMA” folya
dékkromatográfiás optimalizálási rendszer 
(HRC & CC 8, 186, 1985; J. Liq. Chro- 
matogr. 12,95, 1989), a rotációs planárkro- 
m atográfia (J. Chromatogr. A  1000, 85, 
2003), az on-line HPTLC (J. Planar Chro
matogr. 15, 454, 2002), több kényszer- 
áramlásos extrakciós eljárás kifejlesztése 
(J. Chromatogr. 523, 43, 1990; Chroma- 
tographia 57, 291, 2003) és a tebain ipari 
kinyerésének technológiája, növényi kom
ponensek izolálási stratégiája, minőségi és 
mennyiségi elemzésének feltételrendszere. 
Több nem zetközi és hazai tudom ányos 
szervezet és szakfolyóirat szerkesztőbizott
ságának tisztségviselője. A J. Planar Chro
matogr. és a Gyógyszerészet főszerkesztő
je. Tagja az MTA K ém ia Doktori Tudo
mányos, az Analitikai Kémiai, a Gyógysze
résztudományi Komplex Bizottságnak és 
az OTKA Kémia I. zsűrinek.

Szakmai kitüntetései: Waksmundzki-, 
Koritsánszky-, M edical Academ y o f 
Lublin, Societas Pharm. Hung., Schulek-, 
Cvet-, Dabis-emlékérem.

Pukánszky Béla
1950-ben született Debrecenben. A BME 
M űanyag- és Gum iipari Tanszékének
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tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatási te
rülete: határfelületi kölcsönhatások, és 
szerkezet-tulajdonság összefüggések vizs
gálata heterogén polim er rendszerekben. 
Doktori értekezését 1994-ben védte meg. 
Legjelentősebb eredm ényeit a heterogén 
polimer rendszerekben uralkodó határfelü
leti kölcsönhatások tanulmányozása során 
érte el. Modellt állított fel az ilyen anyagok 
folyási feszültsége összetételfüggésének 
leírására (J. Mater. Sci. Lett. 7, 160, 1988), 
m elyet később kiterjesztett a szakítószi
lárdság (Composites 21, 255, 1990), vala
mint a törési jellemzők (Polymer 36, 1617, 
1995) leírására is. Az utóbbi időben kutatá
sai kiterjednek a poliolefinek degradációjá- 
nak vizsgálatára (Polymer 41, 8401,2000), 
illetve nanokompozitok (J. Macromol. Sci., 
Phys. B 4 1 ,1249, 2002), valamint biológia
ilag lebontható polimerek tanulmányozásá
ra is. Tudományos közleményeinek száma 
139, több könyvfejezet és 4 egyetemi jegy
zet szerzője vagy társszerzője. Közlemé
nyeire 876 esetben hivatkoztak.

1980-81-ben egy évet töltött az akroni 
egyetemen (USA).

Több nemzetközi és hazai szakmai és 
tudományos szervezet tagja vagy tisztség- 
viselője. Jelenleg a Műanyag Munkabizott
ság és az Anyagtudományi és Technológiai 
Komplex Bizottság elnöke.

Hargittai Magdolna
1945-ben született Pécsett. Szűkebb szak
területe: m olekulaszerkezet-kutatás. Az 
MTA-ELTE Szerkezeti Kémiai Tanszéki 
K utatócsoport tudom ányos tanácsadója. 
Doktori fokozatát 1992-ben szerezte. 
Tudományos közleményeinek száma: 90, 
emellett 17 könyvfejezetet és 6 könyvet írt, 
12 könyvet szerkesztett. M unkáira közel 
1 500 független hivatkozás történt.

Szakterülete a kis molekulák szerkeze
tének kutatása elektrondiffrakcióval és más 
kísérleti módszerekkel, valamint kvantum- 
kémiai számításokkal. Legfontosabb ered
ményei: a Jahn-Teller-hatás első geometri
ai kísérleti igazolása gázfázisú moleku
lákban (J. Am. Chem. Soc., 1997, 119, 
9042); a relativisztikus hatások szerepének 
kimutatása arany-halogenidekben (J. Am. 
Chem. Soc., 2000, 122, 3127), új típusú 
arany-jodidok és nehéz alkálifóldfém-halo- 
genid dim erek felism erése (Chemistry, 
A European Journal, 2001, 7, 3657). Kuta
tási eredményeiről felkérésre összefoglaló 
cikket írt a világ egyik legrangosabb kémi
ai folyóiratába (Chemical Reviews, 2000, 
100, 2233). Társszerzője a szimmetria ké
miai vonatkozásaival és a kiemelkedő tu
dósok életével foglalkozó nagy sikerű 
munkáknak.

mkl

Tudományos szervezeti tisztségei: 
Structural Chemistry: könyvbírálat-szer- 
kesztő; Advances in M olecular Structure 
Research: társszerkesztő; Candid Science: 
szerkesztő.

Tudományos kitüntetései: Széchenyi- 
dij (megosztva) (1996), D.Sc.h.c., Észak- 
Karolinai Egyetem (2000)

Antus Sándor
1944-ben Szegeden született. Szűkebb 
szakterülete: természetes eredetű vegyüle- 
tek kémiája és kiroptikai spektroszkópia. 
A DE Szerves Kémiai Tanszékének tan
székvezető egyetemi tanára, a TTK tudo
mányos dékánhelyettese. Doktori értekezé
sét 1992-ben védte meg. Két könyv 
társszerzője, 225 közleménye (ebből 106 
közlemény SCI folyóiratban) jelent meg, 
ezekre 731 független hivatkozás történt.

A tallium-organikus vegyületek kémiá
ját a természetes eredetű flavonoidok és N- 
heteroanalógjaik szintézisével (J. Chem. 
Soc. Perkin I. 1972, 305), és a fenolok 
dezarom atizációs módszerével [J. Org. 
Chem. 41, 282 (1976)] számottevően gaz
dagította. Széles körben alkalmazott mód
szert dolgozott ki izoflavanonok [Synthesis 
7, 574 (1981)] és máj védő hatású flavano- 
és neolignánok (Liebigs Ann. Chem. 1990, 
1147) szintézisére. A hipervalens jódve
gyületek fenolkémiai alkalm azásával (J. 
Chem. Soc. Perkin I. 1999, 379) az oxéni- 
umionok kémiáját szélesítette és új szinte
tikus utat nyitott meg természetes eredetű 
O-heterociklusok előállítására is. Elsőként 
állította elő a grizeofulvin antibiotikum 
alapvázát, a grizánt [Tetrahedron 42, 5637 
(1986)]. Egyszerű krom atográfiás és en
zimkatalizált [Tetrahedron Asymm. 4, 334 
(1993)] módszert talált O-heterociklusok 
rezolválására, és kiroptikai szabályt fogal
m azott meg O-heterociklusok abszolút 
konfigurációjának meghatározására (J. 
Chem. Soc. Perkin I. 2000, 453). Tudomá
nyos kitüntetései: Zemplén Géza-díj 
(1984), Széchenyi-díj (2000).

Külső tagok

Csizmadia Imre Gyula
Állampolgársága: kanadai 
Születési hely, idő: Budapest, 1932. 10. 30. 
Tudományos 
fokozat, cím: PhD
Tudományterület: elméleti szerves kémia, 

természetes vegyületek 
(peptidek stb.) számí
tógépes szerkezetvizs
gálata

Jelenlegi
munkahelye,
beosztása: University o f Toronto

Department 
o f Chemistry 
professor emeritus 
SZTE Orvosi Vegytani 
Intézet
Szent-Györgyi-ösztön- 
díjas professzor

Csizmadia Imre az elméleti szerves kémia 
nemzetközileg elismert kutatója, az ab inti- 
tio módszer egyik bevezetője és első alkal
mazója, a kvantum kémiai számítások 
kiemelkedő művelője. Több folyóirat szer
kesztőségi tagja és a J. Mól. Structure 
(THEOCHEM) főszerkesztője. Nemzetkö
zi folyóiratokban 425 tudományos cikke, 
illetve könyvfejezete jelent meg, ezekre ed
dig több ezer független hivatkozást kapott. 
Tizenkét könyve közül a legfontosabbak: 
Computational Theoretical Organic Chem
istry (Reidel, 1981); Handbook of Gaussi
an Basis Sets (Elsevier, 1985); Computa
tional Advances in Organic Chemistry: 
M olecular Structure and Reactivity 
(Kluver, 1991) és a Basic Principles o f 
Organic Chemistry (Quirk Press, 1997).

Pavláth E. Attila
Állampolgársága: amerikai 
Születési idő: 1930. 03. 11.
Tudományos
fokozat, cím: a kémiai tudományok

kandidátusa
Tudományterület: fluorkémia, majd

mezőgazdasági kémia
Jelenlegi
munkahelye,
beosztása: Western Régiónál

Research Center 
kutatóprofesszor

Pavláth Attila a BME Vegyészmérnöki Ka
rán 1952-ben szerzett diplomát. 1954/1956 
között az MTA KKKI kutatója. 1958-ig 
Kanadában a M cGill egyetemen végzett 
kutatómunkát, 1967-től az USA Földműve
lésügyi Minisztériumának kaliforniai inté
zetében több mint 50 évig végzett kutatáso
kat.

A fluorkémia területén több mint 30 
éven keresztül publikált. A komplex fluo- 
rokation felfedezése elősegítette az amerikai 
űrkutatást. A ’70-es évek energiaválsága 
alatt a szénhidrátok pirolízisének vizsgálatá
val hozzájárult a biomassza felhasználásá
hoz. 110 feletti publikáció és 25 szabadalom 
szerzője, 3 könyvet és több fejezetet írt. 
1973-tól aktívan részt vesz a 165 000 tagú 
Am. Chem. Soc. életében, 2000-ben elnöke. 
Pást presidentként a nemzetközi (és a ha
zai!) kapcsolatok fejlesztésével foglalkozik.
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Guttman András
Állampolgárság: 
Születési hely,

amerikai-magyar

idő: Pécs, 1954. 08. 16.
Tudományos 
fokozat, cím: kémiai tudomány 

doktora
Tudományterület: kapilláris elektro

forézis, mikrofluidika, 
bioanalitika

Jelenlegi
munkahelye,
beosztása: Diversa Corporation, 

Chemical R&D 
tudományos 
csoportvezető

Guttman András az ezredforduló kémiáját, 
biológiáját, orvostudományát új alapokra 
helyező genomika, proteomika fejlődését 
megalapozó korszerű bioanalitika (kapillá
ris elektroforézis, mikrochipek fejlesztése 
és gyakorlati alkalmazása) nemzetközileg 
magas szinten elismert kiemelkedő szemé
lyisége, amit 5 könyve, 26 könyvfejezete, 
több mint 130 tudom ányos publikációja 
(kumulatív hatástényező 392; független hi
vatkozások száma több mint 3 000), a szak
terület 6 vezető folyóiratában betöltött 
szerkesztőbizottsági tagsága, 14 megvaló
sult szabadalma is jelez.

Számos neves külföldi egyetemre tör
tént vendégprofesszori meghívása mellett 
kiemelendők négy hazai egyetemmel kiala
kított kooperációs kapcsolata, amelyeknek 
nagy jelentősége van a korszerű bioanali
tikai kultúra hazai elteijesztésében.

Tiszteleti tagok

Lichtenthaler, Frieder W.
Állampolgárság: 
Születési hely, 
idő:

Tudományos 
fokozat, cím: 
Tudományterület:

német

Heidelberg, 
1932.01. 19.

PhD, D.Sc. 
szerves kémia, 
szénhidrátkémia

Jelenlegi
munkahelye,
beosztása: Darmstadti Műegye

tem
professor emeritus

Lichtenthaler professzor a Darmstadti 
Műegyetem emeritus professzora a tradíci
ókkal bíró német szénhidrátkémia egyik ki
emelkedő és meghatározó egyénisége. Kari 
Freudenbergnél a Heidelbergi Egyetemen 
tanult kémiát, Friedrich Cramernél enol- 
foszfátokról készítette doktori értekezését. 
Posztdoktori éveit Berkeley-ben Hermann 
Fischernél töltötte, akinek halála után a Ki
otói Egyetemmel alakított ki igen termé
keny együttműködést. Számos amerikai és 
26 japán posztdoktor dolgozott mellette a 
Darmstadti M űszaki Egyetemen, ahová 
1968-ban professzori kinevezést nyert.

Tudományos munkássága a szénhidrát
kémia területére esik, am elyeket királis 
szintonokként használt természetes szerves 
vegyületek szintézisére. Mintegy 300 tudo
mányos közleménye, számos szabadalma,
több könyve jelent meg. A munkáira törté
nő hivatkozások száma meghaladja a két-
ezret.

Van der Pias, Henk C.
Állampolgárság: holland
Születési hely, 
idő: Voorhout, 

1929. 04. 05.
Tudományos 
fokozat, cím: professor emeritus
Tudományterület:
Jelenlegi
munkahelye,

szerves kémia

beosztása: University o f 
Wageningen, 
the Netherlands 
professor emeritus

Van dér Plas professzor tudományos érdek
lődése a következő területeket öleli fel: 
piridinszármazékok kémiája, tele- és cine- 
szubsztitúciók, heterociklikus gyűrűtransz
formációk, inverz D iels-Alder-reakciók, 
enzimek alkalmazása a szintetikus szerves 
kémiában. Kutatócsoportjával egy új típusú

nukleofil szubszitúciót: az ún. ANRORC 
mechanizmust ismerte fel és tanulmányoz
ta részleteiben. Tudományos munkásságát 
kb. 400 közlem ényben, 20 összefoglaló 
közleményben, és több monográfiában tet
te közzé. A heterociklusos kémikusok kö
zül elsőként kapta meg a Heterociklusos 
Kémiai Nemzetközi Díjat.

Wüthrich, Kurt
Állampolgárság: svájci
Születési hely,
idő: Aarberg (Svájc),

1938. 10. 04.
Tudományos
fokozat, cím: PhD, professzor
Tudományterület: biológiailag fontos

molekulák szerkezete, 
elsősorban NMR 

spektroszkópiával
Jelenlegi
munkahelye,
beosztása: ETH Institut für

Molekularbiologie 
und Biophysik 
professor
The Scripps Research 
fnstitute Cecil H. and 
Ida M. Green Visiting 
Professor
o f Structural Biology

Kurt Wüthrich kapta meg a 2002. évi kémi
ai Nobel-dij felét. Az indokolás a követke
ző volt: „fór his development o f nuclear 
magnetic resonance spectroscopy fór deter- 
mining the three-dimensional structure of 
biological m acrom olecules in solution” . 
K itüntetését a tudom ányos világ már jó  
ideje indokoltnak tartotta. A biológiailag 
fontos nagym olekulák térszerkezetének 
NMR meghatározásával már régóta foglal
kozik. Érdeklődése a módszertani fejleszté
sen kívül a szerkezeti problémák megoldá
sára is irányul. Óriási aktivitású tudós, 
nagy nemzetközi tekintélynek örvend. Ide
jé t jelenleg Svájc és Kalifornia között oszt
ja  meg.

Kiválóságainknak tisztelettel gratulálunk.

A 2004. évi Varga József Díjak átadása

Ünnepi eseménynek volt a színhelye 2004. 
április 19-én a Magyar Tudományos Aka
démia székháza, amikor a Műszaki Kémiai 
Komplex Bizottság kibővített ülésén sor 
került az idei Varga József Díjak átadására. 
A díjakat Fonyó Zsolt akadémikus, a Varga 
József Díj Tudományos Tanácsának elnöke

nyújtotta át a díjazottaknak, akik ezután az 
általuk választott témában előadást tartottak 
tevékenységüknek egy jellemző területéről.

A  Varga József Érmet a Tudományos Ta
nács 2004-ben Dobó Lászlónak ítélte oda. 
Az érem átadását követően Fonyó Zsolt 
laudációban mutatta be a díjazottat, ismer

tetve szakmai életútját, a magyar kőolajipar 
és vegyipar fejlesztése, irányítása érdekében 
végzett munkássága főbb állomásait.

Dobó László 1951-ben kapta meg ve
gyészmérnöki oklevelét a Budapesti Mű
szaki Egyetemen. Életútját Varga József 
tanítványaként, majd közvetlen munkatár
saként kezdte, és a nála megtapasztalt mun
kastílus, szemlélet és szellem meghatároz
ta teljes későbbi pályafutását.
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Első munkahelye a Varga Józse f által
1951-ben alapított és haláláig vezetett 
Nagynyomású Kísérleti Intézet volt, ahol 
bekapcsolódott a mindig gyakorlati célokat 
szem előtt tartó, a magyar gazdaság számá
ra időszerű feladatokat kitűző ipari kutatás
ba, nemcsak laboratóriumi szinten, hanem 
félüzemi, majd ipari méretekben is. E kuta
tások szénhidrogénelegyek, többek között 
a nagylengyeli nehéz kőolaj hidrogén-kör- 
folyamatos katalitikus átalakítására irá
nyultak.

1959-től a VEGYTERV-ben, majd a be
lőle kivált OLAJTERV-ben az első hazai 
katalitikus benzinreformáló üzem (Komá- 
rom-Szőny) előkészítésén, tervezésén, léte
sítményfelelősként dolgozott. Technológiai 
osztályvezetőként irányította a Dunai Kő
olajipari Vállalat propános bitumenmente
sítő üzemének tervezését, majd létesítmé
nyi főmérnökként a finomító bővítésének 
munkálatait. 1970-ben a Nehézipari M i
nisztériumba helyezték át, itt kezdetben a 
Beruházási Főosztály Vegyipari és Alumí
nium ipari O sztálya, majd az Ipari M i
nisztérium  Vegyipari Szakértő Csoportja 
vezetőjeként a tágabb vegyipar állami 
nagyberuházásainak minisztériumi szintű 
előkészítése és ellenőrzése volt a feladata. 
Innen 1984-ben a VEGYTERV igazgatójá
vá nevezték ki, ezt a pozíciót 1990-es nyug
díjazásáig betöltötte.

A környezet védelme egész pályafutása 
során, mindenkori feladataihoz kapcsolód
va, érdeklődésének középpontjában volt. 
Tagja volt több ilyen tárgyú nemzetközi 
egyezm ényt előkészítő és aláíró magyar 
delegációnak. Nyugdíjba vonulása óta eb
ben a témakörben végez tanácsadói tevé
kenységet, jelenleg is a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium részére.

„A kőolaj-feldolgozás fejlesztésének 
szépségei és furcsaságai egy tervező sze
mével” című előadását három jellegzetes 
fejlesztési lépés köré csoportosította.

Az első lépés a nagy oktánszámú motor
benzin előállítására szolgáló platina-katali
zátoros benzinreformáló üzem létesítése 
volt. A döntés az ’50-es évek végén szüle
tett, az üzem a ’60-as évek elején épült meg 
Szőnyben. Az üzemet eredetileg az NDK- 
ból tervezték beszerezni, de mivel az nem 
lett volna elég korszerű, végül is a holland 
COMPRIMO mérnök-vállalkozó céggel a 
legmagasabb technikai színvonalú üzemet 
sikerült megvalósítani. Az akkori hazai szin
tet messze meghaladó üzem (jellemző voná
sok: izometrikus csőszakasztervek, 1:33 
léptékű makett, gőzturbina-hajtású turbó
kompresszor, kis nyomásesésű gázcirkulá
ció, minősített hegesztők, 100% varratrönt- 
genezés, minden varrat a hegesztő egyéni
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jelével azonosítva) zökkenőmentes üzembe 
helyezésében a Nagynyomású Kísérleti In
tézet munkatársai is közreműködtek.

A második lépés egy új, nagy teljesít
ményű finomító létesítése volt Százhalom
battán. Korszerű nyugati üzemek beszerzé
sére nem volt lehetőség, így azokat 
államközi szerződés keretében, típustervek 
alapján a Szovjetunióból szerezték be. A tí
pustervek átnézése és ellenőrzése után 
azonban azok korszerűtlen vagy indokolat
lanul túlméretezett berendezéseit nem vet
tük meg, a kritikus helyekre nyugati vagy 
hazai berendezések kerültek (pl. irányítás- 
technika, kenésnélküli kompresszorok, me
chanikus töm szelencés szivattyúk, egyes 
hőcserélő-csoportok). így alkotó mérnöki 
munkával, alapvetően szovjet típustervekre 
és szállításokra alapozva, azoknál lényege
sen magasabb műszaki színvonalú üzeme
ket sikerült létrehozni.

A harmadik lépés a ’70-es, ’80-as évek 
fordulóján a katalitikus krakkoló üzem lé
tesítése volt a Dunai Finomítóban, az érté
kesebb fehéráruk mennyiségének növelése 
és minőségének javítása érdekében. 
Az olajipar egyes vezetői egy nyugat-euró
pai példa helytelen értelm ezése alapján 
megpróbálták a katalitikus krakkolóra vo
natkozó döntés m egváltoztatását elérni. 
A hibás értelmezés kellő megvilágításával 
az üzem végül is az eredeti tervek szerint 
épült meg, és illeszkedik optimálisan mind 
a Dunai Finomító, mind az ország termék-, 
illetve energiahordozó struktúrájába.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem Díját a Tudományos Ta
nács Pátzay György egyetemi docensnek 
ítélte oda.

Pátzay György vegyészmérnöki diplo
máját 1975-ben szerezte a Budapesti Mű
szaki Egyetemen. Ettől kezdve folyamato
san a Kémiai Technológia Tanszéken 
dolgozik, először kutatói, majd 1990-től 
oktatói státusban, jelenleg docens. 1981- 
ben egyetemi doktori, 1995-ben kandidátu
si fokozatot szerzett.

A tanszék oktató munkájában kezdettől 
részt vesz: vegyész-, gépész- és közleke- 
désmémök hallgatókat, a paksi főiskolai és 
a környezetvédelmi szaküzemmémök- és 
szakmémökhallgatókat oktat, laboratóriu
mi méréseket, számítási gyakorlatokat ve
zet. A környezetvédelem, a tüzeléstechni
ka, az atom technika és a számítógépes 
modellezés részterületeiről számos elő
adást tart más egyetemi karokon. 1994-ben 
angol nyelven két hónapos tanfolyamot tar
tott a Delfti Műszaki Egyetemen. Szakdol
gozatok, diplomamunkák témavezetője.

Kutatási területe a radioaktív és egyéb 
vizes hulladékoldatok szelektiv tisztítása,

az elektrokémiai korrózió, anyagátadási és 
áramlási folyamatok számítógépes model
lezése. 1980-83 között vendégkutatóként a 
Dubnái Egyesített Atomkutató Intézetben 
dolgozott, biológiai minták aktivációs 
elemzésének számítógépes kiértékelésével 
foglalkozott. Szabadalmaztatott eljárást 
dolgozott ki a kis- és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékoldatok szelektív fel
dolgozására és végleges elhelyezésére. 
1999-ben a Dunastyr vállalat vízkezelő 
technológiájának átalakítását vezette.

1997-ben elnyerte az OMFB műszaki 
fejlesztési téma pályázatán az „Energiata
karékossági intézkedések környezetvédel
mi összefüggéseinek hatáselemzése” cím
mel meghirdetett stratégiai tanulmány 
elkészítésének jogát, ezt az OMFB 2 millió 
Ft-tal támogatta. 1998-ban két minisztéri
um felkérésére részt vett a „Magyarországi 
energia és környezet, helyzetelem zés és 
jövőkép” stratégiai tanulmány elkészítésé
ben. Számos előadást tartott és tart az ener
giatermelés, a környezetvédelem, a hulla
dékkezelés kémiai technológiája területén.

Az EU Joule-programja keretében sike
res technológiai kutatásokat folytatott a 
geotermikus kutakban lejátszódó vízkőki- 
válási és korróziós jelenségek tanulmányo
zása témakörben, nagylaboratóriumi lépté
kű mérőberendezést épített, aktivitások 
meghatározására alkalmas számítógépes 
programokat készített.

1999-ben négyéves Széchenyi Profesz- 
szori Ösztöndíjat nyert el. 44 tudományos 
cikket írt, ebből 16 lektorált.

A díjátadás után „A Paksi Atomerőmű 
radioaktív oldatainak szelektív tisztítása” 
címmel tartott előadást.

A kis- és közepes aktivitású hulladékol
datok szelektív tisztításával kapcsolatos 
kutatásokba 1975-ben kapcsolódott be a 
Kémiai Technológia Tanszéken. E kutatá
sokkal mintegy elébe kívántak menni a ké
sőbb megépítésre kerülő Paksi Atomerőmű 
radioaktív hulladékoldataival kapcsolatos 
feldolgozási, tárolási problémák megoldá
sának. Első kutatási eredményként ammó- 
niumionokkal előkezelt mordenites zeolit- 
tufa alapú céziumszelektív granulált ioncse
rélő anyagot fejlesztettek ki, melyet az 
atomerőmű híg, ún. „csurgalékvizeinek” 
tisztításánál próbáltak ki sikerrel. A nyolc
vanas években az erőműben tárolt nagy só
tartalmú és erősen lúgos sűrítmények cézi
um -izotópjainak szelektív eltávolítására 
kálium -nikkel-hexacianoferrát(II) alapú 
granulált ioncserélőt hoztak létre, melyet 
diplomamunkák és ipari megbízások kere
tében az erőműben több lépésben ki is pró
báltak. Már 1992-ben észlelték, hogy az 
erőmű egyes tartályaiban eltérő kémiai és
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radiokémiái tulajdonságú sűrítményeket tá
rolnak, ezek közül legalább kettő dekonta- 
minációs tevékenységből származó oxál- 
sav, citrom sav és EDTA komplexképző 
vegyületeket tartalmaz jelentős mennyiség
ben, és ezek a vegyületek károsítják a 
cianoferrát alapú ioncserélőket, így az erő
mű által megvásárolt finn SELION CsTreat 
céziumszelektív ioncserélőt is. A probléma 
kiküszöbölésére javaslatot tettek. Az erő
mű igényt tart az általuk kifejlesztett sze
lektív ioncserélőre is a drága finn szorbens 
részbeni kiváltása céljából.

Kutatócsoportjával együtt részt vesz a 
paksi üzemzavar következményeinek elhá
rításában, jelenleg feladata a vegyészeti 
technológiai tanácsadás, valamint a kelet
kezett radioaktív oldatok transzurán és 
aktinida izotópjainak szelektív eltávolításá
val kapcsolatos kutatások.

A Veszprémi Egyetemi Díj kitüntetettje 
2004-ben Kotsis Levente egyetemi docens.

Kotsis Levente 1965 óta három év meg
szakítással a Veszprémi (Vegyipari) Egye
tem oktatója. Kezdetben László Antal pro
fesszor mellett dolgozott, az ő irányításával 
készítette el doktori dolgozatát összetett 
vegyipari m űveleti egységek anyag- és 
energiamérlegei témában. Ezt követően 
Szolcsányi Pál professzor munkatársaként 
kezdett el foglalkozni az adszorpciós folya
matok anyagszétválasztásra való felhasz
nálásával, elsősorban a permanens gázok 
szétválasztására használható nyomásváltó 
adszorpciós folyamatokkal. Ebben a témá
ban több szabadalom társszerzője is, kandi

dátusi értekezésének (1983) is ez a tárgya. 
Mintegy 15 éven keresztül foglalkozott a 
komponensátvitel transzportelméleti prob
lémáival, elsősorban szilárd-fluid rendsze
rekkel, ezeken belül is az adszorpciós és a 
membránfolyamatok vizsgálatával.

Az 1970-es évek közepén átvette Szol
csányi professzortól a transzportelmélet tan
tárgy oktatását. E tantárgyhoz szorosan kap
csolódó laboratóriumi gyakorlatot alakított 
ki munkatársával, s a tantárgyat azóta is fo
lyamatosan oktatja.

1989-ben professzora megbízásából ki
dolgozta a Vegyipari M űveleti Tanszék 
önálló ágazatának (ma szakiránynak neve
zik), a Finomkémiai Műveleti Ágazatnak 
az oktatási tematikáját. A fő tantárgy okta
tását a tanszék oktatói közösen -  egymás 
között megosztva -  végzik, a hozzá kap
csolódó laboratóriumi gyakorlat vezetésére 
Kotsis Levente kapott megbízást, és ellátja 
ezt azóta is. Mint a Vegyészmérnöki Intézet 
Akkreditációs és Tantervi B izottságának 
tagja, folyamatosan részt vesz mind a tan
tárgy, mind az egész szakirány oktatásának 
korszerűsítésében. A finomkémiai művele
ti képzés keretében számos diplomadolgo
zat és doktori értekezés témavezetője volt.

„Vegyipari alapanyagok és energia bio
masszából” című előadásában áttekintette 
azt a kutatási tevékenységet, amelyet az el
m últ 3 évben a Veszprémi Egyetem  Ve
gyészmérnöki Intézete Kooperációs Kuta
tási Központjában, név szerint felsorolt 
munkatársaival végzett, a NITROKÉMIA 
2000 támogatásával.

M egvizsgálva Magyarország energia- 
háztartását megállapítható, hogy az 1 000 
PJ/év energiafelhasználás 20-30%-a lenne 
fedezhető biom assza bázison. Ehhez a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Energeti
kai Tanszéke által kezdeményezett kísérle
ti energetikai ültetvények legszélesebb kö
rű telepítésére lenne szükség.

Az előadásban áttekintette azokat a te
matikus átalakítási módokat (pirolízis, tel
jes elgázosítás), melyekkel a biomassza jól 
kezelhető anyagokká, leginkább H2-, CO-, 
C 0 2- és CH4-tartalm ú gázzá alakítható. 
Ez a gáz közvetlenül felhasználható ener
giaterm elésre, illetve a XX. század első 
felében kidolgozott szénalapú szintézisgáz- 
gyártási technológiákhoz hasonló módsze
rekkel kémiai nyersanyaggá alakítható 
(C 0 2- és H-,S-eltávolítás, kátrány és metán 
parciális oxidációja szén-monoxiddá) pl. 
m etanol szintézishez. Bem utatott egy 
Ausztriában (Repotec, Güssing) működő 
energiacentrumot, amely 4,5 MW villamos 
teljesítményű, egyidejűleg a település hőel
látását is biztosítja.

A hazai energiahordozó-árak összeve
tése alapján (földgáz és a Tatai Parképítő 
Rt. faaprítéka) levonható az a következte
tés, hogy a biomassza alapú energiaterme
lés gazdaságos, nem is beszélve a megúju
ló energiahordozó felhasználásából eredő 
környezetvédelmi előnyökről. Minthogy az 
energiahordozó decentralizáltan termelhe
tő, a kisebb kapacitású (5-10 MW) erőmű
vek tűnnek előnyösnek.

Mándy Tamás

Görög Sándor akadémikus kitüntetése

A Firenzében 2004. május 2. és 6. között 
megrendezett 15th Symposium on Pharma
ceutical and Biomedical Analysis (PBA) 
ünnepélyes m egnyitóján Görög Sándor 
akadémikusnak a szimpózium elnöke át-

nyújtotta a PBA 2004 Award-ot. Ezt az ér
demérmet hagyományosan a szim póziu
mok tudományos bizottsága szavazza meg 
a gyógyszer- és orvos-biológiai analitika 
területén dolgozó, arra érdemesnek talált

kutatónak. Az ezüst plaketten a következő 
szöveg olvasható: „The Scientific Commit
tee o f P.B.A. 2004 to Professor Sándor Gö
rög in recognition o f his long, active and 
substantial scientific contribution, F lo
rence, Italy, May 2, 2004”.

Sz. I.

Egyetemi oktatók kitüntetései

„KitaibelPál-emlékérem a környezettudományért” 
kitüntetésben részesültek:

Berecz Endre, a kémiai tudomány doktora (Miskolci Egyetem); 
Dobos Tibor, a mezőgazdasági tudomány doktora (Nyugat-ma
gyarországi Egyetem); Schultheisz Zoltán adjunktus (Veszprémi 
Egyetem); Stefanovits Pál, az MTA rendes tagja (Szent István 
Egyetem); Szebényi Imre, a kémiai tudomány doktora; Széchy Gá

bor, a kémiai tudomány kandidátusa; Szlávik János, az MTA dok
tora (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem).

„Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért" kitüntetésben 
16 egyetemi oktató részesült,köztük a kémikus társadalom 
alábbi tagjai:

Berecz Endre (ME), De Jonge János, Mészáros Pál, Sági Mihály, 
Schultheisz Zoltán (VE), Stefanovits Pál (SzIE), Szebényi Imre 
(BME).

Sz.I.
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IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia
Kolozsvár, Babe°-Bolyai Tudományegyetem, 2003. november 14-16.

2003-ban az Erdélyi Magyar Műszaki Tu
dományos Társaság (EMT) Kémia Szak
osztálya kilencedik alkalommal rendezte 
meg az immár hagyományos Vegyészkon
ferenciáját. Ez alkalommal a konferencia 
Kolozsvárott a Babej-Bolyai Tudomány- 
egyetem központi épületében zajlott nagy
számú (230) résztvevő jelenlétében. A 
konferencia m egnyitóját és köszöntőket 
követően plenáris előadások hangzottak el, 
m elyek kitekintést adtak az új kutatási 
eredményekre.

Az első előadást Sohár Pál, az MTA 
Kémiai Szakosztályának képviselője tar
totta. Előadásából megism erhettük egy 
hosszú tudom ányos munkásság eredm é
nyeit, különböző 1,3-heteroatomos hattagú 
ciklohexán-kondenzált heterogyűrűs ve- 
gyületek példáján keresztül a konformáci
ós szerkezetigazolás lehetőségeit. Láthat
tunk példát a gyűrűs cisz-transz izomerek 
szerkezetének meghatározására siftreagens 
technikával. Az együttes NM R-röntgen- 
diffrakciós mérések lehetőségét nyújtottak 
helyzeti izom erek szerkezetigazolására 
fenil-szubsztituált-N -m etil-benztiazinok 
rendhagyó konformációjának meghatáro
zására. Az előadás utolsó része fi-amino- 
sav típusú norbornán-vázas vegyületek 
levulin savval képződő termékeinek szer
kezetfelderítését mutatta be.

Pokol György, a BME Vegyészmérnöki 
Karának dékánja előadásában áttekintést 
nyújtott a termikus analízis alkalmazásai
ról szupramolekuláris vegyületek jellem 
zéséről. Az előadásában bemutatott példák 
többsége a Műegyetemen végzett kutatá
sokhoz kapcsolódik.

A plenáris előadások sorozata egy másik 
szakterületet, a kombinatorikus kémia 
gyógyszerkutatásban betöltött szerepét mu
tatta be. Greiner István, a Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt. kutatási igazgatója ér
dekes előadásából megtudhattuk, hogyan le
het nagyszámú, de kis mennyiségű anyagot 
rövid idő alatt költséghatékonyan előállíta
ni. Bemutatta a kombinatorikus kémia két fő 
területét, a keverék és a párhuzamos szintet.

Liptay György egyetemi tanár, a Magyar 
Kémikusok Egyesületének alelnöke ismer
tette az MKE szervezetét, tevékenységét és 
az erdélyi magyar kutatók szerepvállalásá
nak lehetőségeit az MKE-ben.

Kéki Sándor, a Debreceni Egyetem Al
kalm azott Kémia Tanszékének tanára a 
tömegspektroszkópia új lehetőségeiről be
szélt, érdekes példákon keresztül bemutat
va a polimerkutatások területét (poli-izo- 
butilén, polisztirol, poli(etilén-glikol) és 
poli(propilén-glikol)).

A délutáni hat szekcióban (alkalmazott 
kémia; szervetlen és analitikai kémia; szer
ves, biokémia és kombinatorikus kémia; fi
zikai kémia; környezetvédelem; oktatás- 
módszertan) a külföldi és hazai résztvevők 
lehetőséget kaptak szakmai kutatási ered
ményeik bemutatására.

A plenáris és szekció előadások közötti 
órákban alkalom nyílt a poszterek (22) 
megtekintésére, valamint a diákposzterek
(9) bemutatására és elbírálására, melyek 
díjazására az esti állófogadás keretében ke
rült sor. A szakmai bizottság Novák Lajos 
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem), Zsuga M iklós (Debreceni 
Egyetem, A lkalm azott Kémia Tanszék),

Bolla Csaba (Babe§-Bolyai Tudomány- 
egyetem, Kémia Kar) bírálata alapján 3 fő 
részesült elismerésben:

I. díj: Naran Gombosuren, ELTE Szer
ves Kémia Tanszék (témavezető tanár: 
Dibó Gábor)

II. díj\ Hodrea Judit, Babe$-Bolyai Tu
dományegyetem (témavezető tanár: M aj
áik Kornélia)

III. díj-. Kitár Anikó, ELTE Szerves Ké
mia Tanszék (témavezető tanár: Dibó Gá
bor).

A konferencia alkalmával a BBTE Ké
mia Karának oktatói és Pokol György, a 
BME Vegyészmérnöki Karának dékánja 
közös programot szerveztek az EMT és a 
BME közreműködésével, melynek kereté
ben a BBTE magyar szakos tanárai és diák
ja i szakmai látogatáson, nyári szakmai 
gyakorlaton vehetnek részt a BME-n.

A hasznos szakmai találkozót jól sike
rült állófogadás és vasárnapi közös kirán
dulás zárta. Most, amikor világszerte prob
lém a a kémiai tudom ány társadalmi 
megítélése, fontos tudatosítanunk, hogy a 
kémia nemcsak a környezetünket veszé
lyeztető kutatások halmaza, hanem a min
dennapi életünk minőségi alapfeltétele; a 
kémia teszi könnyebbé, egészségesebbé, 
kellemesebbé életünket. Erről és más érde
kes kutatási eredm ényekről hallhattunk 
előadásokat a szombati rendezvényen.

Köszönet a hazai és külföldi egyetemek 
professzorainak, kutatóinak, szakemberei
nek, akik támogatták rendezvényünket, és 
előadásaikkal, jelenlétükkel megtisztelték, 
és rangosabbá tették konferenciánkat.

Reméljük, jövőre újra találkozunk a X. 
Vegyészkonferencián!

Majáik Kornélia
az EMT Kémia Szakosztályának elnöke

Hírek az iparból

Hűmet Rt.

A Hűmet Rt. közgyűlése a társaság 2003. 
évi mérlegét és eredménykimutatását 
563,154 millió forint mérlegfóösszeggel és 
115,559 millió forint veszteséget mutató 
mérleg szerinti eredménnyel elfogadta, és 
úgy határozott, hogy nem fizetnek osztalé
kot.

Richter Gedeon Rt.

Jelentős beruházással befedik a dorogi 
szennyvíztisztítót és az így összegyűjtött le

vegőt a legkorszerűbb, biológiai alapú tech
nológiával fogják szűrni, illetve tisztítani. 
Ezzel nemcsak megakadályozzák a szagok 
kiáramlását, hanem kezelik is a levegőt.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Slovnaft MADIT márkanevű termékét 
2004. január óta Almásfüzitőben gyártják, 
miáltal jelentős gyártási költségek takarít
hatok meg.

Cégbírósági bejegyzéssel idén január
tól a MÓL Rt. három leányvállalata EX- 
PLANT Kft.-ként folytatja több évtizedes

szénhidrogén-szállító gázvezeték javítási, 
karbantartási, hibaelhárítási és logisztikai 
feladatait.

A MÓL és a PKN ORLEN 2003. no
vember 20-án megállapodtak arról, hogy 
kizárólagos tárgyalásokat kezdenek a két 
társaság közötti szorosabb együttműködés 
lehetséges előnyeinek megvizsgálására. 
Az elmúlt hónapok során végzett átfogó 
elemzés világosan megm utatta mindkét 
cég számára az együttműködésben rejlő 
erős üzleti logikát. A felek jelentős előre
haladást értek el az együttműködési kerete
inek részletezett m eghatározásában. To
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vábbi tárgyalások szükségesek azonban an
nak érdekében, hogy egy kötelező érvényű 
megállapodás szülessen, és hogy a tranzak
cióhoz rendelkezésre álljon valamennyi lé
nyeges kormányzati és társasági hozzájáru
lás. A szándéknyilatkozat alapján létrejött 
együttműködés az eddig elért eredmények 
alapján tovább folytatódik.

Á ldott Zoltán, a MÓL Rt. stratégiai 
igazgatója az újvidéki Magyar Szónak nyi
latkozva elmondta: a következő 3-5 évben 
legalább 50 benzinkút építését tervezik 
Szerbiában. A cég InterMol néven alapí
tott egy szerbiai leányvállalatot, miután a 
Beopetrolért folyó versenyben alulmaradt 
a Lukoillal szemben. A MÓL Rt. 2005-ig 
szóló stratégiájában 8 országban 1 000 töl
tőállomás építése szerepel. A cégcsoport 
jelenleg 7 országban 776 benzinkutat üze
meltet, ebben azonban még nincs benne a 
Romániában megvásárolt 23 Shell-kút és 
az INA 439 töltőállomása. A magyar olaj- 
társaságnak a szomszédos országok közül 
Ukrajnában és Ausztriában nincs érdekelt
sége. A két ország nem is szerepel a
2005-ig szóló tervekben, az osztrák piac 
ugyanis telített, az ukrán pedig bizonyta
lan.

Lukács Bea, a MÓL Rt. szóvivője a Vi
lággazdaságnak úgy nyilatkozott, hogy az 
olajtársaság a költségek csökkentését és a 
veszélyes vasúti szállítás kiváltását kívánja 
elérni azzal, hogy 6 milliárd forintos beru
házással vezetéket épít Tiszaújváros és 
Százhalombatta között. A TVK olefinüze- 
mének fejlesztéséhez kapcsolódó beruhá
zás rövid idő alatt megtérül. A legmoder
nebb technológiával készülő vezeték 
építésének megkezdése előtt környezetvé
delmi tanulmányok is készülnek -  hangsú
lyozta Lukács Bea.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

2004 februárjában sikeresen lezajlott a kör
nyezetközpontú irányítási rendszer máso
dik m egújító auditja a TÜV Rheinland 
InterCert felülvizsgálatával.

Több belső karbantartási szervezetet ki
szervezett a cég a Petroszolg Kft.-be.

A TVK-Automatika Kft.-ben és a TVK 
Erőmű Kft.-ben lévő TVK üzletrészek el
adásáról is tárgyal a vezetőség.

Március végével a Magyar Külkereske
delmi Bank Rt. részvénykönyvben nyilván
tartott tulajdoni hányada 8,02%-ról 0%-ra 
csökkent, a Hermész Mérnöki Tanácsadó és 
Nagykereskedelmi Kft. részvénykönyvébe 
bejegyzésre került 8,02% tulajdoni hányad
dal. A MÓL Rt. ezzel leányvállalata, a Her
mész Mérnöki Tanácsadó, Nagykereskedel
mi Kft. révén gyakorolta az opciós jogát a 
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-vel 
2000. szeptember 22-én létrejött, és 2002. 
szeptember 20-án módosított szerződés 
alapján.

Célegyenesben van a Petrolkémiai fej
lesztési projekt, mely egy második pirolízi- 
ses olefinüzem beruházását jelenti. Érdekes 
adat, hogy egy ilyen beruházásnál a munka 
30%-át jelen tik  a logisztikai műveletek, 
40% a minőségbiztosítás és csak 30% az 
effektiv szerelési-hegesztési munka. A mi
nőség-ellenőrzést egy speciális szoftverrel 
végzik. Ez nemcsak az adat- és rendelés
nyilvántartással foglalkozik, hanem a mun
ka előrehaladását is követi a teljesítésiga
zolásoknak megfelelően. 4 600 tonna cső- 
szerelési anyag kerül beépítésre, és ennek 
minden elemét követi a program.

Nem elég, hogy a hegesztéseket csak 
a megfelelő bizonyítványokkal rendelke
ző szakember végezheti. A m eghegesz
tett munkapróbákat vizuális minősítésnek, 
majd röntgenvizsgálatnak vetik alá. A 
megfeleltek külön nyilvántartásba kerülnek 
és kitűzőt kapnak. Ez jelzi méret és anyag- 
minőség szempontjából a jogosultságukat. 
Ezenfelül hetente írásos jelentés készül a 
hegesztők munkájáról, és hetente újra el
lenőrzik legalább egy hegesztési varratukat 
röntgenvizsgálattal. Ha a hibaszázalék egy 
adott értéket túllép, nem dolgozhatnak to
vább.

A kezelők oktatása már tavaly elkezdő
dött. Ezek között belső és külső jelentkezők 
és az Olefin-1-ből átirányított, tehát tapasz
talt munkatársak is vannak. Heti 12 órás 
volt a képzés, az elméleti anyagból idén áp
rilis végén tettek vizsgát a résztvevők. 
A gyakorlati ismeretek elsajátítása a gyár
építés alatt, illetve az üzem be helyezést 
megelőző tevékenységek során történik. 
2004 szeptemberében hivatalos ún. poszt
vizsgákon kell a kezelőknek az ismereteik
ről számot adniuk.

Maga az üzembe helyezés az iparivíz
hálózat beüzemelésével kezdődik a nyáron. 
Ezt követi a folyamatirányító rendszer ren
delkezésre állásának biztosítása, majd a két 
olefingyár közös hűtőtornyának az üzembe 
helyezése. Igen fontos lépés a pirogáz- 
kompresszor indítása. Ettől kezdve már 24 
órás munkavégzés kezdődik az új Olefin-2 
üzemben. Miután minden belső és külső, 
köztük hatósági ellenőrzés lezajlott, kez
dődhet meg a szénhidrogén-betáplálás és a 
garanciális mérések elvégzése.

Tavasszal nyílt meg a hazai viszonylat
ban egyedülálló meghibásodási archívum a 
TVK-ban. Itt az elmúlt évtizedek műszaki 
problémáiról és azok okairól látható kiállí
tás.

BorsodChem Rt.

BorsodChem Rt. 2004. április 1-jével meg
vásárolta a Novochem K ereskedelm i és 
Szolgáltató Kft.-tői, aki a korábbi MÓL tu
lajdonú Mol-Chem jogutódja, a milánói 
B.C. -  M.C. s.r.l. 50%-os tulajdonát, és ezt 
követően a cég BC s.r.l. néven működik to
vább 100%-os BorsodChem tulajdonban.

Környezetvédelmi Innovációs 
Díj

A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté
rium 2003. évi környezetvédelmi innováci
ós díját a Bátortrade Kft. kapta a szerves 
hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítá
sáért. A mezőgazdasági vállalkozás a bio
gáz-előállítás terén ért el kimagasló ered
ményeket. A Magyar Szabadalmi Hivatal 
2003. évi innovációs díját a Dunaferr Rt. és 
a Körte Organica Rt. közös pályázata, a me
leghengerműi szennyvízkezelés innováció
ja  nyerte el. Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért 
A lapítvány 2003. évi innovációs díját a 
BorsodChem Rt. új biológiai szennyvízke
zelési technológiája érdemelte ki.

Pannonplast Rt.

A székesfehérvári Karsai M űanyagipari 
Holding Rt. közel 10 százalékos tulajdoni 
arányát 4,6 százalékra csökkentette április 
végén a budapesti műanyagipari holding
társaságban.

A Karsai Holding 2001 októberében 
került az 5 százalékot meghaladó tulajdo
nosok körébe, akkor a Pannonplast vezető
sége ellenséges kivásárlásnak ítélte a Kar
sai tulajdonszerzését.

A Karsai Holding a Britton-Pevdi cso
porttal harcolt 2003 tavaszán a Pannonplast 
irányításáért, de végül a 2003. novemberi 
rendkívüli közgyűlésén sem a Britton, sem 
a Karsai nem került be a Pannonplast veze
tői testületéibe.

A K arsai Holding 12,84 százaléknyi 
részvénycsomagjából az év elején adott el 
egy nagyobb mennyiséget a tőzsdén 1 335 
és 1 454 forint közötti árfolyamon, így tu
lajdoni hányada 9,9 százalékra csökkent. 
Azóta a tőzsdén 5,3 százaléknyi Pannon
plast részvényt értékesített a Karsai 1 381 
és 1 916 forint közötti áron.

A 2003. évi nem konszolidált csoport
eredmény 1,376 milliárd forint veszteséget 
mutat.

Á prilis elején a miskolci székhelyű, 
Lazarus Vagyonkezelő Rt. (bejegyzés alatt) 
kb. 6,7% részesedést szerzett a Pannonplast 
Rt.-ben.

A székesfehérvári Karsai Műanyagipari 
Holding Rt. közel 10 százalékos tulajdoni 
arányát 4,6 százalékra csökkentette április 
végén a budapesti műanyagipari holding
társaságban.

A Pannonplast vezetősége úgy döntött, 
hogy az év közepétől Pannonplast Műszaki 
Műanyagok Rt. néven egy vállalkozásba 
vonja össze a Moldin 2000 Rt. és a Moldin 
Kft. nevű leányvállalatait. Ezek a kiemelt 
fontosságú társaságok a 2003. évi konszoli
dált bevétel 25%-át, 6.5 milliárd forintot je 
lentettek. Az új társaság központja Székes
fehérvárott lesz, telephelyei itt, Budapesten 
és Szombathelyen. Összes dolgozói létszá
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ma 660 fő. A  vezetőség szerint az összevo
nás a meglévő kapacitások hatékonyabb mű
ködtetését, a szervezet egyszerűsítését, mű
ködésének összehangolását teszi lehetővé.

Az április 29-i közgyűlésen az igazga
tóság két új taggal bővült: Chikán Attila  
(60), közgazdász, a M agyar Tudományos 
Akadémia doktora, a Budapesti Közgazda
ságtudományi és Államigazgatási Egyetem 
(V állalatgazdaságtan Tanszék) egyetemi 
tanára. 1998-1999-ben gazdasági minisz
ter, 2000 és 2003 között a BKÁE rektora. 
Jelenleg a Richter Gedeon Rt. Felügyelő 
Bizottságának elnöke. Kaderják Péter (41), 
közgazdász, egyetemi doktor, a BKÁE Re
gionális Energiagazdasági Kutatóközpont
jának  vezetője. 1998 és 2000 között az 
ÁPV Rt. Igazgatósági tagja, 1998 és 1999 
között a Gazdasági Minisztérium kabinet- 
főnöke, majd 2000 és 2003 között a M a
gyar Energia Hivatal elnöke.

A korábbi decentralizált tevékenység

gel szemben egy hatékonyabb, csoportszin
ten irányított értékesítési struktúrát alakít ki 
a Pannonplast Rt. A központosított értéke
sítési tevékenység kiépítésével, a terület 
vezetésével a menedzsment május 10-i ha
tállyal Palkó Rolandot bízta meg. A 39 
éves szakember eddigi pályafutása során 
kiterjedt nemzetközi tapasztalatokra tett 
szert a kelet-közép-európai régió csomago
lóiparában, illetve autóipari beszállítói 
szerződések megkötésében.

A kontrollingterület vezetésével a társa
ság menedzsmentje Schilling Antalt bízta 
meg. Feladatai közé tartozik majd az új 
kontrollingrendszer bevezetése, az éves és 
negyedéves tervezés, valam int az ehhez 
kapcsolódó teljesítmények felügyelete.

Borsodi Nemesacélgyártó Kft.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 
jogerősen elrendelte a diósgyőri Borsodi

Nemesacél Acélgyártó (BNA) Kft. felszá
molását. A döntést zártkörű munkásgyűlé
sen jelentette be a kohászati társaság 
vezérigazgatója. M arjasné Endrédi Zsu
zsanna vezérigazgató a távirati irodához el
juttatott közleményében tudatta: bízik ab
ban, hogy megfelelő befektető segítségével 
tovább folytatódhat az acélgyártás, és így 
biztosítható a dolgozók foglalkoztatása.

A Foglalkoztatási és M unkaügyi M i
nisztérium közleménye szerint a tárca to
vábbra is minden segítséget igyekszik meg
adni a dolgozók számára. Amennyiben a 
felszámolási eljárás megkezdődik, a bíró
ság kijelöli a felszámolót, a tárca a munka
ügyi központon keresztül intézkedik arról, 
hogy az alkalmazottak minden jogos járan
dósága haladéktalanul kifizetésre kerüljön 
a bérgarancia alap terhére.

K. Gy.

Szellemi tulajdon: élen a szerves kémia és a gyógyszeripar

A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemi Tulajdonvé
delmi Tanács által 2004 márciusában kiadott Hírlevél érdekes 
adatokat tartalmaz a magyar szellemi tulajdonról.

A  statisztikában kiemelkedően jó  helyet foglal el a gyógy
szeripar és a szerves kémia, ami nem véletlen. Ezt tanúsítják a 
következő táblázatok:

A legtöbb érvényes szabadalommal rendelkező 
öt szakterület*

Szakterület
Oltalmak

száma

Szerves kémia, gyógyszeripar 3 237
Gyógyászati, fogászati, kozmetikai készítmények 949
Biokémia, szeszes ital, bor, mikrobiológia, 
enzimológia, cukoripar, szőr, bőr, szőrme

541

Mező- és erdőgazdaság, állattenyésztés, halászat 539
Építőipar 502

* A  W IPO á lta l rendszeresíte tt fe lbon tásban .

Érvényben lévő nemzeti oltalmak 2003-ban

Szabadalom 10 385
Használati minta 1 123
Védjegy 46 399
Formatervezési minta 2 533
Földrajzi árujelző 37

A leggyakrabban megjelölt öt áruosztály 
a lajstromozott védjegyek esetében

Áruosztály megnevezése Megjelölés

Gyógyszerészeti, egészségügyi termék 7 241
Reklám, kereskedelmi ügyletek 6 427
Tudományos célra szolgáló berendezések 5 809
Egyéb szolgáltatások, számítógép-programozás, 
tudományos kutatás

5 701

Papíripari, csomagolástechnikai termékek 5 154

Sz. G.

EU-hírek

IRC Hungary, az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő 
Központja

Az EU innovációközvetítő 
központjainak hálózata

Az Európai Bizottság támogatásával létre
hozott Innovációközvetítő Központ Háló
zat (Innovation Relay Centres, IRC N et
work) 1995 óta működik, és jelenleg 32

BÚZÁS ILONA*

országban 70 regionális központra terjed 
ki, magában foglalva az EU tagállamait, 
így az új tagállamokat is, a tagjelölt orszá
gokat (Bulgária, Románia), továbbá a ke
retprogramhoz csatlakozott Izlandot, Izra
elt, Norvégiát, Törökországot és Svájcot. 

Az IRC hálózat küldetése az innováció

és a nemzetközi technológiai együttműkö
dés, az országhatárokon átívelő technoló
giatranszfer előm ozdítása Európában. 
Az egyes regionális IRC-k küldetésüket 
speciális szolgáltatások révén teljesítik, 
amely szolgáltatások a technológiájuk, is
meretanyaguk fejlesztésében érdekelt vál
lalkozások igényeinek kielégítésére irá
nyulnak, de hozzáférhetők kutatóintézetek,

* BME OMIKK, Budapest
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egyetemek, technológiafejlesztő közpon
tok és innovációs ügynökségek számára is. 
Külön figyelem kíséri a kis- és közepes vál
lalkozások igényeit, érdekeit. így az IRC-k 
egyrészt a vállalkozások között, másrészt a 
kutatóintézetek, egyetemek és a vállalkozá
sok között közvetítik az új ismereteket, azaz 
innovatív technológiákat, kutatási eredmé
nyeket, elősegítve ezzel az új eredmények 
minél szélesebb körben való alkalmazását.

Az IRC hálózat közvetítő tevékenysége 
révén például a következő eredmények 
születhetnek: licencia és franchise szerző
dések, vegyesvállalatokat létrehozó megál
lapodások, gyártási-termelési szerződések 
(beleértve a beszállítói, alvállalkozói szer
ződéseket is), műszaki segítségnyújtással 
egybekötött kereskedelm i szerződések, 
műszaki együttműködési (ezek között kö
zös kutatás-fejlesztést célzó) megállapodá
sok. Hangsúlyoznunk kell, hogy e hálózat 
feladata nem irányul az áruk és szolgáltatá
sok puszta kereskedelmére.

A legtöbb IRC -  így a BME OMIKK-ot 
mint koordinátort és a PTA-NETI-t mint 
partnert magában foglaló IRC Hungary is -  
konzorciumi formábaii működik, ezáltal a 
hálózat ma már mintegy 250 szervezetet tö
mörít, széles földrajzi területet lefedve.

Az IRC Hungary 
tevékenységének rövid 

összefoglalása

Az IRC Hungary, az európai hálózat tagja
ként, a hálózat tagjaival szoros együttmű
ködésben látja el feladatait, melyek a kö
vetkezők:

-  a technológiabehozatal és -kivitel cél
jából technológiaajánlatok és techno
lógiaigények közvetítése (beleértve a 
laboratóriumi, félüzemi szinten kidol
gozott kutatás-fejlesztési eredmények 
közvetítését is), partnerközvetítés;

-  új technológiák befogadásának elő
mozdítása;

-  az innovációt ösztönző nemzetközi 
kezdeményezések hazai elteijesztése;

-  az ügyfelek kapcsolatterem tésének 
elősegítése, innovációs tevékenysé
get előmozdító más hazai szerveze
tekkel való együttműködés; informá
ciós rendezvények, szem ináriumok 
szervezése, tanácsadás;

-tá jék o z ta tá s  az EU kis- és közepes 
vállalkozásokat támogató programja
iról;

-  az EU által támogatott kutatások és az 
EUREKA program eredm ényeinek 
terjesztése.

Feladatainak ellátásában az IRC Hun
gary az alábbi eszközökre támaszkodik:

1. Honlap
Az érdeklődőknek elsősorban az IRC Hun
gary honlapját ajánlhatjuk, amelyen ke
resztül a szolgáltatások jelentős része elér
hető. Címe: http://www.irc-hungarv.hu

2. A technológiaajánlatok és -igények 
feldolgozása, adatbázisok
Az IRC hálózat központja egy olyan adat
bázist üzem eltet, amely hozzásegíti az 
IRC-k ügyfeleit új piacok és/vagy fejlesztő 
partnerek felkutatásához. Ebbe az adatbá
zisba a hálózat tagjai ügyfeleik -  mind az 
innovatív kis- és közepes vállalkozások, 
mind a kutatóintézetek, egyetemek -  tech
nológiaajánlatait és -igényeit az üzemelte
tők szigorú ellenőrzése mellett vihetik be. 
A rendszerben nemcsak a már piacképes, 
hanem a már kidolgozott, de még tovább
fejlesztendő technológiák és termékek is 
megjeleníthetők. Az IRC-k feladatai közé 
tartozik az érdekesnek ítélt anyagok feldol
gozása, hazai közzététele, ezáltal a széle
sebb ügyfélkör folyamatos tájékoztatása is.

Felhívjuk az olvasók szíves figyelmét 
arra, hogy az IRC-k ügyfelei közvetlenül és 
naprakészen is tájékozódhatnak ezen adat
bázis őket érintő tartalmáról egy speciális 
és az ügyfelek részére térítésmentes szol
gáltatás, az „Automatic M atching” -  azaz 
egy célzott automatikus küldés -  révén. Er
ről bővebb információ az előbbiekben em
lített honlapunkon található.

3. Partnerközvetítő találkozók itthon 
és külföldön
Elsősorban az IRC hálózat tagjaival, de 
más szervezetekkel együtt is, rendszeresen 
vesz részt az IRC Hungary olyan üzletem
ber-találkozók megszervezésében, am e
lyek célja az innovatív cégek és/vagy kuta
tóintézetek képviselőinek személyes 
találkozója, közvetlen tárgyalása.

4. Hírlevél
Az IRC Hungary mind nyomtatott, mind 
elektronikus formában (ez utóbbi az IRC 
Hungary honlapján keresztül bárki számára 
elérhető) kéthavonta jelenteti meg a Nem
zetközi Technológiatranszfer című kiadvá
nyát, amely egyrészt tájékoztat a bel- és 
külföldi aktuális esem ényekről, eredm é
nyes tárgyalásokról, m egállapodásokról, 
másrészt magyar nyelven tesz közzé kül
földi technológiaajánlatokat és -igényeket.

5. Potenciális partnerek felkutatása, 
tájékoztatók, tanácsadás
Az IRC Hungary tájékoztató rendezvények 
és személyes megbeszélések keretében is 
tájékoztat a nemzetközi technológiafejlesz
tés legújabb eredményeiről, tanácsot ad a 
megállapodások előkészítéséhez, potenciá
lis hazai partnereket keres külföldi megke

resések alapján, illetve hazai ügyfeleinek 
keres külföldi partnereket. Gazdasági-mű
szaki felmérés, „audit” segítségével térké
pezi fel azokat az innovatív vállalatokat és 
kutatóintézeteket, amelyek technológiai is
m ereteiket értékesíteni kívánják, illetve 
am elyeknek újabb ism eretanyagra van 
szükségük eredményességük növeléséhez.

Az IRC Hungary 
kapcsolatrendszere 

az IRC hálózaton belül

Az IRC hálózat tagjainak együttműködését 
a közösen alkalmazott eszközökön (például 
adatbázisokon) és kétoldalú kapcsolatok ki
építésén túlmenően szorosabbá és hatéko
nyabbá teszik a központok által létrehozott 
tematikus csoportok. E tematikus csoporto
kat az egyes központok ügyfélbázisuknak és 
felkészültségüknek megfelelően hozhatják 
létre egy-egy szakterületen. Jelenleg 14 te
matikus csoport működik a hálózatban, 
mégpedig a következő területeken: űrkuta
tás; mezőgazdaság és élelmiszeripar; jármű
ipar; biotechnológia; környezetvédelem; 
haltenyésztés és -feldolgozás; tengeri hajó
zás; IST; anyagtudomány; orvostechnika; 
nano- és mikrotechnológia; megújuló ener
gia, textilipar; faipar.

Az IRC Hungary az előbb felsoroltak 
között tagja a „környezetvédelem”, továb
bá a „megújuló energia” csoportoknak, és 
megfigyelőként vesz részt az „orvostechni
ka”, valamint a „textilipar” tematikus cso
port munkájában.

Főbb partnerközvetítő 
rendezvények az IRC Hungary 
részvételével 2004. második 

fél évében

Illusztrációképpen felhívjuk az olvasók 
szíves figyelmét két olyan partnerközvetítő 
rendezvényre, am elynek szervezésében 
részt vesz az IRC Hungary:

„ÖKOTECH” Kiállítás és Vásár, Buda
pest, 2004. október 26-29. (környezetvéde
lem, megújuló energia);

„M edica 2004” technológiabörze a 
Medica 2004 vásár keretében, Düsseldorf, 
2004. november 25-26. (orvostechnika).

Az olvasó szíves figyelmébe ajánljuk 
továbbá az IRC hálózat által szervezett ren
dezvények „naptárát” amely a http://irc.- 
cordis.lu/calendar/ internet címen található. 
Itt rendszeresen tájékozódhatunk a jövőbe
ni eseményekről, és áttekinthetjük a koráb
bi rendezvények anyagait is.

Az előbbiekben említett ÖKOTECH és 
M edica 2004 rendezvényekkel kapcsolat
ban bővebb információt nyújt:
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SUMMARYBME OMIKK, EU Technológiai 
Tájékoztató és Tanácsadó Szolgálat 
IRC Hungary, 1011 Budapest, 
Gyorskocsi u. 5-7., tel.: (1) 457-5340; 
fax: (1)457-5341;

Dr. Búzás Ilona, tel.: (1) 457-5364, 
e-mail: buzas@info.omikk.bme.hu 

Füzesi Adrien, tel.: (1) 457-5364, 
e-mail: fuzesi@info.omikk.bme.hu 

Szabó Eszter, tel.: (1) 457-5361,
e-mail: sze.szter@info.omikk.bme.hu

ÖSSZEFOGLALÁS

Búzás Ilona: IRC Hungary, az Európai 
Unió Magyarországi Innovációközvetító' 
Központja
A közlemény rövid áttekintést nyújt az IRC 
Hungary tevékenységéről, és felhívja az ol
vasók figyelmét az EU nemzetközi techno
lógiatranszfert elősegítő hálózatának part
nerközvetítő szolgáltatásaira.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 244 (2004)]

I. Buzas: IRC Hungary, the Innovation 
Relay Centre of the European Union in 
Hungary
A concise survey is given on the activity o f 
IRC Hungary. The article also calls the 
reader’s attention to the IRC Network pro
moting transnational technology transfer 
with the support o f the European Union.

Hírek az EU 6. KTD Keretprogramjáról, új kiadványok 
a magyar pályázók számára

BÚZÁS ILONA* 
HEILINGBRUNNER KLÁRA*

Korábbi közlem ényeinkben felhívtuk az 
olvasók szíves figyelmét arra, hogy az EU
6. KTD program járól elsősorban a 
CORDIS honlapon [1] tájékozódhatunk. Itt 
találhatjuk meg a legújabb pályázati felhí
vásokat is Ihttp://fp6.cordis.lu/fp6/calls. 
cím).

Legújabb pályázati felhívások

Lapunk előző két számában [2, 3] tábláza
tos formában közöltük az aktuális informá
ciókat. E két közleményünkre utalva, eb
ben a számban csak az azóta -  lapzártánkig 
-  kapott új inform ációkat adjuk közre. 
Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk tehát 
az előző közleményeket is, amelyek szá
mos, hosszabb távon is nyitott pályázati le
hetőségeket ismertetnek.

Partnerkeresés a CORDIS-on

A pályázatok előkészítéséhez értékes segít
séget nyújt a CORDIS partnerkereső szol
gáltatása, amely a http://fp6.cordis.lu/fp6/ 
partnere.cfm címen található. Ezen az olda
lon nemcsak kereshetők, hanem be is je 
lenthetők az együttműködési javaslatok.

Új kiadványok 
a magyar pályázók számára

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva
tal (NKTH) megbízásából a BME OMIKK 
munkatársai öt tájékoztató füzetet készítet
tek, amelyek elektronikusan bárki számára 
elérhetők az NKTH honlapján, illetve a 
BME OM IKK honlapján [4,5]. A  kiad
ványok a következők:

A 6. Keretprogram pályázati rendszere, 
a projektjavaslatok elkészítése, benyújtása, 
elbírálása;

A projektszerződés megkötése, a pro
jektek pénzügyi kérdései

A 6. Keretprogram egyedi (specifikus) 
programjai

A 6. Keretprogram eszközei, részvételi 
szabálya

Marié Curie akciók

IRODALOM

[1] CORDIS honlap: www.cordis.lu
[2] Magy Kém. Lapja, 59, 138 (2004)
[3] Magy. Kém. Lapja 59, 164 (2004)
[5] NKTH honlap: www.nkth.gov.hu
[6] OMIKK honlap: http:/6kp.info.omikk.bme.hu

ÖSSZEFOGLALÁS

Búzás Ilona -  Heilingbrunner Klára: Hí
rek az EU 6. KTD Keretprogramjáról, 
új kiadványok a magyar pályázók szá
mára
A közlemény tájékoztat a legújabb pályá-

Új pályázatok

Azonosító Kutatási terület/támogatott akció Beküldési határidő Támogatás

Az információs társadalom technológiái

2003/S 90-079940
Felhívás érdekeltség kinyilvánítására:

Az IST program igazgatóságaiban felmerülő 
különböző feladatok támogatásának ellátására

2006. április 27.

Fenntartható fejlődés, globális változások és az ökoszisztéma

FP6-2002-Transport-2
Tematikus pályázati felhívás a 

fenntartható felszíni közlekedést támogató 
specifikus akciók témakörben

2004. szeptember 22. 5 millió euró

Az 1.6.1. (Energia) és az 1.6.3. 
(Globális változás és ökoszisztémák) 

prioritások

2004. júniusában 
új kiírások várhatók!

A kutatási és innovációpolitikák koherens cialakítása

2003/S 128-114412
Felhívás érdekeltség kinyilvánítására 

kutatási és innovációpolitikákkal 
összefüggésben

2006. március 26.

* BME OMIKK, Budapest
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zati felhívásokról, a partnerkeresési lehető

ségekről, felhívja továbbá a figyelmet a 6. 

KTD Keretprogramjáról kiadott magyar 

nyelvű tájékoztató füzetekre.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 246 (2004)]

SUMMARY

I. Búzás -  K. Heilingbrwmer: News on the 
6th RTD Framework Programme of the 
EU; New Booklets for Hungarian Partic
ipants

The article gives information on the latest 

calls, on the partnering possibilities. It also 

calls the attention to the new information 

booklets on the 6th RTD Framework Pro

gramme published in Hungarian.

Egyetemi hírek

Harmincéves a hazai környezetvédelmi szakmérnökképzés
(Budapest, 2004. február 24., március 3., március 11.)

A környezet- és természetvédelem kihívá
saira és feladatainak megoldására időben 
felfigyelt műszaki és agrár-felsőoktatá
sunk. Korábban is egyetemeink tekintettel 
voltak a környezetvédelemre, a természet 
megóvására, bár nem használták a környe
zetvédelem elnevezést. Egyes szaktárgyak 
tananyagába beépítve szerepelt a vízminő
ség-, a levegőtisztaság-, a talajvédelem, a 
zaj és rezgés elleni védelem.

A felsőoktatásban kétéves posztgraduá
lis képzés formájában 1974. februárban in
dult el a szakképzés a m ár mérnöki és 
egyes természettudományi szakos oklevél
lel rendelkezők számára. Ez fontos lehető
séget jelentett a kémikus társadalom tagja
inak is.

A 30 éves jubileum  alkalmából több 
rendezvényen mutatták be az alapítást és a 
környezetvédelmi szakmémökképzés mű
ködését, fejlődését.

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület, 
az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottsá
gával és Tanácsadó Testületével, az MTA 
Kémiai Technológia és Környezetvédelmi 
Munkabizottságával és az Energiagazdálko
dási Tudományos Egyesület Környezetvé
delmi Szakosztályának közös szervezésével 
február 24-én az MTA székházában tartotta 
tudományos konferenciáját.

Szabó István Mihály akadémikus elnöki 
megnyitója után Széchy Gábor és Szebényi 
Imre, a Budapesti Műszáki és Gazdaságtu
dományi Egyetem, Stefanovits Pál akadé
mikus, a Szent István Egyetem, Berecz 
Endre, a Miskolci Egyetem, Schultheisz 
Zoltán, a Veszprémi Egyetem, Dobos Tibor, 
a Nyugat-magyarországi Egyetem képvise
letében tartott előadást. Szlávik János pro
fesszor /BME/ „Környezet-gazdaságtan és 
környezetmenedzsment a posztgraduális 
környezetvédelmi szakmémökképzésben” 
című előadása hangzott el.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtu
dományi Egyetem a „BME m int kutató- 
egyetem: partnerség, innováció, verseny- 
képesség” cím ű rendezvényén március 
3-án a Környezetvédelmi képzés és kutatás 
szatelitprogram (szekció) keretében emlé
kezett meg a jubileumról.

Tungler A ntal dékánhelyettes elnöki 
megnyitóját és Őri István, KvVM közigaz
gatási államtitkárnak, környezetvédelm i 
szakmérnök előadását követően Szebényi 
Imre az egyetemi szakm érnökképzésről, 
Örvös M ária  dékánhelyettes a graduális 
környezetm érnök-képzésről, Fehérvári 
Pál, a KvVM főosztályvezetője a környe
zetbiztonság időszerű kérdéseiről, Tömpe 
János, az EGIS Gyógyszergyár Rt. főosz

tályvezetője „Környezetvédelmi fejleszté
sek az iparban”, Jobbágy Andrea docens 
„Korszerű szennyvíztisztító rendszerek ki
alakítása az EU-csatlakozás tükrében” cí
men tartották meg előadásaikat.

A Magyar Mérnöki Kamara Környezet
védelmi Tagozata március 11 -én „30 éves a 
magyar környezetvédelm i szakm ém ök
képzés” címmel Persányi Miklós környe
zetvédelmi és vízügyi miniszter védnöksé
gével rendezte meg ünnepségét. Gilyén 
Elemér tagozatelnök megnyitója után Per
sányi Miklós tartotta meg ünnepi beszédét, 
aki köszönettel emlékezett meg a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemről is, ahol kör
nyezetvédelmi szakmérnöki oklevelét sze
rezte.

A  BME, a VE, a SzIE, a ME, a Ny-ME 
és a DE egy-egy oktatójának előadása után 
„Amit a környezetvédelmi szakmérnökök 
a tanultakból hasznosítottak munkájuk 
során” címmel Rakics Róbert, a KvVM 
helyettes állam titkára, Erdős Péterné, a 
MÓL Rt. DREBK igazgatója és Odor Er
zsébet, a Chinoin Rt. környezetvédelmi ve
zetője szólalt fel az ünnepségen.

A „Környezetvédelmi Műszaki Felső- 
oktatásért” kitüntető okleveleket Persányi 
Miklós és Gilyén Elemér adta át a tanítvá
nyok szakmai elismerése és köszöneté jelé
ül (1. 240. oldal).

Szebényi Imre

Terrence J. Collins előadása az 
zöld oxidációs technológiához
(Budapest, 2004. március 19.)

Terrence J. Collins professzor (Camegie 
M ellon Egyetem, Kémia Tanszék, P itts
burgh, USA) az ELTE vegyészhallgatóinak 
és oktatóinak vendége volt. Collins pro
fesszor „Katalizátortervezés zöld oxidáci
ós technológiához” címmel kétórás elő
adást tartott az ELTE-TTK konferencia- 
termében. Az ipari eljárások régóta alkal
mazott környezetbarát nyersanyaga a hid- 
rogén-peroxid vizes oldata. A hidrogén- 
peroxid hatékony oxidálószer, elroncsolja, 
átalakítja a veszélyes szennyezőket, színes

ELTE-n: Katalizátortervezés

anyagokat, vizet hagyva hátra. A közvet
len felhasználása viszonylag lassú folya
mat, és jelentős a spontán bomlása. Az elő
adás során a pittsburgh-i Institute for Green 
Oxidation Chem istry-ben kifejlesztett 
vas(III)-tetraamido koordinációs vegyüle- 
tek (TAML, 1. ábra), mint hatékony homo
génfázisú katalizátor család szintézisét és 
alkalmazását vázolta fel az előadó.

A  vas-TAML a zöld és környezetbarát 
katalizátorok úttörője. A katalizátor aktív 
centruma a vas, amellyel kiválthatók az oxi

1. ábra. A zöld és környezetbarát oxidációs 
folyamatokat aktiváló TAML prototípusa

dációs folyamatokhoz manapság még hasz
nált mérgező fémek, ezenkívül az oxidáció
hoz használt hidrogén-peroxid is a termé
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szetben elterjedt oxidálószer, több enzim 
működéséhez kapcsolódik. A papíriparban a 
fehérítéshez klórt alkalmaznak, ezzel az új 
típusú katalizátorral viszont már alacso
nyabb hőmérsékleten kevésbé veszélyes re
agenssel, lényegesen kevesebb veszélyes 
hulladékkal fehéríthető a papír. Ezenkívül 
szerves hulladékok eloxidálásában, a benzin 
és gázolaj kénmentesítésében, a textilipar
ban és honvédelemben alkalmazhatók ilyen 
típusú katalizátorok. Collins professzor elő

adásában rávilágított arra is, hogy mennyire 
fontos a napjainkban használt környezetká
rosító és a természeti erőforrásokat kiszipo
lyozó technológiák lecserélése olyanokra, 
amelyek nem szennyezik a környezetünket 
és megújuló erőforrásokat használnak fel. 
Az oktatás szerepét hangsúlyozta ebben a 
folyamatban és az olyan kutatási területek 
erősítését, amelyek a fenntartható fejlődését 
szolgálják és segíthetnek a már meglévő 
problémák orvoslásában.

A péntek délutáni előadás igazi élmény 
volt a mintegy hatvanfőnyi hallgatóságnak. 
Az ELTE környezetkémiai érdeklődésű és 
a II. éves vegyész hallgatóinak kémiai tech
nológia előadásaihoz fakultatív módon 
kapcsolódott az előadás.

Az amerikai vendég magyarországi lá
togatását, programját a II. éves vegyész
hallgatók és Horváth István Tamás dok- 
toranduszai szervezték meg.

Lantos Diána

Az MTA Kémiai Osztályának kihelyezett ülése 
a BME Vegyészmérnöki Karán
(Budapest, 2004. április 20.)

Az MTA Kémiai Osztályának tagjai Görög 
Sándor osztályelnök vezetésével az elmúlt 
években több kémiai intézményt látogattak 
meg. E sorozathoz kapcsolódóan 2004. áp
rilis 20-án a BME Vegyészmérnöki Karán 
tartottak kihelyezett ülést, melynek első, 
nyilvános részében Pokol György dékán 
röviden ismertette a kar helyzetét, oktatási 
és kutatási tevékenységét, majd hat tudo
mányos előadásra került sor.

Pokol György dékán bemutatkozó elő
adásában ismertette, hogy a Vegyészmér
nöki Karnak az utóbbi évek átlagában az 
ötéves mérnökképzésben mintegy 1 200, a 
doktori képzésben több mint 100 nappali 
hallgatója van. A kar 11 tanszékből áll; az 
egyetemi alkalmazottak száma 178, ebből 
88,5 oktató, ami az 1989 évi megfelelő 
adatok 33, ill. 40%-a. Az alapképzésben a 
Vegyészmérnöki Kar három szakért fele
lős. A biomérnöki és a vegyészmérnöki sza
kon évente kb. 100-100 diák kezdi meg ta
nulmányait, a két szakon együtt mintegy 
150-en szereznek diplomát. A Kar gondoz
za az egyetem valamennyi karának részvé
telével folyó környezetmérnök-képzést is, 
amelyre évente kb. 50 hallgató nyer felvé
telt; az első évfolyam a jelen tanévben vé
gez.

A 29 európai ország felsőoktatásának 
képviselői által Bolognában 1999-ben alá
írt megállapodás következm ényeként az 
egész hazai felsőoktatás, így a Vegyész
mérnöki Kar is a lineáris kétfokozatú kép
zés  bevezetésének néz elébe. M érnöki 
alapdiplomát az első (B. Se.), mesterdiplo
mát a második (M. Se.) fokozaton lehet 
majd szerezni. Az átalakulással és az Euró
pai Unióba való belépéssel a hallgatói mo

bilitás növekedésére számíthatunk. Várha
tóan éles verseny fog kibontakozni, első
sorban abban, hogy az M. Se. fokozatra ho
vá menjenek a hallgatók. Az egyetemeken 
és főiskolákon tanulók létszámának nagy 
növekedése, a hallgatók széles tartomány
ban változó felkészültsége és motiváltsága 
miatt az oktatás differenciálására van 
szükség  a tanulmányok kezdetétől fogva. 
Remélhető, hogy a szerkezeti átalakulás 
ehhez a differenciáláshoz megfelelő kere
teket szolgáltat majd.

A Vegyészmérnöki Kar kutatásainak 
jelentős része a gyakorlat által felvetett 
kérdésekből indul ki. Növekszik a biológi
ával és biotechnológiával kapcsolatos té
mák száma. Az eredményekhez a tanszéke
ken dolgozó MTA alkalm azottak is 
hozzájárulnak. A kutatásokról 2002-ben 
320 idegen nyelvű és 51 magyar folyóirat- 
cikk, továbbá 9 könyv, illetve könyvrészlet 
jelent meg, 7 szabadalom született.

A Vegyészmérnöki Kar vezető szerepet 
játszott a szervezett doktori képzés hazai 
bevezetésében. Az első PhD-oklevelet 
1995-ben adták ki, azóta 160-an védték 
meg értekezésüket. A PhD-program ered
m ényessége kiem elkedő, a beiratkozott 
doktoránsok közel fele megszerzi a foko
zatot. Ebben nagy a szerepe a Varga József 
alapítvány által adott IV. éves ösztöndíj
nak, melyet azok nyerhetnek el, akik közel 
állnak a munka befejezéséhez. A doktori 
iskola arra jogosult, hogy kémiából és ve
gyészmérnöki tudományból ítéljen oda fo
kozatot. A biológiai témájú kutatások emlí
tett bővülése alapján a kar kezdeményezi, 
hogy a doktori iskola biomémöki PhD-fo- 
kozatot is adhasson, ezen kívül megkezdő

dött egy karközi környezetmérnöki doktori 
iskola szervezése is.

A Vegyészmérnöki Karon oktatói állás
ba csak PhD-fokozattal rendelkezők kerül
hetnek. Nagy a magasabb tudományos mi
nősítésű munkatársak, s emiatt a vezető 
oktatók aránya. A fiatalítást a posztdoktori 
ösztöndíjak (országos programok, Varga 
József Alapítvány) lehetőségeinek kihasz
nálása és egységes nyugdíjazási politika 
szolgálja. Nyugdíjasaink többsége részfog
lalkozásban tovább oktat és kutat.

A Vegyészmérnöki Kar tevékenységé
nek finanszírozásában a normatív képzési 
és kutatási tám ogatás, valam int a saját 
bevételek (pályázatok, szakképzési támo
gatás, KK stb.) szerepe összemérhető; 
2003-ban ezek értéke kereken 984, illetve 
850 millió Ft volt. A normatív támogatás 
az utóbbi tíz évben általában a béreket sem 
fedezte teljes mértékben. Más szavakkal: 
az alaptevékenység (az egyetemi oktatás és 
az ehhez közvetlenül szükséges kutatás) 
feltételeit is jelentős részben saját bevétel
ből teremtik meg.

Ezután szakmai előadásokat hallgathat
tak meg az érdeklődők, az előadók neveit 
és előadásaik címeit az alábbiakban közöl
jük:

Nyulászi László: Stabil H-foszfor- 
ilidektől két-proton-átadásos reakciókig 

Keglevich György: Érdekességek az 5 
és 6 tagú, valamint áthidalt p-heterociklu- 
sok köréből

Huszthy Péter: Optikailag aktív koro
naéterek enantiomer-felismerő képessége 

M arthi Katalin: K irális felismerés 
szupramolekuláris szinten

Simándi Béla: Műveletek szuperkriti
kus oldószerekben, tiszta technológiák 

Novák Béla: A sejtszaporodás reakció
kinetikája

Borsa Judit
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A debreceni atomspektroszkópiai kutatóműhelyek bemutatkozása 
az MTA Spektrokémiai munkabizottságának ülésén
(Debrecen, 2004. április 22-23.)

Az utóbbi évek gyakorlata szerint az MTA 
Spektrokémiai M unkabizottsága a külön
böző hazai atomspektroszkópiai tudomá
nyos iskolák meghívására, minden évben 
másik városban tudományos ankétot szer
vez. A kétnapos, kémiai analitikával foglal
kozó rendezvényen a házigazda szerepét 
2004-ben a Debreceni Egyetem Természet- 
tudományi Karának Szervetlen és Analiti
kai Kémiai Tanszéke, a Mezőgazdaságtu
dományi Kar Regionális Agrárműszer- 
központja és az Élelmiszer-tudományi és 
M inőségbiztosítási Tanszéke vállalta. 
A Debreceni Akadémiai Bizottság székhá
zában az ország különböző részéről érke
zett 50-nél több résztvevő 16 tudományos 
előadást hallgatott meg, és kapcsolódott be 
az előadásokat követő beszélgetésekbe. 
A rendezvény vendége volt Rakics Róbert, 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri
um helyettes államtitkára is, aki „Az EU- 
tag M agyarország környezetvédelm i 
feladatai a környezeti mérések szemszögé
ből” címmel tartott előadást.

Az ankétot H eltai György, a Spekt
rokémiai M unkabizottság elnöke nyitotta 
meg. A megnyitót követően a helyi tudo
mányos iskola alapítója, Papp Lajos pro
fesszor emeritus beszélt az elmúlt évben a 
helyi ipari üzemekkel közösen megvalósí
tott kutatási és fejlesztési munkáiról. 
A  végtelen energiájú, és ötletekből kifogy
hatatlan előadó előadásából mindannyian 
átélhettük a szakm a m űveléséből adódó 
mindennapi örömöt és a problémamegol
dás sikerélm ényét. Ezt követően, három 
előadásban a professzor diákjai (Stier Ist
ván, Kóczián Zoltán, Gomez Izabella) a 
csontritkulás egy ígéretes gyógymódjához, 
a kalcium és foszfor elektroforetikus úton a 
csontba történő juttatásához kapcsolódó 
m éréstechnikai feladatok megoldásáról 
számoltak be.

A Győri Zoltán, Kovács Béla  és 
Prokisch Józse f nevével fémjelzett, Debre
ceni Egyetem Agrártudományi Centrumá
nak Regionális Agrárműszerközpontja és 
az ebből kinőtt Élelmiszer-tudományi és 
Minőségbiztosítási Tanszék a térség mező- 
gazdasági, környezetvédelm i és élelm i
szer-analitikájának vezető kutatóműhelye. 
A laboratórium a régió atomspektroszkópi
ai mérőkészülékekkel (ICP-OES, ICP-MS, 
FAAS, GFAAS) legjobban felszerelt akk
reditált laboratóriuma. A kutatóműhelyben 
folyó munka eredm ényeiről, a standard 
anyagminták új típusának előállításáról, az 
ICP-MS készülék alkalmazásának tapasz
talatáról és egy speciális nagynyomású 
hidraulikus porlasztási technika atom ab
szorpciós spektrometriában történő alkal
mazásáról Prokisch József, Kovács Béla és 
Széles Éva tartottak előadást. Ezt követően 
a Papp Lajos professzor által alapított 
munkacsoport vezetője, Posta Józse f pro
fesszor a tőle megszokott, kiváló egyetemi 
előadót jellemző stílusban ismertette a leg
újabb kutatási eredm ényeit, a 100%-os 
mintabeviteli hatásfokú porlasztót, amely
nek segítségével egyedülálló módon lehet 
tanulmányozni az atomabszorpciós készü
lék lángjában lejátszódó folyamatokat. 
A  kutatócsoport, a Műszeres és Környezet
analitikai Részleg oktatói Braun Mihály, 
Gáspár Attila és hallgatóik, Margitai Zita, 
Móré Adám, és Tóth Anikó a Tisza holtágai
nak vizsgálatában, a városi légszennyezett
ség mérési módszerének kidolgozásában és 
a m iniatürizált term ospray m intabevitel 
lángspektrometriában történő alkalmazásá
ban született eredményeiket ismertették.

A spektroszkópiás módszerek humán 
diagnosztikai és kutatási célú alkalmazásá
ról, az ultranyomelemek szervezetben be
töltött szerepéről Varga Zsuzsától, a Debre
ceni Egyetem Orvos- és Egészségtudo

mányi Centrumának Belgyógyászati Osz
tályán dolgozó kutatótól hallottunk értékes 
összefoglalót.

M. Nagy Noémi és Kónya Jó zse f pro
fesszorok (Izotópalkalmazási Tanszék) az 
agyagásványokon képződő nano- és mikro
részecskék vizsgálata gamma-, röntgen- és 
elektronspektroszkópiai módszerekkel té
mában tartott előadásából kiderült, hogy az 
izotópok mérése mennyire jó l kiegészítheti 
a hagyományos elemösszetétel-vizsgálato- 
kat.

A spektroszkópiai műhelyek hagyomá
nyosan jó  kapcsolatot ápolnak a debreceni 
Atommagkutató Intézet, az MTA ATOMKI 
több egységével. Az izotóparány-meghatá- 
rozás, a trícium, a szén 14-es kormeghatá
rozás és számos más mérési feladat megol
dásával évtizedek óta indítanak közös 
projekteket a város kutatócsoportjai. Az új 
lehetőségeket és az újonnan beszerzett 
tömegspektrométert Szalóki Imre fizikus és 
Szántó Zsuzsa laborvezető vegyész mutat
ták be előadásukban.

Fodor Péter, a Szent István Egyetem 
Alkalmazott Kémia Tanszékének profesz- 
szora tájékoztatta a m unkabizottságot, 
hogy a spektrokémia legismertebb konfe
renciájának, a European W inter C onfe
rence on Plasma Spectrochemistry találko
zónak a rendezési jogát m egkapta és a 
konferenciát 2005. január 29. és február 2. 
között Budapesten előreláthatóan 6-700 
kutató részvételével megszervezi. A rangos 
esemény szervezéséhez a bizottság felaján
lotta segítségét. A konferenciáról további 
tájékoztató olvasható a http://www.szta- 
ki.hu/conferences/w inter2005/ internetes 
oldalon.

A kétnapos ankét zárására április 23-án, 
pénteken délután került sor. Heltai György 
zárszavában megköszönte az előadók és a 
szervezők munkáját és mindenkitől azzal 
köszönt el, hogy találkozunk a 47. Magyar 
Spektrokémiai Vándorgyűlésen 2004. júni
us 30-án Balatonföldváron.

Prokisch József

„KÉMIAOKTATÁSÉRT” DÍJ 2004
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 1999-ben díjat alapított általános, közép- és szakközépiskolai tanárok részére, hogy támogassa és erősítse 
a kémia színvonalas iskolai oktatását. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért kuratóriuma a díjazottakat azok közül ajelöltek 
közül választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek 
tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A „Kémia Oktatásért” díjat

eddig összesen 20 tanár nyerte el.
Az Alapítvány a díjat a 2004. évre újra kiírja.

Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elősegítésére tegyenek Írásos javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A rövid, legfeljebb egyoldalas 
írásos ajánlás tényszerű adatokat tartalmazzon a javasolt személy munkásságára vonatkozóan. A díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok 
elismerését célozza, de a határon túli magyar iskolákban, magyar nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók. Az írásos ajánlásokat legkésőbb 
2004. szeptember 10-ig kell eljuttatni az Alapítvány címére (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27).

A díjak ünnepélyes átadására 2004. októberében kerül sor.
Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért www.richter.hu
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Jegyzőkönyv az MKE IB 2004. április 19-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Bakos Jó
zsef, Banai Endre, Greiner István, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Ko
vács Attila, K örtvélyessy Gyula, Liptay  
György, Velkey László, Záray Gyula.

Kimentette magát: Hermecz István és 
Tömpe Péter, IB-tagok.

Napirend előtt Kálmán Alajos elnök rö
viden beszámolt az olomutzi kiküldetésé
ről. Erről a Lapban részletes beszámoló je 
lenik meg. Lényeges feladat, hogy az új, 
brüsszeli székhelyű European Society fór 
Chemistry and Molecular Sciences-ről az 
idei Közgyűlésen Náray-Szabó Gábor elő
terjesztését tesz.

5/2005 sz. határozat: Az IB jóváhagyó
lag tudomásul vette a Magyar Kémikusok 
Lapja újonnan alakult Szerkesztő Bizottsá
gának névsorát. Egyidejűleg az IB 72/2003 
sz. határozatának folyományaként megbíz
ta Szépvölgyi Jánost a Szerkesztő Bizottság 
elnökhelyettesi funkciójával, egyidejűleg 
létrehozva ezt a funkciót.

1. A Gazdasági Bizottság beszámolója 
a január-m árciusi helyzetről
Ezt a külön jegyzőkönyv tartalmazza.

2. A területi csoportok helyzete
a M TESZ körkérdésének tükrében 
Androsits Beáta  a MTESZ felkérésének 
megfelelően bekérte a válaszokat a területi 
csoportoktól. Ezek igen sokféle gyakorlat
ról számoltak be a helyi MTESZ szervezet
tel való kapcsolatban. A semmilyen együtt
működéstől az igen szorosig minden 
előfordul: ezt a személyes kapcsolatok, a 
helyi kémikus taglétszám, annak vállalati 
háttere és más tényezők határozzák meg. 
A legtöbb területi csoport határozott elkép
zeléseket kért a MTESZ-től, hogy azokról 
véleményt tudjon mondani.

6/2004. sz. határozat: Az IB felhatal
mazza az elnököt, hogy a Szövetségi Ta
nács ülésein a jelenlegi MTESZ szervezet 
lebontására, a helyi szervezetek jogi önál
lóságának megteremtésére szavazzon.

Az IB-ülés után beérkezett MTESZ jo 
gi szakvélemény ugyanilyen megoldást ja 
vasolt a Szövetségi Tanács részére.

3. A tagnyilvántartás és a szakértői 
hálózat megújítása
B anai Endre előterjesztette a Gazdasági 
Bizottságban már megtárgyalt javaslatát. 
Ezt lapunk más helyén és az interneten is 
közzétesszük. Ősszel az IB újra áttekinti a 
nyilvántartással kapcsolatos helyzetet.

4. Döntés az MKE dijakról
Ebben az évben minden díjra nagyszámú és 
színvonalas jelentkezés érkezett. A  díjazot
tak munkájának ismertetése után az IB tit
kos szavazással döntött a díjazottakról:

Than Kóra/y-emlékéremre, az egyesü
leti élet fejlesztésében hosszútávon kifejtett 
kiemelkedő tevékenységért, a Bács-Kiskun 
M egyei Csoport javaslatára Fazekasné 
Dr. Berényi Évát választották. Ő 1966-ban 
szerzett vegyészi diplomát a József Attila 
Tudományegyetem Természettudományi 
Karán. 1980-ban orvos-biológiai doktori 
cím et kapott a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Biokémiai Intézetében. M unká
ja  során több publikációban ismertette 
tudományos tevékenységét, aktív előadó
ja  a Tudomány Napja helyi rendezvényei
nek.

1966-tól nyugdíjba vonulásáig dolgo
zott a Magyar Néphadsereg Repülőorvosi 
Kutató Intézet Élettani Laboratóriumában. 
Munkaterülete a klinikai kémia és az izom
kém ia volt. Jelenleg a nyugdíj m ellett a 
kunszentmiklósi városi rendelőintézet kli
nikai diagnosztikai laboratóriumát vezeti.

1970-ben lépett a Labor Diagnosztikai 
Társaság tagjai sorába.

A M agyar Kémikusok Egyesületének 
1965 óta tagja. 1989 óta az MKE Bács-Kis
kun Megyei Csoport titkára. Fő szervezője 
és lebonyolítója az évente megrendezésre 
kerülő Megyei Kémikus Találkozóknak és 
Diákfórumoknak.

Ötleteivel, munkájával segíti a Bács- 
Kiskun Megyei Csoport évente megrende
zésre kerülő szakmai kirándulásainak meg
szervezését, lebonyolítását. Folyamatosan 
intézi a megyei csoport szervezésével, ad
minisztrációjával kapcsolatos feladatokat, 
szervezi a vezetőségi összejöveteleket. 
Kapcsolatot tart az MKE vezetőségével, a 
helyi és az országos MTESZ tisztségvise-

mkl

lökkel. Aktívan részt vesz a helyi tudomá
nyos élet szervezésében, alakításában. Te
vékenységét több kitüntetéssel is elismer
ték, a legnagyobb elismerés azonban a 
megyei csoport tagjainak elismerése, akik 
1989 óta folyamatosan bizalmat szavaztak 
Fazekasné Dr. Berényi Évának, hogy veze
tőségi tagként szervezze a csoport életét, 
tevékenységét. A folyamatosan változó 
összetételű vezetőségek mindig örömmel 
bízták meg a titkári teendők ellátásával, is
merve lelkiismeretes, odaadó, a kémia iránt 
elkötelezett, lelkes szervezőmunkáját.

Pfeifer /g/tác-emlékéremre a vegyipar
ban végzett több évtizedes kiemelkedő te
vékenységérért a BAZ megyei csoport 
ajánlására Kalácska Jánost (MKE Bor- 
sodChem Munkahelyi Csoportja) válasz
tották.

Kalácska János 1967-ben végzett okle
veles vegyészm érnökként a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen. A Borsodi Vegyi 
Kombinátnál dolgozik műszaki és techno
lógiai fejlesztési területen.

Főbb alkotások:
-  több fokozatú, kétlépcsős fluidizációs 

szárító (CPE kísérleti üzem),
-  ejektoros CPE pneumatikus szállító 

rendszer (500 kg/h, CPE kísérleti 
üzem),

- ro tá c ió s  film készülékek (0,35 m2, 
lm 2 ) kifejlesztése kísérleti és üzemi 
célra. A rotációs filmkészülékeket az 
AGROBORSOD Kft.-nél homogén
fázisú reaktorként és filmdeszor- 
berként, illetve a VPI üzemben hete
rogén fázisú reaktorként alkalm az
zák,

-  Vegyipari Műveleti Laboratórium 
megtervezése és létrehozása. A vegy
ipari készülékek méretkicsinyítése, 
legyártása és rendszerbe állítása,

-  foszgénezési műveletek tárgykörében 
benzil-észter előállítása és dietil-kar- 
bonát desztillálása,

-  porlasztásos reaktor kidolgozása 
dimetil-foszfit előállítására,

-  a dietil-foszfit előállítása turbófilm és 
filmreaktor kombinációval, (az eljá
rás 1 000 t/év kapacitással üzemesí- 
tésre került),

-  heterogén fázisú reakcióval filmreak
tor és üstreaktor kombináció alkalma
zásával az EHP (2-etil-hexil-peroxi-
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dikarbonát) előállítása (az eljárás 600 
t/év kapacitással üzemesítésre került).

A Magyar Kémikusok Egyesületének 
1968 óta tagja. 1968-1990 között az MKE 
helyi csoportjában rendezvények előkészí
tésében, szervezésében vett részt, ugyan
csak aktív szerepet töltött be az ún. Műsza
ki Klub vezetésében, szervezésében, elő
adások megtartásában stb.

Ugyancsak Pfeffer /gnóc-em lékérm et 
ítélt az IB a Gyógyszerkémiai Szakosztály 
javaslatára Korbonits Dezsőnek, a Szerves 
és Gyógyszerkémiai Szakosztály elnökségi 
tagjának, aki a Chinoin Rt.-ben dolgozott.
1952-ben szerzett okleveles vegyészmér
nöki diplomát a Budapesti Műszaki Egye
temen, majd Zemplén Géza és Beke Dénes 
professzorok m ellett dolgozott a BME 
Szerves Kémiai Intézetben tanársegédként. 
A tanítás mellett K-vitamin-származékok 
és mák alkaloidok kémiájával foglalkozott.

1960-ban Mezei Barna felkérte, hogy a 
Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termé
kek Gyára Rt, kutatási munkájában vegyen 
részt. 1964-1992 között laboratórium ve
zetőként a Szintetikus Kutatólaboratórium 
III. munkáját irányította. 1992 óta tanács
adóként segíti a Sanofi-Synthélabo része
ként működő K+F munkáját.

Korbonits D ezső  a magyar gyógyszer
kutatás nemzetközileg elismert meghatáro
zó személyisége. Kiemelkedő eredményeit 
közel 100 vezető folyóiratban megjelent 
közleményben, 110 szabadalomban, továb
bá számos hazai és külföldi előadásban is
mertette.

1969-ben kapott egyetemi doktori cí
met, 1967-ben a kandidátusi és 1994-ben 
akadémia doktori értekezését védte meg.

Ipari tudományos tevékenységét 14 ipa
rilag hasznosított gyógyszereljárás, vala
mint 2, több országban is bevezetett erede
ti készítmény fémjelzi.

Eredményekben nem zetközileg is ki
emelkedő m unkásságának tapasztalatait 
egyetemi oktatásban is kamatoztatja. Meg
hívott előadóként előadásokat tart, tartott a 
Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmér
nöki Karán, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Vegyész Karán, a Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Egyetemen. Több 
éven át oktatta a „Gyógyszeripari kutatás 
és fejlesztés” c. tárgyat. Oktatómunkáját 
1983-ban címzetes egyetemi docens foko
zattal ismerték el a Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetemen.

Aktívan vesz részt az MTA Alkaloid
kémiai, Heterociklusos kémiai-, és Gyógy
szerkémiai és G yógyszer-technológiai 
Munkabizottságok munkájában.

Számos társaság tagja. A Magyar Ké
mikusok Egyesületének 1953 óta tagja, 
ahol a Szerves- és Gyógyszerkémiai Szak
osztály vezetőségi tagja.

1990-ben Eötvös Loránd-díjjal tüntet
ték ki.

Preisich Miklós-díjat ítélt az egyesületi 
életben és a vegyiparban hosszú évekig 
folytatott kiem elkedő tevékenységért az 
IB a Veszprém megyei csoport javaslatára 
Blazsek Istvánnak, aki 1992 óta a Magyar 
Kémikusok Egyesülete pétfürdői csoport
jának elnöke, a Vegyészeti Múzeum Ala
pítvány ellenőrző bizottságának elnöke 
(1998-), a Veszprémi Egyetem Környezet
mérnöki Oktatásért Alapítvány Kuratórium 
elnöke (1992-), széles körű és magas szín
vonalú szakmai tevékenységet folytat mind 
a vegyipar, mind az oktatás területén. Ki
tüntetése méltó bizonyítéka annak, hogy az 
Egyesület nagy gondot fordít az ipari kap
csolatok ápolására és a kiemelkedő tevé
kenység elismerésére.

Ugyancsak Preisich M iklós-díjat ítélt 
az IB a Kolorisztikai Szakosztály ajánlásá

Jegyzőkönyv az MKE IB 2004. május 10-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta. Banai End
re, Hermecz István, Kalaus György, Kiss 
Tamás, Kovács Attila, Körtvélyessy Gyula, 
Liptay György, Tömpe Péter.

Kimentette magát: Bakos József, Kál
mán Alajos, Velkey László, Záray Gyula, 
IB-tagok 1

1. Náray-Szabó Gábor ismertetése 
a FECS átalakulásáról 
Náray-Szabó Gábor FECS elnök, MKE 
örökös elnök előterjesztette a FECS Végre
hajtó bizottság javaslatát a FECS átalaku
lására. Az új szervezet, az European Union

o f Chemistry and M olecular Sciences, 
brüsszeli székhelyű lenne és így lobbizhat
na a kémia támogatásáért (EU OTKA, EU 
tudom ányos lapok egyesületi kiadásban 
stb.). Az európai kémikus egyesületek le
hetnek tagok, egyéni tagság nincs, de a sza
vazásnál minden egyes egyesület egyenlő 
súlyú szavazatával többségi és a tagság lét
száma szerinti többségi döntés is szüksé
ges. A tervezett tagsági díj személyenként 
egy euró, 150-160 ezer tag várható. Ezért a 
tagok információs hírlevelet kapnak.

8/2004. sz. határozat: az IB felhatal
mazza az elnököt, hogy az őszi FECS-ülé-

ra Stahl Ágnesnek, aki 1973 óta részt vesz a 
Kolorisztikai Szakosztály munkájában. 
1994-ben választották meg először elnök
nek, 1998-ban másodszor, és 2003-ban har
madszor. Elnöksége ideje alatt élénk és 
eredm ényes volt a Szakosztály szakmai 
élete. Összesen 5 igen sikeres és színvona
las Kolorisztikai Szimpóziumot szervezett, 
az elsőt 1995-ben Ráckevén, ezután két
évenként különböző reprezentatív, jó l meg
választott színhelyeken, a legutóbbit 
2003-ban Egerben. A konferenciákra jó  
kapcsolatai révén külföldi előadókat és 
szakmai kiállítókat is meg tudott hívni. 
A fiatal, kezdő szakemberek bevonása ér
dekében kedvezményes részvételt biztosí
tott számukra. Ezzel az átgondolt és terv
szerű szakmai politikával elérte, hogy a 
konferenciák színvonala és a résztvevők 
száma egyre emelkedett.

5. Egyebek
Velkey László  beszám olt a Vegyész Diák 
Napok előkészületeiről. Várhatóan minden 
eddiginél nagyobb létszám ban gyűlnek 
össze az országból és az országhatáron túl
ról diákok és tanáraik, hogy rövid előadás
ban ismertessék egy-egy kémiai témáról a 
kutatóm unkájuk eredm ényét. A Borsod- 
Chem Rt. és a TVK Rt. támogatja a rendez
vényt, az MKE KÖKÉL, MKF és MKL 
példányokat oszt ki a diákok között.

A legközelebbi IB-ülés 2004. május 
10-én 15:30-kor lesz. Napirend: a fiatalok 
helyzete (Kalaus Györgyj. Kapcsolataink a 
környező és más országok Kémikus Egye
sületeivel, teendők (Kálmán Alajos). Kap
csolatok fejlődése a jogi tagokkal (Kovács 
Attila). PR teendők, eredmények (Hermecz 
István).

A jegyzőkönyvet készítette: 
Körtvélyessy Gyula

sen az átalakulás m ellett szavazzon. 
Az MKE csatlakozásáról az új egyesület
hez, az European Union for Chemistry and 
Molecular Sciences, a jövő évi Küldöttköz
gyűlés fog dönteni.

2. A Gazdasági Bizottság beszámolója 
Banai Endre ismertette a kontrolling áprili
sig terjedő adatait: a nyereség kevesebb a 
vártnál, mivel a támogatások később érkez
nek be. A jogi tagdijak a tervezettnek meg
felelően alakulnak.

3. A fia ta l kémikus tagság létszámának 
növelési lehetőségei
Kalaus György írásos előterjesztése és az 
IB-tagok aktív írásos visszajelzései alapján 
az IB a következő határozatokat hozta:
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9/2004. sz. határozat: A középiskolai 
kémiai versenyeken a MKE Kémiatanári 
Szakosztály Elnöksége évente 15 db egy
éves egyesületi tagsági lehetőséget, és 
ugyanennyi KÖKÉL egyéves előfizetést 
oszthat ki tetszése szerint a győztes diákok 
és tanáraik között.

10/2004. sz. határozat: A tudományos 
diákköri pályázat nyertesei között évente 
30 db, egyéves egyesületi tagsági lehetősé
get oszthat szét az ügyvezető igazgató.

11/2004. sz. határozat: A harmadéves 
PhD-hallgatók között szintén évente 30 db 
egyéves egyesületi tagsági lehetőséget le
het kiosztani. Ennek megszervezésére leve
let kell írni a kari dékánoknak, hogy a PhD- 
iskolák vezetői felé ismertessék ezt a 
lehetőséget. Felelős: ügyvezető igazgató

12/2004. sz. határozat: lehetőség sze
rint minden ilyen díjkiosztáson az IB tagjai

közül valakinek részt kell venni, és ismer
tetést tartani az MKE-ről.

13/2004. sz. határozat: a titkárság köte
les nyomon követni az így tagsághoz jutó 
fiatalok további tagságát és erről az IB-nek 
évente beszámolni.

14/2004. sz. határozat: az elnök levelet 
ír a jogi tagvállalatok első számú vezetői
nek, felkérve őket, hogy a vállalatokhoz 
újonnan belépő kémikusok részére juttas
sák el az MKE ismertető anyagát is, buzdít
va őket a belépésre.

14/2004. sz. határozat: az IB az őszi 
ülések egyikén a középkorosztály egyesü
leti tagságával, aktivizálási lehetőségével is 
kíván foglalkozni.

4. Egyebek
Androsits Beáta ismertette és az IB elfogad
ta a küldöttközgyűlés napirendi pontjait.

Emlékeztető a Gazdasági Bizottság 2004. április 13-i üléséről

Jelen voltak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Körtvélyessy Gyula

1. A GB áttekintette a kontrolling jelen
tés alapján az Egyesület I—III. havi gazda
sági tevékenységét. Az eredmény elmaradt 
a terv szerinti eredményhez képest, aminek 
oka a kiadványainknál várható támogatá
sok késése. Fokozott erőfeszítéseket kell 
tenni ezek megszerzésére. A rendezvé
nyeknél pedig még elsősorban a kiadások 
jelentkeznek, év eleje lévén. Az egyéni és 
jogi tagdíjak megfelelően érkeztek be. 
A fizető egyéni tagok száma növekedett. 
A  jogi tagok befizetéseinek, szerződései
nek aktualizálásában megállapodtunk, erre 
a következő ülésünkön visszatérünk. Mint 
ahogy visszatérünk arra is, hogy a szabad

pénzeszközök legalább két banknál legye
nek lekötve gazdasági, biztonsági okokból 
(elmúlt ülés határozata).

2. A közhasznúsági jelentéssel, egysze
rűsített beszámolóval kapcsolatban újabb 
észrevételek nem merültek fel, az IB már 
tárgyalta. A Közgyűlésen a főtitkári beszá
molót követően az Egyesület gazdasági te
vékenységéről külön, szokásos beszámoló 
lesz.

3. A GB a következő évek tervével 
összhangban részletesen m egtárgyalta a 
tagdíjem elés szükségességét. A növekvő 
költségek, csökkenő tám ogatások 20% 
egyéni tagdíjem elést indokolnak előter
jeszteni.

A Magyar Kémikusok Egyesülete
(az Irinyi János Középiskolai Kémiai Verseny szegedi döntőjén megjelent anyag)

Mi a feladata a világban ma az Egyesület
nek? A küldetésünk szerint azokat gyűjtjük 
össze, akiket érdekel a kémia. Összegyűjt
jük? Nem! Ők jönnek össze, hogy szakmai 
információkat cseréljenek, értékeljék egy
más munkáját. Miért? Mert az Egyesület 
által szervezett szakmai fórumok lehetősé
get adnak minden tagunknak, hogy meg
mutassa, mit tud, mit ért el a széles érte
lemben vett kémia területén. Mint amilyen 
ez az Irinyi Verseny. A  diákok is, de a ta
náraik is a kiválóságukat szeretnék itt bizo
nyítani.

M ilyen további lehetőségeket nyújta
nak a „Kémikusok”?

-  Szakmai információkat, a vegyipar 
bemutatását, a kémikus élet történéseit a 
havi Magyar Kémikusok Lapjában,

-  versenyfeladatokat, szakmai fordítási 
gyakorlatokat, az egyetemek kémiaoktatá
sának bemutatását a kéthavonkénti Közép
iskolai Kémiai Lapokban,

-  akkreditált továbbképzést a kétéven
kénti Kémiatanári Konferencián,

-  alkalmi előadói napokat, ahol szak

mkl

Az IB ugyancsak elfogadta a főtitkári 
beszámolót, melyet a főtitkár e-mail formá
ban körözött az IB-tagok között és amit a 
küldöttközgyűlés tagjainak előzetesen szét- 
küldenek. Hasonlóan megkapják a tagok az 
Állandó Bizottságok beszámolóit.

A legközelebbi IB-iilés 2004. jún ius  
14-én 15:30-kor lesz. Napirend: a jogi ta
gok helyzetének felmérése (Kovács Attila). 
Kapcsolataink a környező és más országok 
Kémikus Egyesületeivel, teendők (Kálmán 
Alajos). PR-teendők, eredm ények (Her- 
mecz István).

A jegyzőkönyvet készítette: 
Körtvélyessy Gyula

4. Azon rendezvényeinknél, amelyek 
szervezésében külső szervezet működik 
közre, rendkívül fontos egy kiforrott szer
ződési gyakorlat következetes érvényesíté
se. Ezt segíti majd elő ügyrendünkben is 
megjelenő „együttműködési m egállapo
dás” szerződés tervezete, amely lehetőség 
szerint általánosan érvényesítendő. Előké
szítése megtörtént, a beérkezett tervezetet 
és észrevételeket főtitkárunk a következő 
GB-ülésre előterjeszti.

5. A fél év végét követően kiadványa
ink gazdasági helyzetét áttekintjük a szük
séges intézkedési javaslatokkal együtt. 
A szükséges adatokat az ügyvezető igazga
tó fogja bekérni a felelős szerkesztőktől.

A  GB következő ülése május 10-én 14 
órakor lesz az MKE-ben.

Összeállította: Banai Endre GB-elnök

mai előadást követően az élénk vitákban 
mindenki kifejtheti véleményét,

-  néhány napos szakmai konferenciákat 
a kémia minden területéről, ahol az egye
tem, az ipar és az intézmények kémikusai 
mondják el, hogy mivel foglalkoznak, mi
lyen szakmai eredményeket értek el,

-  nem zetközi konferenciákat, ahol a 
szakmai előadásokon kívül találkozni lehet 
a világ legkiválóbb tudósaival is.

A Magyar Kémikusok Egyesülete há
rom év híján 100 éves. Öreg, de amíg fiatal 
kémikusok vannak, mindig örökifjú.

A Magyar Kémikusok Egyesülete a ké
mia iránt érdeklődők önkéntes és egyéni
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aktivitáson alapuló szerveződése a széles 
értelemben vett szakmai információk cse
réjére, értékelésére és közzétételére. 
Az Egyesület célja a szakmai közélet fóru
mának megteremtése, a hazai vegyészek,

vegyészm érnökök, kém iatanárok és az 
Egyesület munkájában aktívan részt vevő 
egyéb szakemberek (a továbbiakban össze
foglaló néven kémikusok) tudásszintjének 
emelése, szakmai munkájuk hazai és kül

földi elismertetése. Az Egyesület tevékeny
ségének közvetett célja a kémiai tudomány, 
a kémiaoktatás és a vegyipar fejlődésének 
elősegítése.

K. Gy.

Beszámoló rendezvényekről

Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2004. február 27.)

Bittér István: Kalixarének
és tiakalixarének: szuper
vagy szupramolekulák?

Az előadás bevezetésében a szuper- és 
szupramolekula fogalmakról hallottunk rö
vid áttekintést. Az előadó többféle véle
ményt is ismertetett, végül a kalixarén ve- 
gyületcsalád rövid bemutatása után azon 
meggyőződésének adott hangot, hogy ezek 
a molekulák szupermolekulák, mivel visel
kedésükkel messzemenően kiemelkednek 
a többiek közül. A molekulák konformerjei 
közül a kónikus szerkezetűek a legérdeke
sebbek, az előadás során többnyire ezekről 
volt szó.

Az előadást három témakör alkotta. Az 
elsőben a vízoldható kalixarének kom p
lexeiben létrejövő interm olekuláris köl
csönhatásokról volt szó. Például a karboxi- 
látcsoportokkal funkcionalizált kalixa-rének 
Fe2+-, illetve Fe3+-ionokkal képzett komp
lexeit fotolum ineszcenciás detektálással 
vizsgálták, és megállapították, hogy a soft 
Fe2+-ion esetén a 7t-elektronban gazdag 
aromás gyűrűk, míg a hard Fe3+-ionnal a 
fenolos OH-csoportok vesznek részt a köl
csönhatásban. C60-fullerénnel végzett kí
sérleteikben tiakalixarén-szulfonátokat 
használtak, itt is megállapítható volt a 
komplexképződés ténye. Az előadás máso

dik, nagyobb fejezetében kalix[4]koron- 
aéterek kromoionoforokkal (optikai szen
zorok kedvelt célmolekuláival) alkotott ve- 
gyületeinek koordinációs kémiai 
kölcsönhatására láttunk példát. Alkalmas 
felépítés esetén a molekula ionok szelektív 
kim utatását teszi lehetővé; illetve egy 
királis változat primer amin enantiomerek 
szétismerésében válhat segítségünkre.

Az előadás befejező részében tia
kalixarének Mitsunobi-reakció alkalmazá
sával történő szelektív átalakításairól esett 
szó. Ugyanis a tiakalixarének esetében a 
metiléncsoport helyett található szulfidhíd 
hosszabb, ezért a reakciók nem zajlanak 
olyan regioszelektíven, mint a kalixarének 
esetében. Az eredmények bemutatását elis
merő hozzászólások és élénk vita követték.

Demeter Attila: Újonnan szintetizált 
vegyületek fotokémiai vizsgálata

A nap második előadója többévi munkájá
nak töm ör összefoglalását prezentálta. 
Szerző és munkatársai különböző vegyüle
tek (naftálimidek, fenantridinonok, benz- 
fenantridinonok és 1-aril-fluorenonok) 
szubsztituált származékainál előforduló lu
m ineszcencia-jelenségeket vizsgálták, és 
hasonlították össze. Megállapították, hogy

az egy családhoz tartozó vegyületek igen 
eltérő viselkedést mutathatnak fotokémiá
juk szempontjából. Például egy fenilgyűrűt 
tartalmazó naftálimid-származék vizsgála
takor csak egy nagy „hegyhát” jellegű 
emissziós görbét kapunk, míg egy o,o- 
dimetilezett származéknál már strukturált 
emissziót lehet megfigyelni. Többféle vari
ációt kipróbálva olyan vegyületet is talál
tak, mely legjobbnak bizonyult a kettős 
lumineszcenciához. Ezt a jelenséget befo
lyásoló tényezőként a gyűrű méretének nö
velése is felmerült, ehhez nagyobb gyűrű
tagszámú származékokat is szintetizáltak a 
kutatócsoport tagjai. Fluorenon-aril-szár- 
m azékoknál Suzuki-reakciót használtak, 
ennek előnye, hogy az arilcsoportot csak 
utolsó lépésben építik be, így sokféle ve- 
gyület készíthető viszonylag kevés fárad
sággal. Érdekes adatokat hallhattunk a 
perilaktámok fluoreszcenciájával kapcso
latban is.

Külön említésre méltó, hogy a szinteti
kus munkához házi fejlesztésű és készítésű 
fotoreaktorcellát is terveztek, amelyet az 
előadó színes fényképen is bemutatott.

Jakab Annamária

(Az előadások kivonatai és a Bruckner-termi 
előadások programja olvasható az MTA Ké
miai Osztály, Szerves és Biomolekuláris Ké
miai bizottság honlapján a következő webol- 
dalon:
http://www.kfki.hu/~cheminfo/osztalv/ 
bizott/b ruckner/bmckner.htmll

Az egykori Osztrák-Magyar Monarchiát alkotó hat ország, 
továbbá Németország kémikus egyesületei elnökeinek találkozója
Olomouc, 2004. március 26.

A Cseh Kémikusok Egyesülete elnökének, 
Vilim Simánek professszomak a meghívá
sára az egykori O sztrák-M agyar M onar
chia hat utódállamának kémikus egyesüle
te és a GDCh (Németország) elnöke 
egynapos konzultációt tartott a morvaor
szági Olomoucben. A találkozón részt ve
vő elnökök: Prof. D. Berek  (Szlovákia), 
Prof. H. H o p f (Németország), Prof. Kál
mán A. (M agyarország), Prof. V. Kauéié

(Szlovénia), Prof. W. Rudzinski (Lengyel- 
ország), Prof. U. Schubert (Ausztria) és 
Prof. V. Sim ánek  (Cseh Köztársaság). 
Az ülésen részt vett még Prof. P. Drasar al- 
elnök és a vendéglátó cseh egyesület IB- 
nek hat tagja.

A megnyitó és az üdvözlőbeszéd 
(Simánek) után Pavel Drasar alelnök is
mertette Európa egyik legrégebben alapí
tott (1866) kémikus egyesületének a műkö

dését, kapcsolatrendszerét, koordináló te
vékenységét. Az M KE-hez hasonlóan a 
CsKE is tagja a mi MTESz-ünknek megfe
lelő szervezetnek, amely a „Czech Union 
o f Science and Technology Societies” ne
vet viseli. Az MKE-hez hasonlóan tagja a 
FECS-nek és az EUChemSoc konzorcium
nak (az utóbbi a közös lapok: Chemistry, 
EurJIC, EurJOC stb. tulajdonosainak testü
leté). Az egyéni tagok több mint 80%-a 
egyetemek, középfokú oktatási intézm é
nyek és kutatóintézetek (ideértve az ipari 
kutatóintézeteket is) dolgozói. A 2 800 (fel
tehetően tagdíjat fizető) tag 25%-a az ifjú
ság soraiból kerül ki. Munkájuk elismerésé
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re szolgál az Alfréd Bader-díj, a Merck-díj 
és a Shimadzu-díj. A kiemelkedő oktatói 
tevékenységet a Bauer-díjjal, míg a legjobb 
dolgozatok szerzőit többek között a Preis- 
díjjal ism erik el (Karéi Preis alapította 
1877-ben a havonta megjelenő Chemicke 
listy-t). A CsKE legmagasabb tudományos 
kitüntetése a „Hanus Medál” . Magyar ki
tüntetettjei Erdey László  (1966), Pungor 
Ernő  (1966), Oláh György (1999) és Kál
mán Alajos (2002). A szakmai munka 21 
szakosztályban (working groups) folyik. 
A beszámoló szerint a CSKE-hez kötődő 
tudományos fokozatrendszert meg kell újí
tani és a fokozatokat (pl. D.Sc.) adó nemze
ti társaságok tevékenységét össze kell han
golni. D rasar alelnök beszám olójában 
beszélt a tehetséges diákoknak az olimpiai 
versenyekre való felkészítésének problé
máiról is. A hazai gyakorlathoz hasonlóan, 
a legjobb hallgatók egyetemi kiválasztásá
nak érdekében a felkészítő munkát, lénye
gében térítésm entesen, a fiatal egyetemi 
oktatók végzik.

A következő előadó, F. Pavliková asz- 
szony a hét nemzeti kémiai társaság (egye
sület) együttműködésének lehetőségeiről 
beszélt. Felvetette annak gondolatát, hogy 
elsősorban a fiatal kutatók a szomszéd or
szágok nemzeti folyóirataiban kölcsönösen 
publikáljanak. Szerinte e tevékenység ne
vüket a határokon túl is ismertté tehetné, 
javítaná a személyes kapcsolatokat is. 
A kapcsolatokat három (európai uniós, re
gionális, illetve nemzeti) szinten kellene 
szervezni. A vita során egyetértettünk ab
ban, hogy pl. cseh fiatalok lengyel vagy 
magyar nyelvű publikációjának a „publici
tás” szem pontjából alig volna értelme. 
A nemzeti kontra angol nyelvű publikálás 
dilemmájának elemzéséhez érve, a GDCh 
elnöke, Henning H op f professszor (egyben 
az EurJOC  főszerkesztője) kifejtette, hogy 
originális közleményt még egy német kuta
tónak is csak angolul érdemes közölnie. 
Utalt a GDCh és a Royal Chemical Society 
közelmúltban közölt azon megállapodásá
ra, mely szerint évente kölcsönösen angol 
nyelven 4-4 közlem ényt jelentetnek meg 
egymás vezető folyóirataiban. H opf szerint 
a nemzeti nyelvű közléseknek csak az okta
tás és a szakmai információk szintjén van 
értelme és jogosultsága.

Pavlikova előadása végén egyhangúlag 
támogatott javaslat hangzott el arról, hogy 
a nemzeti rendezvényekről, szakmai ese
m ényekről kívánatos volna a kölcsönös 
tájékoztatás megszervezése. Az MKE ré
széről ezt a feladatot a MKL szerkesztősé
gének kellene vállalnia, kapcsolatot építve 
az érintett országok lapjaival.

Felkért hozzászólóként Ulrich Schubert 
(Ausztria) a csereelőadások összehangolt

mkl

megszervezésének szükségességét hangsú
lyozta. A fiatal kutatók csereelőadások 
révén válhatnak ismertté. Ilyen célt szolgál
hatna a Közép-európai Konferenciák meg
szervezése. Az ilyen előadások nyomtatás
ban a fogadó ország nemzeti újságjában 
jelenhetnének meg. Általános közös érdek a 
tehetséges fiatal kutatók otthon tartása, de a 
régió egyesületeinek segítenie kell abban, 
hogy ismertté válhassanak. A GDCh elnö
ke, H o p f professzor arról adott tájékozta
tást, hogy a GDCh az August-Wilhelm-von- 
Hofmann-Vorlesung sorozattal kezdve, 
melynek első előadója 1978-ban a Nobel- 
díjas Jen-Marie Lehn (Strasbourg) volt, pl. 
1994-től K ari Zigler-Gulio Nafta  néven 
szervezi a ném et-olasz csereelőadásokat. 
1993-ban indult az izraeli, 1994-ben a fran
cia, 1995-ben a lengyel, 1999-ben pedig a 
spanyol csereprogramjuk. A közelmúltban 
megszületett a német-román csereprogram 
is. Kezdeményezésemre H o p f professzor 
egyetértett azzal, hogy az 1966-ban Frei- 
burgban elhunyt Hevesy György (magyar) 
és egy általuk kijelölt német kémikus híres
ség nevével kívánatos lenne megindítani a 
magyar-ném et előadócserét is. Remélem, 
hogy az EU-ChemSoc konzorcium májusi 
lisszaboni ülésén ebben a kérdésben sikerül 
a GDCh elnökével tovább lépni, esetleg 
egyezségre is jutni.

Bohumil Kratochvíl professzor a nem
zeti folyóiratokról tartott helyzetelemzést. 
Kiindulási kérdése: „Are national Chemical 
joum als unnecesssary luxuries fór Chemi
cal societies after 2000?” a felszólalóktól 
lényegében ugyanazt a választ kapta. Gaz
daságosságuk labilitása és a tudományos 
ismertség alacsony színvonala ellenére lé
tük egyetlen racionális indoka a nemzeti 
szakmai nyelv fenntartása és ápolása. A jól 
szerkesztett lapok fontos tájékoztatást is 
nyújtanak az egyesületek belső életéről. 
A beszámolót követő vitában az elnökök 
kiegészítő információkat adtak saját lapja
ikról. Az Acta Chimica Slovenica a szlovén 
nyelvű cikkek mellett, a nagyobb publicitás 
érdekében, angol dolgozatokat is közöl. 
Megtudtuk, hogy a Monatshefte fú r  Che- 
mie, mint az osztrák egyesület és akadémia 
közös tulajdona egyelőre nem deficites, 
ezért még nem döntöttek apportként az 
EUChemSoc konzorcium EurJIC, illetve 
EurJOC  lapjaiba való beolvadásáról.

Két hazai újságunk, az M KF  és az MKL 
magyar neve rossz angol fordítással, össze
keverve került bemutatásra. Ezért az ülés 
résztvevőit részletesen tájékoztattam a két 
lap szakmai különbözőségéről, és a még fo
lyamatban lévő megújhodásuk eddigi ered
ményeiről.

A meglehetősen sokoldalúan megvita
tott kérdés záróajánlása az volt, hogy az

azonos nehézségek ismeretében törekedni 
kellene ezen folyóiratok közötti kapcsola
tok javítására.

Ennek a javaslatnak a fontosságát növe
li, hogy a kémia „im ázsa” -  amint arról 
Prof. Jaroslav Koéa beszámolt -  a magyar, 
lengyel stb. helyzethez hasonlóan, nem túl
ságosan jó. Egyértelműen megfogalmazó
dott, hogy az információk hálózatát uraló 
és manipuláló m édia m indenütt csak a 
„szenzációk” felnagyításában érdekelt. Fia 
valahol pozitív változás történik, annak 
nincs hírértéke, akkor sem, ha korábban ép
pen egy „baleset” bekövetkezte indította az 
illetékeseket a kívánatos fejlesztésre, a kör
nyezet sokat emlegetett védelmére. Ehhez 
a lehangoló képhez a magam negatív infor
mációival én is hozzájárultam! Valamivel 
optimistább képet festett a német elnök (ta
lán bizony nem is ok nélkül). A heves vita 
végén egyetértés született abban, hogy a 
gyermekek óvodáskortól való helyes neve
lése a kémia mindennapi életüket meghatá
rozó jelenségeinek ismeretére, és ebben az 
iskola folyamatos (és nem kampányszerű) 
bevonása sokat javíthatna a jelenlegi hely
zeten. Sajnos itt kénytelen voltam szóvá 
tenni, hogy a jelenlegi magyar oktatáspoli
tika a kémia oktatásának szinte teljes elsor
vasztására törekszik, s ennek a társadalom 
fogja meginni az árát.

A találkozó, szinte az egész vitaprog
ram összegzéseként jutott el az utolsó fő
kérdéshez, amely FECS ma és holnap: 
Európai Kémiai Társaság? ’’ címet viselte. 
A jelenlévők többsége a FECS jelenlegi 
form áját hatástalannak tartotta. Magam 
érthető okok miatt ebben a vitában nem 
vettem részt. Végül mindnyájan egyetér
tettünk abban, hogy egy megújított felépí
tésű Európai Kémiai Társaság, a kis és 
nagy országok arányos, azaz helyesen 
súlyozott jogok és kötelességek melletti 
társulásával koordinátora kell, hogy 
legyen az ülésen megvitatott kérdések (az
az a lokális és regionális érdekek képvise
lete, szakemberek csereutaztatása és szere
peltetése, nem zeti újságok célszerű 
fenntarthatóságának biztosítása, környe
zetvédelem összefüggésben a kémia jav í
tandó imázsának szükségességével) meg
oldásának. Csak egy erős, jó l szervezett 
társaság (society) képviselheti a szüksé
ges anyagi támogatások brüsszeli kivere
kedésében a tagországok kémikusainak, 
mérnökeinek nemzeti és személyes érde
keit.

Összefoglalva, az olomouci találkozó 
közelebb hozta a térség kémikus egyesüle
teinek vezetőit. Flasznossága messze meg
haladta a két éve, 2002 szeptemberében az 
osztrák egyesület éves linzi konferenciájá
hoz kötötten összehívott rövid „ad hoc” el
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nöki (főtitkári) találkozót. A regionális je l
legből adódóan nem egész Európa ült tár
gyalóasztalhoz, következésképpen minden 
felsorolt kérdésben sikerült közös álláspon
tot kialakítani.

Végül egy elgondolkodtató élmény. 
Cseh barátaink vendégszeretete mellett 
meglepett pártatlan érdeklődésük a környe
ző országok kémiában jeleskedő tudósai
nak tevékenysége iránt. így a CsKE felépí
tését ismertető legfrissebb kiadványban a 
XVIII-XX. század 36 nagy kémikusa kö

zött kilenc magyar név található: Bruckner 
Győző, Buzágh Aladár, Erdey László, 
H evesy György, N yúlás Ferenc, Szent- 
Györgyi Albert, Than Károly, Varga József 
és Zemplén Géza. Kívánatos volna, ha az 
MKE saját publikációs fórumain keresztül 
hasonló publicitás biztosítana nagyjaink- 
nak, és mindazoknak, akik szom szédsá
gunkban ugyancsak érdemesek arra, hogy 
ismerjük és becsülhessük őket éppen az 
egyesülő Európa közös örökségeként. Mi
vel az alig ismert Nyúlás Ferenc életéről

éppen a régi-új KÖKÉL első számában ol
vashatunk, javasolom a megújult Szerkesz
tőbizottságnak és Igaz Sarolta főszerkesz
tőnek, hogy ezt az örvendetes, a második 
számban is folytatott (ott Bugát Pálról ol
vashatunk) kezdem ényezést folytassák. 
Számról számra kapjunk rövid töm ör is
mertetést mind a fentebb felsorolt tudósa
inkról, mind azokról is (pl. Náray-Szabó 
István, Schulek Elemér stb.), akik cseh ba
rátaink listáján nem szerepelnek.

Kálmán Alajos

X. Országos Diákvegyész Napok
(Miskolc, 2004. április 23-24.)

A  M agyar Kémikusok Egyesülete BAZ 
Megyei Szervezete és a MAB Vegyészeti 
Szakbizottsága rendezésében, a Borsod- 
Chem Rt. és a TVK Rt. támogatásával ke
rült sor a középiskolás diákok kétévenkén
ti kémiaversenyére a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumban, M iskolcon 2004. április 
23-24. között.

P. Forral Tamás SJ, a Fényi Gyula M is
kolci Jezsuita Gimnázium igazgatója kö
szöntötte a versenyző diákokat és felkészí
tő tanáraikat. Kálmán Alajos, a M agyar 
Kémikusok Egyesületének elnöke nyitotta 
meg a versenyt. A rendezvény házigazdája 
Velkey László tanár volt. Plenáris előadá
sokként Hlavay Józse f (Veszprémi Egye
tem): „A környezettudom ányi kutatások 
szerepe hazánk környezeti állapotának 
megismerésében” és Lengyel Attila (Mis

kolci Egyetem): „A vegyész szak indítása a 
Miskolci Egyetemen” című rendkívül ér
dekes prezentációk hangoztak el.

A szünetekben a résztvevőknek az is
merkedésen túl lehetőségük volt megtekin
teni a kémiai taneszközök és tankönyvek 
bemutatóját is.

A diákok előadásai két szekcióban foly
tak: az I. szekcióba (elnök: Berecz Endre) a 
szervetlen és analitikai kémiai, míg a II. 
szekcióba (elnök: Kálmán Alajos) a szerves 
kémiai és biokémiai előadások tartoztak.

A zsűri a komoly felkészültségről árul
kodó, magas színvonalon bemutatott kísér
letek, előadások láttán valóban nehéz hely
zetben volt. Az értékelés fő szempontjai a 
szakmai tartalom, a saját munka és saját 
megfigyelés mértéke, a szerkesztettség és a 
prezentációs technika voltak.

A díjazott diákok könyvjutalomban és 
egyéves KÖKEL (Középiskolai Kémia La
pok) előfizetésben részesültek.

Minden résztvevő diák és tanár, vala
m int a zsűrik tagjai is megkapták a 
BorsodChem Rt. és a TVK Rt. tájékoztató 
prospektusait.

A zsűri a két legeredményesebb felké
szítő tanárt az augusztusban Pécsett meg
rendezésre kerülő Országos Kémiatanári 
Konferencia részvételi díjának a Magyar 
Kémikusok Egyesülete által történő átvál
lalásával jutalmazta. A legeredményesebb 
felkészítő tanárok: Göbl László  (Pollack 
Mihály Műszaki Szakközépiskola, Pécs) és 
Oláh Gábor (Patrona Hungáriáé Gimnázi
um, Budapest) voltak.

A fényképek (1. a 256. oldalon) a ren
dezvény emlékezetes pillanatait örökítik 
meg.

Gaál Hella

Díjazottak

I. szekció II. szekció

I. helyezett Gogh Attila, Oroján Sándor (ELTE Apáczai Csere János Batik Dávid, Csankó Krisztián (Pollack Mihály Műszaki
Gyakorlógimnázium, Budapest): Szakközépiskola, Pécs):
Oszcillációs reakciók szemléltetése és mechanizmusa Alkálifémek, avagy Humpri Davy nyomában

II. helyezett Renczes Nóra, Fejes Annamária (Patrona Hungáriáé Drótos Aliz, Poros Eszter (Sárospataki Református
Gimnázium és Ált. Isk., Budapest): Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak):
Az „aktív oxigén” nyomában -  az elefánt-fogkrémtől 
a pöfögő futrinkáig

Nehézfémek hatása a mikroorganizmusokra

III. helyezett Laki Andrea (Ciszterci Szent István Gimnázium Karsai D ávid  (Móra Ferenc Gimnázium,
Székesfehérvár): Kiskunfélegyháza):
Mi van a Csórréten? Molekulamodellezés

Pataky Borbála (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest): Daru János (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged):
Gingkó, a fiatalság elixírje Eliminációs reakciók vizsgálata

Béres Borbála, Molnár Katalin (Patrona Hungáriáé Pflieger Walter (Fényi Gyula Miskolci Jezsuita
Gimnázium, Budapest): Gimnázium, Miskolc):
A gyertya kémiája A DNS vizsgálata
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Emlékezetes pillanatok a X. Országos Diákvegyész 
Napokon (a rendezvényről és a díjazottakról a lap 
255. oldalán tudósítunk)

A résztvevők A zsűri megbeszélést tart

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Műanyag és Gumi

(41. évfolyam, 4. szám, 2004. április) 
Belina Károly: M űanyag-feldolgozó 

gépészm érnökök képzése a Kecskeméti 
Főiskolán

Belina Károly -  Boza Pál -  Pósa Márk: 
Szerszámfelületi struktúrák hatásának vizs
gálata a termékre

Almásiné Pető Edit: Gondolatok a mű
anyaghegesztésről

„A Régió Legjobbja” díjat kapott a Si
mon Műanyag-feldolgozó egyéni cég 

László Péter: Teach Line® -  oktatásban 
jeles I.

Bánhegyi György: Speciális polimerek 
a szenzorikában -  az „elektronikus orr” 

Bemutatkozik a Holofon ’95 Rt.

Középiskolai Kémiai Lapok

(31. évfolyam, 2. szám, 2004. március) 
Kalydi György: Bugát Pál 
Magyarfalvi Gábor: A kristályok szer

kezetéről
Pálinkó István: Kémia a Szegedi Tudo

mányegyetemen
Róka András: „Miért?”

Igaz Sarolta: Feladatok kezdőknek 
M agyarfalvi Gábor: Feladatok hala

dóknak
Tájékoztató a Hevesy György Országos 

Kémiaversenyről
XXXVI. Irinyi János Középiskolai Ké

miaverseny II. forduló
Tájékoztató az OKTV-ről 
Az athéni 35. Nemzetközi Kémiai Di

ákolimpia feladatai
Lakatos Szilvia: A 35. Nemzetközi Ké

miai Diákolimpia egy versenyző szemével 
Róka András: Gondolatok a tantervek 

kidolgozásához
Dobóné Tarai Éva: Gyermektudomá

nyos elméletek az égéssel kapcsolatban 
Csernus Éva: Amit jó  tudni a kémiai 

biztonságról II.
Megkezdődött a Képzők képzése prog

ram 2. sorozata
Hazai konferencia
Rátz tanár úr-díj -  2004. Matematika-, 

fizika-, kémiatanárok felterjesztése

Gyógyszerészet-történet

(1. évfolyam, 2. szám, 2003. október) 
Fekete Sas Patikamúzeum

A működés. A Semmelweis Orvostörté
neti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 

Thúry György Múzeum 
Mértékegységek a gyógyszerészetben 
Gyógynövény-ábrázolás 
Könyvritkaság 
Farsangoló gyógyszerészek 
A művészetek rajongója. Kazinczy Fe

renc (1759-1831)
Ötletes papírszeletek 
Kossuth Lajos és a botanika 
Berthelot, a jövőbelátó 
Arany Sas Patika
Az egyetlen lexikonunk. Gondolatok 

Kazay Endre halálának évfordulóján
Neves magyar gyógyszerész-évfordu

lók 2003-ban

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 .
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Saját laboratóriumba költözött 
a Béres Rt.

A fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Béres Gyógy
szergyár Rt. Budapesten május közepén mutatta be új fej
lesztő-laboratóriumát. A 180 milliós beruházással elké
szült laboratóriumban jelenleg 20 munkatárs dolgozik 33 
készítmény fejlesztésén. A modem laboratórium a Béres 
Rt. új, III. kerületi székházában kapott helyett.

A Béres Gyógyszergyár Rt. sikereinek gyökerei dr. Bé
res József fáradhatatlan kutatásaiban rejlenek. Büszkén 
mondhatjuk, hogy a társaság tizenöt év után is hű az ala
pító szándékához és őrzi eredeti küldetését, amikor pénzt 
és fáradságot nem kiméivé egy hosszú távon megtérülő la
boratóriumba fekteti nyereségét -  mondta ifj. dr. Béres Jó
zsef a Béres Rt. elnöke.

Major Ferenc, a cég vezérigazgatója szerint a fejlesz
tő-laboratórium létrehozása jelzésértékű: a Béres Rt. új 
készítményeinek fejlesztését és piaci bevezetését tartja 
központi stratégiai feladatának. A pillanatnyilag 31 ter
mékből álló Béres termékpaletta idén tíz új készítménnyel 
bővül, s jövőre további öt termék bevezetése várható. Az 
új készítmények közös vonása, hogy -  a Béres eddigi ter
mékeihez hasonlatosan -  elsősorban az egészségmegőr
zést és betegségmegelőzést szolgálják, valamint vitamino
kat, ásványi anyagokat és nyomelemeket is tartalmaznak. 
Az új Béres-készítmények egy felfutóban lévő piacra ér
keznek, hiszen Magyarországon is egyre jelentősebb az 
egészségmegőrzés iránti érdeklődés, fokozatosan növek
szik az ezt szolgáló készítmények iránti kereslet -  tette 
hozzá.

Az elmúlt tizenöt év során a cég stabil, piacvezető po
zíciót épített ki magának a szűkebb értelemben vett egész
ségmegőrző piacon. 2003-ban a Béres piaci részesedése 
elérte a 46%-ot ezen a területen. A Béres Csepp továbbra 
is Magyarország második legnagyobb forgalmú OTC 
gyógyszere és az Acitval multivitamin-család is megerősí
tette piacvezető pozícióját. 2003-ban ez utóbbi látványos, 
23%-os volumennövekedést mutatott fel, melynek kö
szönhetően a termékcsalád árbevétele meghaladta az 1,2 
milliárd forintot. 2003-ban további jelentős sikert ért el a 
társaság a C-vitamin és kalciumpótló készítmények for
galmazása terén: mindkét piacon 25-25%-os piaci része
sedést szerzett. A Béres Rt. 2003-as konszolidált árbevé
tele így 4,7 milliárd forintot tett ki, ami 11%-os növeke
dés az előző esztendőhöz képest.

A Béres fejlesztő-laboratórium feladata a Béres 
Gyógyszer Rt. új gyógyszer-, gyógyszernek nem minősü
lő gyógytermék-, valamint étrend-kiegészítő készítmé
nyeinek gyógy szer-technológiai fejlesztése és ezen készít
mények minőségellenőrzéséhez szükséges analitikai vizs
gálati módszerek kidolgozása.

A cég önálló gyógyszer-technológiai fejlesztői munká
ját 1996 márciusában indította, majd 2001 októberétől te
vékenységét analitikai fejlesztésekkel bővítette ki. Mind
ezt az elmúlt év végéig, a Központi Kémiai Kutató Inté
zettől bérelt laboratóriumi helyiségekben végezte el.

A jelenlegi laboratórium a Béres Gyógyszergyár új 
székházának alagsorában került kialakításra. A 418 négy
zetméter alapterületű laborban a szociális és gépészeti ki
szolgáló egységeken, valamint a raktárokon túl kilenc la
boratóriumi helyiség található. Többek között filmbevo- 
nó-, tablettázó-, technológiai-, fizikai-kémiai vizsgáló-, 
minta-előkészítő labor, klasszikus analitikai -  és HPLC- 
labor található a részlegen. Harmincegy darab mérőmű
szer, valamint huszonnégy vegyipari berendezés segíti a 
laboratórium húsz munkatársának a munkáját.

A laboratórium kialakításakor elsődleges szempont 
volt a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása 
és a környezetvédelmi előírások betartása. Mindezeket 
szolgálja a központi porelszívó hálózat, a zárt rendszerű 
központi porszívórendszer és légtechnika. Mind a veszé
lyesnek minősülő anyagok, mind pedig a jövőben alkal
mazni kívánt ipari gázpalackok (nitrogén, oxigén, hélium, 
hidrogén) tárolása modem és biztonságos, hatóságilag en
gedélyezett tárolószekrényekben történik, melyeknek 
szellőztetését 100, illetve 150 köbméter/óra teljesítményű 
csőventillátorok biztosítják.

(www.gondola.hu. 2004. május 18.)

sanoFi~synthelabo
Az egészség a legfontosabb

A Chinoin Rt. -  amely a Sanofi-Synthélabo vállalatcsoport tagja, újpesti 
telephelyére, kémiai fejlesztési területre keres

fejlesztési analitikus
munkatársat.

Feladatok:
• gázkromatográfiás vizsgálati módszerek fejlesztése, 

validálása, elvégzése,
• nemzetközi projektekben való részvétel, az analitikai támogatás 

biztosítása,
• vizsgálati eredmények nyomon követése, értékelése és 

dokumentálása.
Elvárások:

• vegyész, vegyészmérnöki vagy gyógyszerész diploma,
• 5 év GC kezelési tapasztalat,
• középfokú angol nyelvtudás,
• felhasználói szintű PC-ismeret (MS Office),
• minőségbiztosítási ismeret,
• gyógyszergyári tapasztalat előny.

Ajánlatunk:
• versenyképes jövedelem,
• szakmai fejlődési lehetőség.

Magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzát, valamint bemutatkozó 
levelét - a megjelenéstől számított két héten belül - az alábbi címek 
egyikére küldje el:
Chinoin Rt. -  kémiai humán erőforrás 
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
vagy krisztina.egerne@sanofi-synthelabo.com 
vagy fax: 369-5938 
Jelige: .Analitikus“. CHINOIN
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Móra László kilencven éves

Móra László az MTA doktora, a hazai tudománytörténet és 
azon belül is a kémiatörténet kiemelkedő művelője, a tu
dóséletrajz, mint műfaj jeles alkotója, a Magyar Kémiku
sok Egyesületének örökös tagja, tudománytörténész, 
könyvtáros ez év július 23-án töltötte be 90. életévét. Ki
lencven év gyönyörű jubileum. Ebben a latin eredetű szó
ban benne van az örömünnep, szűkebben az öröm fogalma. 
Mi vegyészek örüljünk annak, hogy dr. Móra László élete 
kényszerű vargabetűje során igazi munkaterületét a kémia 
és a kémiai technológia hiányt pótló területén találta meg.

Erzsébetfalván született 1914. július 23-án. Katonai pá
lyára készült, a Ludovika Akadémia tüzértiszti szakán sze
rezte meg első diplomáját 1936-ban és tüzértisztként dol
gozott. 1954-től 1969-ig a Budapesti Műszaki Egyetem 
Központi Könyvtárának előbb főmunkatársa, majd osz
tályvezetője. 1956 és 1961 között az ELTE történe
lem-könyvtár szakán tanult és kitüntetéses középiskolai 
tanári és könyvtárosi oklevelet szerzett. 1969-től az Orszá
gos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ osz
tályvezetője és a szakkönyvtárosképző tanfolyam tanára.
1978-ban vonult jogilag nyugdíjba, de azóta is számos ki
tűnő könyv, szakcikk jelent meg tollából, amelyek lanka
datlan tudományos munkásságának eredményeit tükrözik.

A kémiai tudomány kandidátusa 1985-ben, az MTA 
doktora 1997-ben lett. Az MTA Tudomány- és Technika- 
történeti Komplex Bizottság tagja.

A kémia és vegyipar területéről 20 könyv, 10 könyv- 
részlet, 70 közlemény, cikk jelzi gazdag munkásságát, míg 
főhivatásának a könyv- és könyvtártudomány, továbbá az 
informatika szakterületről öt könyve és mintegy 150 köz
leménye, cikke jelent meg.

Felmerül a kérdés, miért fordult Móra László figyelme 
a kémia, a vegyipar és e szakterület kiváló művelőinek, 
professzorainak munkássága, életük történetének kutatása 
felé.

Móra László, amikor 1954 januárjában a BME Köz
ponti Könyvtárának dolgozója lett és ismerkedett új mun
kahelyével, annak történetével, tanulmányozta Wartha 
Vincének a Műegyetem 1870-ben alapított Kémiai Techno
lógia Tanszék első professzorának könyvtári munkásságát 
is. Wartha Vince tanszékvezető egyetemi tanári állása mel
lett ugyanis a BME Központi Könyvtárának 25 évig igaz
gatója volt, amelynek fejlesztése terén kiemelkedőek érde
mei. Később az egyetem rektorává is választották. 
Ez indította el Móra Lászlót, hogy számos műegyetemi és 
tudományegyetemi kémiaprofesszor, kémiával, vegyipar
ral foglalkozó intézmény tudományos, szakmai munkássá
gát feltárja és tudománytörténészi kutatómunkájának ered
ményeit könyvekben, cikkekben közreadja.

Örülnünk kell annak is, hogy Móra László a Magyar 
Kémikusok Lapjának is kedvelt, írhatjuk közkedvelt szer
zője, aki vállalkozik a magyar kémiatudomány egy-egy 
nagyjának korhű és szakszerű bemutatására. A szerkesztő
ség véleménye szerint azon legkedveltebb szerzők közé

tartozik, akik megértik a szerkesztési szempontokat és 
akikre mindig lehet számítani. Munkásságának talán legje
lentősebb részét képezik a hazai vegyészprofesszorokról 
írt alábbi tanulmányai, biográfiái:

Wartha Vince, a magyar kémiai technológia megalapí
tója, Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 
Műszaki Tudománytörténeti Kiadványok, Budapest 
(1967)

Varga József élete és munkássága, Budapesti Műszaki 
Egyetem Központi Könyvtára Műszaki Tudománytörténe
ti Kiadványok, Budapest (1969)

Zemplén Géza, a hazai tudományos szerves kémia 
megalapítója, Nimdok, Budapest (1971)

’Sigmond Elek, a talajtan magyar klasszikusa, Nimdok, 
Budapest (1974)

Pfeifer Ignác élete és munkássága, Nimdok, Budapest 
(1977)

Korach Mór, a korszerű műszaki kémia úttörője, Buda
pesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára Műszaki Tu
dománytörténeti Kiadványok, Budapest (1978)

Szebellédy László, a magyar analitika nagy művelője, 
Nimdok, Budapest (1981)

Gróh Gyula élete és munkássága, Technika Alapítvány, 
Budapest (1996)

Fabinyi Rudolf élete és kora, Technika Alapítvány, Bu
dapest (1999)
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Bruckner Győző élete és munkássága, Technika Alapít
vány, Budapest (2001).

Móra László 1993-ban közleményt írt az MKL-ben 
Vajda Ödönről, a vegyipari gépek kiváló professzoráról és 
1994-ben megemlékezett Lányi Béláról, az elektrokémia 
neves professzoráról születése centenáriumán. A Techni
katörténeti Szemlében 1994-ben megjelent dolgozata is tu
dománytörténeti érdekesség, címe „Görgey Artúr mint ké
mikus és haditechnikus”. Értékes közleménye jelent meg 
lapunkban 1986-ban „Az első magyar nyelvű kémiai tech
nológiai munka” címmel.

Kémikus társadalmunk büszke arra, hogy olyan tudo
mánytörténésze van, mint Móra László, aki több évtize
des, fáradságos, szakszerű kutatómunkával feltárta a ki
emelkedő eredményeket elért kémikusok és egyes 
intézmények, tanszékek, kutatóintézetek tevékenységét és 
közkinccsé tette azokat könyveiben, közleményeiben. 
Ez a tiszteletreméltó, kiemelkedő munkásság nemcsak a 
szakmabelieknek hasznos, mert sokat tanulhatunk belőle, 
hanem a társadalom nem kémikus tagjai számára is, mert 
jó áttekintésben ismerhetik meg belőle a kémia egyes tu
dományos műhelyeinek és részben a vegyipar gyakorlatá
nak eredményeit.

Dr. Móra László nemcsak magas kora, hanem kiemel
kedő szakmai munkássága miatt is méltán nevezhető a tu
dományterületet művelő tudósok „doyenjének”, példamu
tató képviselőjének.

Témaválasztásán felül örömmel tölthet el bennünket, 
hogy munkásságát a pontosság és a szakmai hűség jellem
zi. Nagy érdeme, hogy veszi a fáradtságot és a magyar ké

miai történet nagy alakjait új, korszerű információkkal, 
részletekkel, kitűnő megvilágításban mutatja be, ami által 
egyrészt fehér foltokat tár fel és megmenti számunkra egy- 
egy már-már majdnem feledésbe merült neves magyar ké
mikus, egyetemi tanár emlékét. Témaválasztását dicséri, 
hogy a személyeken felül sorra veszi a tevékenységüket 
azóta már sajnos nem folytató hazai intézményeket is, és 
mutatja be a tőle megszokott pontossággal, részletességgel 
és körültekintéssel az olvasóknak. Munkásságával sikerül 
közelebb hozni mind a személyeket, mind az intézménye
ket az érdeklődő olvasókhoz, egyúttal a jövő számára meg
bízható történelmi forrást teremtve. Móra László nem le
porolja a régi szövegeket, hanem új információkkal újat 
alkot a jövő számára.

Dr. Móra Lászlónak a Teremtő hosszú életkort adomá
nyoz, amit ő nagyszerű életművével viszonoz. Szeren
csénkre ezt a tevékenységet még jelenleg is folytatja, isme
reteinket tovább gyarapítva. 90. születésnapja alkalmából 
a köz nevében ezt az életművet köszönjük meg és köszönt
jük az alkotót.

E nagyszerű jubileum alkalmából a tudomány- és tech
nikatörténész szakma, az egész vegyésztársadalom és a 
nem utolsó sorban a Magyar Kémikusok Lapja szerkesztő
sége nevében kívánjuk, hogy aktivitását megőrizve, jó 
egészségben gyarapítsa monográfiái számát, fáradhatatlan, 
problématisztázó pontos, alapos módszerével.

Isten éltesse dr. Móra Lászlót egészségben, és továbbra 
is áldja meg a jól végzett munka örömével.

Szabadváry Ferenc — Szebényi Imre

Kémikusok a Collegium Hungaricumokban

MÓRA LÁSZLÓ*

A szerkesztőség örömmel közli Móra László közleményét, ami nemcsak megemlíti, hanem fényesen igazolja 
a 90. születésnapját ünneplő tudománytörténész fiatalokat is megszégyenítő kivételes alkotókészségét. 
A szerkesztőség osztozik a szerző azon véleményével, hogy közleménye több szempontból is időszerű:

- azokról a legkiválóbb tudósainkról szól, akik Európa tudományos központjaiban ösztöndíjjal tanultak 
és alapozták meg tudásukat,

-  kereken 80 éve indult meg a vesztett I. világháború utáni tragikusan nehéz gazdasági-társadalmi hely
zetben az újjászervezett ösztöndíjrendszer, amely lehetővé tette fiatal tudósainknak, hogy „ európai di- 
menziójú ” vezetőkké váljanak.

Az első világháborút követő tragikus években szünetelt a 
magyar tudósok külföldi képzésének szervezése. Trianon 
után ugyanis soha nem látott infláció következett, amikor 
a régi ösztöndíjrendszer összeomlott, az alapítványok és 
egyéb források értékpapírjai teljesen elértéktelenedtek. 
A drámai helyzetben Klebelsberg Kuno személyében kivá
ló oktatáspolitikus került a kultuszminiszteri székbe 
(1922), aki tudta, hogyan segítsen a gazdasági-társadalmi 
bajokon. Célját így fogalmazta meg: „A kultúrpolitikám
nak két vezető motívuma: emelni a magyar tömegek mű

* 1016 Budapest, Gellérthegy utca 20.

mkl

velődési szintjét, erkölcsi és szellemi belértékét, fajsúlyát, 
és ennek a műveltebb nemzetnek olyan vezetőket adni, 
akiknek a méretei megütik az európai dimenziókat, akiket 
a nemzet minden téren bizalommal és a siker reményében 
követhet” [1].

Az első célját biztosító intézkedései (népiskolák a ta
nyavilágban, középiskolák reformja, egyetemi építkezések 
stb.) az utóbbi évtizedben megtartott emléküléseken és az 
e tárgyú kiadványokban megfelelően szerepelnek. Ellen
ben alig esett szó Klebelsberg külföldön szervezett magyar 
intézeteiről, a Collegium Hungaricumokról és a bennük ta
nuló fiatal tudósokról. Ezért időszerű, ha az intézetek
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1. kép. Az egykori bécsi Collegium Hungáriáim. 

(Tervezte F ischer von Erlach, 1720.)

1924. évi megnyitásának 80. évfordulója alkalmából meg
emlékezünk róluk és azokról a kiváló kémikusokról, akik 
javarészt a Collegiumok tagjai voltak, és a külföldön szer
zett tudás elmélyítésével 1945 után professzorok, akadé
mikusok vagy az ipar vezető szakemberei lettek.

Az ösztöndíjrendszer újjászervezése

Az 1924/25. tanévben kezdte meg működését a bécsi és a 
berlini Collegium Hungaricum [2]. Az első év tapasztala
tai alapján Klebelsberg a Collegiumok szervezetére és mű
ködésére törvényjavaslatot készített (1925). Tervezetét 
azonban a különböző fontos országos ügyek (népszövetsé
gi kölcsön, Magyar Nemzeti Bank felállítása, az új pénz
nem, a pengő bevezetése stb.) miatt a parlament csak két 
év múlva tárgyalta és fogadta el. Az 1927. évi XIII. tör
vény „A külföldi magyar intézetekről és a magas művelt
ség célját szolgáló ösztöndíjakról” címen jelent meg, és a 
feladatok intézésére autonóm, önkormányzat jellegű testü
letet, Országos Ösztöndíjtanácsot létesített. A 63 tagból 
álló tanácsban az egyetemek, főiskolák és a nagy tudomá
nyos intézetek képviselői, valamint a Vallás- és Közokta
tásügyi Minisztérium (rövidítése: VKM) által meghívottak 
vettek részt. Megbízásuk öt évre szólt, a tagságnak 1/5-e 
évente rotációval cserélődött.

Az ösztöndíjakat minden év márciusában nyilvános pá
lyázaton hirdették meg. A beérkezett pályázatokat a szak- 
bizottságok megfelelő albizottságában a tudományszak 
előadója terjesztette elő, majd elfogadása után a szakbi

zottság javaslatot tett a VKM-nek, amelynek egyetértésé
vel elnyerték a pályázatot. A tanácsban aránylag kevés ké
mikust találunk. Az első ciklusban Ilosvay Lajos volt alel- 
nök és a szakbizottságban Issekutz Béla, majd 1932-től 
Szent-Györgyi Albert, az albizottságban pedig Zemplén 
Géza és Szarvasy Imre tevékenykedett, 1939 után pedig 
Kiss Árpád működött. Az ösztöndíjak javarésze a bécsi, a 
berlini és a római Collegium Hungaricumban teljes ellátást 
és tanulási lehetőséget biztosított. Európa más országaiba 
pályázók pedig ún. kézi ösztöndíjban részesültek, a kül
földön kezükhöz kapott összegből fedezték költségeiket. 
Az Ösztöndíjtanács bírálta el a különböző hazai és külföl
di (Humboldt-, Rockefeller-, Smith Jeremiás alapítvány 
stb.) ösztöndíjakra beadott pályázatokat is. Az ösztöndíja
sok tanulmányi munkájukról beszámoló jelentést készítet
tek, melyeket a Tanács összesített és 1924/25-től tanéven
ként kiadott [3]. A külföldi ösztöndíjak mellett a tanács 
döntött a belföldi ösztöndíjakról, mely összegekkel (sze
mélyenként évi 400-1 000 Pengővel) az egyetemen folyó 
tudományos kutatómunkák résztvevőit segítették.

A bécsi és a római Collegiumok

Aklebelsbergi tudománypolitika egyik fő céljának, az „eu
rópai dimenziójú vezetők” nevelésének és a tudós utánpót
lásnak biztosítására a miniszter három külföldi magyar in
tézetet alapított, illetve szervezett újjá. Az első intézet 
létesítéséhez Bécsben csaknem ingyen megvette a Monar
chia felbomlásával feleslegessé vált testőrgárda palotáját. 
Ennek a Museumstrasse 7. sz. alatt lévő, Fischer von 
Erlach által 1720-ban épített barokk palotának emeletére 
költözött a Bécsi Magyar Történeti Intézet és ott működött 
Károlyi Árpád, majd Eckhardt Ferenc vezetése alatt. A pa
lota III. emeletén létesült a kollégium Lábán Antal igazga
tóval az élen. E két intézet alkotta az 1924/25. évben meg
induló Collegium Hungaricumot. Az így kialakított bécsi 
intézethez hasonlóan Berlinben és Rómának is létesültek 
Collégiumok, melyeknek sajátságuk volt, hogy két intéz
ményt, kutatóintézetet és intemátust egyesítettek közös 
szervezetben (1-3. kép).

A három kollégium más-más tudomány és kultúra kuta
tóinak biztosított szállást, ellátást és tanulási lehetőséget, 
Klebelsberg szavaival: „Mindhárom kollégiumnak meg
van a maga sajátos színezete. A bécsi nemcsak az ottani le
véltárakban folytat történelmi kutatásokat, hanem a bécsi 
egyetemen és tanintézetekben főleg orvosokat, német sza
kos tanárokat és zenészeket nevel. Berlinben a műszaki és 
a természettudományok dominálnak, fizikusok, kémiku
sok és biológusok onnan a közeli Dahlem kutatóintézetei
be járnak. Rómában a művészeteken kívül olasz szakos ta
nárokat, katolikus papokat és jogászokat is akarnak 
képezni” (Nemzeti Újság, 1927. november 13.).

A bécsi Collegium Hungaricum (továbbiakban CH) el
ső tanévében, az 1924/25. évben 18 kollégista tanult. Köz
tük volt ifj. Lengyel Béla műegyetemi vegyészmérnök
hallgató , aki a bécsi műegyetem fizikai-kémia tanszékén 
termodinamikai tanulmányokat folytatott, majd 1927-ben 
műszaki doktorátust szerzett. A bécsi tudományegyetem 
orvoskarán, a híres rádiumkutató intézetben (Institut für 
Radiumforschung), továbbá a Naturhistorisches Museum
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2. kép. Az egykori Collegium Hungaricum Rómában. 
(Építette F rancesco  B orrom ini a XVII. században)

gyűjteményeiben főként orvos-biokémikusok, biológusok 
kutattak, mellettük gyógyszervegyészt is találunk. Néhá
nyat példaként felsorolunk: Ivanovics György szegedi or
vos, mikrobiológus Bécsben három hónapon át kutatott 
1932-ben. Kubacska András biológia-kémia szakos tanár 
a bécsi CH tagjaként folytatott vizsgálatokat (1928/29). 
Banga Ilona biokémikus, orvosi vegytani tanulmányait 
részben a bécsi egyetemen végezte (1925-1927), majd há
rom hónapot a bécsi egyetem orvoskémiai intézetében ku
tatott (1932). Straub András, a debreceni orvosi vegytan 
oktatója 1933/34-ben szintén a bécsi egyetemen dolgo
zott. Krámli András szegedi szerves kémikus és biokémi
kus egy évet Bécsben, majd Berlinben kutatott; Bécsben 
Spáth professzor rádiumintézetében dolgozott (1937/38). 
Szelényi Tibor vegyészmérnök, fiziko-kémikus is a bécsi 
rádium-intézetben végezte kőzet-ásvány színképanalízis 
vizsgálatait (1937/38). Szalay Sándor debreceni magfizi
kus, fiziko-kémikus 1938-ban a bécsi rádiumintézetben 
folytatott méréseihez felhasználta az ott rendelkezésére 
bocsátott radioaktív sugárforrást. A bécsi egyetem orvosi 
kolloidkémiai tanszékén, Wo. Pauli professzor mellett dol
gozott az 1937/38. tanévben Szarvas Pál vegyész, akkor a 
budapesti tudományegyetem asszisztense. Végül a bécsi 
CH-val kapcsolatban -  mint érdekességet -  említjük, hogy 
Bay Zoltán 1948-ban a kollégiumban töltött pár napos ki
küldetése végén innen távozott Amerikába.

Áttérve a római CH történetére, tudjuk, hogy Rómában 
még az 1880-as években a vatikáni levéltár kutatására 
Fraknói Vilmos püspök, történész magánvagyonából villát 
vett, melyet 1913-ban a magyar államnak adományozott. 
Gerevich Tibor vezetésével itt működött az első világhábo
rú után a Római Magyar Történeti Intézet. Ám a kis 
Fraknói-villa szűknek bizonyult, ezért átköltözött a 
Klebelsberg által megvásárolt Via Giulia 1. sz. alatti, a 
Tiberis partján fekvő Falconieri-palotába. Ennek a XVII. 
században Borromini tervei alapján épült reneszánsz palo
tának megfelelő átalakítása 1927-ben fejeződött be és nyílt 
meg benne a római CH. A kollégiumot 1932-ben Római 
Magyar Intézet néven átszervezték: 1. egyházi kollégium
ra (teológusok továbbképzésére); 2. történeti és általános 
tanulmányi kollégiumra; és 3. művészházra. Az utóbbit 
nevezték Római Magyar Akadémiának, melyben művé
szek tucatjai dolgoztak. Például 1929 és 1931 között Far
kas Ferenc zeneszerző, Molnár C. Pál és Kontuly Béla fes

tőművész, Hincz Gyula grafikus, festőművész, Pátzay Pál 
és Vilt Tibor szobrász. A természettudósok, és így a kémi
kusok sem igen pályázhattak sikeresen római tanulmá
nyokra (2. kép).

A berlini Collegium Hungaricum vegyész tagjai

Míg Klebelsberg Bécsben és Rómában egy-egy műemléki 
palotában alakította ki a Collegiumot, addig Berlinben e 
célra egy többemeletes modern épületet vásárolt. Ez a 
Dorotheenstrasse 2. sz. alatti -  az alagsorral együtt ötszin
tes -  sarokház, szép kerttel kapcsolódott a mögötte lévő 
egyetemi épülethez, amelyben 1916 óta magyar tanszék és 
könyvtár működött Gragger Róbert vezetésével. Az épü
letben a megfelelő átalakítás után indult el 1924/25-ben a 
magyar intézetből és intemátusból álló Collegium Hunga
ricum Berolinense (rövidítése: CHB) Támedly Mihály ta
nár-igazgatóval az élén (hosszú éveken át könyvtárosa 
Keresztár}! Dezső volt) (3. kép).

Berlin az 1920-as, 1930-as években a természettudomá
nyos világ centruma, ahol Einstein, Laue, Nernst, Planck és 
sok más kiválóság előadásaiból tanulhattak a perifériához 
számító országok kémikusi, biokémikusai és gyógyszerve
gyészei. Berlinben ugyanis a tudományegyetem, a berlin- 
charlottenburgi műszaki főiskola (műegyetem), valamint a 
Berlin-Dahlemben működő különböző Kaiser Wilhelm in
tézetek professzoraitól a legtöbbet tanulhattak. Elsősorban 
a fizikai kémia és elektrokémia tudománya vonzotta a fia
tal magyar kutatókat. A berlini Collegium első kémikus 
tagja Lányi Béla vegyészmérnök, műegyetemi asszisztens 
volt, aki az 1925/26. tanévben a dahlemi fizikai-kémiai in
tézetben F. Haber laboratóriumában a kristálystruktúrájú 
nagy molekulasúllyal bíró anyagok szerkezetét vizsgálta, 
Herzog vezetésével pedig röntgenspektrografikus módsze
rekkel foglalkozott. Berlinben dolgozott a CHB tagjaként 
négy éven át (1926-1930) Bay Zoltán, aki a charlottenbur- 
gi főiskola fizikai-technikai intézetében Gehrcke profesz- 
szomál, másrészt pedig az egyetem fizikai-kémia tanszé
kén M. Bodenstein professzornál az aktív gázok 
spektroszkópiai vizsgálatával foglalkozott. Ennek során W. 
Steiner német tanárral együtt a ritkított gázokban végbe
menő villamos kisüléseket tanulmányozva, oly kisülési 
csövet (Bay-Steiner lámpa) szerkesztett, melyet az ab
szorpciós spektroszkópiában azóta is alkalmaznak.

3. kép. Az egykori Collegium Hungaricum épülete Berlinben
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Náray-Szabó István az 1926/27. tanévben ösztöndíjas
ként a berlin-dahlemi kutatóintézetben a röntgenspekt
roszkópiával foglalkozott. Az 1926/27. tanévben Schay 
Géza a berlin-dahlemi kutatóintézetben az alkáli- és halo
géngőzök magas vákuumban végbemenő kemilumi- 
neszenciáját tanulmányozta, majd bekapcsolódott Polányi 
Mihálynak és munkatársainak az alkálifémgőzök és halo
gének között lejátszódó reakciók kinetikájára vonatkozó 
kutatásaiba.

A berlini Collegium tagja volt három éven keresztül, 
1928-tól 1931-ig Erdey-Grúz Tibor. Tanulmányi idejéből 
közel fél évet K. Fajans müncheni laboratóriumában töl
tött és az ionok abszorpciójával foglalkozott, majd Drezda, 
Lipcse és Heidelberg egyetemeinek fizikai-kémiai intéze
teit is meglátogatta. 1929-től a berlin-charlottenburgi mű
szaki főiskolán M. Volmerrel a hidrogén-túlfeszültséggel 
foglalkoztak és kidolgozták az elektródfolyamatok kineti
kájának (Volmer-Erdey-Grúz-egyenlet) máig érvényes el
méletét (1930). Végül a berlini egyetem fizikai kémiai in
tézetében M. Bodenstein professzornál végezték 
spektroszkópiai tanulmányaikat Szelestey Gyula 
(1932/32), majd Schmid Rezső (1934/35) és itt dolgozott 
két éven keresztül (1936-1938) Szabó Zoltán Gábor. 
Bodenstein és Szabó a gázreakciók kinetikája terén folyta
tott vizsgálataikat közösen publikálták (1938).

Berlinben a Collegium tagjai között jelentős számban 
szerepeltek szerves kémikusok és biokémikusok. Elsőnek 
Müller Sándor tanult az 1926/27. tanévben és a dahlemi 
kémiai kutatóintézetben cellulózkísérletekkel foglalko
zott, többek között kristályosította az etilcellulózt. Midiért 
az 1927/28. tanévben követte Bruckner Győző, aki a 
berlin-charlottenburgi műegyetem szerves kémia intézeté
ben^. Schönberg professzorral a merkaptolok termikus el- 
bomlását derítette fel és az eredményeket közös dolgozat
ban publikálták. Vargha László ösztöndíjasként a 
CHB-ben két évet töltött (1927-1929), amikor a tudo
mányegyetem szerves kémiai tanszékén H. Ohle profesz- 
szor munkatársaként szénhidrátkutatásokat végzett és a 
glükózszármazékok gyűrűs szerkezetét feltáró eredménye
ket együttesen jelentették meg (1928). Ezt követően két 
évig a berlin-charlottenburgi műegyetemen A. Schönberg 
professzor mellett asszisztensként dolgozott és többek kö
zött a szerves kénvegyületeket vizsgálta (1931- 
1932) (4. kép).

A biokémikusok közül Binder-Kotrba Géza az 
1925/26. tanévben C. Neuberg tanárnak dahlemi biokémi
ai laboratóriumában mikrobiológiai és enzimológiai tanul
mányokat, továbbá erjedéstani kutatásokat folytatott. 
Annau Ernő az 1929/30-as tanév első felében Steudel pro
fesszor életvegytani intézetében az állat- és növénytani 
eredetű nukleinsavak összehasonlító kémiáját tanulmá
nyozta. A második szemeszterben pedig Trendenlenburg 
gyógyszertani intézetében a farmakológiai vizsgálatok 
mellett a hormonok előállításának módjait kutatta. Ifj. 
Jancsó Miklós 1929/31-ben a Collegium tagjaként a berli
ni R. Koch Intézetben két éven át a kemoterápiái osztályon 
dolgozott.

Krámli András az 1937/38. tanév második felét a berli
ni Collegiumban töltötte és C. Mannich professzor dahle- 
mi gyógyszerészeti intézetében szintetikus alkaloidkémiá
val foglalkozott. Vinkler Elemér is a berlini egyetem

gyógyszerészeti intézetében Mannich professzornál dolgo
zott 1938/39-ben és közben a Nobel-díjas A. F. Butenandt 
tanár előadásait hallgatta. Ifj. Issekutz Béla Berlinben szin
tén az egyetem gyógyszertani intézetében dolgozott 
(1938/39).

A kémia egyéb tudományágaiban kutató fiatal tudósok 
közül Buzágh Aladár kolloidkémiai tanulmányokat folytat
va, Wo. Ostwald meghívására két évet Lipcsében dolgozott 
(Ostwald-Buzágh-féle üledékszabály, 1927), majd ösztön
díjjal a berlin-dahlemi kutatóintézetben II. Freundlich irá
nyításával főleg kolloidfizikai területen munkálkodott 
(1928-1930). Ebben az időben Imre Lajos a berlini Col
legium tagjaként a dahlemi kémiai kutatóintézetben két és 
fél évet dolgozott O. Hahn mellett, és radioaktív anyagok 
adszorpciójával, valamint szeparációjával foglalkozott 
(1928-1931). Vass Zoltán a charlottenburgi műegyetem 
vendéghallgatójaként Freiberger professzornál tanult, to
vábbá textilkémiai gyakorlatokon vett részt, elsajátította a 
textil-, papír- stb. kémia-fizikai anyagvizsgálati módszere
ket (1927/28).

A fentiekben felsoroltak csaknem kivétel nélkül a ma
gyar egyetemek tanszékeinek oktatói voltak. Ugyanakkor 
a külföldi ösztöndíjakat a más intézményekben, továbbá az 
iparban dolgozó vegyészek is megkaphatták. így például 
Puky Péter, a Magyaróvári Lőporgyár vegyészmérnöke 
1925/26-ban a berlini Collegium tagjaként elektrotechni
kai és gyáripari tanulmányokat folytatott. Kerényi Béla 
(Miskolci MÁV Kísérleti Intézet) vegyészmérnök szén-, 
kátrányolaj-kémiai kutatásokat végzett, Benedek László 
(Erjedéstani Állomás) pedig az erjedés kémiájával foglal
kozott (1928/29). Végül Osztrovszki Györgyöt, a tatabá
nyai Magyar Állami Kőszénbánya vegyészmérnökét em
lítjük, aki 1941/42-ben a berlini Collegium tagjaként a 
charlottenburgi műegyetemen készítette műszaki doktori 
értekezését az alumínium elektrolitikus előállításáról, és 
emellett tanulmányozta a Berlin körüli ipartelepek mun
kás-szociális berendezéseit.

Egyéb külföldi állami ösztöndíjak

A Bécsben, Rómában és Berlinben működő Collegium 
Hungaricumok mellett a ’30-as évek közepén Varsóban 
Magyar Intézet és Párizsban Magyar Tanulmányi Központ 
(Centre d’Etude Hongrois en France) létesült, ezeket azon
ban anyagiak hiányában nem szervezték Collegium Hun- 
garicummá [4]. A külföldi alapítványi ösztöndíjak (Rocke
feller Foundation stb.) ismertetése nem tartozik témánk 
körébe, közülük csupán két jeles kémikust említünk, akik 
kiküldésük után az USA-ban maradtak. Braun Géza az 
1928/29. tanévben Smith Jeremiás-ösztöndíjjal Ameriká
ban volt tanulmányúton, rövid időre hazajött, de 1931-ben 
véglegesen eltávozott, majd a Harward Egyetem szerves 
kémia tanáraként dolgozott. Pacsu Jenő 1929/30-ban ösz
töndíjjal az USA közegészségügyi szolgálatának laborató
riumában (Bethesda) dolgozott, majd 1930-ban véglege
sen áttelepedett és a princetoni egyetemen a szerves kémia 
tanára lett. Megjegyezzük, hogy a két háború között Ame
rikában tanult kémikus ösztöndíjasok többsége, köztük 
például Kunz Alfonz (1925/26); Loczka Alajos (1927/28); 
Karácsonyi László (1929/30); Ivánovics György (1934/35);
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4. kép. A berlini Collegium Hungaricum tagjai (1927-1928). Az első sor -  törökülésben -  bal szélén Náray-Szabó István, a harmadik sor bal szélén
Vargha László, középen Bay Zoltán, jobb szélén Bruckner Győző

Schmid Rezső (1930/31); Becker Jenő (1933/34) stb. tanul- 
mányútjuk befejeztével hazatértek.

Európa többi országaiban az állam ún. kézi ösztöndíjá
val jutottak ki a sikerrel pályázók. így például Angliába 
ment Náray-Szabó István és Manchesterben a Nobel-díjas
W.L. Bragg mellett kezdte meg a szilikátok szerkezetének 
felderítését és vett részt rendszertanának kidolgozásában 
(1928/30). Az angliai rothamstatti mezőgazdasági kutató- 
intézetben az 1930/31. tanévben dolgozott Telegdy Kováts 
László, aki ezalatt talajbaktériumok vizsgálatával és cu
korgyári szennyvizek tisztításával foglalkozott. Az oxfordi 
egyetem biokémiai intézetében töltött fél évet Banga Ilona 
(1938/39). Ugyanebben az időben Szalay Sándor 1936- 
ban fél éven át az angliai Cambridge-ben, a Cavendish la
boratóriumban dolgozott, ahol Rutheford hatására a mag
reakciók vizsgálatában jelentős sikereket aratott. Straub F. 
Brúnó szintén Cambridge-ben dolgozott két évet a 
Molteno Institute-ban (1937-1939). Winkler Lajos 
(1910-1981, Winkler prof. fia) Manchesterben ösztöndíjjal 
Blacket professzornál tanulmányozta a kozmikus sugár
zást, valamint az atommag sajátságait (1939). AII. világ
háború kitörése miatt már nem tudott hazajönni, kiment 
Venezuelába, később Floridában dolgozott.

Franciaországban aránylag kevés kémikus járt, közéjük 
tartozott Banga Ilona, aki a liége-i egyetemen 1938-ban fél 
évet töltött. Előtte Olaszországban a nápolyi egyetemen 
három hónapot tanult (1936). A nápolyi Stazione Zoologi- 
ca-ban Müller Sándor az 1933/34. tanévben cukormoleku-

mkl

Iák szerkezetével foglalkozott. Svájcban az 1930/31. év
ben DiGleria János a zürichi műegyetemen G. Wiegner 
professzornál a talajok fizikai-kémiai és kolloidkémiai tu
lajdonságait tanulmányozta. Ifj. Issekutz Béla a baseli élet
tani intézetben dolgozott (1937), később Szentágothai 
János szintén Baselban Ludwig professzornál az agyrosto- 
zási eljárást tanulmányozta (1939/40).

A németországi egyetemek közül Szebellédy László ké
zi ösztöndíjjal a lipcsei egyetem fizikai-kémiai intézetében 
W. Böttger professzorral dolgozott az 1930/31. tanévben. 
Elektroanalitikai kutatásokat végeztek és közösen publi
kálták új eljárásukat az antimonelektródok készítésére 
(1932). Müller Sándor a greifswaldi, majd a lipcsei egye
temen B. Helferich professzornál cukorkémiai kutatásokat 
folytatott 1929/30-ban. Szalay Sándor Münchenben a pie- 
zoelektromosságot tanulmányozta (1934/35). Török Tibor 
a müncheni egyetem kísérleti fizikai tanszékén W. Gerlach 
professzortól tanulta meg 1936-ban a kémiai emissziós 
színképelemzés gyakorlati módszereit.

Ausztriában pedig a grazi egyetem orvosi vegytani in
tézet Nobel-díjas vezetőjétől, F. Pregl professzortól több 
magyar szerves kémikus, így a '20-as évek derekán Chol- 
noky László, majd Bruckner Győző (1929) és Kiss Dezső 
(1930) sajátította el a szerves mikroanalízis kvantitatív 
meghatározási eljárását.

A hazai egyetemi tanszékeken kutatók munkájának tá
mogatására szolgált a belföldi ösztöndíj. Ebből elég sokan 
részesültek, például: Békésy György, Bruckner Zoltán,
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Brummer Ernő, Gerecs Árpád, Gärtner Károly, Csűrös 
Zoltán, Haraszti József, Kőszegi Dénes stb. A külföldön 
jártak is részesülhettek belföldi ösztöndíjazásban.

*

Az állami ösztöndíjakról évenként kiadott jelentések fenti 
futólagos elemzése természetesen csak becsült képet nyújt 
a két világháború közötti ösztöndíjasokról. A külföldre ki
küldöttek száma az 1920-as évek végén elérte a másfél szá
zat; például 1926/27-ben 137 főt, 1927/28-ban 154 főt. 
Az 1930-ban kezdődött világgazdasági válság hatására a 
költségvetési összegek lefaragása után, az ösztöndíjasok 
létszáma csökkent. 1930/31-ben Bécsben 35, Berlinben 
26, Rómában 35 fő volt. Rajtuk kívül Angliában 12 fő, 
Franciaországban 17 fő és néhány egyetemi városban, így 
Páviában és Münsterben egy-egy fő, Genfben 4 fő, össze
sen 131 fő ösztöndíjas tanult. A második világháború alatt 
a német és az olasz ösztöndíjak jutottak túlsúlyba, és az 
egynéhány semleges állam (Svájc, Svédország) mellett az 
ellenséges nyugati országokba minimálisra csökkentek. 
Futólagos áttekintés alapján véleményünk szerint az 1924 
és 1944 közötti két évtizedben évi átlagban mintegy 100 
fő, összesen kb. 2 000 ösztöndíjas folytatott tanulmányo
kat külföldön. Többségük a társadalomtudományok és a 
képzőművészetek művelőinek soraiból került ki, kisebbik 
részük tartozott a természettudományos kutatók körébe. 
A kémikusok számát nem ismerjük pontosan. A cikkben 
szereplő személyek illusztratív jelleggel kerültek felsoro
lásra, a teljesség igénye nélkül. A kémikus ösztöndíjasok 
teljes létszámának és arányának megállapítása, valamint a 
külföldön tanult tudás hatáselemzése további kutatásra vár.

A két világháború között, főként az 1930-as évek máso
dik felében a hazai kémiai kutatások határainkon túl is el
ismerést szereztek. Ehhez nagymértékben hozzájárult ké
mikusaink külföldön szerzett tapasztalata és tudásanyaga. 
Példaként hivatkozunk Bruckner Győzőre és Ivanovics 
Györgyre, akik 1937-ben az anthrax bacilus tokanyagában 
felfedezték a D-glutaminsavat, és az ezt követő vizsgálat- 
sorozattal megvetették a magyar peptidkémiai kutatás 
alapjait. Vagy Szebellédy Lászlót említhetjük, aki Somogyi 
Zoltánnal 1938-ban kidolgozott új elektroanalitikai mód
szerrel, a coulometriás titrálással gazdagította a tudo
mányt. A sort folytathatnánk Buzágh Aladár, Erdey-Grúz 
Tibor, Imre Lajos, Náray-Szabó István, Schay Géza, Szabó 
Zoltán, Vargha László és még sok kiváló kémikusunk ered
ményeinek ismertetésével [5].

A külföldi intézetek további sorsa sincs még részletesen 
feltárva. Tudjuk, hogy 1945 után a Klebelsberg-féle Col
legium Flungaricumok megszűntek. A pártállam létrejötté
vel 1949-ben azt a feladatot adták az intézeteknek, hogy a 
népi demokratikus ország propagandáját lássák el a kultúra 
köntösében. Az intézetek szálláshelyül szolgáltak a kivá
lasztottaknak, akiket kiállításokra, konferenciákra küldtek. 
Az intézetek elsorvasztásának legékesebb példája, hogy az 
állam 1963-ban áron alul elkótyavetyélte a híres bécsi test
őrpalotát és a Duna-kanálison túlra, egy panelházba költöz
tette az intézetet. Berlinben az épületet az egyetemhez csa
tolták. Szerencsére Rómában megmaradt az eredeti 
székház, a Palazzo Falconieri, és erőfeszítések történtek a 
Római Magyar Akadémia funkciójának visszaállítására.

A rendszerváltást követően a megmaradt és az újonnan 
szervezett külföldi magyar intézetek, kulturális központok 
(Párizsban, Londonban, Pozsonyban, Bukarestben stb.) a 
híd szerepét töltik be a magyar és az illető ország kulturá
lis együttműködésének újjáélesztésében. A világban ösz- 
szesen 17 ilyen magyar kulturális intézet működik Delhi
től New Yorkig. Legújabban, 2004. év elején nyílt meg a 
Tallini Magyar Intézet az észt-magyar kultúrkapcsolatok 
gondozása céljából. Ezek az intézetek azonban más körül
mények és megváltozott feladataik mellett nem biztosít
hatják azt a tudósképzést, melyet az egykori Collegium 
Flungaricumok elláttak.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Móra László: Kémikusok a Collegium Hungaricumokban
Az első világháborút követően Klebelsberg Kuno a kiváló ma
gyar kultuszminiszter a fiatal magyar tudósok képzésére 
1924-ben Bécsben és Berlinben, majd Rómában (1927) megszer
vezte a Collegium Hungaricumokat. Ezekben a külföldi magyar 
intézetekben, továbbá Európa nagy egyetemi városaiban állami 
ösztöndíjjal évente száznál több fiatal tudós és szakember tanult, 
létszámuk 1924 és 1944 között meghaladta a kétezret. A cikk fel
sorolja azokat a kiváló kémikusokat, akik az állami ösztöndíjak
kal külföldön a Collegium Hungaricumokban és egyéb helyeken 
tanultak. Ily módon szerzett tudásuk elmélyítésével 1945 után 
mint egyetemi professzorok vagy az ipar vezető szakembereiként 
kiváló eredményeket értek el.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 258 (2004)]

SUMMARY

L. Mora: Chemists in Collegium Hungaricum
After the first world war Kuno Klebelsberg, the outstanding Hun
garian minister of culture organized a network (1924 -  Vienna 
and Berlin, 1927 -  Rome) for the education of young Hungarian 
scientists, called Collegium Hungaricum. In these Hungarian 
institutions and also in other larger European university towns 
through scolarships offered by the Hungarian state more than one 
hundred p.a. young scientists and specialists pursued studies, 
their number between 1924 and 1944 exceeded two thousand. 
The article lists outstanding Hungarian chemists pursueing stud
ies in the Collegium Hungaricum network and in other universi
ties. Through deepening their knowledge they achieved excellent 
results as university professors and leading industrial experts 
after 1945.
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A kristályosítás szerepe a hatóanyaggyártásban 
és a gyógyszer-technológiában

FARKAS BÉLA* ** 
SZABÓNÉ-RÉVÉSZ PIROSKA*’ 

HORVÁTH KÁROLY* 
TÖREKINÉ-ZÁKÁNYI ILDIKÓ* 

NAGY KÁLMÁN* 
GREGOR TAMÁS*

Bevezetés

A kristályosítás egyike a legfontosabb elválasztási techno
lógiáknak a vegyiparban és a rokoniparágakban. Különö
sen nagyjelentőségű, fontos művelet a gyógyszeriparban, 
ahol a készítmények hatóanyagainak több mint 80%-át ál
lítják elő kristályosítással. A kristályosítás több területet 
magában foglaló multidiszciplináris tudomány, mely igen 
érdekes területeket jelöl ki -  egymást feltételezve és elfo
gadva -  mind az elmélet, mind az ipari gyakorlat számára.

A gyógyszerhatóanyagok kristályosítási körülményei
nek meghatározó szerepe van a keletkező termék belső 
morfológiájának (polimorfia, amorf, illetve kristályos 
szerkezet), valamint szemcseméret-eloszlásának, szem
cseformájának alakulásában. A szemcseméret-eloszlás és 
szemcseforma (habitus) jelentős hatással van a szilárd ha
tóanyag-maradék oldószer-tartalmára és meghatározó 
mind a hatóanyaggyártás befejező fázisaiban (szűrés, szá
rítás), mind a készítményformulálás szempontjából. Az a 
korábbi szemlélet, miszerint a kristályosított termék nem 
megfelelő sajátságait (szemcseméret, szemcseforma, felü
let, folyási tulajdonság, préselhetőség stb.) korrigáljuk ap
rítással, porítással, nagy mennyiségű segédanyag alkalma
zásával, egyre inkább a múlté. A mai szemlélet szerint 
piacképes az a gyógyszeralapanyag, amely minden továb
bi előkészítő művelet nélkül, kevés számú segédanyag al
kalmazásával közvetlenül feldolgozható.

Ezért a gyógyszeriparban ma már Magyarországon is 
egyre inkább felismert szükségszerűség a kristályosítási 
folyamatok tanulmányozása, valamint az, hogy a kristályo
sítás, mint önálló művelet elfoglalja helyét a kutatás és fe j
lesztés területén.

A kristályosítás alapelve

Az oldatból történő kristályosítás során az oldott állapot
ban lévő értékes komponenst választjuk ki szilárd -  kristá
lyos vagy amorf -  formában. Célja az értékes komponens 
kinyerése az oldatból, a szennyezőktől való megtisztítása, 
a szemcsék kívánt méreteloszlásának, szemcseformájának 
kialakítása.

A kristályosodás hajtóereje a túltelítés. Ha az oldott

* EGIS Gyógyszergyár Rt.
** Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszer-technológiai Intézet
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anyag koncentrációja az oldatban nagyobb, mint az egyen
súlyi oldhatósági érték, akkor az oldat túltelített. Az egyen
súlyra való törekvés elvének megfelelően az oldat a telí
tettségi állapot elérésére törekszik, miközben a szilárd 
fázis egy része kiválik.

A kristályosítási folyamat alapvetően két lépésből áll:
1. gócképződés,
2. a meglévő gócok növekedése.
A két lépés sebességének egymáshoz való viszonya ha

tározza meg a keletkező termék szemcseméret-eloszlását 
[1]. Az adott igény szerinti szemcseméret biztosításának 
előfeltétele, hogy szabályozni tudjuk a kristályosítási mód
szerek és eljárások kézbentartásával a két lépés sebességé
nek arányát.

Kristályosítási eljárások

A szilárd anyag kiválasztáshoz elengedhetetlen túl- 
telítettségi állapot előidézésének módja szerint megkülön
böztetünk:

-  hűtéses és
-  elpárologtatásos kristályosítást,
-  kisózást,
-  kémiai reakcióval történő csapadékképzést (precipi- 

táció).

Hűtéses kristályosítás

A hűtéses kristályosítás a leggyakrabban alkalmazott 
kristályosítási módszer, mind a gyógyszeripar, mind 
a vegyipar egyéb területein. Hűtéses kristályosításnál az 
oldat túltelítését a hőmérséklet csökkentésével érjük el 
(1. ábra).
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Az „A” ponttal jelölt C’ kezdeti koncentrációjú, T’ hő
mérsékletű oldatot elkezdjük hűteni. Elérve az egyensúlyi 
oldhatósági görbét, tovább folytatjuk a hűtést. Egy ideig 
látható változást nem észlélünk, bár valójában az oldat 
egyre inkább eltávolodik az egyensúlyi állapottól, túltelí
tetté válik. Amikor a rendszer eléri a T” -vel jelzett hőmér
sékletet, a kristálykiválás megkezdődik és mindaddig tart, 
amíg a rendszer el nem éri a C”-vel jelzett egyensúlyi ál
lapotot. A C’- C” különbség a kristályosítás hajtóereje, a 
C7C” hányados pedig az „S” túltelítési arány.

Kisózásos kristályosítás

A hatóanyag telített oldatához olyan oldószert adunk, ami
ben az nem oldódik. A keletkező oldószerkeverékben az 
oldószerarányoktól függő mértékben túltelítődés alakul ki 
a kiválasztani kívánt anyagra nézve és megkezdődik a kris
tályosodás. A kisózásos kristályosítást elsősorban olyan 
esetekben alkalmazzuk, amikor a kiválasztani kívánt ható
anyag oldhatósága nem, vagy csak kismértékben változik 
a hőmérséklettel.

Kicsapásos kristályosítás (precipitáció)

A termék kémiai reakció eredménye és egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon kis mértékben oldódik abban az oldó
szerben, amelyben a reakció lejátszódik.

A kisózásos és kicsapásos kristályosítás gyakran hasz
nált eljárások mind a gyógyszeriparban, mind a vegyipar 
egyéb területein az értékes szilárd komponens kiválasztá
sára.

Elpárologtatásos kristályosítás

A kiválasztáshoz szükséges túltelítést az oldószer elpáro
logtatósával idézzük elő.

A kristályosítás gyógyszeripari szempontjai

A gyógyszeripari hatóanyagok kristályosításánál többféle 
szempontot kell szem előtt tartani a terméket illetően, 
ezek:

-  hatóanyag-tartalom és kémiai tisztaság,
-  szemcseméret-eloszlás, szemcseforma,
-  polimorfia,
-  kristályos vagy amorf szerkezet,
-  maradék oldószertartalom,
-  gyógyszer-technológiai szempontok (gördülékeny- 

ség, préselhetőség stb.),
-  hozam,
-  reprodukálhatóság,
-  költségek és
-  munkavédelem.
A feladat rendkívül összetett, mivel a hatóanyaggal 

szemben támasztott számos igénynek kell megfelelni ak
kor, amikor egyenként is nehéz a szempontokhoz tartozó 
igényeket kielégíteni. A hatóanyag-tartalom és a tisztaság 
követelményeinek való megfelelés elsősorban kémiai 
technológiai probléma, megoldása általában a kutatás-fej

lesztés kezdeti fázisában történik és alapvető. Közlemé
nyünkben elsősorban a szemcseméret-eloszlás, a szemcse
forma, a polimorfia, az amortizálás és a maradék oldószer
tartalom problémakörével foglalkozunk. A hozam, a 
reprodukálhatóság, a költségek alakulása és a munkavé
delmi kérdések nagyon fontosak, de jelen közleményünk
ben ezeket a témákat nem tárgyaljuk.

Szemcseméret-eloszlás -  szemcseforma

A hatóanyag egyik, meghatározó jellemzője a szemcsemé
ret-eloszlás és szemcseforma.

A szemcseméret-eloszlás meghatározásánál azt vizsgál
juk, hogy bizonyos kijelölt méretekhez tartozóan a szem
csék mennyisége hogyan oszlik meg. Kijelölünk tehát bi
zonyos Ax mérethatárokat, és az ezek közé eső szemcsék 
mennyiségét például szitálással meghatározzuk. Ez a 
tömeg szerinti eloszlás. Az új korszerű műszeres meghatá
rozásoknál alkalmazzuk a felület, szám vagy térfogatsze
rinti eloszlásokat. A szemcseforma külső morfológiai jel
lemző, nem a belső, kristálytani szimmetriaviszonyokra 
vonatkozik, hanem az izometrikus alaktól való eltérést je
lenti. Eszerint különböztetünk meg tűs, lemezes stb. alakú 
szemcséket. A szemcseformabeli különbség az egyes kris
tálytani irányokba történő növekedési sebességek eltérésé
vel magyarázható.

A szemcseméret-eloszlás és szemcseforma alakulásá
nak nagy jelentősége van mind a hatóanyaggyártás, mind 
a gyógyszer-technológia esetében. A szilárd szemcsés ha
tóanyagok szemcsemérete nagymértékben függ a válasz
tott kristályosítási eljárástól, ezen belül az eljárási paramé
terektől.

Szemcseméret-eloszlás és szemcseforma szerepe 
a hatóanyaggyártásban

A szemcseméret-eloszlás és szemcseforma hatással van a 
hatóanyag több fontos tulajdonságára, de talán legjelentő
sebb a hatása a kristályosítást követő olyan energiaigényes 
lépésekre, mint a szűrés és a szárítás. A minden irányban jól 
fejlett, izometrikus kristályok általában jól szűrhetőek, vagy 
centrifugázhatóak. A szűrhetőség mértéke jól jellemezhető 
az ún. fajlagos szűrési ellenállás mérésével [2]. Nyilvánva
ló, hogy egy alacsony nedvességtartalomra szűrt anyag, kü
lönösen, ha kedvező a szemcseforma is, jól szántható, a szá
rítási energia költségei nagymértékben csökkenthetők. 
Korábbi üzemi mérési dokumentumok bizonyítják, hogy a 
szemcseméret 1-5 pm-ről 20-40 pm-ra való növelésével a 
szűrési és szárítási költségeknél évente több millió forintot 
lehetett megtakarítani [3].

Szemcseméret-eloszlás és szemcseforma szerepe 
a gyógyszer-technológiában

„Evidencia, hogy a szilárd gyógyszerforma gyártása a ható
anyag kristályosításával kezdődik” [4]. A gyógyszerkészít
mény formulálási munka eredményessége nagymértékben 
függ a kristályosítással előállított hatóanyag olyan jellem
zőitől, mint a folyási tulajdonságok és a tömöríthetőség.
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Az esetek egy részében csak segédanyagok alkalmazásával 
és szemcsésítési eljárással javítható a hatóanyag folyási sa
játsága és préselhetősége. Mivel a szemcseméret-eloszlás, 
és a szemcseforma meghatározza a szemcsés halmaz gör- 
dülékenységét és befolyásolja a préselhetőséget, egy másik 
lehetőség a megfelelő gördülékenység és préselhetőség el
érésére a szemcseméret és szemcseforma befolyásolása a 
kristályosítás körülményeinek változtatásával.

Nagy hatóanyag-tartalmú készítmények esetében ma 
már egyre többször fogalmazódik meg olyan igény a kris
tályosítással előállított szemcsés hatóanyagokkal szem
ben, hogy legyenek alkalmasak direkt tablettázásra mini
mális mennyiségű segédanyag alkalmazásával és a száraz 
vagy nedves granulálás mellőzésével. A direkt tablettázás 
ugyanis egyszerűbb, gyorsabb, gazdaságosabb, mint az 
előzetes granulálással történő tablettázás. A készítmény 
formulálási technológiák alkalmazhatósága szempontjából 
meghatározó a hatóanyag nedvességérzékenysége is. Ned
vességre érzékeny anyagnál a hatóanyagkészítményben 
mutatott stabilitásának fokozása érdekében célszerű száraz 
granulálást, vagy még inkább a gyors és gazdaságos direkt 
préseléses technológiát alkalmazni, melyhez megfelelő 
szemcseformájú és szemcseméret-eloszlású hatóanyag 
szükséges.

Az 1. táblázatban egy hatóanyagunk preformulálási la
boratóriumi vizsgálati eredményei láthatóak. A rossz fo
lyási sajátságokkal rendelkező Fl-es hatóanyagból a kris
tályosítási technológia paramétereinek optimalizálásával 
fejlesztettük az F5-ös tételt. Az anyag folyási sajátságai 
hasonlóak, mint a direkt préselésre kifejlesztett, porlasztva 
szárított kukoricakeményítőé (STARX 1500). A folyási tu
lajdonságot, vagy gördülékenységet a kifolyási idővel jel
lemezzük. A kifolyási idő a fenti példánál 15 g vizsgálati 
minta 15 mm lyukátmérőjű tölcsérből történő kifolyási 
idejét jelenti Pharmatest PTG 1. típusú készülékkel vizs
gálva.

Megfelelő kristályosítási módszer alkalmazásával tehát 
hatóanyagunk alkalmassá vált direkt préseléses készít
mény formulálásra.

A szemcseméret-meghatározást MALVERN típusú lé
zerdiffrakciós szemcseanalizátorral végeztük. A d(0,5) az 
a szemcseméret, melynél a szemcsék 50%-a kisebb, a 
d(0,9) az a szemcseméret, melynél a szemcsék 90%-a ki
sebb.

Korszerű módszerek a szemcseméret igény sze
rinti változtatására hűtéses kristályosításnál

Irányított kristályosítás

A gyógyszergyárakban a kristályosítást rendszerint szaka
szos üzemű keverős duplikátorokban valósítják meg. En
nek egyik oka, hogy a gyógyszergyárakban általában nem 
használunk a kristályosításra külön specifikus készüléket, 
a másik, hogy az új korszerű hatóanyagok gyógyászati ha
tása egyre erősödik, s így sokkal kisebb gyártási tételekre 
van szükség, ezért nem is indokolt a gyártás folyamatossá 
tétele. Az ilyen szakaszos technológiák korábbról ismert
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I. táblázat
A szemcseméret és a gördülékenység közötti 

összefüggés adott hatóanyagnál

A minta jele d(0,5)
[pm]

d(0,9)
[pm]

Kifolyási 
idő [s]

FI 18,6 55,6 oo

F5 66,2 185,0 2,4
STARX 1500 90,7 183,4 3,5

hátrányai (nem reprodukálható az egyes tételek méretel
oszlása, heterogén szemcseméret-eloszlás, kérgesedés a 
hűtőfelületen) a Mullin és Nyvlt által kidolgozott [5] irá
nyított kristályosítás elvének és módszerének alkalmazá
sával sikeresen kiküszöbölhetők. A módszer bevezetését a 
Műszaki Kémiai Kutató Intézet munkatársai kezdték el 
Blickle Tibor és Halász Zsuzsa irányításával a hazai 
gyógyszergyárakban.

Az irányított kristályosítás során a kinetikus folyama
toknak, a gócképződésnek és növekedésnek a viszonyla
gos sebességét kell úgy szabályoznunk, hogy az igény sze
rinti szemcseméret-eloszlást biztosítani tudjuk. Az iparban 
alkalmazott általános gyakorlat szerint a szakaszos kristá
lyosításnál a köpenyben áramló hűtőközeg térfogatáramát 
állandó értéken tartják. A kristályosítandó oldat ilyenkor a 
tranziens hűtés szabályainak megfelelően hűl (2. ábra: 1. 
görbe), a kezdeti igen nagy AT hőmérséklet-különbség mi
att a hűlési sebesség értéke igen magas, ami pedig kezdeti 
nagymérvű túltelítést okoz (apró szemcsés, heterogén mé
reteloszlású termék). Ha egy rendszer eljutott egy kezdeti 
kritikus értékig, akkor már nem nagyon van mód beavatko
zásra a szemcseméret befolyásolása érdekében.

Az irányított kristályosítás lényege, hogy az egyensúlyi 
oldhatóság elérése után kezdetben nagyon lassan hűtünk, 
majd a kristályosodás beindulása után gyorsíthatjuk a hű
tést egy exponenciális lefutás szerint (2. ábra: 2. görbe). 
A hűtési görbe mind kísérleti, mind elméleti úton is meg
határozható, de az elméletileg meghatározott görbét is 
mindenképpen kísérletileg ellenőrizni kell. A programo
zott kristályosítás leírása, az elméleti görbe megszerkesz
tésének módszere megtalálható Péterfiné Halász Zsuzsa 
szakmérnöki jegyzetében [6]. Az elméletileg és/vagy kí
sérletileg meghatározott hűlési görbék a szabályozástech
nika mai fejlettségi szintjén üzemi méretű duplikátorokban 
is könnyen megvalósíthatók.

2. ábra. Az irányított (2) és a hagyományos (1) kristályosítást bemutató 
hűtési görbék
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Szuszpenzió visszamelegítés -  hűtés

A szemcseméreteloszlás homogénebbé tételére, az átlag
méret növelésére jól alkalmazható az irodalomban is is
mert módszer a végtermékek kristályosítására. A módszer 
lényege, hogy az oldószer forrpontján telített oldatot 
aránylag gyorsan oly mértékig lehűtjük, hogy a kristályok 
zöme kiváljon. Ezután lassan elkezdjük a kristályos szusz
penzió felmelegítését addig a kísérleti úton meghatározott 
hőmérsékletig, amelyen a kristályok zöme, de nem a teljes 
mennyiség feloldódik. Ezután lassan, előre meghatározott 
program szerint elkezdjük újra a hűtést. A kristálykiválás 
során a meglévő szemcsék növekedni fognak, illetve mivel 
a kristályosodás egy alacsonyabb túltelítési szint mellett 
folytatódik, a robbanásszerű gócképződés helyett a növeke
dés lesz a meghatározó. A 2. táblázatban egy hatóanyag 
szemcseméret-adatait mutatjuk be a hűtési módszer függvé
nyében. A kísérleteket laboratóriumi és nagylaboratóriumi 
méretben végeztük, majd sikeres méretnövelést valósítot
tunk meg üzemi méretre. A 3. ábrán ilyen hűtés-melegítés- 
hűtés görbét mutatunk be.

2. táblázat
Szemcseméretadatok a kristályosítás jellege 

függvényében

Minta jele d(0,5)
(fim)

d(0,9)
(fim)

A kristályosítás 
jellege

L/l 26,81 187,63 A
L/2 24,97 112,10 A
L/3 67,57 262,95 B
L/4 50,63 234,43 C
NL/1 46,61 216,93 A
NL/2 68,50 292,69 B

3. ábra. Programozott oldás-hűtés és visszamelegítés-hűtés grafikonja

Az „L”-lel jelölt kísérletek laboratóriumi kísérletek (V 
= 500 ml), az „NL”-lel jelölt kísérletek nagylabor méretű
ek (V = 20 1). A 4. oszlop jelölései: „A”: a hűtési sebesség 
lineáris, „B”: hűtés-melegítés-hűtés módszere, „C”: a hű
tési sebesség lineáris és oltókristályt adtunk az oldathoz.

Az 2. táblázat adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
a hűtés-melegítés-hűtés módszerét alkalmazva jelentős 
szemcseméret-növekedést tudtunk elérni.

Kvázi-stacionárius technika a hűtéses kristályosításban

Az utóbbi időben egyre többször fogalmazódik meg olyan 
igény, mely szerint a szemcseméret csökkentése lenne 
szükséges. Az eddigiek alapján kézenfekvő megoldásnak

3. táblázat
A hagyományos és a kvázi stacionárius technika 
alkalmazásával kapott termékek szemcsemérete

Mérés Qo T B d(0,5) d(0,9) d(0,l) Látl
jele [1/h] [°C] [fim] [fim] [fim] [fim]

*Ü/10 126,12 352,0 34,22 159,6
Ü/ll 37,5 19 18,18 47,51 5,81 23,0
Ü/12 73,2 25 18,80 54,40 5,78 24,5
Ü/13 92,3 28 21,30 64,55 6,75 28,6

*Ü/10 hagyományos, köpenyen keresztüli hűtés,
Q0 telített forró oldat betáplálási sebessége,
TB a kristályosító belső hőmérséklete a betáplálás teljes intervallumában, 
d(0,5), d(0,9), d(0,l), szemcseméret-eloszlás jellemző adatai,
Látl a szemcseméret-adatokra illesztett tangens hiperbolikus függvény segítségé

vel számolt átlagméret [7], [8].

látszik ilyen esetekben a hűtési sebesség erőteljes növelé
se. Ennek azonban fizikai, műszaki korlátjai lehetnek, hi
szen közismert, hogy a keverős duplikátorokban a hőát
adás nem különösebben hatékony. Egy konkrét üzemi 
esetben például még a kezdeti nagy ATk=80 °C esetében 
(belső hőmérséklet -  belépő vízhőmérséklet) sem tudtunk 
1,0 °C/min sebességnél többet elérni. Erőteljes hűtés való
sítható meg a következő módszerrel. A kristályosítót annyi 
anyalúggal töltjük fel, hogy a keverőt elérje. A készülék 
köpenyére rákapcsoljuk a hűtést. Egy másik kettősfalú, ke
verős tartályban elkészítjük a kristályosítani kívánt anyag 
forrpont közelében telített oldatát. Ezt a forró telített olda
tot adagoljuk a kristályosítóba állandó kevertetés mellett. 
Az adagolási sebesség és a köpenyhűtés függvényében az 
adagolás ideje alatt állandó hőmérsékletet tudunk biztosí
tani a kristályosítóban. A kristályosítás egész folyamata 
alatt 30-50 °C-os hőmérséklet-különbség biztosítható a be
adagolt, kristályosítandó oldat és a kristályosítóban lévő 
szuszpenzió között. Ekkora AT mellett biztos, hogy a góc
képződés sebessége sokszorosa a növekedési sebességnek, 
ezáltal jelentős mértékű szemcseméret-csökkenést tudunk 
elérni. A 3. táblázatban egy gyógyszergyári hatóanyag 
példáján keresztül illusztráljuk az elmondottakat.

A táblázat adataiból látható, hogy a módszer alkalmazá
sával jelentős mértékű szemcseméret-csökkentést lehet el
érni. Az átlagméret 5-7-szer lett kisebb a belső hőmérsék
let (TB) változtatásának függvényében.

Módszerek a szemcseméret szerinti igény 
változtatására kisózásos és kicsapásos 

kristályosításnál

Mindkét módszer gyors és hatékony módja a kristályosí
tásnak, de elsősorban a kicsapás esetében a folyamat kéz
ben tartása a gyorsan kialakuló nagy túltelítés miatt sokkal 
problematikusabb, mint a hűtéses kristályosításnál. Kicsa
pásnál, különösen a gyors kémiai reakciók esetében ko
moly problémákat okoznak a mikrokeveredési effektusok, 
az ún. lokális túltelítődés jelensége. Különösen igaz ez a 
szakaszos rendszerekre, ahol a reagens már a becseppenés 
helyén reagál, mielőtt az oldat főtömegében elkeveredne, 
ily módon alakítva ki az igen nagy mértékű helyi túltelítő-
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4. ábra. Kereskedelemben kapható vas(II)-szulfát 5. ábra. Szférikus vas(II)-szulfát

dést. Az pedig már ismert, hogy a nagymértékű túltelítődés 
robbanásszerű gócképződést okoz, a folyamat irányíthatat
lanná válik. Ezeknek a problémáknak a megoldására alkal
masak a triviálisan ajánlható módszerek mellett (koncent
rációcsökkentés, keverés intenzitásának fokozása) az ún. 
feltöltéses kicsapás módszere [9] és a recirkulációs techni
ka alkalmazása [10].

A feltöltéses kicsapás módszere alkalmazásakor a ké
szülékbe annyi anyalúgot vagy a termék telített oldatát 
tesszük, hogy az a keverőt éppen elérje, majd egyszerre 
kezdjük el adagolni a két reagáló partner oldatát, így a tel
jes kicsapási folyamat alatt kis mennyiségben, folyamato
san reagálnak egymással, és a műveleti idő is jelentősen 
csökken. Ezt a módszert sikeresen alkalmaztuk egy anti
biotikum üzemi méretű előállításánál.

A recirkulációs technika alkalmazása során az értékes 
komponenst tartalmazó oldatot egy külső körben 
recirkuláltatjuk, a reakciópartnert tartalmazó oldatot vagy 
a kisózószert a cirkulációs körbe adagoljuk. A recirkuláció 
és az adagolás sebességének az arányával tudjuk a túltelí- 
tés mértékét befolyásolni, továbbá ebben az esetben is 
igaz, hogy a reagáló partnerek kis mennyiségben találkoz
nak, a keverőfej speciális kialakításával pedig igen inten
zív keveredés biztosítható. A módszert laboratóriumi kö
rülmények között vizsgáltuk, majd sikeresen alkalmaztuk 
üzemi körülmények között is.

Módszer a szemcseforma megváltoztatására

Új, korszerű megoldás a szemcseforma megváltoztatásá
val jó folyási sajátosságú, nagy térfogattömegű, megfelelő 
préselhetőségű gyógyszerhatóanyagok előállítására a szfé
rikus (gömb alakú) kristályokat eredményező technika al
kalmazása. A szférikus kristályosítás olyan agglomerációs 
eljárás, amely az anyagot tömör szerkezetű, szférikus for
mába rendezi a kristályosítás során [11].

A szférikus kristályosítási technika alkalmazása során 
az eljárási paraméterek optimalizálásával nagy térfogattö
megű, zárt struktúrájú, kiváló folyási sajátságú és jó 
préselhetőségű kristályaggregátumok állíthatók elő.

Együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem Gyógy

mkl

szertechnológiai Intézetével már több éve foglalkozunk a 
szférikus kristályosítás tanulmányozásával. E munka so
rán egy ma is használatos szívgyógyszer esetében dolgoz
tunk ki módszert laboratóriumi és üzemi méretben szféri
kus agglomerátumok előállítására azzal a céllal, hogy a 
terméket közvetlen préselésre alkalmassá tegyük. Az ere
deti technológiával előállított termék szemcséi kisméretű
ek, sok esetben lemezes szerkezetűek, így sem gördülé- 
kenységük, sem préselhetőségük nem volt megfelelő. 
Az új módszer kidolgozása során hűtéssel kombinált kisó- 
zásos kristályosítást alkalmaztunk. Az eljárási paraméte
rek optimalizálásával megnövekedett szemcseméretű, zárt 
struktúrájú, viszonylag nagy térfogattömegű terméket kap
tunk. A szemcsék folyási sajátsága és préselhetősége jobb 
volt, mint a kiindulási terméké. Az így kapott szférikus 
kristályagglomerátumok alkalmasnak bizonyultak nagy 
hatóanyag-tartalmú kapszulák előállítására is [12].

Egy másik esetben szférikus vas(II)-szulfát kristályokat 
állítottunk elő laboratóriumi méretű berendezésben. A 4. áb
rán a kereskedelemben kapható kiindulási, az 5. ábrán az 
átkristályosított vas(II)-szulfát kis nagyítású sztereomik- 
roszkóppal készített felvételei láthatóak. Az ábrák jól szem
léltetik a kiindulási és a fejlesztett termék szemcseformája 
és méreteloszlása közötti különbséget. A kiindulási termék 
szemcseméret-eloszlása rendkívül heterogén, 0,1 mm-2,0 
mm-ig minden méret megtalálható. Az átkristályosított szfé
rikus szemcsék átmérője 0,5 és 1,0 mm között van. A kristá
lyok felülete és mérete nemcsak közvetlen tabletta-préselés
re teszi alkalmassá a terméket, hanem olyan bevonási eljárás 
alkalmazására is, amivel a hatóanyag felszabadulását tudjuk 
meghosszabbítani, s ezáltal a vas(II)-szulfát gyomorirritáló 
hatását csökkenteni. A kereskedelmi termék esetében egy 
bevonási technológia elképzelhetetlen a kedvezőtlen szem
cseforma és szemcseméret miatt.

Polimorfia és amorf struktúra

Amennyiben egy hatóanyagnak több polimorf módosulata 
létezik (amelyről egyébként nagyon alapos vizsgálatokkal 
meg kell győződni), akkor a kristályosítás során dől el, 
hogy a hatóanyag melyik polimorf módosulatban kristá-
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lyosodik. Sok esetben előfordul, hogy a hatóanyagot nem 
kristályos, hanem amorf formában kell előállítani. Ezt a 
feladatot is a hatóanyag előállításának abban a fázisában 
kell megoldani, amikor a hatóanyagot oldatából kiválaszt
juk. Ezért úgy gondoljuk, hogy foglalkozni kell a kristá
lyosítási körülmények hatásának vizsgálatával a különbö
ző polimorf módosulatok, illetve az amorf struktúrájú 
anyagok előállításával kapcsolatban.

Polimorfia

Mint ismeretes, klasszikus értelemben vett polimorfiáról 
akkor beszélünk, amikor azonos kémiai összetételű mole
kula más-más kristályszerkezetben jelenik meg.

Az utóbbi évek során a polimorfia szerepe a gyógyszer
fejlesztésben és -kutatásban egyre jelentősebbé vált, hi
szen a kristályforma alapvetően meghatározza a gyógy
szeripari hatóanyag feldolgozhatóságát és biológiai 
hasznosíthatóságát. Ebben a közleményben nincs módunk 
a polimorfiával részleteiben foglalkozni, csak a témával 
kapcsolatos legfontosabb, a mindennapi gyakorlat számá
ra is információval bíró kérdéseket taglaljuk.

A polimorfia jelentősége igen nagy a gyógyszeripar
ban, hiszen alapvetően befolyásolja a hatóanyag

-  oldhatóságát,
-  biológiai hasznosíthatóságát,
-  kémiai és fizikai stabilitását, és
-  gyógyszer-technológiai feldolgozhatóságát.
A készítmény szabadalmi helyzete is befolyásolja azt, 

hogy melyik polimorf módosulatot kell előállítanunk. Ha 
valamelyik gyógyszeralapanyagnak többféle polimorf mó
dosulata létezik, a gyártónak tudnia kell egyik vagy másik 
polimorf módosulat teljes biztonsággal való előállítását.

A polimorfiát befolyásoló legfontosabb tényezők:
-  a kristályosító oldószer, ill. annak minősége (pl. tisz

taság, víztartalom stb.),
-  az oldószer polaritása,
-  esetleges oltókristály minősége (melyik polimorf, 

szemcseméret-eloszlás), mennyisége,
-  a túltelítés mértéke,
-  a hűtés sebessége,
-  a keverés intenzitása, és
-  a tárolás körülményei (hőmérséklet, páratartalom 

stb.).
Bemutatjuk, hogy milyen módon jártunk el, amikor fel

adatunk reális, elfogadható hozamú technológia kidolgo
zása volt a megfelelő kémiai tisztaságú „A” típusú poli
morf reprodukálható, üzemi szintű előállítására egy olyan 
hatóanyag esetében, melynek két polimorf módosulata is
mert (nevezzük „A” és „B” módosulatnak). A lépések a 
következők:

1. ,,A” és „B” polimorfok oldhatóságának kimérése a 
hőmérséklet függvényében,

2. a túltelítés, a kezdeti koncentráció és a beoltás szere
pének vizsgálata,

3. a hűtési sebesség hatásának vizsgálata,
4. a keverés intenzitásának vizsgálata,
5. az oldószer víztartalma hatásának vizsgálata.

A kísérleti paraméterek optimalizálása után üzemi mé
retű technológiát dolgoztunk ki.

Amorf struktúra, amorfizálás

Kissé leegyszerűsítve, egy anyagot akkor mondunk amorf
nak, ha nincs szabályos kristályszerkezete. Ma már egyre 
több esetben fogalmazódik meg igény amorf gyógyszer- 
ipari hatóanyagok előállítására. Erre akkor lehet szükség, 
ha:

-  a hatóanyagnak több polimorf módosulata van, és 
előállítási technológiájuk nem minden esetben repro
dukálható,

- a  kristályos szerkezetű hatóanyag rossz vízoldé- 
konysággal rendelkezik (a kioldódási sebesség foko
zására),

-  a hatóanyag kristályos módosulatban nehezen feldol
gozható,

-  a kristályos módosulatok szabadalmi oltalom alatt 
állnak.

Simonelli és szerzőtársai [13] kimérték a Sulfathiazole 
három módosulatának oldhatóságát (polimorf I. és II., és 
amorf). A 6. ábrán jól látható az oldhatóságok közötti kü
lönbség a két polimorf és az amorf forma között.
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6. ábra. Sulfathiazole 3 módosulata oldódásának alakulása

Az amorfizálási műveletet szinte minden esetben kisó
zással valósítjuk meg úgy, hogy az amortizálni kívánt 
anyag oldatát olyan oldószerrel elegyítjük, melyben a ki
választandó anyag nem oldódik. Általában az oldószer erő
sebben poláros, mint a kisózószer. Nagyon lényeges azon
ban, hogy nem elégséges a technológiában azt biztosítani, 
hogy teljes mértékben amorf legyen a termék, mindegyik 
esetben elengedhetetlen feltétel az igény szerinti szemcse
méret-eloszlás elérése is.

Maradék oldószertartalom

Fontos kérdés a hatóanyaggyártásban a maradék oldószer
tartalom, amely sok tekintetben összefügg a kristályosítás
sal. A műszeres analitika fejlődésével egyidejűleg szigo
rodnak az elfogadott határértékek, nemzetközi ajánlások 
vannak [14], amelyek besorolják az oldószereket és ezen 
belül határértékeket állapítanak meg az egyes oldószerek
re vonatkozóan. A maradék oldószertartalom nagymérték
ben függ a szemcsék fajlagos felületétől, pórustérfogatától 
is. Ezek a tulajdonságok azonban egyértelmű összefüggés-
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7. ábra. Maradékoldószer-tartalom vs. fajlagos felület

ben vannak a szemcsemérettel. A szemcseméret növelésé
vel a fajlagos felület, pórustérfogat csökkenthető, a mara
dék oldószerre vonatkozó határok aránylag egyszerű szárí
tási eljárásokkal teljesíthetők.

A 7. ábrán bemutatjuk a maradék oldószernek a fajla
gos felülettől és a szemcsemérettől való függését egy 
gyógyszeripari hatóanyag esetében. Jól látható az ábrán, 
hogy a maradékoldószer-tartalom a szemcseméret csökke
nésével együtt járó fajlagos felületnövekedéssel határozot
tan emelkedik. Meg kell azonban említeni, hogy vannak 
olyan esetek, amikor az oldószer nem egyszerűen tapadó 
nedvesség formájában a felületen adszorbeálódva van je
len, hanem például kémiailag kötődik egy nagy szerves 
molekula bizonyos csoportjaihoz. Ilyen esetben a szem
cseméret növelésével és szárítással nem lehet a kívánt ér
téket elérni. Ezekben az esetekben megfelelő megoldás le
het egy olyan alkalmas oldószerrel lecserélni a kérdéses 
oldószert, melyre az engedélyezett határérték magasabb.
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Farkas Béla -  Szabóné-Révész Piroska -  Horváth Károly -  
Törekiné-Zákányi Ildikó -  Nagy Kálmán -  Gregor Tamás: 
A kristályosítás szerepe a hatóanyaggyártásban és a gyógy
szer-technológiában
Közleményünkben a gyakorlati alkalmazás szempontjából indo
kolt mértékig foglalkoztunk az ipari kristályosítás alapjaival, a 
gyógyszeripari hatóanyagok előállítására leggyakrabban használt 
kristályosítási eljárásokkal. Vizsgáltuk a hatóanyaggyártás főbb 
szempontjai és a kristályosítás közötti kapcsolatot, a kristályosí
tás körülményeinek hatását a szemcseméret-eloszlásra, polimor
fiára, az amorf struktúra kialakítására és a maradékoldószer-tar
talom alakulására. Bemutattunk egy viszonylag új kristályosítási 
eljárást, a szférikus kristályosítást, melynek segítségével gyógy
szer-technológiai szempontból kiváló tulajdonságú, direkt tablet- 
tázásra alkalmas hatóanyag állítható elő.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 264 (2004)]

SUMMARY

B. F a rk a s  -  P  S za b ó -R é v é sz  -  K . H o rvá th  - 1. T ö rek i-Z á ká n y i — 
K. N a g y  -  T. G regor: The Role of Crystallization in the Manu
facturing of Active Pharmaceutical Ingredients and in the 
Pharmaceutical Technology
This paper deals with the basic principles of industrial crystalliza
tion focusing on practical aspects. The relation between the point 
of views of manufacturing of active pharmaceutical ingredients 
and crystallization, the effect of conditions of crystallization on 
the particle size distribution, polymorphism, the formation of 
amorphous structure, and the residual solvent content was stud
ied. We demonstrate the advantages of spherical crystallization 
process as a relatively new technique. The spherical crystalliza
tion process can be used to produce the crystalline active drugs 
suitable for direct tablet-making or capsule-filling.
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Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

Új kőolaj-feldolgozási eljárások

DEÁK GYULA*

Bevezetés

A jelenlegi fosszilis energiahordozókon alapuló gazdasá
gunk átmeneti állapotban van a fenntartható gazdaság felé. 
A megújuló energiaforrásokkal előállított hidrogén elterje
dését minden valószínűség szerint megelőzi még a szén- 
hidrogének bontásával végzett hidrogéntermelés, és az át
menet évtizedekre is elhúzódik majd részben a már 
beruházott javak hosszú amortizálódása, részben az új el
járások kifejlesztésének, de különösen elterjesztésének ha
talmas költségei miatt [1]. A kőolajipar aktív résztvevője a 
változásoknak. Jelen közleményünkben áttekintjük azokat 
az új eljárásokat, amelyekkel a XXI. század első évtizedé
nek kihívásaira válaszol a kőolaj-feldolgozás.

Feltételek
1. ábra. A kőolaj-finomítók szén-dioxid-kibocsátása a termékek 

H/C arányának függvényében

A kőolajiparnak gyorsan változó körülmények között kell 
működnie, és a világ különböző pontjain ezek a feltételek 
mások és mások. A legfontosabb feltételek:

• a különböző termékek iránti tényleges kereslet és an
nak változása;

• a beszerezhető kőolaj minősége;
• az üzemanyagok specifikációi;
• az üvegházi gázokkal kapcsolatos politika;
• az adópolitika.
A cseppfolyós termékek felhasználásában a középpár

latok előretörésére lehet számítani, amit egyre szigorúbb 
környezetvédelmi előírások mellett kell elérni. Az Európai 
Unióban a motorbenzinek megengedhető kéntartalma a
2000-es 150 ppm-ről 50 ppm-re csökken 2005-ben, majd 
10 ppm-re 2009-ben [2]. Az aromástartalom is 42 térfo
gat %-ról 35%-ra csökken 2005-re. A gázolajra vonatkozó 
EU-előírások csak a kéntartalom drasztikus csökkentését 
irányozzák elő, a 2000. évi 350 ppm -ről 2005-re 50 ppm- 
et, 2009-re 10 ppm-et kell elérni.

A rendelkezésre álló kőolaj minősége folyamatosan 
romlik. Európában a kis kéntartalmú nyersanyag adja ki je- 

- lenleg az összes kőolaj 50%-át. A jövőben egyre több nagy 
kéntartalmú olaj feldolgozására kell számítani.

A nehezebb kőolajokból úgy lehet több üzemanyagot 
(vagyis nagyobb H/C arányú termékeket) előállítani, hogy 
közben a kőolajban lévő karbóniumnak egyre nagyobb ré
szét alakítjuk szén-dioxiddá (1. ábra). Az eljárások értéke
lésénél ezt figyelembe kell vennünk. Mivel egy tonna hid
rogén előállításakor 8-15 tonna szén-dioxid keletkezik, a

* Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, Veszprém

kis hidrogénigényű eljárások versenyelőnyre tesznek szert.
A kőolajipari termékek kiskereskedelmi árában 

20-80% az adótartalom. Az adóval éppen ezért erőteljesen 
lehet a piacot befolyásolni. Európában így ösztönzik a kis 
kéntartalmú termékek elterjedését, de szó van arról is, 
hogy kötelezővé teszik a bioüzemanyagok alkalmazását 
még 2010 előtt. Ugyancsak adópolitikával lehet gyorsítani 
vagy lassítani az üzemanyagcellás autók elterjedését. Nem 
várható forradalom, mind az autóiparnak, mind a kőolaj
iparnak a fokozatos átmenet az érdeke, éppen ezért is ját
szanak igen aktív szerepet annak levezénylésében. A kő
olaj-feldolgozók nemcsak a jelen, hanem a közeljövő 
számára is a lehető legjobb eljárásokat kívánják megsze
rezni.

Új eljárások

Az eddig vázolt feltételrendszerhez alkalmazkodva a kő
olaj-feldolgozás úgy változik meg, hogy kevesebb és ki
sebb kéntartalmú fűtőolajat, kisebb kéntartalmú motorhaj
tóanyagokat, ezeken belül több középpárlatot állít elő 
szigorúbb emissziós követelményeket is kielégítve. 
Az alábbiakban a legfontosabb eredményeket foglaljuk 
össze.

Maradékok feldolgozása és finomítása

A maradékok feldolgozásánál a meglévő állóágyas, moz
góágyas vagy szuszpenziós eljárások során alkalmazott 
katalizátorok javításával sikerült a konverziót növelni, és 
a maradék olaj kéntartalmát egészen 0,3%-ig csökkente
ni [3].
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4. ábra. Az új Zeolyst katalizátorok középpárlat-szelektivitása

Az INTEVEP/UOP fejlesztette ki az Aquaconversion 
eljárását [4], mellyel a nehéz venezuelai olajokat alakítja 
könnyen szállíthatókká (2. ábra).

Az eljárás módosított viszkozitástörés. Katalizátor és 
kevés víz jelenlétében a kondenzációs reakciókat vissza
szorítják, és a termikus krakkolódással keletkező szabad 
gyököket a vízből képződő hidrogén telíti, így a konverzió 
jelentősen növelhető az aszfaltének kicsapódása nélkül. 
Az eljárással könnyen szállítható szintetikus nyersolajat 
lehet előállítani (1. táblázat), drága hígító komponens 
vagy költséges konvertáló eljárás nélkül.

1. táblázat
Az Aquaconversion eljárással eló'állított 

szintetikus kőolaj (SCO)

Tulajdonság Kőolaj SCO

Sűrűség, °API 8,2 15,0
Viszkozitás 100 °F-on, cSt 140 000 82
Kéntartalom, % 3,69 2,95
TAN, mg KOH/g 3,3 <0,2
Conradson-szám, % 14,5 13,0
Hozam, térfogat, % 100 102,3

Hidrokrakkolás

A hidrokrakkolás a legkedveltebb eljárás a több és tisztább 
dízel gázolaj előállítására. Az utóbbi években sikerült 
mind a katalizátorok középpárlat-szelektivitását, mind cik
lusidejét javítani. A már alkalmazott új katalizátorgenerá
cióval a középpárlat-hozamok több százalékkal növelhe
tők.

A legfontosabb tényező a nyersanyag-előkezelő katali
zátor nitrogénmentesítő-képessége. A szerves nitrogén- és 
kéntartalom eltávolításán kívül a hidrokrakkolás előkészí
tése szempontjából előnyös az erőteljes gyűrűtelítés is [5].

3. ábra. A hidrogénező katalizátorok relatív térfogati aktivitása

mkl

Az utóbbi években igen jelentős volt ezen a területen a fej
lődés (3. ábra). így pl. a DN-3100 Criterion NiMo HDN 
katalizátor jobb teljesítményét a fémek sokkal jobb disz- 
pergáltatásával érik el, amit a katalizátorgyártás teljes tar
tama alatt megőriznek, így lehetővé válik aktív fém-szul- 
fidok képződése zsugorodás, agglomerálódás és diszper
zióveszteség nélkül [6].

A második lépésben a nitrogénmentesített nyersanyagot 
megfelelően kiválasztott katalizátoron hidrokrakkolják. Ko
rábban amorf szilícium-alumínium-oxid alapú katalizátoro
kat használtak. Az újabb katalizátorok zeolit alapúak. Ké
szíthető olyan katalizátor is, amely kellő aktivitású és 
ugyanakkor jó a középpárlat-szelektivitása is. A Zeolyst 
International fejlesztett ki ilyen katalizátorokat (4. ábra), 
melyekkel nagyobb középpárlat-hozamok és kisebb gázho
zamok érhetők el [7]. Például az Y-zeolit alapú Z-723 nehéz
olajokból állít elő kiváló minőségű középpárlatokat, kis gáz
hozammal. Erős aromástelítő aktivitása révén növekszik a 
középpárlat-hozam, javul a minőség, marad az aktivitás [8].

Az enyhe hidrokrakkolást azért fejlesztették ki, hogy az 
FCC (fluid katalitikus krakkoló) üzemek részére nyers
anyagot állítsanak elő. Néhány finomítóban megpróbál
koztak úgy változtatni az eljáráson, hogy több dízelgázola
jat nyeljenek és az összes termék kéntartalma csökkenjen 
[9]. Az eddigi állóágyas eljárásokban csak 10-30%-os kon
verziókat lehetett elérni. Szuszpenziós reaktort alkalmazva 
sokkal nagyobb konverziók is elérhetők lesznek.

Gázolajok erőteljes kéntelenítése

Az utóbbi években rendkívül széles körben végeztek kuta
tásokat a gázolajok minél jobb kénmentesítése érdekében. 
A hidrogénező finomítás a legkedveltebb megoldás, de 
nem az egyetlen.

Az alapos kutatómunka alapján egyre jobban sikerült 
tisztázni a hidrogénező kénmentesítés kémiáját [10]. En
nek ismeretében szinte mindegyik katalizátorgyártó cég új 
katalizátorokat fejlesztett ki. Ezek felhasználási stratégiája 
függ a reaktorok nyomásától, de a nyilvánvaló cél a na
gyobb térfogati aktivitás [11]. Különleges megoldások na
gyobb kénmentesítő aktivitásokat adnak, ahogy azt az 5. 
ábra mutatja.

Nagyobb hidrogénnyomással működő egységeket ve
zettek be, valamint tisztított hidrogént és közbenső kén- 
hidrogén-mentesítőt építettek be (6. ábra) [12].
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5. ábra. A reaktor-hőmérséklet és a katalizátor hatása 
a termékek kéntartalmára

6. ábra. Kénmentesítés közbülső kénhidrogén-mentesítővel

A fluidumeloszlást is optimálták. Ez az egyre nagyobb 
keresztmetszetű reaktorokban mind több nehézséget okoz. 
Ha nem megfelelő a fluidumeloszlás, a katalizátorágyon 
csatomaképződés lép fel. Ennek könnyen belátható káros 
következménye az, hogy hiába működik akár 100%-os ha
tékonysággal a katalizátor, a termék kéntartalma mégis je
lentős marad. Például, ha 1,5%-os kéntartalmú nyersanyag 
0,5%-a halad át ilyen módon a katalizátorágyon, azt mint
egy megkerülve, akkor a termékben 75 ppm kén marad. 
1%-os áthaladást feltételezve a kéntartalom már eléri a 150 
ppm-et is. Több cég is kifejlesztett gáz-folyadék diszperzi
ót eloszlató hatékony tányért. A 7. ábrán a TOPS0 cég 
gőz-liftes fluidumeloszlató megoldását mutatjuk be [13].

A sűrűn perforált tartólemez nyílásaiba kis U alakú csö
vek hosszabb szárukkal vannak beerősítve. A gőz-folya
dék diszperzió a tartólemez fölötti rövidebb száron lép be, 
és az U-csőben összekeveredve nagy sebességgel lép ki a 
tartólemez alatt a hosszabb szárat elhagyva.

Ma még az üzemanyagokban az aromások korlátozása 
kevéssé jelentős. Bizonyos igények már felmerültek a kis 
aromástartalmú városi dízelüzemanya
gok iránt (city diesel). A Synsat-eljárás 
elegáns megoldás erre a célra, és nemrég 
új katalizátorral jelentkeztek [14]. A két- 
fémes nemesfém-katalizátorok aktivitása 
eléri a korábbi platinakatalizátorok aktivi
tásának több mint ötszörösét is [15].

7. ábra. Gőzliftes gőz-folyadék eloszlató tányér
részlet (US 5942162)

*  12

+ 15

+ 30

8. ábra. Cetánszám-növekedés aromástelítéskor és gyűrűhasadáskor

A többgyűrűs aromások telítése csak enyhén növeli a 
cetánszámot (8. ábra).

Ha a könnyű ciklusolaj vagy nafténes párlatok cetán- 
számát kívánjuk növelni, a telítésen kívül gyűrűhasításra is 
szükség van. A klasszikus hidrokrakkolás kis hozamokat 
adott, a Criterion és a Shell által kifejlesztett Synshift- 
eljárás jelentősen javította ezt a helyzetet, és erőteljesen 
dolgoznak a szelektív gyűrűfelhasító katalizátorok fejlesz
tésén [16].

A mély hidrogénező kénmentesítés költsége 5-50 cent/gal 
(1 gallon = kb. 4,5 liter). Ennek egy része a hidrogénfel
használásból adódik. Számos alternatív megoldást javasol
tak, ezek némelyike elérte az ipari fejlesztés szakaszát.

500 ppm S~

Vtm
katalizátor

J ^ L a n Í,° r  Kxtrakció
1  C á/o ln j ^

Kénmtnlnitett
gázolaj

5 ppm S

M etanol
viss/»nverés

l  jrafcklofgo/á>: llklrogénezo finomítás, 
r Kokszoló. Petrolkémiai anyagárainak

9. ábra. A UniPure ASR-2 oxidatív kénmentesítő eljárás

A biológiai kénmentesítés jelentősen fejlődött az utób
bi tíz évben [17-19]. A Rodococcus erythropolis-t több 
mint tíz évvel ezelőtt izolálták a dibenzotiofén kénmente
sítésére. Azóta sikerült a kénmentesítésben részt vevő gé
neket és azok szekvenciáit is meghatározni. így egyre sike
resebben találják meg a dízelgázolajok kénmentesítésére 
alkalmas törzseket. Az eljárás műszakilag már megvalósít
ható, de gazdaságossága még nem kielégítő.

Egy másik érdekes megoldás a kénvegyületek szul- 
fonokká alakítása [20]. A Unipure cég eljárása három lé
pésből áll: az oxidációból, az extrakcióból és a katalizátor 
visszanyerőbői (9. ábra).

A dízelgázolajat 90-100 °C-on vezetik be a kevert üst
reaktorba. A vizes oxidáló oldat hidrogén-peroxidot, vizet 
és recirkuláltatott szerves sav katalizátort tartalmaz, me
lyet a dízelgázolajjal egyidejűleg adagolnak a reaktorba. 
A leginkább dibenzotiofénekből álló kéntartalmú vegyüle-
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tek maximum 5 perc alatt oxidálódnak. A keletkező szul- 
fonoknak mintegy a fele a vizes oxidáló oldatban marad, a 
másik fele az oxidált gázolajba kerül, amelyből alumíni- 
um-oxidon való adszorpcióval választják el. Az adszorbe- 
ált szulfonokat meleg metanollal lehet kinyerni és valami
lyen nehezebb szénhidrogén-frakcióval viszik vissza vagy 
a hidrogénező üzembe, vagy egy kokszolóba. Az eljárás 
nagy előnye, hogy igen kíméletes, és nem jár sok mellék
reakcióval. A termék kéntartalmát általában 2 ppm-re lehet 
lecsökkenteni. Amennyiben a nyersanyag kéntartalma nem 
túl nagy (kevesebb, mint 1 500 ppm), a hidrogén-peroxid- 
fogyasztás is kicsi, így a kénmentesítés költsége a hidrogé- 
nezéshez képest lényegesen kisebb, és a szén-dioxid-kibo- 
csátás is csak 20%-a a szokásos hidrogénező finomítás 
során kibocsátott C 0 2-nek. Az eljárás alkalmazható fino
mítóktól távol is különleges minőség helyi biztosítására, 
mert nincs szükség hidrogénre.

A korábban a Phillips által benzinekre kifejlesztett 
Szorb-eljárást alkalmazzák hidrogénezett termékek befeje
ző eljárásaként is [21]. A közölt adatok azt mutatták, hogy 
egy 3 000 ppm-es kéntartalmú nyersanyagot 10 ppm kén
tartalom alá lehet csökkenteni kémiai hidrogénfel
használás nélkül.

Fluidágyas katalitikus krakkolás

Az FCC üzemek jelenleg a kőolaj-finomítók többségének 
meghatározó üzemei, még ha olyan termékeket is állítanak 
elő, amelyeket tovább kell finomítani. Az eljárásokat fo
lyamatosan továbbfejlesztik, az utóbbi években a keverési 
zónát, a katalizátorelválasztást és a reaktorkigőzölést javí
tották [22]. A katalizátorok hatalmas piacot jelentenek, 
amelyen minden évben új termékekkel jelennek meg.

A műszaki fejlesztés legújabb akciói a rövid kontakt
időket célozzák (néhány másodperc alatti időket), hogy ja
vuljon a benzinhozam és több olefin keletkezzék.

A FORTUM kidolgozott egy új FCC rendszert, mely
ben rövidebb kontaktidőt, nagyobb reakciós hőmérsékletet 
és nagy katalizátor/olaj arányt alkalmaznak (NExCC) [23]. 
A kulcselem egy teljesen új reaktorelrendezés, amellyel 
nagy kapacitás érhető el kis magasság/átmérő aránnyal 
(10. ábra).

10. ábra. A NExCC eljárás
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11. ábra. Az OCTGAIN eljárás

A reaktort és a regenerátort egyetlen edénybe helyez
ték. Több betáplálásos ciklonnal választják el a katalizátort 
a gázáramból, melyek különösen alkalmasak a nagy szi- 
lárdanyag-tartalmú gázáramok kezelésére. A reakció
hőmérséklet nagy (550-620 °C), a tartózkodási idő kicsi 
(0,7-2,2 s), a C/O arány nagy (10-20). A termékben több az 
olefin, mint a szokásos FCC üzemek termékeiben, kiseb
bek a beruházási költségek, a katalizátorkopás és a készü
lékerózió, mint a korábbi eljárások esetében.

A legintenzívebb kutatási erőfeszítéseket a termékmi
nőség fejlesztésére fordították. így a könnyű ciklusolaj 
kéntartalmát, poliaromás-tartalmát és nagyobb cetán- 
számát célozzák meg, míg a benzinfrakció esetében a kis 
kéntartalmat, nagy kísérleti és motoroktánszámot. Mivel 
az MTBE alkalmazhatósága egyre vitatottabb, kihagyása a 
motorbenzinből megoldandó feladat, akárcsak a több pro
pilén gyártása vagy a szilárd katalizátorral történő alki- 
lezés.

FCC benzin kénmentesítése

Bár az FCC benzin a motorbenzin komponenseknek csak 
35%-át teszi ki, azok kéntartalmához 95%-ban járul hozzá. 
Az 50 ppm-es motorbenzint elő lehet állítani az FCC 
nyersanyag kéntartalmának 1 000 ppm alá való csökkenté
sével, azonban a 10 ppm-es benzin előállítása az FCC 
nyersanyag kéntelenítésével nem tűnik gazdaságosnak.

A benzinekben az olefinek inkább a könnyebb frakci
ókban, míg a kén inkább a nehezebbekben van jelen. 
A tiolok kivételével a kéntartalmú vegyületeket hidrogé
nező kénmentesítéssel szokták eltávolítani. Ilyenkor a kén
mentesítésen kívül az olefinek is telítődhetnek, ami csök
kenti a benzin oktánszámút, és a kénmentesítő reakcióban 
keletkező kénhidrogén reagálhat az olefinekkel tiolokat 
adva.

Mindezt figyelembe véve különböző eljárásokat dol
goztak ki, melyek a teljes benzinfrakciót, vagy annak bizo
nyos részét hidrogénezik.

Az első megoldás a benzin erőteljes kénmentesítése 
volt, és az oktánszámveszteséget izomerizációval, krakko- 
lással és alkilezéssel pótolták. Az EXXON-MOBIL OCT
GAIN (11. ábra) [24], és az INTEVEP/UOP ISAL eljárá
sai a legjelentősebbek ebben a kategóriában.

A szelektív hidrogénezést különböző megoldásokkal 
érik el. Az EXXON-MOBIL SCANfining eljárása a teljes
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12. ábra. A PrimeG+ eljárás

benzinfrakciót dolgozza fel, nagyon szelektív katalizátort 
alkalmaz és a műveleti paramétereket is gondosan opti
málja [25].

Az Axens/IFP által kifejlesztett Prime G+-eljárás sze
lektív hidrogénezést alkalmaz, eltávolítja a diolefineket és 
a könnyű tiolokat, a benzint szétválasztja könnyű és nehéz 
komponensekre és a közepes és nehézbenzin frakciót egy 
kettős katalizátorrendszeren szelektíven kénmentesíti (12. 
ábra). Amennyiben 10 ppm kén marad a benzinben, az ok- 
tánszámveszteség 1-1,5 közötti [26].

A BP OATS (Olefin Alkylation of Thiophenic Sulfur) 
eljárása [27] a könnyű kéntartalmú vegyületeket nehezeb
bekké alakítja, pl. a tiofén vegyületeket olefinekkel alki- 
lezve. Eközben az olefinek egy része is oligomerizálódik, 
így az egész benzinfrakció Reid-gőznyomása csökken. 
A benzint szétválasztják könnyű és nehéz frakcióra, és a 
nehézbenzint hidrogénezik.

Más eljárások adszorpciót alkalmaznak az FCC benzin 
kénmentesítésére. Ezek közül a legsikeresebb eljárás a 
Phillips Petroleum Szorb-eljárása [28], amely olyan 
adszorbenst alkalmaz, amely adszorbeálja a kénmolekulá
kat és eltávolítja a ként. A sajátos kémiai megoldás követ
keztében igen kicsi a hidrogénfelhasználás. Az oktánszám- 
veszteség csak egy egység, ha 675 ppm kéntartalmú 
nyersanyagból indulunk ki és 10 ppm kéntar
talmú terméket állítunk elő.

A meglévő üzemek hasznosítása, átala
kítása a 10 ppm kéntartalmú termékek gyár
tására további erőfeszítéseket igényel. Az 
eljárások, pl. a PrimeG+ és az OATS össze
kapcsolása megoldást jelenthet. A szén
dioxid-adó elősegítheti a kis hidrogénfo
gyasztó és kis energiaigényű eljárások elter
jedését.

MTBE alternatívák, heterogén alkilezés

Mivel az MTBE alkalmazását a világ számos 
részén korlátozni fogják, több alternatív eljá
rást is kifejlesztettek [29]. A FORTUM 
NExOCTANE eljárásában [30] izobuténből 
90%-ban izooktánt nyernek (13. ábra)

Az izobutilént tercier-butil-alkohol (TBA) 
jelenlétében dimerizálják az MTBE gyártásához 
használt katalizátoron. A TBA a gyantakatalizá
tor hidratáló ágense, amely nem használódik el 
a reakcióban, a szeparátorból recirkuláltatják a 
reaktorba. Mivel némi veszteség mégis van, ke
vés vizet kell bevezetni a reaktorba.

A heterogén katalitikus alkilezésre kifej lesz- 
igen alacsony tett eljárások még nem tűnnek gazdaságosnak, 
kéntartalmú ^  TOPS0 és UOP eljárás már licenceladásra
benzin

kész, az ABB, AKZO és FORTUM új kísérleti 
üzemek indításáról számoltak be.

Paraffin izomerizáció /katalitikus reformálás

A «-paraffinok izomerizálása egyre növekvő 
mértékben terjed. A klórozott alumínium-oxid 
katalizátorokat javították, alkalmazásuk nő, bár 

megjelent egy új, környezetkímélőbb, de még kevésbé ak
tív katalizátor is [31]. Új katalizátorokra mindenképp 
szükség van, különösen olyanokra, amelyekkel a C7 és ne
hezebb termékek tulajdonságai is javíthatók.

Az izomerizáció és a szeparációs eljárások (lepárlás, 
adszorpció) összekötése, a kis oktánszámú lineáris paraffi
nok recirkuláltatására egyre jobban elterjed. Ez olyan 
irányzat, amelyiken további eredmények várhatók.

A katalitikus reformálás katalizátorait folyamatosan tö
kéletesítik, hogy előállítsák a hidrogénező finomítás egyre 
növekvő hidrogénszükségletét. Amennyiben a későbbiek
ben a benzin összes aromástartalmát 35% alatt korlátoz
zák, a katalitikus reformálás visszaszorulhat és más hidro
génforrásra kell majd hagyatkozni.

Alternatív üzemanyagok

A hidrogén tiszta üzemanyagnak tűnik, fosszilis energia- 
hordozóból előállítva azonban jelentős mennyiségű szén
dioxid is keletkezik gyártása során. Ennek megkötése hid
rogénüzemekben 50-100 USD/t C 0 2-be kerül. Az utóbbi 
években a hidrogéntermelés költségei lényegesen csök
kentek az újabb technológiák alkalmazásával, nagyobb
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13. ábra. A NExOCTANE eljárás
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egységek építésével és az integrált hidrogén-, vízgőz- és 
energiatermelés alkalmazásával [32].

Szintézisgázból vagy metanolon keresztül, vagy a 
Fischer-Tropsch (FT)-szintézis segítségével lehet üzem
anyagokat előállítani.

A dimetiléter (DME) előbb dízelt helyettesítőnek tűnt, 
ma inkább PB gáz helyett képzelhető el alkalmazása, mi
vel hasonló a gőznyomása, és nem mérgező. A metanolt 
legelőnyösebben üzemanyagcellákban való hasznosításra 
lehet alkalmazni. Az éterek jövőjét ma bizonytalannak 
tartják.

A dimetil-karbonát (DMC) kiváló oldószer és nagy a 
cetánszáma. A dimetoxi-metán (DMM) két metanol
molekula metanol oxidációjával nyert formaldehiddel való 
addíciójával nyerhető, cetánszáma 100 körüli.

Ezen termékeknek jelenleg csak kis, speciális piaci el
terjedése van, szemben az FT termékekkel, amelyek a piac 
nagyobb szegmensét is megszerezhetik A gázból-folyadék 
(GTL) eljárásoknak ez a megvalósított útja és ahogy a mé
retek növekednek és jobb katalizátorokat alkalmaznak, 
előnyösebb termékeloszlást érnek el, egyre jobban csök
kennek a költségek. A Shell, Sasol, EXXON-MOBIL a 
legaktívabb cégek a GTL fejlesztésekben [33].

A világ egyes részein, így az Európai Unióban is várha
tóan egyre növekvő energiamennyiségeket kell megújuló 
forrásokból fedezni. Etanolt, ETBE-t és zsirsavésztereket 
használhatnak ilyen célból. Ezen termékek előállítási költ
ségeit azonban jelentősen csökkenteni kellene.

Következtetések

A kőolaj-finomítás folyamatosan alkalmazkodik a változó 
körülményekhez. Nem várható forradalmi változás, hiszen 
mind a kőolajipari berendezések, mind a legnagyobb fel
használók, a gépkocsik, élettartama legalább 15 év. Ez azt 
jelenti, hogy az új üzemanyag-követelményekre való átté
réshez időre van szükség. Ennek ellenére a kőolajipar nem
csak abban alkalmazkodik az új kihívásokhoz, hogy tisz
tább termékeket gyárt, hanem megjelenik a szűk 
piacszegmensekben a speciális motorokhoz szükséges ter
mékekkel, melyek aztán a jövő fő termékei lehetnek.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Deák Gyula: Új kőolaj-feldolgozási eljárások
A közlemény áttekinti azokat az élj árasokat, amelyeket a maradé
kok feldolgozása, a hidrokrakkolás, párlatok kéntelenítése, 
MTBE helyettesítése, alternatív üzemanyagok fejlesztése terüle
tén a kőolaj-feldolgozás változó feltételeire adott válaszként az 
utóbbi évtizedben kifejlesztettek.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 271 (2004)]

SUMMARY

Gy. Deák: New Petroleum Refining Processes
An overview is given on processes developed during the last ten 
years in response to the changing drivers of the petroleum indus
try for processing of residues, hydrocracking, desulfurization, 
alternatives for MTBE and alternative fuels.
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Kémiai reaktorok, homogén és heterogén reakciók

Szerkeszti: FONYÓ ZSOLT 
SAWINSKY JÁNOS

A sorozat bevezetője

A természettudomány leginkább ide vonatkozó részének, a 
kémiának a XIX. században bekövetkezett rohamos fejlő
dése történelmileg megelőzte a vegyészmérnöki tudomány 
kialakulását. A vegyipari termelés nagyméretű növekedése 
azonban a XX. század első évtizedeiben szükségessé tette, 
hogy a termelési tapasztalatokból nyert megállapításokat a 
természettudományok törvényeivel együtt ugyanúgy ki
építsék, és létrejöjjön a vegyészmérnöki tudomány, mint a 
maga korában a többi mérnöki tudomány (építőmérnöki, 
gépészmérnöki és villamosmérnöki tudományok).

A többi iparágtól eltérően a vegyiparra jellemző, hogy 
a kiindulási anyag kémiai összetételét is megváltoztatja, 
és így hoz létre értékesebb anyagokat, vagyis termé(ke)ket, 
ill. közbülső termé(ke)ket. A vegyészmérnöki tudomány 
matematikai szempontból nézve a különböző kémiai kom
ponensekre felírt parciális differenciálegyenletek felírásá
val és megoldásával foglalkozik, melyek leírják a kémiai 
komponensek áramlását és időfüggését. Ezeket az egyen
leteket általában együtt kell figyelembe venni és megolda
ni az impulzusra és a hőre vonatkozó mérlegegyenletekkel.

A kémiai átalakítást megvalósító reaktorok tudomá
nyos igényű tervezésével, méretnövelésével viszonylag 
későn kezdtek foglalkozni. Míg más vegyipari műveletek
nél (pl. a rektifikálásnál) már évtizedekkel előbb, a század 
elején viszonylag jól kialakult számítási és grafikus szer
kesztési módszerek álltak rendelkezésre, a reaktorok mére
tezésének első mérnöki szempontú tudományos igényű 
közleménye csupán 1936-ra datálódik. Gerhard Damköh- 
ler ekkor fogalmazta meg a kémiai reakciókat is figyelem
be vevő, az áramló rendszerekre érvényes, alapvetően fon
tos egyenleteket. Ezek a komponensre, az impulzusra és a 
hőre, mint transzportálódó tulajdonságokra vonatkozó 
mérlegegyenletek, melyek a kontinuitási tétel kibővítésé
nek foghatók fel. A kibővítést úgy kell értelmezni, hogy a 
konvektiv tag és az időfüggő lokális megváltozás kibővül 
a mikroszkopikus változást leíró vezetéses és a kémiai re
akciót leíró forrástaggal.

Ezt követte a hasonlósági módszer kémiai reaktorokra 
történő kiterjesztése, azaz a kémiai komponensekre és a

hőre felírt mérlegegyenletek három tagjából a jellemző di
menziómentes számok képzése és ezt követően a méretnö
velési kérdések taglalása. E helyen mindenképp megemlí
tendő, hogy világviszonylatban is úttörő munkát jelentett 
Benedek Pál és László Antal professzorok 1964-ben pub
likált munkája, melyben először jelent meg a kémiai reak
torok mérlegegyenlet alapú (vegyészmérnöki szemléletű) 
tárgyalásmódja.*

A XX. század közepén tehát fokozatosan megszületett 
az a tudomány, mely jó alapot szolgáltatott arra, hogy a kis 
méretben jó hatásfokkal lejátszatott reakciókat átvigyük 
nagy méretekre és más anyagból készült berendezésekre. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a teljes hasonlóságot nem, csak a 
részleges hasonlóságot lehet magvalósitani, és hogy bizo
nyos kritériumoknak prioritása van a méretnövelésnél. 
Ezek közül is kiemelkedik a) az áramló rendszerek hő
mérlegének figyelembevétele és ezzel a reaktorok stabili
tásának biztosítása, b) hogy két különböző rendszer esetén 
a kémiai reakcióban termelt móláram és a konvektív 
móláram viszonya azonos kell, hogy legyen.

Természetesen a kémiai reaktorok tudományterületé
nek, mint a vegyészmérnöki tudomány fontos ágának fej
lődése (reaction engineering) azóta is rohamléptékben 
halad. Ma már kialakultnak mondható az ideális reaktortí
pusok és a nemideális áramlási modellekkel leírható ho
mogén, valamint bizonyos heterogén reaktortípusok elmé
lete és tervezése. Heterogén rendszereknél a reaktorokkal 
foglakozó vegyész-, bio- és környezetmérnök dolgát külö
nösen nehezíti, hogy az átalakulás sebességét a kémiai re
akciók mellett a fázisok közötti anyagátadás és az érintke
ző felületek nagysága is befolyásolja. Ehhez jönnek hozzá 
napjainkban az új típusú reaktorok (membrán- és mikrore- 
aktorok) és a kémiai reakciókat megvalósító hibrid műve
letek komplex témakörei.

A „Kémiai reaktorok, homogén és heterogén reakciók” 
most induló rovatunk meggyőződésünk szerint újabb fel
lendülést fog eredményezni a hazai műszaki kémiai kuta
tás „reaction engineering” témakörében.

A rovat szerkesztői

* Benedek Pál -  László Antal: A vegyészmérnöki tudomány alapjai. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest (1964)
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Nemkatalitikus reaktorok anyag- és hőmérlegegyenlete

SAWINSKY JÁNOS* 
FONYÓ ZSOLT*

Bevezetés

A reaktorszámítás alapja minden esetben az anyag-, hő- és 
impulzus mérlegegyenlet. A mérlegegyenletek alapján 
számítható a koncentráció, hőmérséklet és a nyomás válto
zása a reaktorban. A legtöbb üzemi reaktorban (kivéve a 
lángreaktorokat) nem lép fel jelentős nyomás gradiens. 
Gázfázisú reakciónál figyelembe kell venni, hogy az áram
lási sebesség a készülékben a reakció miatt bekövetkező 
mólszám és hőmérséklet-változás hatására változik. A fo
lyamatos üzemű reaktorokban kialakuló sebességeloszlás 
és nyomásesés a többi vegyipari berendezéshez hasonlóan 
számítható, ezért ebben a munkában ezzel (az impulzus 
mérlegegyenlettel) nem foglalkozunk.

A vegyipari műveleti egységek két nagy csoportra oszt
hatók. Az egyik csoportba azok a berendezések tartoznak, 
amelyekben a koncentráció és a hőmérséklet változása a 
hely függvényében folytonos (pl. csőreaktor) (1. ábra). 
A másik csoportot a tökéletesen kevert egységek (pl. ke
vert tartályreaktor) (2. ábra), és az azokból álló készülékek 
alkotják (pl. kaszkádreaktor). A koncentráció és a hő
mérséklet egy tökéletesen kevert egységben állandó, a 
kaszkádreaktomál pedig lépcsőzetesen változik. Az első 
csoportba tartozó készülékeknél az instacionárius koncent
ráció és hőmérséklet-eloszlás parciális differenciál egyen
lettel, a másodiknál közönséges differenciálegyenlettel ír
ható le.

A csőreaktor matematikai modellje

A csőreaktort homogén folyadékfázisú reakcióra akkor 
használják, ha a szükséges reakcióidő egy óránál kisebb. 
A másik nemkatalitikus alkalmazási terület a homogén 
gázfázisú reakciók, pl. etilén előállítása benzin pirolízisé- 
vel. A csőreaktort úgy méretezik, hogy benne az áramlás 
gáz, illetve kisviszkozitású folyadék esetén turbulens le
gyen {Re > 104). Ekkor a csőben a sebességproftl közel du
gattyúszerű és radiális irányban tökéletes a keveredés, az
az egy adott keresztmetszetben mindenütt ugyanaz a 
koncentráció és a hőmérséklet.

Egyfázisú turbulens áramlásnál a lokális áramlási se
besség időben véletlenszerűen ingadozik az átlagérték kö
rül. Ennek következtében egyes fluidum elemek az átlagos 
haladási sebességhez képest lemaradnak, mások előresiet
nek. A véletlenszerű mozgás miatt a reagáló anyag az 
áramlás irányában szétszóródik. Ezt a jelenséget turbulens 
keveredésnek hívjuk.

A fentiek szerint a reagáló anyag transzportja két rész

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

bői tevődik össze. Egyrészt az áramló fluidum v átlagse
bességgel szállítja a reagáló anyagot az áramlás irányában 
(konvekció), másrészt ehhez hozzáadódik a fluidum ele
mek véletlenszerű mozgása következtében fellépő kevere
dés. Az utóbbi transzport hasonlít a molekuláris diffúzió
hoz, ezért matematikailag a Fick-egyenletekkel írható le. 
Az egyenletekben a molekuláris diffúziós tényező helyett 
az effektív diffúziós, vagy más néven effektív keveredési 
tényező szerepel [1].

Az anyagmérlegegyenlet

A csőreaktorban a reakcióelegy összetétele az áramlás 
mentén (az x hosszirányú helykoordináta függvényében) 
helyről helyre változik. Az anyagmérlegegyenletet ezért a 
reaktor egy differenciális dV = Adx térfogat elemére kell 
felírni (1. ábra).

11-Y+d-Y

1. ábra. Csőreaktor. A reaktáns koncentráció változása 
a hely függvényében

A reakcióelegy y'-edik komponensére az anyagmérleg
egyenlet szavakban a következőképp fejezhető ki: [Ay'- 
edik komponens belépő tömegárama a d V térfogatelembe] 
-  [a kilépő tömegárama] -  [a reakcióban időegység alatt 
keletkező (vagy fogyó) mennyisége] = [a y'-edik kompo
nens mennyiségének változása a dV  térfogatelemben idő
egység alatt].

Az egyenletek felírásánál a továbbiakban feltételezzük, 
hogy a reagáló anyag a teljes áramlási keresztmetszetben 
egyenletesen oszlik el. (Az áramlás irányára merőleges ke
resztmetszetben tökéletes a keveredés.)

A y'-edik komponensnek a dV  térfogatelembe az x  he
lyen belépő tömegárama:

=  +  [W si 0 )
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A konvektív transzport

U r ^ l  (2)
ahol v a reakcióelegynek az A áramlási keresztmetszetre 
vonatkoztatott átlagos áramlási sebessége [m/s] (időben ál
landó vektor), Pj ay-edik komponens tömegkoncentrációja 
[kg/m3].

A diffúziós transzport

ahol Dax az effektív tengelyirányú (axiális) diffúziós- 
tényező [m2/s].

Ay'-edik komponensnek az x + dx helyen a d V térfogat
elemet elhagyó tömegárama:

d m ,
dx (4)

A be- és kilépő tömegáramok különbsége, figyelembe 
véve, hogy ̂ 4dx = dV

im ,
dx =

d r d Pl 
£> d V  -

Ob1__

d x “  d x  \ X d x

(5)
dV

Az R sztöchiometriailag független reakcióban a y'-edik 
komponens időegység alatt keletkező (illetve fogyó) 
mennyisége a dV  térfogat elemben

R

^  v,y rtM  j  d V [kg/ s ] (6)
í=i

ahol Vy ay'-edik komponens sztöchiometriai együttható
ja az /-edik reakcióban, r{ a térfogatra vonatkoztatott reak
ciósebesség [kmol/m3 s], Mj a y-edik komponens 
móltömege.

A y-edik komponensnek a dV  térfogatelemben t idő
pontban tárolt tömege

P , d f  [kg] (7)

A tárolt tömeg változása időegység alatt

^ d F [ k g / s ]  (8)
ó t

Az (5) és (8) egyenletek alapján a csőreaktor egységnyi 
térfogatra vonatkoztatott differenciális komponensmérleg 
egyenlete

d_
dx

D„
d Pj d ^ P j ) ,

dxd X IS  A  y |

Elosztva az egyenletet 
móltömegével

= - ^ - ^ g /m 3s] (9) 

y-edik komponens

d (vcj ) ]
dx X

dC j 
v r  = — — 

111 dt
[ímol/m3s] (10)

ahol Cj = Pj/Mj mólkoncentráció [kmol/m3].
Ha a reaktorhoz csatlakozó betápláló és termékelveze

tő csővezetékek átmérője a készülékénél lényegesen ki
sebb, akkor keveredés csak a reaktortérben lép fel és a csö
vekben tökéletes kiszorítással számolhatunk. Ennek 
megfelelően a készülék elejére, illetve végére vonatkozó 
peremfeltételek:

de de
L n — X> — — és ___ i_
x=ö ax i 

QX x=0 dx

A készülék elejére felírt Langmuir -  Danckwerts pe
remfeltétel csak kevert rendszerre (pl. mechanikusan ke
vert oszlop reaktor) érvényes. E peremfeltétel szerint a 
koncentráció lefutásban az x  = 0 helyen szakadás van, sta
cionárius esetben is.

A (10) egyenletet Langmuir vezette le először 1908-ban 
[2]. Ez az egydimenziós diffúziós modell alapegyenlete 
[3-6]. Hasonló módon levezethető a hőmérleg is [6].

d _ \  d  ipcpT  )  

d x  “  d x

d  (p cpT )  Ah 

d x  d
( T ~ T h) +

d  (P c pT  )
d t

[w/m3]
( 11)

ahol aax = Xax/p  cp a tengelyirányú effektív hődif- 
fuzivítás [m2/s], Xax effektív hővezetési tényező [W/m K], 
p  a reakcióelegy sűrűsége [kg/m3], cp fajhője [kJ/kg K], 
T  a reakcióelegy hőmérséklete [°C], h hőátbocsátási ténye
ző [W/m2 K], d  csőreaktor belső átmérője, Th hűtő (fűtő) 
közeg hőmérséklete [°C], ÁHR reakció entalpia [kJ/kmol]. 
A (11) egyenlet harmadik, átadási tagja (hőátbocsátás a re
aktorfalon át), a csőreaktor hűtését (fűtését) írja le.

Ideális csőreaktor

Ha a csőreaktor hosszának (X) és átmérőjének (d) aránya 
L/d > 50, akkor a konvektív transzporthoz képest a hossz
irányú keveredés által létrejövő transzport elhanyagolható, 
és a reaktortérben tökéletes kiszorítással számolhatunk. 
Az ideális csőreaktorban a sebességprofil dugattyúszerű és 
radiális irányban nincs koncentráció és hőmérséklet gradi
ens. A (10) és (11) mérlegegyenletekben szereplő, a turbu
lens diffúziós transzportot leíró tagok ez esetben zérussal 
egyenlők.

Ideális kevert tartályreaktor

Az ideális kevert tartályreaktor jellemzője, hogy benne a 
keveredés makro- és mikroméretben is tökéletes. A betáp
lált anyag gyorsan elkeveredik a készülékben lévő anyag
gal. A gyakorlatban is a tökéletes keveredés elérésére 
törekszünk. Ez azt jelenti, hogy a homogenizálásnak gyor
sabbnak kell lennie, mint a reakciónak. Folyamatos üze
meltetésnél pedig elegendő tartózkodási időt kell biztosíta
ni a tökéletes homogenizáláshoz [6]. Az inhomogenitás, az
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hely

2. ábra. Folyamatos kevert tartályreaktor.
A reaktáns koncentráció változása a hely függvényében

egyik reaktáns lokálisan nagy feleslege a továbbreagálás- 
nak, a nemkívánatos mellékreakcióknak kedvez.

Tökéletes keveredésnél a reaktort elhagyó anyagáram 
összetétele és hőmérséklete megegyezik a készülékben lé
vő reakcióelegyével (2. ábra).

Folyamatos kevert tartályreaktor és reaktorkaszkád

A tökéletesen kevert tartályreaktorban a reakcióelegy ho
mogén, ezért a mérlegegyenletet az egész berendezésre 
felírhatjuk. Ay'-edik komponens mérlegegyenlete:

~ ^ j \ + v Y , vuriM j =-^[kg/s] (i2>
ahol mj a y'-edik komponensnek a reaktorban lévő tömege, 
V a reakcióelegy térfogata a készülékben. A be és ki in
dexek a betáplálásra, illetve a készülékből távozó áramra 
utalnak.

A hőmérleg felírásánál feltételezzük, hogy
-  a reakcióelegy hűtése (melegítése) csak a készülék fa

lán keresztül történik,
-  a reakcióelegy kis viszkozitású, így a keverő által be

vitt teljesítmény hőegyenértéke elhanyagolható a tar
tályfalon keresztül elvont, illetve közölt hőáramhoz 
képest,

-  a reakcióelegy sűrűségének (p) és fajhőjének (cp) vál
tozása a hőmérséklettel és a koncentrációval nem je
lentős, így átlagértékekkel számolhatunk.

Q be Q ki Q h  +  Q r

d k p c t + C R) r

d t L J
(13)

ahol

Qbe = fypcpT a betáplálás hőárama (W), 

Qh, = (t'Pc„T^  a termékkel elvitt hőáram,

Q h = h F ( T - T h )

é X= f'te r‘(~AH^
1=1

a hőátadó felületen át elvont, illet
ve átadott hőáram, 
a reakcióban felszabaduló, illetve 
elnyelt hőáram,

mkl

ahol V a reakcióelegy térfogatárama [m3/s], F  hőátadó fe
lület [m2], Th a hűtő (fűtő) közeg átlaghőmérséklete, CR a 
reakcióeleggyel érintkező reaktorrészek (keverő, hőmérő, 
tartályfal stb.) hőkapacitása [kJ/K].

Üzemi zománcozott vagy saválló acélkészüléknél a 
reakcióeleggyel érintkező készülékrészek hőkapacitása a 
reakcióelegyéhez képest elhanyagolható. Stacionárius mű
ködésnél a (12) és (13) egyenletek jobb oldalán lévő kife
jezések nullával egyenlők.

Közepes sebességgel lejátszódó reakciónál kielégítő 
konverzió eléréséhez nagy tartózkodási idő szükséges és a 
tartózkodási idők szórásának is minél kisebbnek kell len
nie. Az utóbbi követelmény egyszerű keverős tartálynál 
nem teljesül. Az említett feladatra csőreaktor sem alkal
mas, mivel a nagy tartózkodási idő biztosítására hosszú 
csőreaktor kellene, amelyben nagy lenne a nyomásveszte
ség. Ilyen esetekben csőreaktor helyett keverős tartály 
kaszkádot ajánlanak. A keverős tartálykaszkád elkészítése 
sok munkával és nagy szerkezeti anyagfelhasználással jár, 
ezért a reaktorkaszkádot sokszor célszerűbb kamrás, vagy 
kevert oszlopreaktorként megvalósítani.

3. ábra. Kamrás reaktor

A kamrás reaktor fekvőhengeres tartály, amely válasz 
lapokkal egyenlő térfogatú részekre van osztva. Mind
egyik kamrában keverő 
van (3. ábra). A kamrás 
reaktor elkészítése és sze
relése egyszerűbb, mint a 
kaszkádé, mert nincs 
szükség a tartályokat ösz- 
szekötő csővezetékekre.

A kevert oszlopreaktor 
szerkezete hasonlít a ke
verős extraháló oszlopo
kéhoz (pl. Oldshue -  
Rushton extraháló osz
lop) (4. ábra). Egyetlen 
lényeges eltérés a két be
rendezés között, hogy a 
reaktornál a visszakeve- 
redés csökkentésére az 
egyes kevert kamrákat el
választó állógyűrűk belső 
nyílás átmérője kisebb, 
mint az extraktornál. 
A kevert oszlopreaktor 
számos előnnyel rendel- 4. ábra. Kevert oszlopreaktor
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kezik a keverős tartálykaszkáddal szemben: egyszerűbb 
konstrukció (ez különösen nagynyomáson végzett reakci
ónál fontos), csak egy keverő motor és hajtómű szükséges, 
a szerkezeti anyagfelhasználás, a helyszükséglet és a beru
házási költség is kisebb.

Szakaszos kevert tartályreaktor

A szakaszos berendezést hosszú reakcióidőnél {t > 1 óra) 
használják. Szakaszos üzemeltetésnél a reagáltatás alatt 
nincs betáplálás és termékelvétel. Ennek megfelelően az 
anyag- és a hőmérlegegyenlet egyszerűbb.

R dtw
V ^ vüriM j = - r f -  [kg/s ] (14)

i=l ™
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Q r  Q h -
d f a c P + cR)T

át
[w] (15)

A vegyiparban a viszonylag kis mennyiségben gyártott 
anyagokat a rugalmasabban használható szakaszos beren
dezésben állítják elő. A szakaszos gyártás előnye, hogy a 
beruházási költsége kisebb, mint a folyamatos eljárásé. 
Szakaszos gyártásnál ugyanabban a keverős duplikátorban 
több művelet is (pl. extrakció, bepárlás, kristályosítás) idő
ben egymás után megvalósítható. A szakaszos reaktor sza
bályozása is megoldható [7, 8], de ez általában drágább, 
mint a folyamatos berendezésé.

Sawinsky János -  Fonyó Zsolt: Nemkatalitikus reaktorok 
anyag- és hó'mérlegegyenlete
A közleményben ismertetjük a nemkatalitikus csőreaktor és a fo
lyamatos, valamint a szakaszos tökéletesen kevert tartályreaktor 
anyag- és hőmérleg egyenleteit.

(Magy. Kém. Lapja, 59, 278 (2004)

SUMMARY

J. Sawinsky -  Zs. Fonyó: The Mass and Heat Balance Equa
tions for Noncatalytic Reactors
The article reviews the mass and heat balance equations for non
catalytic plugflow and ideal mixed batch and continuous tank 
reactors.

Acisal
(25 cm, bronz, verde serrano)

„Bízzál bennem, melletted állok!” 
Mintha csak ezt mondaná ez az Isten 
áldó jobb kezére hasonlító acetil- 
szalicilsav képlet:

A hasonlóság nem véletlen! Aho
gyan azt magyarul mondják, valósá
gos Isten áldása ez a gyógyszer raj
tunk, betegeskedő embereken. 
Fájdalmat csillapít, lázat csökkent, 
reumatikus rohamot enyhít, olykor 
migrénes fejfájást szüntet. Már az 
ősidőkben rágcsáltak az emberek 
fűzfakérget, ha betegek voltak! Ké
sőbb főzetet készítettek teának, für
dőnek, borogatásnak. A fűzfa (Salix 
alba) kérgének hatóanyaga a szalicil
sav, amit ezen a néven mint a gyü

mölcsök befőzésénél használt kristá
lyos anyagot ismernek sokan. A sza- 
licilsav gyomorégést okozó hatását 
ecetsavas acetilezéssel szüntették 
meg.

Mai ismereteink szerint szerveze
tünkben a sejthártyákat alkotó fosz- 
folipidekből, rendellenes működé
sek esetén olyan molekulák 
keletkeznek -  arachidonsav majd eb
ből prosztaglandin - ,  amelyek a tes
tünket behálózó idegpályák szabad 
végződéseit ingerük. Ezt az ingerlést 
érzékeljük fájdalomként. Az aszpirin 
a fájdalomokozó molekulák keletke
zését gátolja meg. Ennek a folyamat
nak a részletei után kutatva találtak 
rá az aszpirin egy olyan hatására is, 
ami a trombózis megelőzésében fel
becsülhetetlen szerepet ad neki. 
A trombózist a vérlemezkék össze- 
csapódása, és így vérrög képződése 
okozza. Az aszpirin a vérrög képző
dését az áramló vérben is, de a sérült 
érfal belső oldalán is megakadályoz

za. Ez a megfigyelés adta az ötletet, 
hogy a szívinfarktuson átesetteknek 
aszpirin napi rendszeres szedését ja 
vasolják. Az eredmény azt mutatta, 
hogy az aszpirin több, mint 40%-kal 
csökkenti a szívinfarktus veszélyét.

Vízi Béla: Kémiai szobrokbann 3. c. könyvéből a szerző engedélyével
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Másodszor adták át a Sanofi-Synthélabo által alapított 
Magyar Kutatási Díjat
(Budapest, 2004. június 11.)

A 2003. évi tudományos tevékenység elis
merésére a Magyar Tudományos Akadémi
án ünnepélyes keretek között adták át a 
Sanofi-Synthélabo által alapított Magyar 
Kutatási Díjat. Kémiai kutatásban elért tu
dományos eredményeiért Perczel András 
45 éves egyetemi tanár, az ELTE Szerves
kémiai Tanszékének professzora vehette át 
a hazai fiatalabb kutatónemzedéknek kiírt 
díjat.

A nyertes pályaműben a peptidek és fe
hérjék szerkezetvizsgálatát és azon belül a 
NMR (mag mágneses rezonancia) spekt
roszkópiai és elméleti kémiai módszereket 
tekinti át a szerző. A peptidek és fehérjék 
atomi szintű szerkezetvizsgálatát oldatfá
zisban elsősorban nagy térerejű NMR- 
készüléken gyűjtött adatsorra alapozzák. 
A molekulamodellező eljárások során, 
amikor a molekula térszerkezetét elméleti 
úton határozzák meg, kvantumkémiai mód
szereket alkalmaznak. Az NMR spektro
szkópia és az elméleti kémia módszerei így 
szorosan összekapcsolódnak. A kutató 
fehéijetérszerkezet meghatározásával kap
csolatos kutatómunkáját egy oxfordi kuta
tócsoportban kezdte, ezek eredményekép
pen hozzájárult egy sor NMR módszertani 
eljárás meghonosításához. Ma már fél tucat 
olyan hazai indíttatású fehérje kutatási té
mán dolgoznak Magyarországon, ahol a 
korszerű NMR spektroszkópia széles tárhá
zát használják eredményesen. Az NMR a 
modem gyógyszerkutatásban is jól hasz
nálható, fontos területe a fehérjék és a ligan- 
dumaik kölcsönhatásának feltérképezése.

Az országban több helyen elindult kutatá
sok eredményei közvetetten, illetve nem 
egy speciális esetben már közvetlenül is al
kalmazhatók a racionális molekulatervezés 
területén.

A pályaműveket elbíráló bizottság tag
jai Falus András, Medzihradszky Kálmán 
és Papp Gyula akadémikusok voltak. 
A zsűri a bírálati szempontok figyelembe
vételével kiemelkedő pályázatnak minősí
tette a beadott pályaművet.

Patrick Chocat, a Sanofi-Synthélabo 
vállalatcsoport magyarországi vezérigaz
gatója az ünnepségen kiemelte: „a hazai 
kutatások magas színvonalát bizonyítja, 
hogy mindkét évben olyan pályamunkák 
születtek, amelyek fontos, az eredeti 
gyógyszerkutatásban felhasználható új tu
dományos ismereteket eredményeztek.”

A díjat 2002. évi tevékenysége után el
ső ízben 2003-ban osztották ki, először Ba
kos Éva, az MTA Szegedi Biológiai Kutató- 
intézetének tudományos főmunkatársa 
kapta.

A Sanofi-Synthélabo vállalatcsoport 
nagy hangsúlyt fektet a gyógyszerkutatás
ra. Kutatási irányai Európa és Magyaror
szág legégetőbb egészségügyi kérdéseire 
keresnek választ, nevezetesen a szív- és ér
rendszeri betegségekre, a központi ideg- 
rendszer betegségeinek gyógyítására. 
A vállalatcsoport hazai tagjánál, a Chinoin 
Rt.-nél is sokoldalú és termékeny kutató- 
műhely működik, a kutatási és fejlesztési 
központ több mint 300 munkatársával szer
vesen illeszkedik a Sanofi-Synthélabo vál

lalatcsoport 14 kutatási és fejlesztési cent
rumához, ahol több mint 6 000 fő tevé
kenykedik. A vállalatcsoporton belül nagy 
megbecsülésnek örvend a kémiai fejlesztő 
tevékenység, amely erőteljesen épít a ma
gyarországi egyetemek és kutatóintézetek 
tudományos teljesítményére és szakember- 
gárdájára. Az elmúlt évben 5,8 milliárd 
HUF összeget, azaz a vállalatcsoport ma
gyarországi gyógyszerforgalmának cca. 
25%-át fordította kutatási, fejlesztési tevé
kenységre.

Perczel András az ELTE Szerveskémiai 
Tanszékének egyetemi tanára. A Budapesti 
Piarista Gimnáziumban végez, egyetemi ta
nulmányait előbb a Veszprémi Vegyipari 
Egyetemen, majd az ELTE Természettudo
mányi Karán folytatja. 1985-ben végez, a 
kémiai tudományok kandidátusi fokozatát 
1992-ben szerzi meg. 1998-ban védte meg 
a „Fehérjék másodlagos szerkezeti elemei
nek modellezése szintetikus, spektroszkó
piai és számítástechnikai módszerek segít
ségével” című értekezését és kapja meg a 
Magyar Tudományos Akadémia (DSc) fo
kozatát. Széchenyi Professzori Ösztöndíj
ban részesül 1998-ban.

Európa és Kanada neves egyetemein 
tett tanulmányutat (Institut Pierre et Marié 
Curie, Sorbonne, Paris; Brandeis Universi- 
ty, Boston; NRC, Ottawa; University of To
ronto; Oxford University), előadóként 
nemzetközi rendezvényeken tizenkétszer 
szerepelt.

Tudományos közleményeinek száma 
nemzetközileg referált folyóiratokban 110, 
1 könyvet írt és 5 könyvben szerepel társ
szerzőként. Számos egyesület (köztük a 
Magyar Kémikusok Egyesületének) és 
munkabizottság tagja.

(Forrás: Sanofi-Synthélabo közlemény)

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

Magyarországi Gyógyszer
gyártók Szövetsége 

(MAGYOSZ)

A májusi közgyűlésen ismét Orbán Istvánt, 
az Egis vezérigazgatóját választották el

nöknek. Négyre növekedett az alelnökök 
száma: Bogsch Erik, a Richter Gedeon Rt., 
Greskovits Dávid, a Meditop Kft., Nemes 
József, az Extractum-Pharma és Rózsa 
András, a Biogal-Teva Pharma vezetőjét 
választották meg.

ICN Rt.

Bejelentették, hogy a mintegy 600 főből 
135 dolgozónak felmondanak. Egyes tevé
kenységek vállalkozásba adásával, nyugdí
jazási lehetőségekkel, határidős foglalkoz
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tatási szerződésekkel és más részlegeknél 
való elhelyezkedéssel kívánja a cég enyhí
teni a leépítés negatív hatását.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Mosonyi György, a MÓL Rt. vezérigazga
tója a Bloomberg ügynökségnek nyilatkoz
va elmondta: cége a belső növekedésre 
összpontosít a jövőben, miután a közel
múltban három regionális versenytárssal 
való együttműködési kísérlete is meghiú
sult. Az Unipetrolra a MÓL nem adott be 
ajánlatot, a Petrom-pályázaton a román 
kormány az OMV-nek adta meg a kizáróla
gosságot, míg a PKN-nel folytatott tárgya
lások megegyezés nélkül zárultak. A MÓL 
a belső növekedés révén is el tudja érni stra
tégiai céljait, amire jó alapot ad a gazdálko
dási környezet. A csoport finomítói ugyan
is teljes kapacitással működnek, miközben 
a növekvő kereslet miatt rekordmagasság
ba szöktek az üzemanyagárak. Az utóbbi öt 
évben a társaság több mint 1,1 milliárd dol
lárt költött terjeszkedésre. A magyar társa
ság növekvő versenyre számít a régióban, 
miután a PKN és az OMV is a regionális 
terjeszkedés útjára lépett. Mosonyi György 
kijelentette: a MÓL nem felvásárlási cél
pont. A vezérigazgató elmondta, hogy a 
gázüzletág potenciális vásárlói várhatóan 
napokon belül értékelik a három céget. 
Elemzők korábban 1,4 milliárd dollárra be
csülték a társaságok értékét. Mosonyi 
György kifejtette, hogy bár a részleges pi
acnyitás és az új importalapú árképzés ha
tására idén várhatóan 30 milliárdos nyere
séget ér el az üzletág, ennek ellenére nem 
biztos, hogy meg kell tartani. A gázüzletág
ból származó bevételt a társaság olaj- és 
gázmezők vásárlására fordíthatja. A MÓL 
az év végén kezdi meg a próbaüzemet pa
kisztáni foldgázmezőjén, a szibériai olaj- 
mező pedig várakozásokon felül teljesít.

Áldott Zoltán, a MÓL Rt. stratégiai igaz
gatója úgy véli, hogy a régió olajipara java
részt konszolidálódott, a MÓL, az OMV, a 
PKN, a Lukoil egymással versenyeznek. 
A MOL-csoportnak -  amely partnere az 
INA-nak -  meghatározó szerepe van Ma
gyarországon, Szlovákiában, illetve jelen
tős kereskedelmi jelenléttel bír Ausztriában, 
Csehországban, Boszniában és Szlovéniá
ban. Az OMV esélyes a Petrom privatizáci
ójában, így az osztrák és német, valamint 
egy kialakulóban lévő román piacon van 
meghatározó szerepe. A PKN Lengyelor
szágban és az Unipetrol-tranzakció sikeres 
lezárása esetén Csehországban játszik meg
határozó szerepet. A Lukoil bolgár bázissal 
főleg Szerbiában és Romániában épített ki 
pozíciókat. A szakember szerint a kialakult 
egyensúlyt vállalatfelvásárlásokkal már

nem lehet jelentősen megingatni, így első
sorban a portfoliók hatékony kialakítása és 
a nyereséges működés lesz a döntő szem
pont. A szerb NIS privatizációja a MOL-t is 
érdekli, emellett a magyar olajcég szorosabb 
kereskedelmi kapcsolatot kíván kialakítani a 
szlovén piacon, többek között a Petrollal is. 
Az egymással folytatott tárgyalásokkal 
egyébként a MÓL és a PKN jutott a leg
messzebb. A MÓL tisztán üzleti megfonto
lásokból lépett vissza Csehországban, és tett 
másfajta ajánlatot Romániában. A stratégiai 
igazgató szerint a MOL-t nem érte kudarc a 
Petrommal kapcsolatban; ez akkor lett volna 
igaz, ha az OMV-vel hasonló struktúrában 
pályáznak. Csehországban azért nem vettek 
részt az Unipetrol privatizációjában, mert a 
MOL-t a cég jelentős része nem érdekelte. 
A MÓL már olyan piaci súllyal rendelkezik, 
amely önmagában is elfogadható, ráadásul 
jó alapot ad a növekedésre is, hiszen azokon 
a piacokon vannak jelen meghatározó sze
reppel, amelyek a legérdekesebbek a régió
ban -  mondta Áldott Zoltán.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Az utóbbi évtizedek legjelentősebb magyar- 
országi petrolkémiai fejlesztését hajtja vég
re a TVK Rt., amelynek köszönhetően uni
ós szinten is jelentős vegyipari vállalattá 
válik. Az összesen 430 millió eurós fejlesz
tés rekordidő alatt készül el, és várhatóan az 
év végével be is fejeződik. A beruházás for
rását 430 millió euróbán határozták meg, 
amelyet nem is lépnek túl Deák Árpád stra
tégiai projektkoordinációs igazgató szerint. 
A forintban közel 110 milliárdot kitevő fej
lesztéseknél -  egyebek mellett -  a japán 
Mitsui és a német Linde csúcstechnológiá
ját használják fel. A fejlesztések négy fő te
rület köré csoportosíthatók. A legfontosabb 
beruházás az új etilénüzem megépítése, 
amely a költségeknek több mint felét el is 
viszi. Emellett épül egy új polietilénüzem, 
és bővítették a polipropilén kapacitást is. 
A termelés jelentős növekedésével együtt a 
kiszolgáló létesítményeket is bővíteni kel
lett a társaságnál, ami például egy új etilén
tároló megépítését jelentette. Ennek belépé
sével egyébként a TVK etiléntároló 
kapacitása a mostani háromszorosára nő. 
A beruházás összes költségéből 150 millió 
eurót saját erőből, míg a fennmaradó részt 
hitelből finanszírozza a társaság. Az új ole
fingyár megépítésével megoldódik egy má
sik probléma is. A TVK ugyanis jelenleg 
mintegy 70-80 ezer tonna propilént kényte
len vásárolni a MOL-tól, míg az új üzem be
lépésével évente akár 20 ezer tonna propilén 
eladására is képesek lesznek. Ezzel propi
lénimportálóból -eladóvá válik a tisza- 
újvárosi társaság. Csoportszinten van helye

a felszabaduló propilénnek, ugyanis a Slov- 
naft képes felvenni a MOL-nál megmaradó 
mennyiséget és a TVK feleslegét is.

Olvasó Árpád vezérigazgató szerint a 
TVK Rt. számára jelentős változást jelent 
az idén befejeződő petrolkémiai fejlesztési 
projekt, melynek eredményeként jövőre az 
etilénkapacitás 610 ezer tonnára nő, 150 
ezer tormára nő a cég etilénértékesítése, így 
megoldják a BorsodChem fejlesztéseihez is 
szükséges etilén előállítását, a polimerek
ből pedig közel 800 ezer tonnára emelkedik 
az értékesítés.

A Miskolc határában lévő, egykor a 
vaskohászati cégeknek alapanyagot gyártó 
Borsodi Érc-, Ásvány- és Hulladékhaszno
sító Mű (BÉM) Rt.-ben megkezdődött a Ti
szai Vegyi Kombinát mésziszapjának újra
feldolgozása, hasznosítása -  mondta a NAPI 
Gazdaságnak Luterán László, a BÉM tulaj
donosának, a Metaltrade Hungária (MH) 
Kft.-nek az ügyvezetője. A TVK Rt.-vel kö
tött első, több százmillió forint értékű meg
állapodás részleteiről Luterán elmondta, 
hogy a vegyipari cégnél az évekkel ezelőtt 
befejezett műtrágyagyártás során mintegy 
200 ezer torma mésziszap halmozódott fel, 
amelyet a társaság deponált. Ez ugyan nem 
minősül veszélyes hulladéknak, ám a TVK- 
nak is érdeke, hogy „megszabaduljon” tőle, 
a BÉM-nek pedig a feldolgozás, majd pedig 
az ebből nyert kohászati alapanyag -  ame
lyet egyébként egy csehországi kohászati 
cégnek adnak el -  értékesítése jó üzlet. Egy
előre 70 ezer tonna mésziszap feldolgozásá
ra kötöttek szerződést -  mondta az ügyveze
tő. A BÉM különben tucatnyi céggel 
-  köztük az Opel magyarországi gyárával, 
valamint az ózdi kohászati társasággal -  áll 
kapcsolatban, és az idén hulladékfeldolgo
zásból, -ártalmatlanításból mintegy 1 milli
árd forint bevételt vár.

Június 7-től Piry László lett a TVK Rt. 
polimer marketing és értékesítési vezér
igazgató-helyettese.

Shell Hungary Rt.

Három új benzinkutat épít és a Totál kutak 
átalakítását is folytatja mintegy 2,5 milliárd 
forint beruházással a Shell. Összesen 179 
db kúttal rendelkezik és ezzel 23%-os a pi
aci részesedése a hazai üzemanyag-kiske
reskedelemben. 2003-ban az árbevétel 139 
mrd forint volt, 3,3 mrd forint adózott ered
ménnyel.

BorsodChem Rt.

1 010 forintról 202 forintra csökkent a 
BorsodChem-részvények névértéke június 
17-én. A BorsodChem Rt. áprilisi éves ren
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des közgyűlésének döntése értelmében 
minden 1010 forint névértékű törzsrész- 
vény helyett öt darab, egyenként 202 forint 
névértékű törzsrészvény került forgalomba. 
A részvénycsere nem érinti a társaság jegy
zett tőkéjének összegét, amely ezt követően 
is 15,388 milliárd forint. A jegyzett tőke 
azonban már a korábbi 15,236 millió he
lyett 76,18 millió darab dematerializált 
törzsrészvényből áll.

Pannonplast Rt.

Véglegesen megállapodott június 21-én a 
régóta húzódó hiteleivel kapcsolatban a 
cég. Mintegy 6,5 mrd forintnyi összeg lejá
rata került 2006-2008 közé.

Négy leányvállalatát kívánja értékesíte
ni a Pannonplast a portfóliótisztítás kereté
ben: a KaposPlast, a Recyclen, a Multicard 
és a Karbantartó Kft. került meghirdetésre. 
A Műanyagipari Kutatóintézet Kft. végel
számolással megszűnik.

2004 első negyedévében 400 MFt volt a 
cégcsoport vesztesége, de erre az évre O- 
szaldó körüli eredményt várnak.

Szerves Vegyipari Kutató 
Intézet Rt.

A májusban lejáró megbízatását megújítani 
nem akaró Volly Tamás (64) vezérigazgató 
helyett a májusi közgyűlés a meghirdetett 
pályázatra benyújtott igen nagyszámú je
lentkező közül Sidó Sándort (55) választot
ta meg első számú vezetőnek.

Diósgyőri Acélművek Rt. Fa

A felszámolást végző Mátraholding Rt. 
most már részletekben is hajlandó eladni a 
DAM-ot. A cég értéke ingatlanokban 2 mrd

Innovációs Nagydíjak

A Magyar Innovációs Szövetség által létre
hozott Magyar Innovációs Alapítvány 
2003. évi díját kapta a BorsodChem Rt. új 
biológiai szennyvízkezelési technológiája, 
valamint az EGIS Gyógyszergyár Rt. Talli- 
ton nevű vérnyomáscsökkentője.

A BorsodChem innovációja nagy szer
vesanyag- és nitrogéntartalmú technológiai 
szennyvizek kezelését oldja meg. A fejlesz
tés során a meglevő aerob eleveniszapos bi
ológiai tisztítás rekonstrukcióját összekö
tötték a BAT-követelményeket is kielégítő 
komplex technológia kidolgozásával. Az új

mkl

forint, gépekben-berendezésekben 1,75 
mrd, készletekben 0,54 mrd és követelések
ben 0,83 mrd forint. A mintegy 2 000 főnyi 
dolgozó a szintén felszámolás alatt álló 
Borsodi Nemesacélgyártó Kft.-ben dolgo
zik.

36 órás vegyipari munkaidő

A gazdasági tárca, engedve a vegyipari cé
gek nyomásának, eltörölné az egészségká
rosító anyagokkal dolgozók kedvezmé
nyes, heti 36 órás munkahetéről rendelkező 
1990-es jogszabályt. A szakszervezetek 
jogbizonytalanságra hivatkozva tiltakoz
nak ez ellen. Ma már elfogadhatatlan, hogy 
a vállalkozások heti négy óra munkaidő
kedvezménnyel váltsák ki dolgozóik egész
ségkárosító anyagokkal való tevékenységét 
-  mondta Bondár László, a Magyar Vegy
ipari Szövetség főtitkára. Ez a rendelet 
megalkotásakor még „elment”, hiszen a zö
mében állami tulajdonú társaságok pénz
ügyi nehézségekkel, létszámfelesleggel 
küzdöttek. így még kapóra is jött a 36 órás 
munkahét lehetősége, mert elkerülhették a 
nagyobb létszámleépítést, és megspórol
hatták a munkavédelmi beruházásokat. 
A kilencvenes évek második felétől már 
magán- (jellemzően külföldi) tulajdonosok 
kezébe került vegyipari cégeknél azonban 
beindult a fejlesztés. A BorsodChem Rt. 
(BC) például 1995-től összesen mintegy
5-6 milliárd forintot fordított az egészség
károsító technológiák lecserélésére, ám 
ebből nem sok munkerő-piaci haszna szár
mazott, hiszen a 2 800 munkavállalóból 
hozzávetőleg kilencszáznak továbbra is jár 
a heti négy óra munkaidő-kedvezmény. 
Ez versenyhátrányt okoz, hiszen a BC bér
költségei emiatt 3 százalékkal magasabbak 
az „indokoltnál”. Hasonlóképp vélekednek 
a Budapesti Vegyiművek Rt.-nél (BV) is,

technológia a denitrifikációs, anaerob, és 
nitrifikációs folyamatok révén biztonságos 
szervesanyag- és nitrogéneltávolítást, és a 
korábbinál hatékonyabb és gazdaságosabb 
üzemeltetést eredményezett. Az anaerob le
bomlás során keletkező biogázt a gőzterme
lésben hasznosítják. Jelentősen csökkent az 
iszap mennyisége is.

Az EGIS Rt. 2001-től forgalmazott Tal- 
liton (carvedilol) tablettája a 2003-ban a 
béta-blokkolók piacán már a negyedik he
lyet foglalta el 575 millió forintos forgal
mával. Az innováció értéke, hogy a betegek

ahol a mintegy kétszáz alkalmazottnak 
nagyjából a fele dolgozik kurtított munka
időben. Ezért „a szükségesnél 10 százalék
kal nagyobb a foglalkoztatottak száma, a 
rendelet pedig a túlórát is tiltja,, -  érvelt 
Zákány József, a BV munkaerő-gazdálko
dási vezetője -, holott a cég az elmúlt évek
ben 1,5-2 milliárd forintot fordított a biz
tonsági előírások teljesítésére. Nem jelent 
megoldást a gazdasági tárcának az a javas
lata sem -  állította Paszternák György, a 
Magyar Vegyipari, Energetikai és Rokon 
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti 
Szövetségének (VDSZ) elnöke -, miszerint 
a rendelet hatályon kívül helyezése után a 
kollektív szerződésekben rugalmasabban, a 
cégeknél végrehajtott beruházások függvé
nyében állapíthatnák meg a munkaidőt, 
vagy akár az idén létrejött új érdekvédelmi 
szervezetek, az úgynevezett ágazati párbe
szédbizottságok (ápb) hatáskörébe utalnák 
a megoldást. Paszternák szerint ugyanis az 
utóbbiaknak nincs erre jogi felhatalmazá
suk: a jogalkotók egyelőre még nem emel
ték be az ápb-ket a munka törvénykönyvé
be. Azoknál a társaságoknál pedig, ahol 
nem működik szakszervezet, nincs esély 
kollektív szerződés megkötésére, vagyis a 
jelenleg mindenkire kötelező IKM-rendelet 
megszüntetése után semmi nem védené a 
dolgozókat.

A hazai vegyipar

A Magyar Vegyipari Szövetség értékelése 
szerint az idén 3-5 százalékos növekedés 
várható a hazai vegyiparban, összhangban 
az ország GDP-jének várt bővülésével. Ta
valy 1,6 százalékkal nőtt a szektor teljesít
ménye, ám még így is 13,4 százalékát adta 
a hazai ipari termelésnek.

K.Gy.

széles köre juthat hozzá az előnyösen ösz- 
szetett hatású, a magas vérnyomás, koszo
rúér-betegségek és szívelégtelenség esetén 
egyaránt hatékony gyógyszerhez. A saját 
gyártású hatóanyagból készülő termék bi
zonyítottan kedvező azon betegeknek, 
akiknek alapbetegségéhez valamilyen 
anyagcsere-eltérés (pl. cukorbetegség, ma
gas vérzsírszint) társul, mivel nem rontja, 
hanem inkább javítja az anyagcsere egyen
súlyát. A generikus készítmény eddig 
200-220 millió forint megtakarítást ered
ményezett az Országos Egészségpénztár és 
a betegek számára.

(Forrás: Magyar Vegyipar, 2004.
április-május)
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A magyar vegyipar 2003: bizakodó növekedés

A szakma fejlődését 
megalapozó általános 

gazdasági környezetről

2003-ban a világgazdaság egyenlőtlenül 
fejlődött. Javuló konjunktúra jellemezte az 
Egyesült Államokat és Japánt, amelyeknek 
növekvő fejlődési üteme azonban az Euró
pai Unióban még nem volt tapasztalható 
(adatok szerint az euróövezet évi átlagos 
növekedése tavaly a 0,5%-ot sem érte el). 
A növekedés üteme a csatlakozó országok
ban is lassult.

Magyarországon az év második felétől 
megindult a gazdaság élénkülése (GDP = 
102,9%), melyet az ipar gyorsuló növeke

dése alapozott meg. Az ipari termelés a 
2002. évi 2,8%-kal szemben 2003-ban 
6,4%-kal emelkedett. A növekedés megha
tározó tényezője az ipari export 10,9%-os 
bővülése volt, de kismértékben emelkedett 
a belföldi értékesítés is (1,1%).

A vegyipar teljesítményéről 
átfogóan

A statisztikai adatok szerint 2003-ban a 
vegyipar teljesítménye csak kismértékben 
javult, termelése mindössze 1,6%-kal 
emelkedett. A szektor gazdasági súlya 
azonban így is jelentős. Az elmúlt évben az 
ipari termelés 13,4%-át, ezen belül a feldol

gozóipar termelésének 14,9%-át a vegyipar 
adta. A folyóáron mért termelési érték 
1 850 milliárd Ft, 7,3 milliárd euró volt.

Szerény mértékű növekedést mutat az 
értékesítés is (0,9%), amely a 6,2%-os ex
portbővülés eredménye, hiszen a belföldi 
értékesítés a 2002. évhez mérve 2,7%-kal 
csökkent. A vegyipar az ipari export 
11,5%-át realizálta.

Vegyianyag és vegyitermék gyártás 
(TEÁOR 24)

A szektor termelésének volumene 2003-ban 
az ipar átlagát meghaladó mértékben, 
7,6%-kal emelkedett. A termelés változása 
az egyes szakágazatoknál jelentős eltérést 
mutat. A kulcságazatnak számító gyógy
szergyártás 21,5%-kal, a mezőgazdasági

1. táblázat
A vegyipar és fő szektorai termelésének alakulása

2001-2003-ban (folyó áron, milliárd Ft)

3. táblázat
Vegyipari termelés dinamikája az elmúlt 5 évben 

(TEÁOR 23,24,25 együtt, összehasonlító áron, %-ban)

TEÁOR
kód A szektor megnevezése 2001 2002 2003

23 Kőolaj-feldolgozás 572 502 499
24 Vegyi anyag és termékgyártás 775 790 880

25 Műanyag-feldolgozás 
és gumigyártás 420 452 471

23-25 Vegyipar 1 767 1 744 1 850
F orrás: M A  VESZ

Évek Előző évhez viszonyítva 1990-hez viszonyítva

1999 92,8 76,8
2000 106,7 1,9
2001 100,5 82,3
2002 103,7 85,3
2003 ________ 1ÜL6________ ________a _______

F orrás: K S H

2. táblázat
A vegyipar 2003-as termelésének és értékesítésének alakulása az előző 

évhez viszonyítva (összehasonlító áron, %)

TEÁOR
kód A szektor megnevezése Termelés

Belföldi Export Összes

értékesítése

23 Kőolaj-feldolgozás 91,2 91,8 92,7 92
24 Vegyi anyag és termék 107,6 98,6 112,3 106

Ipari gázgyártás 97,4 98,4 75 97,1
Szervetlen vegyianyag gyártás 103,6 97,9 107 102,9
Szerves vegyianyag gyártás 87,6 79,8 97,7 91,3
Műtrágyagyártás 93,6 98,4 117,1 102
Műanyag alapanyaggyártás 96,7 97,3 98,1 97,8
Mezőgazdasági vegyi termék 127,9 107,8 135,8 122,4
Festék, lakk 95,5 94,5 105,5 95,3
Gyógyszergyártás 121,5 97,3 125,3 115,2
Tisztító és testápoló 114,2 106,6 126,7 115,4
Egyéb vegyitermék 115,2 116,2 110 114,5
Vegyi szál gyártás 80,4 86,9 74,8 78,2

25 Gumi- és műanyagtermék 103,1 105,7 99,7 102,5
Gumitermék 98,3 85,5 101,6 98,2
Műanyagtermék 104,5 108 98,8 103,8

23-25 Vegyipar 101,6 97,3 105,2 100,9

vegyitermék gyártás (növényvédőszerek) 
27,9%-kal, a háztartásvegyipari és kozmeti
kai termékek előállítása 14,2%-kal növeke
dett. Ugyanakkor nagyobb mértékben csök
kent a vegyi szálak, a szerves vegyi 
anyagok, illetve a műtrágyák termelése. 
Az évek óta kiemelkedő teljesítményt nyúj
tó műanyag-alapanyaggyártás növekedése 
-  külső és belső hatások következében -  
megtorpant, a termelés értéke összehasonlí
tó áron 3,3%-kal csökkent (1-3. táblázatok).

2003-ban a szektor exportja a világ 
vegyiparában tapasztalható kedvezőtlen fo
lyamatok ellenére -  a hazai ipari export át
lagát meghaladó mértékű 12,3%-os nö
vekedést mutatott, ezt azonban 1,4%-os 
belföldi forgalomcsökkenés kísérte. Köztu
dott, hogy az export közel 80%-át a gyógy
szerek és a műanyag-alapanyagok kivitele 
adja. A 2003-as exportnövekedést azonban 
döntően a gyógyszeripari készítmények ki
ugróan magas, 25%-ot meghaladó forga
lombővülése eredményezte, hiszen a mű
anyag-alapanyagok exportja 1,9%-kal 
csökkent.

F orrás: K S H
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A vegyipar szakmai szerkezete 
(a 2003. évi folyóáras termelési érték alapján, %-ban)

4. táblázat

TEÁOR
kód Al- és szakágazatok %

23 Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás 27
24 Vegyi alapanyag és termék 47,5

Ipari gázgyártás 1,9
Színezék, pigmentek 0,3
Szerves és szervetlen alapanyagok 2,6
Műtrágyák 1,3
Műanyagok 14
Növényvédőszerek 0,6
Festékek 1,6
Gyógyszeripar 19,3
Tisztítószerek, kozmetikai ipar 4,6
Egyéb vegyipar 0,7
Vegyi szálak gyártása 0,6

25 Műanyag-feldolgozás és gumigyártás 25,5
Műanyag késztermék 19,9
Gumigyártás 5,6

23-25 Vegyipar 100
K S H  szakágaza ti besorolás szer in t

5. táblázat
Vegyianyagok és vegyi termékek külkereskedelmi 
forgalmának alakulása, 1999-2003 (millió USD)

Évek Export Import Egyenleg

1999 2 399 4418 -2 019
2000 2 856 4 675 -1 819
2001 3 137 4 767 -1 630
2002 3 515 5 474 -1 959
2003 3 748 6 889 -3 121

F orrás: K opin t-D atorg  Rt.

6. táblázat
A vegyianyag és vegyitermék külkereskedelmi 

forgalom 2003. évi relációs megoszlása (százalékban)

Reláció Export Import

EU 45,0 67,6
EFTA 3,2 3,4
Egyéb fejlett 10,0 7,5
CEFTA 21,0 10,5
FÁK 10,0 5,7
Fejlődő 2,8 2,7
Egyéb 8,0 2,6
Összesen 100,0 100,0

F orrás: K opin t-D atorg  Rt.

A vegyipar szakmai szerkezete
(4. táblázat)

Műanyag- és gumitermékek gyártása 
(TEÁOR 25)

A műanyagtermékek előállítása az utóbbi 
években a teljes vegyipar leggyorsabban 
fejlődő területe volt. A termelés -  az előző 
évinél mérsékeltebb ütemben ugyan -  de 
továbbra is emelkedett (4,5%), és jelentő
sen bővült a belföldi értékesítés volumene 
(8%) is. Ugyanakkor az export (ezen belül 
elsősorban műanyag csomagoló eszközö
ké) csökkent. Megtorpant viszont a gumi
ipari szakágazat évek óta megszokott növe
kedése. 2003-ban az export még 
emelkedett (1,5%), a belföldi értékesítés je
lentős visszaesése miatt a termelés 
1,7%-kal elmaradt az előző évitől.

Kőolaj-feldolgozás (TEÁOR 23)

A szektort reprezentáló MÓL Rt. jó üzleti 
eredményei ellenére a főbb mutatószámok
2002-höz viszonyítva visszaesést mutat
nak: összehasonlító áron a termelés és az 
értékesítés is közel 10%-kal csökkent. 
A visszaesés oka döntően a hazai kiskeres
kedelmi üzemanyag értékesítés csökkenése 
(a környező országokhoz képest magasabb 
jövedéki adók miatt), továbbá az ipari föld

gázeladások jelentős (9%-os) mérséklődé
se. Az export -  amely az alágazaton belül 
az összes értékesítés egynegyedét jelenti -  
a kedvezőtlen működési környezet hatására 
az előző évhez mérve szintén csökkent.

Információk a vegyipari 
külkereskedelemről

2003-ban a hazai vegyipar termékeinek 
52%-át belföldön, 48%-át külpiacokon ér
tékesítették. Az export 58%-a a fejlett ipari 
országokba, döntően az Európai Unió tag
államaiba (45%) jutott. Legfontosabb EU- 
partnereink: Németország, Ausztria, Olasz
ország, Nagy-Britannia, Franciaország. 
Jelentős a vegyipari kivitel a CEFTA- 
országokba is (közel 21%) (5-6. tábláza
tok).

A vegyipari kivitel értékelése mellett 
rendszeresen figyelemmel kísérjük az or
szág teljes vegyianyag és vegyitermék kül
kereskedelmi forgalmának alakulását is (ez 
a mutató figyelembe veszi a nem vegyipari 
szektor által exportált, illetve importált ve
gyi anyagokat, vegyi termékeket is). 
2003-ban az export teljes értéke 3,7 milli
árd USD-t tett ki, a devizában számított ex
portnövekedés az előző évhez viszonyítva 
6,6% volt. A vegyipari anyagok és termé
kek behozatala -  a gazdaság egészére jel
lemző módon -  a kivitelnél nagyobb mér

tékben nőtt. Az import emelkedése azon
ban 2003-ban kiugróan magas, USD-ben 
számítva 25,5%-os volt. Az importon belül 
a legnagyobb volument a műanyag-kész
termékek és a gyógyszerek képviselik, de 
jelentős a műanyag alapanyagok, gumiipa
ri termékek, illetve a szerves vegyi anyagok 
behozatala is.

Az ország vegyianyag és vegyitermék 
külkereskedelmi forgalmának egyenlege 
hosszú idő óta tartósan passzív, amelyet a 
2003-ban bekövetkezett változások tovább 
rontottak. Az importtöbblet éves szinten 
meghaladta a 3,1 milliárd USD-t.

Létszám és kereseti viszonyok

A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes 
ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar 
2003-ban az iparban dolgozók 9,6%-át -  
közel 77 ezer fő -  foglalkoztatta. A létszám 
-  összefüggésben az új technológiák beve
zetésével -  hosszabb idő óta folyamatosan, 
éves szinten 1—1,5%-kal csökken, növeke
désére számítani nem is igen lehet (7. táb
lázat).

2003-ban az átlagot meghaladóan fejlő
dő vegyi anyag- és termékgyártás területén 
mégis volt létszámbővítésre lehetőség, a 
másik két alszektorban a létszám azonban 
csökkent. A vegyipari átlagkereset -  a ter
melés növekedésének alacsonyabb szintje
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Foglalkoztatottság a vegyiparban 
(5 fő feletti vállalkozások)

7. táblázat

TEÁOR
kód A szektor megnevezése

Fizikai Szel
lemi Összes

foglalkoztatottak 
száma (fő)

23 Koksz-, kőolaj-feldolgozás 4 242 3 971 8213
24 Vegyianyag és -termékgyártás 19 385 13 558 32 943

25 Műanyag-feldolgozás 
és gumigyártás 28 088 7 371 35 45S

23-25 Vegyipar 51 715 24 900 76 615
Forrás: KSH

8. táblázat
Bruttó átlagkeresetek alakulása a vegyiparban 

(5 fő feletti vállalkozások)

TEÁOR
kód A szektor megnevezése

Fizikai Szel
lemi Összes

foglalkoztatottak keresete 
(fő/Ft/hó)

23 Koksz-, kőolaj-feldolgozás 203 308 466 90Ő 330 525

24 Vegyianyag 
és -termékgyártás 140 258 272 055 194 639

25 Műanyag-feldolgozás 
és gumigyártás 102 982 229 587 129 661

Forrás: KSH

ellenére -  2003-ban 10,8%-kal emelkedett. 
Ez magasabb, mint a versenyszféra átlago
san 8,9%-os növekedése. A vegyiparban 
dolgozók bruttó 179 ezer Ft-os átlagkerese
te -  az ipar egyes ágazataihoz mérve, illetve 
a nemzetgazdaság egészét tekintve -  vi
szonylag magas. Csak a pénzügyi szektor
ban, illetve a közigazgatásban dolgozók át
lagkeresete magasabb (8. táblázat).

Beruházások

2003-ban a vegyipari beruházások értéke 
238 milliárd Ft (938 millió euró) volt,

amely az iparban végrehajtott beruházások 
közel 23%-át jelentette. Az előző évhez vi
szonyítva a beruházásokra fordított összeg 
-  folyó áron -  több mint 50%-kal nőtt. 
A beruházások döntően a műanyag alap
anyag- és késztermékgyártásra, a kőolaj- 
feldolgozásra, illetve a gyógyszeripari ága
zatokra koncentrálódtak.

A vegyipar legjelentősebb beruházásai 
a petrolkémia és a kapcsolódó műanyag
alapanyaggyártás területén megindított be
ruházások (TVK, BorsodChem). A fejlesz
tések -  amelyek 2004-2005-ben zárulnak, 
várhatóan a régió meghatározó vegyipari 
vállalatává teszik a két céget.

A közeljövő fejlődése

A világgazdasági előrejelzések 2004-ben a 
konjunktúrahelyzet javulásával számolnak. 
A gazdasági növekedést az eurózónában 
1,5-2%-ra (Németországban 1-1,5%-ra) 
prognosztizálják. A kedvező külső kilátá
sok hatására a gazdasági elemzők a hazai 
GDP 3,5-3,7%-os növekedését várják. 
A magyar vegyipar kilátásai is reménykel
tők, a termelés bővülése (várhatóan 3-5%) 
jelentősen meghaladja a 2003. évi szintet.

(Forrás: Magyar Vegyipar, 
2004. május)

A Magyar Kémikusok Lapját támogató vállalatok és intézmények
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Egyetemi hírek

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 30 évvel ezelőtt indult 
az Agrár-környezetvédelmi Szakmérnöki Szak*

A környezetvédelem iránti igény megfogal
mazása szükségessé tette részben új isme
reteknek a beépítését az oktatásba, részben 
az eddig oktatott tárgyak újraértékelését, 
korszerűsítését. Az agrár felsőfokú szak
emberképzésben ennek megfelelően, a kör
nyezetvédelem helyét kezdetként a szak
mérnökképzésben láttuk. Ezzel véltük 
elérhetőnek, hogy a mérnökképzésben sze
replő oktatók megszerezhessék azokat az 
ismereteket, amelyek a környezetvédelem
hez szükséges széles körű tájékozottságot, 
valamint az élő és nem élő környezet al
rendszerei között fennálló összefüggéseket 
jelentik. A szakmérnökképzés kezdemé
nyezését a Talajtani Tanszék vállalta, építve 
mind a Mezőgazdaságtudományi, mind a 
Gépészmérnöki Karnak a feladat iránt elkö
telezett oktatóira. Elegendő, ha csak né
hány nevet említünk meg, akiknek kezde
ményezése és tevékeny részvétele nélkül a 
kezdő lépések nem lehettek volna eredmé
nyesek. így Fábián Gyula professzor öko
lógiai ismeretei, Jeanplong József növény
tani, Barótfi István professzor műszaki 
szemlélete, Szép Iván professzor állatéletta
ni, Bogyai Mária jogi, Flóris Józsefné gaz
dasági, Szalay-Marzsó László professzor 
növényvédelmi adatai tették lehetővé a 
szak elindítását. Mindezekhez járult hozzá 
a tanszék munkatársai által írott „Talajvé
delem -  környezetvédelem” című könyv 
megjelenítése. A szak technikai lebonyolí
tását a nagyon gazdag és sok tanulsággal 
szolgáló tanulmányutak lebonyolítása Fe
kete József professzor érdeme volt.

A négyszemeszteres levelező oktatási 
keretet eredményesen lezáró vizsga után 
kapták a hallgatók az agrár-kömyezetvédel- 
mi szakmérnöki diplomát. Ki kell emelni a 
diplomadolgozatok elkészítésének rendjét, 
ami az elsajátított ismeretek konkrét fel
adatra irányuló alkalmazását jelentette.

Már a szak indításakor egyértelművé 
vált, hogy a környezetvédelmi oktatásnak 
három lábon kell állnia, éspedig a biológiai

* A Magyar Környezetvédelmi Egyesület Továbbkép
zési Előadás-sorozata, No 1.

(agrár), a műszaki, valamint a társadalom- 
tudományi ismeretekre kell alapozni a kör
nyezetvédelmi teendőket.

A szakmérnöki szakot kezdetben há
romévenként indítottuk, majd a jelentkezők 
nagy száma miatt áttértünk a kétéves kez
désre. Egy-egy szak létszámát 30-40 főben 
kellett korlátoznunk a tanulmányutak ered
ményes lefolytatása érdekében. Ebből kö
vetkezik, hogy az eltelt 30 év alatt kereken 
300 oklevelet adtunk ki. A szak előadói 
nagyrészt a két kar oktatói közül kerültek 
ki, de nagy segítséget jelentett a kihelyezett 
tanszékként működő MTA Talajtani és Ag
rokémiai Kutató Intézet munkatársainak 
bekapcsolása is, így Várallyay György, Né
meth Tamás akadémikusok és Kádár Imre, 
a tudományok doktora személyében, akik 
tudományterületük hazai és nemzetközi 
szinten elért legújabb eredményeit adták át 
a hallgatóknak. Külön kell kiemelni Láng 
István akadémikus segítségét, aki a külön
böző magas szintű nemzetközi szervezetek 
tagjaként adott tájékoztatást a környezetvé
delemben nemzetközi szinten jelentkező 
irányzatokról. A végzett hallgatóktól ka
pott visszajelzések, valamint a fokozódó 
érdeklődés azt igazolták, hogy munkánk 
eredményes volt.

A szakmémökképzés hatása nemcsak a 
végzett hallgatókon volt lemérhető, hanem 
a graduális oktatás minőségén, valamint a 
szakkönyvkiadáson is. KA szakon oktató 
kollégák a fokozatosan fejlesztett ismerete
iket a mérnökképzésben is hasznosították. 
A graduális képzés tárgyainak ismeret- 
anyaga és szemlélete fokozatosan változott, 
és ebben a fejlődésben helyt adott az adott 
tárgynak a környezetvédelemben betöltött 
szerepének is.

Az új ismeretek oktatása mellett termé
szetszerűen jelentkezett az írásos anyag 
szükségessége is. Az oktatók először jegy
zet formájában foglalták össze az idevonat
kozó ismereteket, majd ezek anyagát kiér
lelve és kibővítve könyv alakjában tették 
közzé ismereteiket.

A szakképzés feladatait az határozta 
meg, hogy a mezőgazdaság az ország terü-
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létének 60%-át hasznosítja, amihez járul az 
erdőgazdaság mintegy 20%-a. Az ország 
környezetének biztonsága, az egészséges 
élelmiszerekkel való ellátás és a szép, ter
mészetes vagy természet közeli környezet 
szükségessége szemléletváltozást követelt 
az egész agrárgazdaságban. Megkövetelte a 
differenciált, a táj feltételeihez alkalmazha
tó termelést és területhasználatot. Ebből 
következik, hogy a környezetgazdálkodás 
szemléletének kiteljesedése csak a helyes 
tájgazdálkodással karöltve valósítható 
meg, következésképpen amint nőtt a kör
nyezetgazdálkodás oktatásának súlya az 
egyetemen, úgy vált szükségessé a tájgaz
dálkodás és az ökológiai ismeretek mér
nökképzésbe való beépülése is. Ennek 
hatására önállósult a Mezőgazdaság-tu
dományi Karon a Környezet és Tájgazdál
kodás Szak és formálódott ki a Mezőgazda
ság- és Környezettudományi Kar.

A környezetvédelmi szakmémökképzés 
azonban nemcsak az oktatásban idézett elő 
változásokat, hanem az oktatók részvételé
vel végzett kutatómunkában is. Új kutatási 
célok fogalmazódtak meg, és az ezek által 
gerjesztett pályázatok új lehetőséget adtak 
a kutatási tevékenység kiszélesítésére. 
Mindez visszahatott az oktatás színvonal
ára mind graduális, mind posztgraduális 
szinten, és lehetővé tette újabb oktatók be
kapcsolását.

Az utóbbi években a környezetvédelmi 
feladatok kibővültek és a környezetgazdál
kodás céljainak kívánt az oktatás megfelel
ni, ezért a szak elnevezése is ennek megfe
lelően alakult.

Mindezeket a változásokat azért tartot
tuk szükségesnek röviden összefoglalni, 
hogy az agrárkömyezetvédelmi, majd kör
nyezetgazdálkodási szakmérnöki szak ha
tását szélesebb körben is bemutassuk. Re
méljük, hogy az eddigi fejlődés folytatódik 
és a környezeti ismeretek napról napra bő
vülő, valamint újuló körével lépést tartva 
mind több fiatal oktató kapcsolódik be 
munkánkba.

A képzésről információt ad: 
dr. Fekete József szakvezető, 
telefon: (28) 410-200/1818, dékáni hivatal, 
telefon: (28) 410-200/1602.

Stefanovits Pál



EU-hírek

Tájékozódási lehetőségek az EU 6. KTD Keretprogramjával 
összefüggő szellemi tulajdonjogi kérdésekről

Az EU 6 . KTD Keretprogramjának teljesí
tésével összefüggő, az Európai Bizottság 
által speciálisan előírt szabályokat az ipar- 
jogvédelmi kérdések területén a keretprog
ramban való részvétel szabályai tartalmaz
zák. Az érdekelt szakembereket a jogsza
bályon kívül a számukra lényeges modell
szerződések, a konzorciumi szerződésmo- 
dellek is tájékoztatják, illetve segítik. E do
kumentumok az interneten több helyen is 
megtalálhatók, tanulmányozásukra első
sorban a http://www.cordis.lu/fp6/find- 
doc.htm címet ajánljuk. Itt említjük meg a 
Bizottság által üzemeltetett „IPR 
Helpdesk” szellemi tulajdonjogi informá
ciós szolgálatot is, amely a httn://www.inr- 
helpdesk.org címen érhető el, és számos ér
dekes információt tartalmaz azok számára, 
akik részt vesznek vagy részt kívánnak 
venni az EU 6 . KTD Keretprogramjában.

Az Európai Bizottság Kutatási Főigaz
gatósága (DG Research) az eligazodás és 
tájékozódás megkönnyítése érdekében egy 
21 oldal terjedelmű útmutatót adott ki 
„Guide to Intellectual Property Rights for 
FP6 projects” címmel, amely kiadvány bár
ki számára térítésmentesen hozzáférhető,

és a legkönnyebben a http://www.cordis.lu/ 
fp6/find-doc.htm címen található meg.

Az említett kiadványt azért ajánljuk az 
érintettek figyelmébe, mert tömören foglal
ja össze azokat a szellemi tulajdonjogi kér
déseket, amelyek a keretprogramban való 
részvétel során felvetődnek. Utalni kívá
nunk arra a körülményre, hogy az esetek 
döntő többségében nemzetközi konzorciu
mok kapnak megbízást a Bizottságtól a ku
tatás-fejlesztési feladatok teljesítésére. 
A konzorciumok résztvevőinek igen körül
tekintően kell eljárniuk, hogy érvényesít
hessék érdekeiket, egyben intézkedéseik 
összhangban legyenek a Bizottság által elő
írt szabályokkal.

Az útmutató -  amellett, hogy számos, a 
szerződésekben előforduló kifejezés ma
gyarázatát is tartalmazza -  érinti a leglé
nyegesebb területeket, amelyekben az 
együttműködő partnereknek egymás kö
zött, illetve a Bizottsággal meg kell álla
podniuk. Az első témakör a projekt teljesí
tése során létrejött eredmények (ismeretek) 
tulajdonjoga, a projekt teljesítése, a munka 
megkezdése érdekében szükséges, már ren
delkezésre álló ismeretekhez való hozzáfé

rés szabályozása, közös tulajdonjogok, a 
tulajdonjogok átruházása. Az ismeretek, 
eredmények védelmével foglalkozó fejezet 
összefoglalja az eredmények közlésének és 
terjesztésének szabályozását. Külön fejezet 
foglalkozik az eredményekhez, ismeretek
hez való hozzáférés szabályozásával, a Bi
zottság által előírható megkötésekkel, a 
kizárólagossággal, a licencia, allicencia en
gedélyezésével, a kis és közepes vállalko
zások számára létrehozott specifikus intéz
kedések iparjogvédelmi kérdéseivel, 
harmadik felektől származó források fel- 
használásával, a „közös kutatási egységek” 
speciális eseteivel. Kitér az anyag a konzor
ciumi szerződések megkötésekor felmerülő 
kérdésekre, az eredmények alkalmazásá
nak szabályozására, az eredményeknek a 
Bizottsággal megkötött szerződés lezárását 
követő utóéletére, a célszerű iparjogvédel
mi stratégiai lehetőségekre.

A felsorolt kérdésekről lényegesen rész
letesebb információkat kapunk -  on-line 
kérdőív segítségével is -  a már említett IPR 
Helpdesken keresztül. A szerződések meg
kötése előtt, de célszerűen már a pályázatok 
elkészítésekor igen nagy haszonnal jár a 
Bizottság által kidolgozott modellszerző
dések tanulmányozása.

Búzás Ilona 
BME OMIKK

Bizottsági elképzelések az európai tudomány 
és technológia jövőjéről

Az „Európa jövőjének kulcsa a tudomány 
és a technológia” címmel, június közepén 
nyilvánosságra hozott elképzelések szerint 
az Európai Unióban a 2007-2013. évi ke
retprogram kutatásainak támogatására 
évente átlagosan 10 millárd eurót fordítaná
nak, ami a mostani összeg duplája. A remé
nyek szerint ez megteremti az anyagi, hu
mán és intellektuális forrásoknak azt a 
kritikus tömegét, amely megfelelő választ 
nyújthat a nemzetközi verseny növekvő 
nyomására, és amely egyben vonzóvá teszi 
a részvételt a magántőke számára is.

Az új keretprogram hat nagyobb célki
tűzést állít fel:

-  európai kiválósági központok létesíté
se laboratóriumok közötti együttműködés
sel,

-  EU-méretű technológiai kezdeménye
zések indítása az ígéretes ipari ágazatokban 
közös vállalkozások létrehozásával,

-  az alapkutatások erősítése európai 
szinten individuális teamek közötti verseny 
útján,

-  a legjobb kutatók Európába vonzása 
növelt támogatásokkal,

-  európai érdekeltségű kutatási infra
struktúrák kifejlesztése a transz-európai há
lózatok példáján,

-  a nemzeti kutatási programok koordi
nációjának erősítése.

A Bizottság a megvalósításhoz a legha
tékonyabb eszközök alkalmazását javasol
ja, partnerség vagy külső vezetés formájá
ban. A jelenlegi tapasztalatok alapján 
tervezik a keretprogram pénzügyi és admi
nisztratív előírásainak felülvizsgálatát és 
egyszerűsítését is.

(Forrás: http://europa.eu.int/ 
comm/des/research/index en.htmll
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S y ife & c U e ti é l e t

MKE hírek

Emlékeztető a Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságának 
2004. június 9-én tartott üléséről

Az ülést, Szekeres Gábor elnök távollété
ben, Szépvölgyi János, a szerkesztőbizott
ság helyettes elnöke vezette.

A levezető elnök bevezetőjében üdvö
zölte a jelenlévőket, a távollevő Szekeres 
Gábor nevében is. Ezt követően Liptay 
György, MKE intézőbizottságának elnöke 
ismertette az IB 5/2004 sz. határozatát, 
mely szerint: „Az IB jóváhagyólag tudomá
sul vette a Magyar Kémikusok Lapja újon
nan alakult szerkesztőbizottságának névso
rát. Egyidejűleg az IB 72/2003 sz. 
határozatának folyományaként megbízta 
Szépvölgyi Jánost a szerkesztőbizottság el
nökhelyettesi funkciójával, egyidejűleg lét
rehozva ezt a funkciót.”

Ezt követően a levezető elnök gratulált 
a szerkesztőbizottság közelmúltban szak
mai és tudományos elismerésben részesült 
tagjainak, nevezetesen

• Fonyó Zsoltnak, az MTA rendes tagjá
vá történő megválasztása

• Antus Sándornak, az MTA levelező 
tagjává történő megválasztása

• Keglevich Györgynek, az Akadémiai 
Díjjal történő kitüntetése és

• Szebényi Imrének a közelmúltban ka
pott két kitüntetése alkalmából.

Ajelenlevők az előterjesztett napirendet 
elfogadták.

Az 1. napirendi pontban a bizottság 
Szebényi Imre értékelését vitatta meg az 
MKL 2004.1. félévi szerkesztési munkájá
ról. Az előadó szóban ismertette a jelenle
vőknek írásban is átadott értékelését. Az ér
tékelés a lap irattárában megtekinthető.

A napirend vitájában felszólalt: Beck 
Mihály, Keglevich György, Rácz László,

Szebényi Imre, Szépvölgyi János. A vita 
alapján a szerkesztőbizottság az alábbiak 
szerint foglalt állást:

1. Köszönetét fejezi ki Szebényi Imré
nek a részletes, szakszerű értékelésért.

2. Köszönetét fejezi ki a lap szerkesztő
ségének a 2004. évi 1-5. számok színvona
las szerkesztéséért és kiadásáért.

3. Javasolja a szerkesztőségnek, hogy a 
lap jelentessen meg méltató közleményeket 
Kabay János, Wolf Emil és Helvey Tivadar 
munkásságáról.

4. A MKE centenáriumára megjelentet
ni kívánt ünnepi szám tematikájára a szer
kesztőség, az IB-vel egyeztetve, tegyen ja
vaslatot.

5. A bizottság kiemelten fontosnak tart
ja, hogy a hazai vegyészmérnök- és ve
gyészképzés Bolognai folyamattal össze
függő átalakulásáról a hazai kémikus 
társadalom megfelelő információkat kap
jon. Ennek érdekében javasolja a hazai fel
sőoktatási intézmények képviselőivel meg
kezdett interjúsorozat folytatását e 
tárgykörben.

6 . Továbbra is fontosnak tartja, hogy az 
időbeli korlátok természetszerű figyelem
bevételével, az MKL folyamatos tájékozta
tást nyújtson a hazai és nemzetközi pályá
zati lehetőségekről.

A 2. napirendi pontban Rácz László fe
lelős szerkesztő tájékoztatta a bizottságot 
az MKL helyzetéről és 2004. II. félévi szer
kesztési tervéről. A napirendi pont vitájá
ban Beck Mihály, Keglevich György, Liptay 
György, Szebényi Imre és Szépvölgyi János 
szólalt fel. A vita alapján a szerkesztőbi
zottság a következő álláspontot fogadta el:

1. Megköszöni a szerkesztőség eddigi 
színvonalas munkáját, és kéri, hogy a to
vábbiakban is hasonló intenzitással és szín
vonalon végezze a lap szerkesztését.

2. A bizottság megerősíti az MKL eddi
gi szerkesztési irányvonalát és gyakorlatát: 
a lap továbbra is magazin jelleggel, a hazai 
kémikus társadalom minden egyes tagjához 
szólóan jelenjen meg.

3. E koncepció jegyében törekedni kell 
összefoglaló jellegű, egy-egy szakterület 
legújabb eredményeit és fejlődési tendenci
áit bemutató közlemények megjelentetésé
re. „Csúcstechnológiák, paradigmaváltá
sok” címmel megkezdett közleménysorozat 
például jól illeszkedik ehhez az igényhez.

4. A szakmai közlemények formáját, 
különös tekintettel a technikai kérdésekre 
(irodalomjegyzék megadása) közelíteni 
kell a nemzetközi gyakorlatban elfogadott 
megoldásokhoz. Erre vonatkozóan a szer
kesztőbizottság tesz javaslatot a későbbiek
ben.

A 3. napirendi pontban szereplő egyéb 
kérdések megvitatása kapcsán szóba került

• a szerkesztőbizottság elnökének a 
MKE főtitkárához, 2004. január 26-án írt 
levele, illetve az erre kapott válasz kérdése

• a lap anyagi helyzete; Androsits Beá
ta ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint 
az MKL első félévi pénzügyi mérlege pozi
tív, de továbbra is intenzív PR tevékenység
re van szükség a megfelelő anyagi kondíci
ók biztosításához.

Végezetül a szerkesztőbizottság felha
talmazta a levezető elnököt, hogy a bizott
ság nevében mielőbbi teljes gyógyulást 
kívánjon Szekeres Gábor bizottsági elnök
nek.

Készítette: Szépvölgyi János

Beszámoló rendezvényekről

Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2004. március 26., április 30.)

Perczel András: 
Biológiailag aktív molekulák 
kölcsönhatásainak vizsgálata 

NMR-spektroszkópiával*

Az előadó rövid általános bevezetést adott 
fehéijekomplexek NMR-vizsgálatának mód

szeréről. A biológiai kölcsönhatások egyik 
résztvevője általában fehéije, ezek spektro
szkópiai mérésekhez alkalmas izotóppal (pl. 
15N) dúsított variánsai biotechnológiai mód
szerekkel előállíthatok. E molekulák segít
ségével -  a kémiai eltolódások alapján -  jól 
detektálhatok a kémiai környezetben bekö
vetkezett változások, igy a kötődés is.

Az előadás második részében három, a 
csoportban vizsgált fehérjével kapcsolatos, 
esettanulmány eredményeit ismerhette meg 
a hallgatóság. A természetes szerin-pro- 
teáz-inhibítor kötődés vizsgálatánál 15N-nel 
jelzett ligandumot és jelöletlen fehérjét al
kalmaztak. A spektrumokból nyert infor-

* Az előadó kutatási témájáért elnyerte a Sanofi- 
Synthélabo által alapított 2004. évi Magyar Kutatási 
Díjat (282 oldal).
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mációk alapján kölcsönhatás-szimuláció
val vizsgálták meg, hogy a fehérje melyik 
részein milyen mértékű változások történ
tek. Megállapították, hogy a kötődés gyor
san következik be. Azonosítani lehetett a 
kötődésben szerepet játszó aminosavakat 
is. A második eset a dUTPáz enzim katalí
zis mechanizmusának és ligandumköté- 
sének vizsgálata terjedt ki. Itt a ligandum 
volt jelöletlen, míg az óriásfehérje tartal
mazta a mérésre alkalmas izotópot. A har
madik kísérletsorozatban a szerzők a 
kalmodulin és egy vinca alkaloid-analóg 
kötődését tanulmányozták.

Batta Gyula:
A molekuláris felismerés 
új aspektusai glikopeptid 

antibiotikumokban

A kutatócsoport vizes közegben végzett 
15N-NMR vizsgálatokkal foglalkozik. Bak
térium sejtfalból származó peptidek varián
sainak kölcsönhatását vizsgálták vankomi- 
cin analógokkal. Közismert, hogy a bacilus 
sejtfal bioszintézisének gátolható lépései a 
transzglikolizáció és a transzpeptidáció. 
Például egy heptapeptid ágiikon a D-Ala- 
D-Ala terminálishoz kapcsolódva inhibeál- 
ja a szintézist. A vizsgált antibiotikumok 
vizes közegben kizárólag dimer formában 
léteznek, ez a jelenség NMR-rel is jól ki
mutatható, követhető. Megállapították, 
hogy vankomicin dimerhez kapcsolódó N- 
Ac-Ala konkáv felületet alkot, idekapcso
lódik H-híddal a D-Ala aminosavrész. 
Az NMR-es mérések és a kapcsolódó mo
lekuladinamikai számítások alapján a kuta
tók több érdekes megállapítást is tettek a 
dimerizáció és a kötődés közötti kapcsolat
ra vonatkozóan. A kötődés egyensúlyi ál
landó, rotációs diffúzió és relaxációs inter
ferencia meghatározásával kvantitatív 
adatok is hozzáférhetőekké váltak a vizs
gált antibiotikum molekuláris felismerésé
vel kapcsolatban.

Vágvölgyiné Tóth Marietta: 
C-glikozil-imin típusú 

vegyületek és C-glikozil-metilén-kar- 
bének előállítása 

és sajátságaik vizsgálata

Korábban úgy gondolták, hogy a szénhidrát
ok a szervezetben csupán vázanyag, illetve 
(tartalék)tápanyag funkciót töltenek be. Má
ra kiderült, hogy jelentőségük valójában en
nél sokkal nagyobb: alapvető szerepük van a 
szervezeten belüli információátadásban. Va
lamennyi biológiailag jelentős szénhidrát
származék felépítésében és lebontásában 
alapvető a glikozidos kötések képződése és

hasadása. E folyamatokat glikozil-transzfe- 
ráz és glikozid-hidroláz (glikozidáz) enzi
mek katalizálják. Az enzimek gátlószerei 
(pl. bizonyos glikomimetikumok) fontos 
szerepet játszanak a hatásmechanizmus fel
derítésében. A glikomimetikumok egy má
sik nagy csoportja a természetben gyakran 
előforduló szénhidrát-aminosav kapcsolatot 
modellezi, ezek segítségével bizonyos 
glikokonjugátumok biológiai szerepének 
jobb megértése válhat lehetővé.

Az imin-származékok C=N kötésére tör
ténő addíciók új lehetőséget nyújthatnak 
számos glikobiológiailag fontos vegyület- 
csoport, mint például C-glikozil-amino- 
savak, C-glikozidok, C-diszacharidok, vala
mint a potenciális glikozil-transzferáz 
inhibitor C-glikozil-metil-foszfonátok szinté
zise felé. Ezenkívül érdekesek a C=N kötés
re történő cikloaddíciók is, melyek fontos 
termékei lehetnek például a cukor-(3-laktám- 
származékok.

Tóth Géza:
Új opioid receptor ligandumok terve

zése, szintézise 
és radioaktív jelölése

Az opioid peptidek története a ’70-es évekig 
nyúlik vissza, amikor az első opiát recepto
rokat felfedezték, három radioaktív jelzéssel 
ellátott vegyület (morfin, naloxon és etorfin) 
segítségével. Kicsit később fedezték fel az 
enkefalint, majd a többi peptidet. Sokat vizs
gálták a ligand-receptor kapcsolatokat, és a 
’90-es évektől ismertté váltak a receptorsz
erkezetek is, valamint az is, hogy mely ami- 
nosavak vesznek részt a kötődésben.

Az előadó olyan vegyületeket mutatott 
be, amelyek laboratóriumában készültek és 
az aktív vegyületek konformációjához ha
sonló, de gátolt konformációjú szerkezettel 
rendelkeznek. E vegyületek között láthat
tunk ciklopeptideket, új speciális módosí
tott peptidkötést tartalmazó variánsokat, 
ciklikus béta-aminosavakat és pep- 
tidomimetikumokat is. Ezen vegyületek 
gyakorlati felhasználásának a morfinnál 
kevesebb mellékhatással rendelkező anal- 
getikumokat jelölte meg. Az előadó beszá
molt olyan radioaktív (trícium, jód) jelzett 
vegyületek szintéziséről is, amellyel jól 
vizsgálhatók például a metabolizmus, illet
ve a kötődési folyamatok. Speciális amino- 
savak felhasználása azért célszerű, mert a 
konformáció kialakításában fontos szerepet 
játszanak a nagy térigényű oldalláncok, 
mint a tirozin és fenilalanin. Ezek helyére 
építettek be egyéb származékokat (például 
dimetil-tirozint), és vizsgálták ennek hatá
sát a kötődésre, funkcióra. Előállítottak 
olyan enkefalin-analógokat, melyek bioló
giai aktivitásukban és/vagy stabilitásukban 
kedvezőbbek voltak, mint az eredeti vegyü
let megfelelő tulajdonságai.

Jakab Annamária

(Az előadások kivonatai és a Bruckner- 
termi előadások programja olvasható az 
MTA Kémiai Osztály, Szerves és Bio
molekuláris Kémiai bizottság honlapján a 
következő weboldalon: http://www.kfki.hu/ 
-chem info/osztalv/bizott/bruckner/ 
bruckner.htmll

A Kombinatorikus kémiai szakcsoport szimpóziuma
(Budapest, 2004. június 8.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete Kombi
natorikus kémiai szakcsoportja „Innovatív 
módszerek és eszközök a kombinatorikus 
kémiában. Mikrohullámú és mikroflu- 
idikán alapuló párhuzamos technológiák” 
címmel szervezett szimpóziumot. A tudo
mányos ülés keretében 5 előadás hangzott 
el, közel 30 fős részvétel mellett.

Első előadóként Szommer Tamás 
(ComGenex Rt.) „Mikrohullámú technika 
alkalmazása a kombinatorikus kémiában” 
címmel irodalmi és saját példákon keresztül 
mutatta be e technika lehetőségeit, amit ma 
már számos iparág hasznosít. Mára a keres
kedelmi forgalomban mikrohullámú reak
torok széles skálája kapható. A reaktorok 
két fő kategóriába oszthatók: az egyetlen 
reakciózónával rendelkező ún. „mono- 
mode” készülékek elsősorban kutatási, kí-

sérleti célokra alkalmasak, míg a több
szörös reakciózónával rendelkező ún. 
„multimode” készülékek nagykapacitású 
párhuzamos szintézisekben nyernek alkal
mazást. A mikrohullám nemcsak hatáso
sabb energiaátadást tesz lehetővé, hanem 
segítségével a reakcióidők jelentősen rövi
dülnek, nyomás alatt is alkalmazható, tisz
tább kémiát eredményezve, így olyan reak
ciók is kivitelezhetőek, melyek 
hagyományos eljárással nem, vagy csak ne
hezen valósíthatók meg. A technológia ki
válóan alkalmas pl. Suzuki-, Neigishi-, 
Buchwald-Hartwig-, Sonogashira-reakciók 
alkalmazására.

Ezt követően, meghívott előadóként, 
Paul Watts (Hull Egyetem, Nagy-Britan- 
nia) „Szerves kémiai szintézisek mikrore- 
aktorokban” címmel tartott igen érdekes
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előadást erről a gyorsan fejlődő területről. 
A mikroreaktorokban a kémiai szintézisek 
kapillárisok (mikrocsatomák) összekap
csolt hálózatán való áramlás közben men
nek végbe, amelyet leggyakrabban fotoli- 
tográfiával támogatott maratási techniká
val előállított síküvegben hoznak létre. 
Az előadó olyan áramlásos reaktorok al
kalmazásait mutatta be nagyszámú példán 
keresztül, melyekben a fluidumokat elekt
romos erőtér segítségével mozgatják. 
A mikroreaktorok e típusa gyors reakció
optimalizálást, nagykapacitású, ill. kombi
natorikus szintézist tesz lehetővé, és gyak
ran nagyobb tisztaságban, kitermeléssel és 
szelektivitással eredményezik a kívánt ter
méket. A felhozott példák között szerepelt 
enolátképzés, acilezés, aldol-reakció, 
Michael-addíció, Knoevenagel-kondenzá- 
ció. A bemutatott technológia különösen 
sikeres volt szelektív alkilezésben, a rea
gensek és termékek elektromos erőtérben 
való különböző haladási sebessége követ
keztében. A módszer ugyancsak előnyös a 
peptid szintézisben, ahol az elektroforézis 
közvetlen tisztítást tesz lehetővé. Aramlá- 
sos reaktorokban többlépéses reakciókat is 
megvalósítottak, itt térben elkülönítve 
immobilizált reagenseket vagy katalizáto
rokat alkalmaztak.

Ezt követően a 2002-ben alapított 
Thales Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő

Rt. fejlesztéseiről hallottunk két rövid be
számolót „Áramlásos reaktorok fejlesztése 
és alkalmazása párhuzamos szintézisekben” 
címmel. Elsőként Darvas Ferenc számolt 
be olyan üveglapka kifejlesztéséről, amely 
mikrokapilláris hálózatokon át különböző 
zónákat kapcsolt össze (szintézis, feldolgo
zás és elválasztás). Az integrált üveg-chip 
segítségével számos párhuzamos kémiában 
jól ismert reakciót (acilezés, amidálás, gyű
rűzárás) valósítottak meg jó termeléssel az 
áramlási sebesség optimalizálása révén. 
Az így nyert tapasztalatok és a technika 
egyszerűsítése vezetett a műanyag kapillá
ris reaktorok kifejlesztéséhez, amellyel a 
fenti reakciók méretnövelését sikeresen haj
tották végre a tisztaság javítása mellett.

A Thales Rt. legújabb fejlesztését Pan
ka Gábor mutatta be, melynek eredménye 
egy olyan folyamatos áramlásos hidrogéne
ző csatomareaktor, amelyben a hidrogént 
egy elektrolizáló cella közvetlenül a reak
ciótér előtt fejleszti, és a hozzákapcsolt 
katalizátorral töltött reakciótérben közvet
lenül használja fel. A hidrogénező csator
nareaktor kis méreténél fogva előnyösen 
használható a szerves kémiai laboratóriu
mokban és nem igényel különleges bizton
sági előírásokat. A már iparjogvédelmi el
járás alatt álló reaktor automatizálható és 
összekapcsolható elválasztó és minőség- 
ellenőrző egységekkel is.

A tudományos ülésen a hagyományos 
kombinatorikus kémiai témakört Wéber 
Csaba (Richter Gedeon Rt.) előadása kép
viselte „Regioszelektív aromás nukleofil 
szubsztitúciós reakciók felhasználási lehe
tőségei kinazolin vegyülettárak előállításá
ra” címmel. Az előadás áttekintette a 2,4- 
diaminokinazolin, a 2,(6)7-diamino-4(3//)- 
kinazolon a 2-amino-6-alkoxi-4(3//)-kina- 
zolon továbbá a 2-amino-4-alkoxikinazolin 
vegyülettárak szintézisére a szerzők által 
kidolgozott szilárdfázisú eljárásokat. 
Az eljárások kulcsintermedierjei benziloxi 
kapcsolóelem felhasználásával a 4-es pozí
ción keresztül szilárd hordozóhoz kötött 
2-klórkinazolin-származékok voltak, ami 
lehetővé tette a távozó csoport és nukleofil 
reagens megfelelő megválasztásával aro
más nukleofil szubsztitúciós reakciók 
regioszelektív végrehajtását, ezáltal szá
mos vegyülettár szintézisét.

Az előadásokat követően Darvas Fe
renc, a szakcsoport elnöke, a tudományos 
ülés témájához kapcsolódva felvetette a 
szakcsoport szakmai, tudományos körének 
kiterjesztését és ennek megfelelően a 
„Kombinatorikus és könnyített kémiai 
szakcsoport” névváltoztatásra tett javasla
tot. Erről a szakcsoport tagjainak visszajel
zései alapján születik végleges döntés a kö
zeli jövőben.

Dormán György

Az MKL szerkesztőségét a következő nyilatkozatok közzétételére kérték fel:

Nyilatkozat

Körtvélyessy Gyula, az MKE főtitkára a Magyar Kémikusok Lap
ja ez évi 5. számának 150. oldalán így nyilatkozott: „Jogilag Vár
nai György sem lapkiadási engedéllyel, sem a KÖKEL védjeggyel 
nem rendelkezik. ”

Ezúton kijelentem, hogy védjeggyel valóban nem rendelke
zem, de a borító készítőjének, mint szerzőnek a kizárólagosan ne
vemre szóló rendelkezésével igen. Az engedély nélküli lapkiadás 
kijelentést pedig becsületsértő, nyilvánosan hitelt romboló szöve
ge miatt visszautasítom, a nevemmel szerkesztett folyóirat kiadá
sához a szükséges okirattal rendelkezem.

Dr. Várnai György 
felelős szerkesztő

Válasz a Nyilatkozatra

Várnai György valóban megszerezte az Általános és Középiskolai 
Kémiai Lapok c. időszakos kiadvány kiadásához szükséges nyil
vántartásba vételi okiratot. Azonban ennek mostani kiadásakor a

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nem vette figyelem
be, hogy ugyanilyen okiratot már 1991. november 5-én kiadott a 
Magyar Kémikusok Egyesülete részére. Erre a hivatal figyelmét 
felhívtuk, hivatkozva az 1986-os Sajtótörvényre, mely szerint „Az 
engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételt meg kell tagadni, ha a 
sajtótermék ... címével, grafikai megjelenésével, külalakjával 
vagy egyéb jellemzőjével már bejegyzett laphoz hasonló módon 
jelenik meg, és ez a fogyasztók megtévesztésére alkalmas ”. Amíg 
a hivatal a Várnai György részére kiadott okiratot vissza nem von
ja, Várnai György kijelentheti, hogy „rendelkezik vele”, de ennek 
jogszerűsége nyilvánvalóan megkérdőjelezhető. Flozzá kell ten
nem, hogy erre a tényre az ez év január 20-i, barátságos és meg
egyezést kereső telefonhívásomban már felhívtam a figyelmét.

Körtvélyessy Gyula 
főtitkár

Az MKL szerkesztősége a témára annak lezárása előtt nem kíván 
visszítérnL

(RL.)
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Rabó Gyula nyolcvan éves

321
Rabó Gyula 1924. szeptember 9-én szü
letett Budapesten és iskolai tanulmá
nyait is ott végezte. Egyetemi tanulmá
nyait a Budapesti Műszaki Egyetemen 
végezte, ahol 1946-ban vegyészmérnö
ki segéd, 1949-ben műszaki doktori ok
levelet kapott. 1945-ben még egyetemi 
hallgatóként Varga József professzor 
meghívására a Műegyetem Kémiai 
Technológiai Tanszékének munkatársa 
lett, ahol diplomája után, mint tanárse
géd, s később mint adjunktus működött.
1947-ben az MTA Elektronmikroszkó
piái Intézetének osztályvezetője, majd
1951-től a Varga professzor által veze
tett Nagynyomású Kísérleti Intézet he
lyettes igazgatója is lett, ahol főképpen 
egy új magyar „nehéz” nyersolaj forrás 
feldolgozásának kémiáját vizsgálták.
Az ezzel kapcsolatos kémiai felfedezések elismeréséül
1953-ban a Kossuth-díjat kapta.

Az 1956-os magyar forradalom Rabót Kelet-Németor- 
szágban érte, ahol magyar munkatársaival az új ásványolaj- 
finomítási eljárás nagyüzemi próbáját végezte. A magyar 
forradalom leverése utáni hónapokban Rabó Bécsben élt, a 
Budapestre való visszatérés reményében. 1957 júniusában 
Dr. Milton, a szintetikus zeolitok felfedezőjének meghívá
sára az USA-ba költözött. Itt a Union Carbide Corp. (az 
időben a világipar második legnagyobb kémiai vállalata) 
Buffalo városában létesített kutatóintézetében az újonnan 
felfedezett szintetikus zeolitok katalitikus alkalmazásának 
kutatására egy kutatócsoportot szervezett és vezetett. Rabó 
Buffalóba érkezése utáni első hónapban (1957 júniusában) 
felfedezte a zeolitkristályok erős-sav formáját, az X-zeolit 
alkalmazásával. Majd 1957 második felében új munkatár
saival felfedezte a nagy pórusú (8 Á) és nagy termikus és 
kémiai stabilitású Y-zeolit két különböző, erős-sav formá
ját. Az ezt követő katalitikus laboratóriumi kísérletek so
rán kiderült, hogy az erős-sav Y-zeolitkatalizátor a szén- 
hidrogének krakkolási reakciójában az akkor használt 
nagyipari katalizátorhoz képest 4 nagyságrenddel nagyobb 
katalitikus aktivitást (reakciósebességet) mutat. További 
kísérletek mutatták, hogy az óriási katalitikus aktivitás 
megmutatkozik minden „savas kémiájú” szénhidrogén re
akcióban: krakkolás, izomerizálás, alkilezés stb. Emellett 
az új „molekulaméretre” mikropórusú Y-zeolitkristály egy 
eddig ismeretlen, „teljes szelektivitást” mutatott a reagáló 
molekulák mérete alapján.

Az új felfedezések kísérleti adatbázisa alapján a Union 
Carbide három szabadalmat jelentett be Rabó és két mun
katársa (Boyle, Pickert) nevében, amely szabadalmak az Y- 
zeolit két erős-sav formájának összetételét -  composition 
of matter valamint ezeknek ipari alkalmazásait leírták és 
védték a kőolaj-finomítás és petrolkémia „savkatalizált”

reakcióiban. A szabadalmak bejelenté
se után Rabó a Union Carbide megbí
zásából szeminárium keretében ismer
tette -  titoktartási szerződés aláírása 
után -  a nemzetközi petróleumipar leg
főbb kutatótelepein az új zeolitsav ka
talitikus hatását a szénhidrogén-kémia 
terén. Az 1960-ban Párizsban tartott 2. 
International Congress on Catalysis-en 
Rabó előadásában ismertette először 
nyilvánosan az új zeolitkatalizátor 
kémiáját és katalitikus alkalmazásait. 
A petróleumipar vezetői az erős-sav Y- 
zeolit óriási katalitikus aktivitása elle
nére kezdetben kételkedtek a 8 Á 
pórusnagyságú katalizátor hatásossá
gában a petróleum nagymolekulájú 
komponenseinek feldolgozása terén. 
E kérdést a legfontosabb kőolaj-feldol
gozási eljárás -  a katalitikus krakkolás 

-  esetén csak egy nagyipari méretű kísérlet tudta eldönte
ni. Az óriási katalitikus aktivitás növekedés azonban itt új, 
optimált reakció körülmények (hőmérséklet, kontakt idő) 
választását igényelte, ami a meglévő krakkolóüzemek lé
nyeges átépítését követelte meg, nagy anyagi befektetéssel. 
A Mobil Oil volt az első finomító cég, amely a kívánt ipari 
méretű átépítést elvégezte és a Union Carbide által gyártott 
savas Y-zeolitkatalizátort nagyüzemben kipróbálta. Az ipa
ri méretű kísérletek Rabó laboratóriumi kísérleti eredmé
nyeit teljesen alátámasztották. A nagy aktivitás mellett az 
ezzel kapcsolatos benzin szelektivitási növekedést mennyi
ségileg is megállapították.

1960-tól megindult a nemzetközi olajipar katalitikus 
krakkolóüzemeinek átépítése a Union Carbide erős-sav Y-ze- 
olitkatalizátorának alkalmazására, amelyet 1970 táján be is 
fejeztek. Ez idő óta mindmáig a világ olajfinomítói Y-zeolit
katalizátort használnak a katalitikus krakkolóeljárásban.

A katalitikus krakkolóeljárásban az Y-zeolitkatalizátor 
a korábban használt ipari katalizátorhoz képest kb. 6%-kal 
megnövelte a benzinhozamot (azonos nyersanyag esetén), 
ami az elmúlt 35 évben kb. Zi trillió dollár (500 000 millió 
USD) értéktöbbletet hozott a világ olajiparának a korábbi 
technológiához képest (Universal Oil Products Co).

A kaliforniai UNOCAL olajvállalattal Rabó még 1958- 
ban megindította az Y-zeolitkatalizátor bevezetését a 
hidrokrakkoló eljárásban. Az új zeolitkatalizátor itt is nagy 
szelektivitásnövekedést okozott, és a ’60-as évek óta az 
olajipar itt is áttért az Y-zeolitkatalizátor alkalmazására, lé
nyeges gazdasági haszonnal.

A savas Y-zeolitkatalizátor alkalmazása mindmáig do
minál a petróleum-technológiában, mind a krakkoló- és 
hidrokrakkoló-eljárasokban, annak ellenére, hogy a Y-zeo
litkatalizátor által indított technológiai forradalom óriás 
nemzetközi kutatási erőfeszítést indított el 1960 óta, új, 
még jobb katalitikus anyagok felfedezésére, mindeddig
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eredmény nélkül.
A Universal Oil Products Co szerint az utóbbi 30 évben 

a nemzetközi olajiparban az összes motorhajtóanyagok 
(benzin, turbina olaj, diesel olaj) 40 százalékát az Y-zeolit- 
katalizátorral állítják elő.

Rabót már a kezdetek óta érdekelte a zeolitkristályon be
lüli pórusok „egyforma” felülete és annak kémiája. Feltéte
lezvén, hogy a kristályon belüli pórusok az ott elhelyezkedő 
kationoknak alacsony koordinációja folytán alacsony kémi
ai vegyértéket indukálnak/stabilizálnak, Rabó először egy- 
vegyértékű nikkeliont (Ni+), majd az összes alkálifémet 
frakciós: 3/4+, 5/6+ vegyértékű formában állította elő az Y- 
zeolitkristályban, és ezeket karakterizálta elektronspin re
zonancia spektroszkópiával. Ezen új kémiai eredményeket 
Rabó a Faraday Társaság meghívására az 1966-ban tartott 
Faraday Discussion-on ismertette és publikálta.

Rabó a csaknem fél évszázados Amerikában töltött kar
rierje folyamán a Union Carbide Corp.-nél, majd a Univer
sal Oil Products Co-nál mint tudományos igazgató, majd 
nyugdíjba vonulása óta, mint tanácsadó működik mindmá
ig. Aktív működése folyamán nagyszámú előadásban is
mertette a nemzetközi tudományos fórumokon a zeolit- 
szerű anyagok új kémiáját és ezeknek új technológiai

lehetőségeit.
Nyugdíjba vonulása óta ipari tanácsadás mellett ven

dég professzorként szerepelt a berlini Max Planck Institut- 
ban, valamint a stuttgarti, párizsi, valamint a Berkeley 
egyetemeken.

Munkája elismeréséül Rabó számos magyar és nemzet
közi elismerésben, díjakban részesült:

Kossuth-díj (Magyar Állam) 1953,
Excellence in Catalysis díj (American Catalysis Soc.) 

1982,
Hondry-díj (International Catalysis Soc.) 1989, 
Humboldt-díj (Német Állam) 1990,
Varga József érdemérem (Magyar Tudományos Akadé

mia) 1991,
Kémia pionírja díj (American Institute of Chemists) 1993, 
Tiszteletbeli doktor (Budapesti Műegyetem, Veszprémi 

Egyetem),
a Magyar Kémikusok Egyesülete tiszteletbeli tagja, 
a Magyar Zeolit Társaság tiszteletbeli elnöke, 
az MTA külső tagja.

Isten éltesse Rabó Gyulát erőben, egészségben még

SjetP tle .. .S ie tn ie . . .S je m te

Hogyan kedveltessük meg 
a természettudományokat 

a gyerekeinkkel?

A European Chemical News idei márciusi 
számában jelent meg a „Kerüljünk közel a 
fiatal tudósokhoz” című beszámoló egy in
duló honlapról: http://www.sciencenews- 
forkids.com. A DuPont amerikai óriáscég 
kutatási és oktatási központja, a Honda Ala
pítvány és a Bristol-Myers-Squibb által in
dított és támogatott, és hetente megújuló 
honlap kifejezetten a fiatalokat szólítja 
meg. A fiatal itt a 9-13 éves korosztályt je
lenti: nyilvánvaló, hogy ha ebben a korban 
nem szereti meg valaki a természettudomá
nyokat, az örökre kívülálló marad. 
A DuPont másik felismerése, hogy az al
kalmazottak 80%-ának nincs semmilyen

matematikai vagy mérnöki végzettsége. Te
hát szükség van arra, hogy ilyen ismerete
ket ebben a korban megszerezzenek. Igen 
gyakran ezt a szüleiktől sem kaphatják 
meg.

Ezért indult 2003-ban ez a honlap. Hiá
ba próbáljuk ezt a korosztályt könyvekkel 
elérni, az internet az egyetlen eszköz, mely 
közel áll hozzájuk. A honlapon a mezőgaz
daság, a kémia és anyagtudományok, a 
Föld, az állatok, az őslények, a környezet, a 
matematika, a csillagászat, az időjárás, a 
műszaki tudományok és a szállítás napi tu
dományos eseményeiről készítenek szak
avatott szerzők rövid, közérthető képes 
összefoglalást. Mindig megadják az eredeti 
közleményt is a Science News-ból és to
vábbi olvasnivalók linkjeit, ha valaki el 
akar mélyülni a témában. A fiatal olvasó ér
tékelheti a témát és gondolatait is leírhatja

az internet adta gyors és kézenfekvő mód
szerekkel.

Néhány cím a kémia és anyagtudomá
nyok területéről: nanotechnológia, agyag
gal lánggátolt pamut, főzéssel még kemé
nyebb gyémánt, nanospongyák szívják fel a 
szennyezéseket, hogyan védi meg a kémia 
a régi szobrok festékrétegét a leválástól stb.

De emellett a DuPont kitekkel is segíti 
az oktatást. Ilyenek az időjárásról, a talaj
ról, a kőzetekről, a környezeti változások
ról, az ökorendszerekről és a Föld történe
téről készültek.

Természetesen a honlap nem csak a 
gyerekeknek szól. Még az adott területen 
működő szakember is élvezettel olvassa az 
új tudományos eredményekről szóló rövid 
összefoglalásokat, és szükség esetén a rész
leteket is megtalálhatja. K.Gy.

mkl294 2004. 59. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM



Emlékezés Mauthner Nándorra születése 125. évfordulóján

Ha egy rég elfeledett tudósunkról írni akarunk, nehéz do
log tanulmányunkat megjelentetni. A hazai megemlékezé
seket ugyanis leginkább az évfordulók határozzák meg. 
E gyakorlat jegyében emlékezem Mauthner Nándorra, a 
magyar szerves kémia tudós kutatójára. Nevét a mai ve
gyésznemzedékek alig ismerik, az idősebbek is csak tragi
kus halála körülményeiről hallottak. Élete ismeretlen rész
leteinek közreadását időszerűvé teszi, hogy a 60 esz
tendővel ezelőtt, a politikai helyzet következtében önként 
eltávozott akadémikusról utoljára Bruckner Győző emlé
kezett meg az MTA Kémiai Tudományok Osztályának 
1979. április 17-i ülésén [1].

Élete

Mauthner Nándor Budapesten, jómódú polgári családban 
született 1879. július 16-án. Atyja Mauthner Mihály bőr
nagykereskedő volt, aki később testvéreivel megalapította 
az újpesti bőrgyárat. Hazánkban a bőrök krómcserzéses ki
dolgozását elsőként a Mauthner-bőrgyárban (Bp. Váci u. 
40. sz.) alkalmazták. Mauthner Nándor középiskolai ta
nulmányait az V. kerületi Markó utcai Állami Főreálisko
lában végezte, ahol a kémiát Reichenhaller Károly jeles 
tanár, számos középiskolai kémiatankönyv szerzője taní
totta. Tanárai között volt Borbás Vince, a növénytan tudós 
tanára, a nagy magyar botanikus. Mauthner itt érettségizett 
1897-ben. (Az iskolában tanult Karinthy Frigyes is, aki ké
sőbb a „Tanár úr kérem” c. regényében állított emléket az 
V. kerületi Főreálnak.) Az érettségit követően Mauthner 
egyéves katonai szolgálatát teljesítette (1897-98).

Atyjának bőrgyára a század végére jelentős vállalko
zássá nőtt, és talán a gyár további fejlődése érdekében 
küldte atyja a fiát külföldre vegyészképzésre. Egyetemi ta
nulmányait 1898 őszén, a híres zürichi műegyetemen, az 
Eidgenössische Technische Hochschule (rövidítése ETH) 
vegyészmérnöki karán végezte. Zürich keleti domboldalon 
fekvő városrészében működő ETH palotaszerű épületének 
falai között sok neves magyar kémikus tanult, például 
Wartha Vince, Schüller Alajos, Zechmeister László, és ez 
lett az első munkahelye Hevesy Györgynek is. Mauthner az 
előírt három és fél tanév (7 szemeszter) eredményes elvég
zése után 1902-ben megkapta az ETH vegyészmérnöki ok
levelét. Utána egy évig a genfi egyetemen Charles Graebe 
tanár laboratóriumában segédasszisztensként dolgozott, 
miközben elkészítette az „Oxidation des orthodiamines” 
(Thése, Génévé, 1903) című értekezését, melynek megvé
désével természettudományi doktori oklevelet szerzett. 
Svájci doktori oklevelét a budapesti Tudományegyetem 
Bölcsészeti Karának 1903. május 29-én tartott V. rendes 
ülésén honosították [2 ].

* 1016 Budapest, Gellérthegyi u. 20.

MÓRA LÁSZLÓ*

Ezután négy és fél éven át a berlini egyetem Emil Fi- 
scher vezetése alatt álló szerves kémiai intézetében önálló 
kutatásokkal foglalkozott (1903-1907). A német vegyipar 
hatására hazatérte után vegyészeti gyárat próbált alapítani. 
Ehhez örökösi részét kikérte és befektette. Kellő üzleti ta
pasztalat hiányában vállalkozása nem sikerült [3]. A tanul
ságokat levonva követte szíve vágyát, ami a tudományos 
kutatások felé vonzotta, ezért -  mint önéletrajzában írta -  
az 1909-1910. tanévben „a budapesti Kir. Magy. Tudo
mányegyetem II. Kémiai Intézetében folytattam munkái
mat”.

Az 1910. évben benyújtotta kérelmét a magántanári 
cím elnyeréséhez. Pályázatát Lengyel Béla és Buchböck 
Gusztáv professzorok kedvező érdemi bírálata alapján el
fogadták és Mauthner Nándort 1911. május 29-i hatállyal 
az „organikus chemia” tárgykör magántanárának habilitál
ták. Ugyanakkor Lengyel Béla javaslatára az egyetem fize- 
téstelen tanársegédnek alkalmazta, és a magántanári elő
adások mellett megbízást kapott a szerves kémiai 
laboratóriumi gyakorlatok vezetésére. Feladatait jól látta 
el, ezért 1916-ban fizetéses tanársegéd lett. Rövidesen 
azonban behívták és mint katonai vegyész az 
1917—1918-as évben a bécsi hadügyminisztérium 19. osz
tályán szolgált.

A Magyar Tudományos Akadémia még 1916-ban a 
Lukács Krisztina-alapból pályamunka kidolgozásával bíz
ta meg, és a pályadíjat 1918-ban a „Glukosidek synthetikus 
előállítása ” c. munkájával el is nyerte. Eljárását a magyar 
szakfolyóiratok mellett német folyóirat is közreadta [4]. 
Kutatásaira Pfeifer Ignác műegyetemi professzor is felfi
gyelt, és bevonta őt a földgáz hasznosítására folytatott me
tán klórozásos vizsgálataiba (1918-1919). Lankadatlan 
szorgalommal végzett sikeres kutatásairól a Journal fü r  
praktische Chemie, a Berichte dér Deutschen Chemischen 
Gesellschaft zu Berlin, az Annáién dér Chemie mellett a 
hazai szakfolyóiratok (Magyar Chemiai Folyóirat, az MTA 
Matematikai és Természettudományi Értesítő stb.) is rend
re beszámoltak. Tudományos érdemeiért 1930. május 
28-án kelt rendelettel c. nyilvános rendkívüli tanárnak ne
vezték ki. A legnagyobb elismerés pedig azzal érte, hogy 
Bláthy Ottó Titusz, Ilosvay Lajos, Gróh Gyula és Rados 
Gusztáv ajánlására az Akadémia 1934. évi május 11-i köz
gyűlésén az MTA III/A Matematikai és fizikai alosztálya (a 
kémikusok idetartoztak) levelező tagjának választotta. 
Az ajánlásban Mauthner római katolikus vallású, és a 
munkásságát felsoroló bibliográfiában 126 dolgozata sze
repel [5].

E szép pályafutását törte ketté a második világháború
ban bekövetkezett politikai helyzet. Különösen a német 
megszállás (1944. március 19.) után vált tarthatatlanná a 
kirekesztő törvények által érintettek sorsa; 1944 áprilisá
ban megkezdődött a vidékiek deportálása, megindultak a 
légitámadások a főváros és a vasúti gócpontok, gyártele
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pék ellen. Reménytelennek, kilátástalannak láthatta jövő
jét, ezért Mauthner Nándor 1944. május 21-én véget vetett 
életének. Halálhírét a Magyar Tudományos Akadémia 
gyászjelentésben adta tudtuk Temetése május 29-én volt a 
Kerepesi temetőben. Az engesztelő szentmise áldozatot 
május 31-én mutatták be a ferencesek belvárosi templomá
ban [6 ].

A tudós kutató

Magyarországon a szerves kémia fejlődése a kémia többi 
ágához képest nehezen indult meg. Ugyanakkor külföldön, 
elsősorban Németországban Liebig, Kekulé, Kőibe, Baeyer, 
majd Emil Fischer iskolája által nagyban virágzott. Jellem
ző a hazai viszonyokra, hogy a szerves kémia bölcsője nem 
a fővárosban, hanem Kolozsváron ringott, ahol a XIX. szá
zad utolsó évtizedében Fabinyi Rudolf professzor eredmé
nyes szerves kémiai kutatásai (kinolinszármazékok, 
azaron típusú vegyületek, a szalicilaldehidnek Fabinyiról 
elnevezett reakciója stb.) keltettek figyelmet.

A XX. század első évtizedében a német szerves kémia 
egyik központja a berlini Friedrich Wilhelm tudomány- 
egyetem (a mai Alexander Humboldt) kémiai intézete volt, 
melynek élén az az Emil Fischer állott, aki 1902-ben kémi
ai Nobel-díjat kapott „a cukrok és a purinvázas vegyületek 
szintézise terén végzett munkájáért”. Munkásságának köz
ponti témái az élő sejt legfontosabb anyagainak: a szénhid
rátoknak, a fehérjéknek és a purinvázas testek vizsgálatai, 
melyeket kiegészítettek az enzimekkel kapcsolatos kutatá
sok. Mauthner személyes érdeme, hogy a svájci tanulmá
nyai végeztével Fischer berlini intézetét választotta, és 
ezzel a szerves kémia mellett kötelezte el magát. Termé
szetesen száz év múltával nehéz megbecsülni, hogy Mau
thner későbbi kutatásaira az itteni évek hogyan hatottak. 
Kétségtelen azonban, hogy Fischer iskolája minden tagjá
ra nagy befolyást gyakorolt a mester éleselméjűsége, mun
kabírása és kutatói szenvedélye. E tulajdonságok javarésze 
felfedezhető Mauthner szorgalmas, hivatástól vezérelt 
egymagában végzett kutatói tevékenységében.

Önálló kutatásait, vagy ahogyan Mauthner önéletrajzá
ban nevezte, „buvárlatait” Berlinben kezdte, ahol
1905- ben jelent meg első dolgozata „Zűr Kenntnis dér 
Phenoxthine ” címen a német kémikusok patinás Berichte- 
jében [7]. A fenoxoxatiinről nyújtott adalékait a következő 
évben ugyanott a naftoxinra is kiterjesztette [7]. A követ
kező közleményében új adatokkal szolgál az orto-dioxi- 
difenil-szulfid ismeretéhez (1906) és még abban az évben,
1906- ban az aril-szulfidok általa kimunkált általános előál
lítási módszerét mutatja be. Berlini időszaka utolsó részé
ben pedig a trimetil-galluszaldehid szintézisét ismerteti 
(1908). A német folyóiratokban megjelent dolgozatait a 
hazai vegyészek tájékoztatása céljából a maga korában 
nagy tekintélyű Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
kémiai-ásványtani időszaki kiadványában, a „Magyar 
Chemiai Folyóiratában is közreadta.

Mauthner dolgozatainak száma megközelíti a másfél 
százat. Ezek a közlemények a Berichte dér Deutschen 
Chemischen Gesellschaft zu Berlin mellett a Leipzigben

mkl

megjelenő Journal fü r  praktische Chemie-bán, továbbá a 
híres Justus Liebigs Annáién dér Chemie (Leipzig -  Hei- 
delberg) évfolyamaiban láttak napvilágot. A hazai tudo
mányos folyóiratok közül pedig a Magyar Kémiai Folyó
iratban és az MTA Matematikai és Természettudományi 
Értesítőjében jelentek meg. Részletes elemzésükre -  a ter
jedelem korlátozása miatt -  természetesen nem vállalkoz
hatunk, csupán néhány eredmény felsorolására szorítkoz
hatunk.

Elvégezte például 1912-ben a fenolkarbonsavak kon
denzációját, majd új glükozidok szerkezetbizonyító szinté
zisét. Fenoléterekkel kondenzált d-rezorcilsavkloridot 
(1914). Elsőként valósította meg a picémnek, a természe
tes arilglükozidnak szintézisét (1913-1914), majd új 
adatokkal szolgált a trimetoxi-galluszaldehid és a 
sziringaaldehid ismeretéhez (1915-1916). A glükozidok 
szintetikus előállításáról írt értekezése -  mint már említet
tük -  elnyerte 1918-ban az Akadémia egyik pályadíját. 
Az aromás ketonok szintézisét cinkorganikus vegyületek 
segélyével hajtotta végre (1922). Szerkezetbizonyító szin
tézissel megvalósította a pikamar (1921), a divarin (1925) 
és az androzin szintézisét (1925), valamint számos érdekes 
szintetizált alkoxi-arilaldehidet. Cikksorozatban számolt 
be az acilgyök áthelyezéséről a polioxi-fenoloknál 
(1933-1934).

Vizsgálatairól az 1934. évben készült akadémikusi tag
ajánlás megállapította, hogy Mauthner „kutatásainak ered
ményei nemcsak új adatok, hanem alkalmasak újabb gon
dolatok keltésére is”.

Megválasztása után székfoglalóját ty4 glucokávésav és 
a homosyringasav szintézise” címmel 1934. november 
12-én tartotta meg a Magyar Tudományos Akadémián [8 ]. 
Az akadémiai levelező tagsága növelte munkakedvét és 
tovább folytatta alapos kísérleti készséget és nagy ügyes
séget kívánó vizsgálatait. Legutolsó kutatásainak eredmé
nyei, ,,A glukoresacetophenon glukozidjainak szintézise”, 
valamint „A glukoresacetophenon szerkezete és új szinte
tikus glukosidek” tárgyában írt értekezései az Akadémia 
folyóiratában, az MTA Matematikai és Természettudomá
nyi Értesítő 1942., illetve 1943. évfolyamában jelentek 
meg.

Sokrétű szerves kémiai kutatásaihoz az egyetemtől ke
vés támogatást kapott, laboratóriumában egyedül dolgo
zott, sokszor a saját költségén beszerzett vegyszerekkel. 
Valamennyi dolgozata egyszerzős közlemény egyetlen ki
vétellel. Ugyanis a metán klórozását közösen végezte 
Pfeifer Ignác műegyetemi tanárral; amikor is a metánt 
antimon-pentaklorid és vas-klorid jelenlétében klórozták. 
Eredményeiket a Magyar Szabadalmi Hivatal „Eljárás 
szénhidrogének halogénszármazékainak előállítására kon
taktus anyagok felhasználásával” címmel 1919. december 
20-án megjelent 75675. számú szabadalmi leírásában sza
badalmi védettségben részesítette [9].

Mauthner Nándor magányos munkáját kitartó szorga
lommal végezte, elsősorban az aromás aldehidek körében. 
Köztudott, hogy a preparatív szerves kémia a kémiának 
egyik legmunkaigényesebb területe. Hosszas, időigényes 
fáradozásához igen nagy hivatástudat és lelkierő kellett.
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Csak magának élő, laboratóriumában visszavonult tudós, 
áldozatkész ember volt. Szerves kémiai munkásságának 
tudománytörténeti értékelését legújabb lexikonjaink így 
foglalják össze: „Legjelentősebbek a glükozidok szinteti
kus előállítására vonatkozó kutatásai. Foglalkozott acil- 
vándorlással, gyűrűbontással és ketonszintézisekkel. Új 
reakciót javasolt az arilszulfidok előállítására” [10].

Az egyetemi rendkívüli tanár

A hazai kémia első modem és a korabeli tudományos ké
mia igényeit kielégítő intézetét Than Károly alapította a 
budapesti Tudományegyetem Múzeum körút 4/8. sz. épü
letében. Az intézet 1883-ban két részre oszlott, а II. sz. ké
mia tanszék élére Lengyel Béla professzor került. Az új II. 
kémia tanszék rövidesen átköltözött a Múzeum körút 4/A. 
sz. ún. természetrajzi épületbe (1887), ahol kb. 20 éven át 
dolgozott. Innen költözött át (1909) a Trefort-kert és az 
Eszterházy (mai Puskin) utca sarkán álló F épületbe. Ezt a 
háromszintes (alagsor, magasföldszint, első emelet) épüle
tet Steindl Imre építette a József Műegyetem vegyész szak
osztálya részére (1880-1882). A Műegyetem azután 1904 
és 1909 között átment a lágymányosi telken elkészített új 
telephelyére*, és így az F-pavilon épület megüresedett. 
Lengyel Béla II. sz. kémia tanszéke így az 1909-1910-es 
tanévet már az F. épületben kezdte meg. Than Károly halá
la (1908) után tanszékét ismét kettéosztották: az I. sz. Ké
mia Tanszéket Winkler Lajos, az új III. sz. Kémia Tanszé
ket pedig Buchböck Gusztáv professzorokra bízták. 
Mindkét tanszék továbbra is a 4/B. épületben folytatta 
munkáját.

A három római számmal ellátott tanszék feladatait a 
bölcsészkar 1910. április 21-i ülésén nagyjából körülírták. 
A feladatok azonban élesen nem határolódtak el, mert ab
ban az időben a német egyetemek mintájára teljes tansza
badság uralkodott, a hallgatók maguk választották az elő
adásokat és az előadókat. Ily módon az oktatásban egyes 
tárgyak összefolytak, átfedések keletkeztek, viszont egyes 
tárgykörök előadása hiányos maradt. Mindez számos súr
lódást okozott a tanszékek és vezetőik között.

A budapesti Tudományegyetemen a szerves kémiát 
legelsőnek Kőnek Frigyes, mint az organikus és alkaloid
kémia magántanára 1895-től adta elő heti két órában a 
Than-féle I. sz. kémia tanszéken. Főállásban a mezőgazda- 
sági kísérletügyben dolgozott, ahol fővegyész, majd kísér
letügyi igazgatóként ment később nyugdíjba. Az organikus 
kémiai előadásaiért 1908-ban címzetes nyilvános rendkí
vüli tanárrá nevezték ki. A tanszékek közötti vetélkedés 
miatt Lengyel Béla professzor örömmel fogadta a szerves 
kémikus Mauthner Nándor jelentkezését (1909-1910. tan
év), majd jobban megismervén, a magántanári képesítés 
elnyerésében messzemenően támogatta.

Ugyanilyen lelkesen fogadta Lengyel Béla a fiatal 
selmeci adjunktus, Zemplén Géza magántanári kérelmét. 
A javaslatát így indokolta: „Az organikus chemia egyete
münkön meglehetős mostoha elbánásban részesül, nincs

* L. Pedroni, E. A. közleményét jelen számunk 300. oldalán. A szerk.

tanszéke, nincs laboratóriuma, melyben az ifjúság gyakor
lati kiképzést kaphatna”. Bár Zemplént a Tudományegye
temen a szénhidrátok, fehérjék és enzimek magántanárá
nak habilitálták (1912), az egyetemi képzést nem 
erősíthette, mert 1913 elején kinevezték a József Műegye
temen elsőként felállított szerves kémiai tanszék profesz- 
szorának. A budapesti Tudományegyetemen tehát 1911-től 
az 1930-as évek derekáig a hallgatók a szerves kémiát 
Kőnek Frigyes mellett Mauthner Nándor magántanári elő
adásából tanulhatták, melyeket két féléven át tartott az ali
fás vegyületekről. Önéletrajzából tudjuk, hogy 1919-ben 
megbízták a kísérleti kémiai előadások tartásával is és ki
nevezték az organikus kémia „r. tanító”-jának.

És itt a helye, hogy néhány szóval jellemezzük Mauth
ner mindenkori professzorait. Az őt oly nagy szeretettel 
felkaroló Lengyel Béla professzor, az analitika és a szer
vetlen kémia kiemelkedő, nemzetközi hírű tanára sajnos 
rövidesen (1913. március 11.) meghalt. Utóda Bugarszky 
István, a II. Kémiai Intézet vezetője lett. Bugarszky az Ál
latorvosi Főiskolán kezdte, ahol Liebermann Leóval közös 
sikeres kísérletei külföldön is elismerést szereztek, amit 
csak fokoztak a Nernst mellett végzett vizsgálatai. 
Az MTA lev. tagjának választotta (1899) és az Állatorvosi 
Főiskola kémiai tanszékének vezetője lett. Alkotó korsza
ka azonban a tudományegyetemi II. Kémiai Intézet élén 
megszakadt. Gyanakvó, nehéz természete miatt sok ellen
sége akadt, megöregedve mind az emberektől, mind a tu
dománytól eltávolodott [11]. 25 év múlva nyugdíjba vo
nult, ez idő alatt vajmi kevés támogatást nyújtott Mauthner 
Nándornak.

A  tudományegyetemi I—III. kémiai tanszékek életében 
jelentős változást hozott az 1935-ös év, amikor is Winkler 
Lajos professzor nyugalomba vonult, Buchböck Gusztáv 
professzor pedig elhunyt (1935. október 1.). Winkler I. Ké
miai Tanszékét Széki Tibor szegedi professzor vezette to
vább, a III. Kémiai Intézet élére pedig Gróh Gyula mű
egyetemi kémiaprofesszor került (1936). Nem sokkal 
később, 1938-ban Bugarszky betöltötte a 70. évét és nyug
díjba vonult, majd 1941-ben meghalt. Az 1921-től Páz
mány Péter Tudományegyetem elnevezést viselő egyetem 
a kémiaprofesszorok kezdeményezésére 1938-ban átszer
vezte az I—III. kémiai tanszéket és a feladataikra utaló el
nevezésekkel látta el őket. Az I. Kémia Tanszék a további
akban Szerves és gyógyszerész-kémiai tanszék néven Széki 
professzor vezetésével folytatta munkáját a B épületben. 
AIII. Kémia Tanszék átköltözött az F épületbe, ahol a II. 
Kémia Tanszék megszűnt, illetve maradék része beolvadt 
a Gróh Gyula vezetésével megalakult Általános kémiai in
tézetbe. Harmadik kémia tanszékként felállították a B épü
letben az új Szervetlen és analitikai tanszéket az igen tehet
séges Szebellédy László professzor vezetésével.

Hivatalosan tehát szervezetileg a budapesti tudomány- 
egyetemen 1938-tól szerepelt szerves kémia tanszék, bár a 
szerves kémia tanítását rendszeresen már Széki professzor 
korábban beállította heti órarendjébe, és heti 5 órában adta 
elő. Mauthner harmadik professzora tehát Gróh Gyula lett, 
akivel igen jó kollegiális viszonyba került. Gróh jól ismer
te Mauthner tudományos munkáját, értékelte szorgalmát

mkl2004. 59. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM 297



1. ábra. Gróhné Molnár Margit kémiai kollokviumai a Pázmány Péter Tudományegyetem 1939-1940. tanév második felében

és kutatói szenvedélyét. Mint Mauthner akadémiai tagsá
gának egyik ajánlója sokra tartotta elért eredményeit. 
A második világháború kitörése alapjában véve a kémiai 
tanszékek munkáját az 1940-es évek első éveiben nem be
folyásolta. A tanrend szerinti előadások, gyakorlatok to
vább folytatódtak. Az 1943-1944. tanévben például a szer
ves kémiát az alábbiak szerint oktatták [12]:

Széki Tibor professzor a haladó bölcsész- és gyógysze
részhallgatók részére szerves kémiát heti 5 órában, gyógy
szerészi kémiát heti 2 órában tanított, vezette a kémiai és a 
szerves kémiai gyakorlatokat 15-15 órában, továbbá irá
nyította a doktori fokozatra készülők kutatómunkáját. Elő
adásait a B épület nagytermében tartotta. Ugyanott adta elő 
Kőnek Frigyes c. ny. rk. tanár is -  immáron közel fél évszá
zada -  az alkaloid kémia I—II. c. előadását, továbbá Müller 
Sándor magántanár az elméleti bevezetés és repetitórium

m k l

az organikus kémiai gyakorlatokba címmel heti 2-2 órás 
speciálkollégiumait. Az F épület földszinti tantermében 
pedig Mauthner Nándor c. ny. rk. tanár tartotta előadásait 
az organikus kémiából az első félévben az alifás vegyüle- 
tek kémiája, a második szemeszterben pedig a ciklusos ve- 
gyületek kémiája tárgykörben heti 2-2 órában a bölcsész- 
és orvoshallgatóknak.

Mauthner Nándor előadásait tehát a második világhá
ború utolsó éveiben is megtartotta. Pedagógiai munkájáról 
egykori hallgatói tudnának beszámolni, sajnos közülük 
már alig él valaki. Szerencsére egy-két tanítványával fel
vettem a kapcsolatot, és ők néhány kortársi adalékkal hite
lesebbé tették megemlékezésünket.

Gróhné Molnár Margit kutatóvegyész (Svájc) kéré
semre postafordultával küldött levelében a következőkép
pen emlékszik Mauthnerre:„A Pázmány Péter Tudomány
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egyetemen 1938-tól 1942-ig hallgató voltam a kémia, fizi
ka, valamint ásvány- és kőzettan szakon. 1939 nyarán az 
újpesti Mauthner Bőrgyár Rt. laboratóriumában Jány Jó
zsef vegyészmérnök vezetése mellett lehettem gyakornok. 
Ekkor ismerkedtem meg Mauthner Nándor fiával Mauth
ner Mihállyal, aki a gyár egyik irodájában dolgozott. Misi 
gyakran beszélt édesapjáról, kit nagyon tisztelt és szeretett. 
Elhatároztam, hogy majd hallgatni fogom Mauthner pro
fesszor úr előadásait, de előtte hallgatnom kellett Széki Ti
bort, aki az egész szerves kémiát adta elő két féléven át az 
1939-1940-es tanévben. Speciális kollégiumot csak ez
után volt logikus felvenni. Az 1940. tanév II. szemeszteré
ben jelentkeztem Mauthner Nándor Szerves kémia II. kol
légiumára és az év végén vizsgáztam nála (1. ábra). Nagy 
súlyt fektetett a szerves reakciók laboratóriumi előállításá
ra, különös tekintettel a különböző módon lehetséges kivi
telezésre és annak jelentőségére. Igen kedvesen reagált a 
feltett kérdésekre. Zárkózott ember benyomását keltet
te” [3].

Mészáros Miomir szerves kémikus, az ELTE ny. egye
temi docense az 1942-1943-as tanévben hallgatta Mauth
ner t. A földszinti tanteremben tartott előadásán 9-10 hall
gatónak adott elő. A félév végén kollokvált nála, a vizsgán 
Mauthner jóindulatú, de szigorú volt, nem volt könnyű ná
la vizsgázni. Laszlovszky József ny. egyetemi tanár emlé
kezete szerint az 1943-1944-es tanévet 1944-ben húsvét 
után, már áprilisban befejezték, mert elkezdődtek a légitá
madások, és májusban megtartották az év végi vizsgákat. 
A nyári hónapokban pedig a hallgatókat munkaszolgálatra 
vezényelték.

Mauthner Nándor lakását az egyetemhez lehetőleg 
közel választotta; az egyetemi almanach szerint 1937- 
1938-ban a VIII. kér. Kőfaragó u. 11. sz., 1940-ben a IV. 
kér. Veress Pálné u. 10. sz., 1941 és 1944 között a IV. kér. 
Ferenciek tere 4. sz. alatti ötemeletes bérházban lakott. 
Ez volt az utolsó lakása, mert 60 éve, 1944. május 21-én e 
házban, az emeletről leugorva véget vetett életének. A sors 
szeszélye nem kímélte a szerves kémiát előadó régi kollé
gáját, Kőnek Frigyes c. nyilv.r k. tanárt sem, aki a második 
világháború áldozataként 1945. január 27-én az ostrom 
alatt bombatalálat következtében vesztette életét.

Mauthner Nándor egykori sírját a volt Kerepesi, a mai 
Fiumei úti Sírkertben (34-10-15) ma már hiába keressük, 
az egykori parcellát azóta gyepesítették. Életművét dolgo
zatai őrzik, kérdés, hogy ezek a szerves kémia százéves 
fejlődése során ma még jelentenek-e számunkra valamit? 
A választ Bruckner Győző 1979-ben, születése centenáriu
mán tartott előadásában adta meg, amikor Mauthner Nán
dort így értékelte: .Amidőn most igaz tisztelettel és kegye
lettel idézem fel emlékét, meggyőződésem, hogy szen
vedélyes munkakedve és áldozatkészsége nem volt hiába
való. Mert ezt nemcsak maradandó értékű sok kutatási 
eredménye tanúsítja, hanem az is, hogy jövő generációk
nak példát mutatott az elhivatott önzetlen kutató magatar
tásáról”.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Móra László: Emlékezés Mauthner Nándorra születése 125. 
évfordulóján
Mauthner Nándor (1879-1944) szerves kémikus, az MTA 1. tag
ja (1934), a budapesti Tudományegyetem c. nyilv. rk. tanára 
egyetemi tanulmányait a zürichi műegyetemen végezte, ahol ve
gyészmérnöki oklevelet szerzett (1902), majd a genfi egyetemen 
doktorált. Ezután négy és fél évet Berlinben, az egyetem szerves 
kémiai intézetében dolgozott Emil Fischer vezetése mellett. Ha
zatérve a budapesti Tudományegyetem II. sz. Kémia Tanszékén 
oktatta a szerves kémiát speciális kollégiumban. 1911-ben ma
gántanár, 1930-tól címzetes nyilvános rendkívüli tanárként taní
totta a bölcsész- és orvostanhallgatókat két féléven át heti két órá
ban. Közben igen sok értekezésben közölte kutatásai 
eredményeit a német és a magyar szakfolyóiratokban. Különösen 
a glükozidokkal, az acilvándorlással, gyűrűbontással és keton- 
szintézisekkel foglalkozott.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 295 (2004)]

SUMMARY

L. Móra: Academician Nándor Mauthner Was Born 125 Years 
Ago
The article reviews professor Mauthner’s path of life 
(1879-1944). Professor Mauthner was graduated in Zurich Uni
versity (1902) and got doctorate degree from Geneva University. 
He worked four and half years in the organic chemistry institute 
of Berlin University under professor Emil Fischer. After return
ing to his homeland he was promoted as professor of organic 
chemistry in Budapest University. In 1934 he became a member 
of HAS. Published numerous articles in German and Hungarian 
journals. His main research areas were glucosides, acil-migra- 
tion, ring decomposition, and synthesis of ketones.
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Száz éve kezdődött el az oktatás a Műegyetem 
budai „Ch” épületében

Határozat új műegyetemváros létrehozásáról

A Műegyetem története folyamán a főváros több területén 
teremtett otthont. Az I., V., IX. kerületi bérlemények után 
végre Steindl Imre építész vezetésével a VIII. kerületben fel
épült a „pesti Műegyetemváros” négy egyetemi palotája. 
Az egyetem fejlődésével -  a hallgatói létszámnövekedés, új 
szakmai laboratóriumok felállítása okán -  ismét új területen 
indították el az építkezést. A „budai műegyetemváros” első 
egyetemi palotája a híresen szép „Ch” épület, mely hasz
nálatba vételének idén ünnepeljük 100  éves évfordulóját.

Az Egyetemi Tanács 1897-ben Pesten a Múzeum körúti 
műegyetemi palotában határozta el (XXV. te.), hogy az új 
Műegyetemvárost a lágymányosi területen hozza létre. 
Ez időben az Egyetemi tanács tagjai olyan kiválóságok 
voltak, mint Lipthay Sándor e. i. rektor, elnök, Pecz Samu, 
Jónás Ödön, Réíhy Mór dékánok, Ilosvay Lajos, Asbóth 
Emil, Klein Gyula prodékánok, Tötösy Béla gazdasági elő
adó, Bielek Miksa, Nagy Dezső, Kherndl Antal, Schuller 
Alajos, König Gyula, Rauscher Lajos, Csiky Kálmán, 
Czigler Győző, Rejtő Sándor, Lázár Pál, Zipernowszky 
Károly, Gaál Jenő, Witmann Ferenc, Bánki Donát, Czakó 
Adolf, Kürsách József ny. r. tanárok, az egyetem kiemelke
dő professzorai.

Földterületek kisajátítása Budán, 
a Lágymányoson

A lágymányosi egyetemi terület 1930-ig közigazgatásilag 
a tabáni területhez tartozott és az I. kerület jelzését, viselte 
címfeliratában. A XI. kerületi utcatábla-megjelölés végül 
is csak 1934-től számítható.

A „Lágymányos” a közhiedelemmel ellentétben nem 
összetett szó, keletkezése az 1860-as évekre tehető. A Gel- 
lért-hegy körül a Tabán déli részén délszláv menekülők te
lepedtek le. A kolónia élén katonai parancsnok állt, a rác 
hadnagy. A hadnagyi rangot „leutnant” szóval jelölték a 
császári hadseregben. Ez a „leutnant” szó torzítottan rácul 
„latymann”. A hadnagy földjeit „latymanyos”-nak, azaz 
„lágymányos”-i földeknek nevezték. A hadnagy földterü
letéhez tartozott a későbbi elnevezéssel jól ismert „Nádor
kert” is (a nádor tulajdona lett a több mint 88  holdas terü
let a dunai szigettel). A Nádor-kertet 1879 után Légrádi 
Károly nyomdakirály vásárolta meg. Zöldséget, spárgát 
termesztettek, és a Nádori sajtóház üzletében árusították 
(spárgatermesztési könyvet is írt).

Lechner Gyula (1841-1914) festőművész 1880-ban ké
szült festményén (megtalálható a BME Mezőgazdasági 
Gépek Tanszékén) a régi Lágymányos kép-horizontját vas- *

* művészettörténész, Budapest
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úti töltés, vaspálya jelöli, füstölgő mozdonnyal, kocsisor
ral. A vasút új csoda volt abban az időben, 1877-re készült 
el. A vaspálya előtt a falu házai láthatók kis templommal, 
magtárakkal, melyek a szántóföldről betakarított termé
nyek számára épültek, arrébb gyárkémények, gyárak vehe
tők ki. A korabeli térkép „kőolaj-finomító gyárat” jelöl 
meg (helyét a mai Karinthy Frigyes és az Irinyi utca között 
határozhatnánk meg), amely a magyar ipartörténet érdekes 
eleme, a petróleumvilágítás, a cséplőgépek, a szekerek, a 
petróleumfélék és a kocsikenőcsök előállításának idősza
kából. A festmény előterében pallón ruhát mosó asszony 
látható. A kép középső tere hepehupás föld: Lágymányos 
aranybama földje, melyet az áradások szeszélye rögössé, 
egyenetlenné gyúrt.

A lágymányosi területre az első műszaki jellegű terv a 
millenniumi ünnepség alkalmával készült: 1892-ben Kol- 
benbeyer Gyula ipari, közlekedési, mezőgazdasági gép
csarnokot tervezett ide. A Holt-Dunával, gáttal, szigettel 
azonban nem tudott mit kezdeni (a tervrajzot az 1892-es 
Technológiai Lap közölte). 1896-ban Somossy Károly, 
Gerster Kálmán építésszel, romantikus szórakozónegye
det tervezett a lágymányosi Holt-Duna területére, melyhez 
a kőolaj-finomító gyár épületeit is feldíszítették. Először 
„kis Velencére” gondoltak, majd végül „konstantinápolyi 
szórakozónegyed” jött létre. Kábelvezetékeket helyeztek 
az oszlopos faházakra, és esténként 10 0 0 0  ívlámpa fénye 
világította be a területet. Jellemzői: szökőkutak, csónaká- 
zási lehetőség, zene, színkör, jelmezes felvonulás, keleti 
iparműhelyek termékei, szőnyegek, borostyán ékszerek, 
üvegfestészet. De Edison találmánya a Cinematograf sem 
hiányzott! A fényképész pavilonban pedig Uher Ödön örö
kítette meg a nagyérdeműt. A tarka látványosságnak, az 
„arany öböl” szépségének a viharok, és a szúnyograj-ára
datok vetettek véget.

Az 1897. évi XXV. te. nyomán az Egyetemi Tanács a te
rület felmérésével, telek vásárlásával, a területen lévő épü
letek bontási munkálataival és a szükséges feltöltési mun
kák lebonyolításával Czigler Győzőt bízta meg. A meg
vásárlás előtti állapotot Lampel Róbert 1896. évi térképe 
mutatja (7. kép). 1900-ban Czigler Győző építész arról szá
molt be az egyetemi tanácsnak, hogy a Lágymányoson ki
szemelt telkeket megvásárolták az egyetemnek. Abban az 
időben a szóban forgó terület a főváros I. kér. Tabán város
részéhez tartozott. Határvonala: Ó-Promontori út (ma Bu
dafoki út), Híd tér (ma Gellért tér) és a „Holt-Duna” men
tén húzódó földút, vagyis „parti út” volt. Ezt a háromszög 
alakú földterületet két földút tagolta, melyeken a Promon- 
tori útról a Holt-Dunát lehetett megközelíteni (később e kis 
utak a terület összevonásával szűntek meg).

A Műegyetem tulajdonává vált földterület nagy részét a 
Hatsik testvérek fakereskedő cégétől, Haas Simon építész-
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1. kép. Helyrajzi térkép 1896-ból Lampel Róbert térképésztől

vállalkozótól, Olay Szilárd budai ügyvédtől és Havas Sán
dor gépgyárostól vásárolták. A további terület a főváros és 
a Fővárosi Közmunka Tanács tulajdonából került adásvé
teli szerződéssel a Műegyetem birtokába. A Havas famíli
ától vásárolt volt szeszgyár és több mint 3 hektáros terüle
te az egyetemi építkezést is kiszolgálta, Czigler ennek 
helyiségeibe költöztette pesti építési irodáját, és ide szerel
tette be ideiglenesen az első telefonvonalat (5901), amely 
azután a „Ch” épületbe került.

Czigler, az egyetemi város építője

Czigler Győző megnyerőén szép beépítési tervrajzot (2. 
kép) készített elegáns épületekkel. A budai rész építészeti 
kultúráját akarta gazdagítani, másrészt az építkezéskor a 
legnagyobb virilisták, vagyis adófizetők, gyárosok, polgá
rok anyagi segítségére számított a berendezés, laborok és a 
könyvtárfelszerelés létrehozásához. Tervrajza az 1900-as 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében jelent 
meg, a nyomatokat pedig az Iparcsarnok, a Nemzeti Casi- 
no, a Városháza és a pénzintézetek előcsarnokába helyez
ték közszemlére. Az eredeti tervrajzok (több mint húsz da
rab) az 1900-as Párizsi Világkiállításra kerültek, hogy a 
felsőoktatás és egyben Magyarország fővárosának építési 
programját bemutassák. A szépséges látványterv aranyér
met szerzett Cziglernek. Itt nyert Grand Prix elismerést a 
Bánki-motor is, továbbá Wartha-Zsolnay „gubbiói lüszte- 
re”, vagyis fényes fényű eljárással készült kerámia tárgyai.

Az építkezést Czigler egyidejűleg három vonalon indí
totta el. Ezek a „chemia épület” alapozása, építése, a Holt- 
Duna egy részének feltöltési munkálata a főépület alapozá
sa érdekében, végül pedig a vásárolt földek egyesítése, 
bejegyeztetése 5534 helyrajzi számon (a H.R.Sz. 5534 táb- *

* Az egyszerű kifejezés a kémia karra a legjellemzőbb. Ők írták először a régi 
„szakosztály” szó helyett a „kar” (= fakultás) szót. Ők jelölték egyetlen szóval 
„Műegyetem” 1934-től a hosszú elnevezést. Különben is az 1864. évi 7. te. 
a nádori jogkört eltörölte, így 1934-ben anakronisztikus jellegű az egyetem 
elnevezésébe a „nádor” szó beiktatása.

2. kép. A „budai Műegyetemváros” látványterve Czigler Győző építész
től. Fotó: Díváid Károly

la ma is látható a főépület főbejáratán). Tulajdonképpen 
városteremtő munka lett Czigler feladata.

Az 1902. évi XVII. te. jóváhagyása alapján indult el a 
„Chemia épület” = „Ch” építése a vásárolt földterületen, 
egy építkezés közbeni állapotot Díváid Károly fényképe 
mutat (3. kép). Földfeltöltési munkákkal kezdődött az épít
kezés azokkal a cégekkel, mesterekkel, akik már a pesti 
műegyetemi építkezésben (a Múzeum krt. és Eszterházy u. 
közötti terület) elismerésre méltóan működtek. Az épület
1904-ben készült el, és ekkor került a főhomlokzatra a 
„Műegyetem” szó*, pontosabban a „Kir. József Műegye
tem” névfelirat (a szép kupola a II. világháború alatt sem
misült meg).

Az építkezés kezdeti évében, 1902-ben a Fővárosi Köz
munkák Tanácsa (FKT) a Promontori út elnevezését Buda
foki útra változtatta.

Az Építő Ipar Műszaki Hetilap egyik 1904. évi száma 
írja: Hauszmann Alajos rektori beszédében kiemelte, hogy 
a Műegyetem életében az új chemia épület ez évben hasz
nálható. Ilosvay Lajos és Wartha Vince már az új modem 
kellékekkel felszerelt termekben adhatnak elő. Czigler
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3. kép. A „Ch”, a Könyvtár és a Főépület építése. A kép bal oldalán 
a bontott szeszgyár látható. Fotó: Díváid Károly

Győző építész műegyetemi tanár tervezte épület teljesen 
kész és gyönyörű palota képét mutatja (4-5. képek). „Az 
egész telep lelkét 1902. év augusztus havában adták át az 
építő irodának; a földmunkát pedig szeptember 2 0 -án 
kezdték meg; a falak betonalapja 1903. év első napjában 
készült el; a falakra 1903. évi június 13-án tűzték ki a zöld
ágat, az építkezést pedig teljes fölszereléssel együtt f. hó 
15-én fejezték be.”, azaz 1904-ben.

A „Ch” épület kerti oldalán a két emelet között öt szép 
domborműdísz a kémia és tudomány kiemelkedő szemé
lyeit ábrázolja. Az épület díszítése: Wartha Vince, Czigler 
Győző, Zsolnay Vilmos fia Miklós és Hauszmann Alajos 
rektor akarata alapján valósult meg. A kör alakú, éremke
ret formában komponált magas dombormű, a Zsolnay- 
gyár alkotása. Az anyag „mázatlan kemény kőanyag” = 
pirogránit, melyet kifejezetten épületdíszítésre kísérletez
tek ki, időtálló értékűre -  ez a párizsi világkiállításon arany
érmet nyert az új anyag. A dombormű alkotója Marchenke 
Ferenc (műterme VII., Rózsa u. 18. sz. házban volt).

Az öt kémiatudóst, Antoine Laurent de Lavoisier 
(1743-1794) francia vegyészt, Jöns Jacob Berzelius 
(1779-1848) svéd kémikust, Michael Faraday 
(1791-1867] angol kémikust, August Wilhelm Hofman 
(1818—1892) német kémikust, és Georg 'Lunge 
(1839-1923) német kémikust, analitikust még életében ér
te az a megtiszteltetés, hogy portréja az épület portrésorá
ba került.

Az eddig említetteken kívül több ritka történeti emlék 
kapcsolódik a „Ch” épülethez. Meg kell említenünk a meg
rakott kocsik mérlegelésére szolgáló, kocsifeljáróval épí
tett hídmérleget, amit a vegyészek kérésére a Danubius- 
Schöninhen-Hartmann Egyesült Gépgyár Rt. állított fel 
több gyáros anyagi segítségével (a rakománymérés bevé
telt jelentett a vegyészkarnak). A hídmérleget a II. világhá
ború után távolították el.

A „Ch”-hoz tartozik még a fold alatti vegyszerraktár, 
melyet nyári időben csőrendszerrel ellátott vízsugárral hű- 
tenek folyamatosan.

Az 1904/05. tanévben órarend szerint kezdődött el az 
oktatás a „Ch” palotában. A meleg őszi időben az ünnepi 
évnyitó helyileg az épületet övező belső kertrészben zaj
lott. Akkor még park nem volt, annak kiépítése, fásítása 
1909-re valósult meg a csodaszép kovácsoltvas kerítéssel, 
kapukkal, kandeláberekkel.

1921-ben alakult a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület. 
A „Ch” épület lábainál, a Duna szintjén hozott létre 
Aeroexpress Rt. repülőgép-parkolót, melynek létesítése 
napjainkban szinte mesének tűnik. Mint ahogy az is, hogy 
eredeti Csonka autókonstrukció parkolt az egyetemi kan
deláberek fényei alatt a hallgatók nagy örömére.

Külön tanulmányt igényelne a gyönyörű műegyetemi 
park, melyet Pecz Armind cs. és királyi udvari kertész ké
szített (Pecz Samu építész rokona). Pecz Ármin egyben a 
fa- és kertésziskola vezetője volt. A Nádor-kertből terüle
tet bérelt, hogy értékes facsemeteféléket nemesítsen, híres 
növényeiből külföldi eladásra is került.

Az ívlámpák jóval öregebbek, mint a „Ch” épület, mert 
az opálos fényű, fémhálóval övezett világítótestek először a 
„pesti műegyetemváros” épületeit ékesítették. A Ganz és 
Társa legújabb terméke volt. Igaz, felszereléskor vállalta, 
hogy Budára költözéskor átszereli az új épületekbe a fény
testeket -  ez az egyezség az 1882-es évben születhetett. 
A chémikusok ívlámpa tekintetében nagyon konzervatívok 
voltak, az induló „Tungsram” villanykörte időszakban sem 
váltak meg ívlámpáiktól, így a „Ch” fénytestei a II. világhá
borúig világították a nagy előadót. A cserére csak a háború 
után került sor, mivel háborús kárt szenvedett a „Ch” épület.

Czigler Győző kézi csengőt tervezett 1882-ben gazdag 
díszű talapzattal a műegyetem számára. Az értékes csengő 
hangjára kezdődött a tanácsülés és a jegyzőkönyv írása 
merített vízjeles papíron.

4. kép. A „Ch” palota 
és az „evariszkusz” 

ház 1905-ben 
a Gellert térről. 

Fotó: Díváid Károly
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A csengő palástfelületét négy koszorúval övezett címer 
ékesíti, az egyetem négy karát jeleníti meg: az Építő-, Épí
tész-, Gépész- és Vegyészkarokat. A csengőtalapzat négy 
szimbolikus nőalakja szintén a négy oktatási kart ábrázol
ja, melyet még a tárgyak is megerősítenek: faragott kő-, 
mérőzsinórjón oszlopfő, fogaskerék, körző, lombikok.

Hauszmann 1905-ös főépület látványtervének előképe 
bizonyosan Czigler antik szépségű kézi csengő kompozí
ciója lehetett. Ugyanis a főépület bejáratát díszítő négy 
egészalakos szobor és a karokat kifejező attribútumok esz
mei kompozíciója a csengő díszére vezethető vissza.

A csengő létrehozása valóságos csoportmunka: a gipsz
mintát Feszi Frigyes készítette, öntését a Schlick-féle gép
gyár végezte, anyaga a legfinomabb harangérc, öntés utáni 
csiszoló-cizelláló munkát Herpka „érczesztergályos” csi
nálta.

1904-ben indította el Czigler Győző az „F”, fizikaépü
let építését, a Budafoki út és Bertalan utcai sarokterületen. 
Egy év múltával azonban, 1905. március 18-án -  ötvenöt 
éves korában -  elhunyt, és az új lágymányosi kémiai épü
let előcsarnokából búcsúztatták az akkor már Gellért tér 4. 
számmal jelölt épületben, 1905. március 28-án.

A fővárosi gáztársaság engedélyt kért a főváros vezető
ségétől, hogy a gyász napjain végig világíthassanak a gáz
kandeláberek, falikarok. Búcsúszavakat Hieronymi Károly 
mérnök, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet elnöke 
mondott.

A „Budai műegyetemváros” építése

A „Budai műegyetemváros” első kilenc épületét három épí
tészmérnök teremtette meg. Czigler építette a Chemia és Fi
zika épületeket, Hauszmann a nagy főépületet (a központi 
épületet), Pecz Samu a díszes könyvtárépületet, a főépületet 
és a könyvtárt összekötő, gránitoszlopokon álló zárt folyo
sót, a Műszaki mechanika épületét, a Mechanikai technoló
gia épületét, a Géplaboratóriumot, a kazánházat és az ob
szervatóriumot (ez utóbbi a II. világháborúban semmisült 
meg). A könyvtár egy emeletének elhagyásáért, kárpótlás
ként óratorony létrehozását kérte az egyetemi tanács azzal a 
gondolattal, hogy a hallgatóság igazodjon az időmérőhöz, az 
óra állása azonban sok derültségre adott okot.

Az egyetemi terület köré kőalapozású, pillérekkel erő
sített kovácsoltvas kerítés épült 1907 és 1909 között.

Végleg lebontották a szeszgyár Promontor út felé eső 
falát, és a gyár 1838-as évszámmal jelölt árvízjelző emlék
tábláját Pecz Samu ekkor helyeztette a műegyetemi kerítés 
egyik könyvtár felé eső kerítéspillérébe. A Szeszgyár 
ezidőben az első Magyar Iparbank (alapítás 1864) tulaj
donában volt (elnöke báró Eötvös József, alelnöke 
Conlegner Károly, a műegyetem egyik alapító tanára majd 
rektora).

A kovácsoltvas kerítést 14 kovácsoltvas kapu tagolja. 
Régi fotókon látni, hogy a faragott oszlopokat díszes kan
deláber ékesítette. Két szabadon álló ötágú gázkandeláber 
világított a „Ch” Gellért téri részen, melyet napjainkban 
préseltek a Budafoki út bejáratához. A művészi kovácsolt
vas munkát az a Jungfer Gyula mester készítette, aki a vár
ban lévő sikló melletti gyönyörű kovácsoltvas térrácsot al
kotta. A kőlábazatú kerítés építési időszakában készült el a 
kétszintes Duna-parti út is. 1909. május 18-án a 899. sz. 
rendelettel az FKT a felső szintet „Műegyetem rakpart
nak nevezte el, az alsó szintet pedig „Gellért rakpartinak 
(megemlíthető, hogy a Műegyetem szó 1862-ben került 
először az intézet pecsételőjére).

Az építkezés befejezését szimbolizáló, „A Királyi Jó
zsef Műegyetemi Épületének Zárókő Okmánya” feliratú 
bronzhengert és okmányt 1910. március 25-én helyezték el 
a főépület I. emeleti tanácstermének bejárati falába. A 47 
cm hosszú, 96 cm átmérőjű, történeti értékű bronzhengert 
a műegyetem levéltára őrzi. Az okmány a háborús idő
szakban elveszett, szövegét azonban az 1910-es Évkönyv 
megőrizte számunkra. Amikor a tíz műegyetemi épület el
készült, fényes ünnepséget tartottak, melyre meghívták a 
világ nagy műszaki egyetemeinek képviselőit. A tájékoz
tatás érdekében az egyetem vezetősége a leghíresebb klisé
metszővel készíttette el a budai „egyetemváros” első tér
képét (6. kép). Az 1909-ben készült térképet id. Weinwurm 
Antal (1845-?) készítette, és aláírásával is ellátta. A meg
bízatás időszakában a művész „három- és négyszínnyomá
sú klisé” készítését is végezte; ami tudvalevőleg az építé
szeti tervrajzok sokszorosításakor követelmény volt abban 
az időben.

mkl2004. 59. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM 303



6. kép. A „Budai Műegyetemváros” első térképe 1909-ből 
(id. Weinwurm Antal metszete).

„Műegyetem-kávéház”

A „Ch” épülettel szemben, a Gellért tér 3. alatt nyílt meg
1905-ben a „Műegyetem-kávéház”, mindennapi néven 
„evariszkusz-ház”, amely a nagy műszaki megbeszélések 
„szent helye” lett.

A házat evariszkusz-háznak is nevezték, mert alapozá
sakor itt ötszáz ezüst dukátot, evariszkusz-kincset találtak, 
a leletet ma a Nemzeti Múzeum őrzi. A nagyméretű budai 
sarokház tulajdonosa Wellisch Sándor és Gyula okleveles 
mémökvállalkozó volt. Ők mindig tudták munkalehető
séggel segíteni a műegyetemi hallgatókat, vagy a fiatal 
mérnököket a fővárosi építkezések víz-, csatorna-, gáz-, 
villamosvilágítás-munkálataiban. A ház földszinti traktusa 
kávéház, vendéglő és sörcsamok gyanánt működött; amit a 
figyelmességéről híres Fiedler István, majd Gusztáv veze
tett. Hirdetésükben az épületet a „technikusok találkozó- 
helyének” nevezték és „MAFC Asztal” is található volt ter
meikben (technikus = műszaki fiatal).

Az asztaltársaságok témái a gyártmányok, gőzgépek, 
robbanómotorok, szilárdságvizsgáló műszerek, alkatrész- 
csere, továbbá elektromos, kémiai jelenségek fejben szá
mított, papírra vetett jelei voltak. Vizsgaidőszak előtt itt 
zajlottak a nagy „correpetálások” is.

A fotók, fotómasinák témaköre Wartha Vincéhez 
(1844—1914), a kémia professzorához kapcsolódott, ő volt 
a szakköri fényképkiállítások egyik zsűritagja az egyete
mek csoportos kiállításain is. Kerámia-, érem-, ásványcse
reberével és írógépszaktanács-kérés érdekében keresték. 
Wartha nagy gyűjtő volt (gyűjteményei a főváros múzeu
maiba kerültek).

A  Fiedler család vezettette be az első budai kávéházi te
lefont, amelynek száma 1-34 volt.

Díváid Károly, fővárosunk híres fotósa örökítette meg a 
Gellért téri „Ch” palotát és a Műegyetem-kávéház 
épületét, Monostori mester meg levelezőlapon sokszorosí
totta. Rajta a vevőcsalogató ajánlat is: „írás helyben!, pos
tázása a Fiedler család gondja”.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Pedroni Emma Anna: Száz éve kezdődött el az oktatás a Mű
egyetem budai „Ch” épületében
A „budai műegyetemváros” első egyetemi palotája a híresen szép 
„Ch” épület, mely használatba vételének 100 éves évfordulóját 
ünnepeljük. Az építkezés az 1897. XXV. te. alapján földvásárlás
sal indult. A tervrajzot, látványrajzot Czigler Győző készítette, 
melyet az 1900-as Párizsi Világkiállítás zsűrije Grand Prix érem
mel jutalmazott.
Földfeltöltési munkákkal 1902. évi XVII. te. alapján indult az 
építkezés azokkal a cégekkel, mesterekkel, akik már a pesti mű
egyetemi építkezésben (a Múzeum krt. és Eszterházy u. közötti 
terület) elismerően működtek. A „Műegyetem” szó először Bu
dán a „Ch” épület homlokzatára került, és az oktatás az 
1904-1905 tanévben a kémiahallgatókkal indult el a feledhetet
len nagy előadóban, a kísérletezések pedig a laboratóriumi ter
mekben.
A további építkezések Hauszmann Alajos és Pecz Samu vezeté
sével folytak. Az 1909-1910-es tanévben végül is kilenc épület 
elkészültével „zárókő” ünnepséget rendeztek nemzetközi szak
emberek, rektorok, hallgatók meghívásával. Ez a „budai Mű
egyetemváros” ünnepi átadása volt, ahogy nevezték a Pestről va
ló átköltözés időszakától.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 300 (2004)]

SUMMARY

E. A. Pedroni: Education Started One Hundred Years Ago in 
the Buda „Ch” Building of Budapest Technical University
The first hall of the Buda university town in Hungary, the 
famously beautiful „Ch” (Chemistry) building has been erected 
one hundred years ago. Works started with land purchase. Plans 
were prepared by arhitect Gy. Czigler and deserved a Grand Prix 
from the 1900 Paris World Expo.
Construction works started with land filling with the participation 
of the Pest University site's builders. Expression „Technical Uni
versity” appeared first time in the facade of „Ch” building. Edu
cation and experimentations for the future chemical engineers 
started in the 1904 to 1905 session in the large auditorium and in 
the laboratories.
Further construction works of the Buda University town were 
directed by architects A. Hauszmann and S. Pecz. In the 1909 to 
1910 session 9 building have already been erected and a head
stone was layed with the participation of international experts, 
rectors and students. The event was called the ceremonial deliv
ery of the Buda Technical University Town.
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Krakkolókemencék matematikai modellezése 
és számítógépes szimulációja

GÁL TIVADAR* 
LAKATOS G. BÉLA**

Bevezetés

Az olefinek előállításában kulcsszerepet játszó pirolízis 
kemencék üzemeltetését jelentősen befolyásolja a nyers
anyag összetétele, ill. annak változása. Különösen igaz ez 
akkor, ha a nyersanyag részben vagy egészben az olefin- 
gyártás során keletkezett melléktermékekből kialakult 
frakció. Ezen frakció összetétele részben a benne lévő telí
tetlen vegyületek részleges, ill. teljes hidrogénezésével, 
részben pedig más /pl. vásárolt/ frakciók hozzákeverésével 
módosítható. A pirolízis kemence termékkihozatalai ter
mészetesen az üzemeltetési paraméterek változtatásával is 
befolyásolhatók.

A termelési célokkal összhangban lévő üzemeltetési 
stratégia kialakítása végeredményben olyan sokváltozós 
műszaki probléma megoldását igényli, amely pusztán az 
elméleti modellezés szintjén nem valósítható meg. A prob
léma komplex analízise -  amelyben a vegyészmérnöki tu
domány ismeretein alapuló matematikai modellezés társul 
a működő rendszer mérési adatait feldolgozó eljárással -  
lehet az egyik járható út az üzemeltetési stratégia tudásbá
zisának kialakításában.

Ezen cél eléréséhez a gyakorlati hátteret a Tiszai Vegyi 
Kombinát Rt. Olefingyárában 1999 óta működő, a 
recirkuláltatott és hidrogénezett C4/C5-frakciót pirolizáló 
kemence és a kialakított mérő-adatgyűjtő rendszer -  rész
ben, mint adatbázis -  teremtheti meg, amely a folyamatot a 
hidrogénezésre kerülő frakció mintavételezésétől a pirogáz 
analíziséig követi nyomon. A statisztikai elemzéseken túl
menően a feladat része a műveleteket az elérhető legna
gyobb pontossággal leíró modellrendszer kialakítása.

C4/C5-elegy termikus krakkolásának 
modellezése

A szénhidrogének hőbontásának tanulmányozása több 
mint 70 éve a petrolkémiával foglalkozó kutatások egyik 
fő témája. A bomlási reakciók mechanizmusának értelme
zése terén nagy előrelépést jelentett, amikor az 1930-as 
évek elején Rice és Herzfeld kimutatta, hogy a szabadgyö- 
kös láncmechanizmus is vezethet elsőrendű bruttó kineti
kához. Az általuk kifejtett, majd 1943-ban Kossiakov és 
Rice által a gyök-izometriával kibővített szabadgyökös 
láncelmélet évtizedekig serkentőleg hatott a kutatásokra. 
[3, 4]. Az utóbbi évtizedekben, a modem kísérleti eszkö
zökkel végzett kutatások is igazolták a szabadgyökös lánc

* Tiszai Vegyi Kombinát Rt., Tiszaújváros, galt@tvk.hu
** Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék, Veszprém

mechanizmus alapvető hipotéziseit. Az alkalmazott kuta
tások terén a pirolízis-alapanyagok, a reakciókörülmények 
és a termékeloszlás közötti összefüggések, valamint a fo
lyamatirányítás optimális körülményeinek meghatározása 
és a pirolizáló reaktorok leírására alkalmas modellek ki
dolgozása képezik a kutatások fő tárgyát. A számítástech
nikai eszközök rohamos fejlődése az utóbbi évtizedekben 
lehetővé tette a hőbontás folyamatának a modellek alapján 
történő szimulációját.

Egy folyamat matematikai modellezése általában há
rom lényegi lépésből áll: a folyamat lehető legteljesebb és 
legpontosabb fenomenológiai leírása, a különböző fizikai 
és kémiai lépések matematikai összefüggésekké történő át
alakítása és végül, de nem utolsósorban az egyenletrend
szerek numerikus megoldása. A részecskék és a reakciók 
nagy száma, valamint a mechanizmusokban rejlő bizony
talanságok következtében az első két lépésnél nagyon kell 
ügyelni az egyszerűsítések elfogadható mértékére. A piro
lízis kemencék modelljeinek mindenképpen tartalmazniuk 
kell az anyag- és energiamérleg egyenleteit, az anyagok fi
zikai és kémiai tulajdonságait, a kemence jellemzőit és a 
csőreaktorban áramló közegek dinamikáját. A folyamat 
szimulációja a felépített matematikai-kinetikai modell 
alapján már a tervezés fázisában elengedhetetlen az opti
mális és gazdaságos üzemvitel kialakítása szempontjából. 
Lehetséges azonban a már működő folyamatra is „ráépíte
ni” egy olyan irányítórendszert, amely képes a meglévő 
körülmények és feltételek optimalizálására.

A szénhidrogének termikus krakkolásának kinetikán 
alapuló modelljei alapvetően három csoportba sorolhatók: 
empirikus, molekuláris és mechanisztikus modellek. Ma 
már általánosan elfogadott szemlélet, hogy csak a gyökös 
mechanizmuson alapuló mechanisztikus modellek képe
sek megfelelően visszaadni a hőbontási folyamat során le
játszódó jelenségek komplexitását és flexibilitását. A fo
lyamatot elemző kutatók többsége egyetért abban is, hogy 
a reakciók döntő többsége a szabadgyökös mechanizmus 
szerint játszódik le, de nem szabad figyelmen kívül hagyni 
bizonyos molekuláris reakciókat sem [5, 10, 11].

A C4/C5-elegy hőbontása valahol a határán van azon le
hetőségeknek, amikor még egy teljes reakcióhálót lehet 
készíteni az egyszerűsítési szabályok alkalmazása nélkül. 
Nem szabad viszont figyelmen kívül hagyni a hasonlósági 
szabályokat, mivel ezek nélkül a kinetikai paraméterek 
meghatározása rendkívül bizonytalanná válik. A teljesség 
igénye nélkül csak néhány példát említünk: a hidrogénel
vonással járó reakciók esetében a reakciósebességi állandó 
egy hidrogénatom esetében csak az elvonó gyöktől és a 
hidrogénatom típusától függ, a frekvenciafaktor pedig füg
getlen az elvont hidrogénatom típusától is; a kettős köté-
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sekre addicionálódó gyökök esetében pedig a sebességi ál
landó csak a gyöktől és a kötés helyzetétől függ [12, 13, 
14]. Természetesen felvetődik a szekunder reakciók leírá
sának szükségessége és pontossága is: a koksz képződésé
nek bizonyos reakciói pontosan leírhatók, a polikondenzá- 
ciós reakciók mechanizmusának terén viszont jelenleg is 
intenzív kutatások folynak.

Maga a termikus krakkolás folyamata az alábbi mérleg
egyenletek segítségével írható le:

dt k=i 
i = l - > N c,k = l - > N

dx

f  K
> C cÁ-t p‘ i

VM

dT(x,t) N,

(  xc
— V y C cP< 1

dt

AdT(x,t)
»=í dx

=  £ ( - A H , > ,  (c > r)
:=1

+  Ö (m )

( 1 )

(2)

az alábbi kezdeti és határfeltételek megjelölésével:

C;(*,0)=c,0(x) i= \^ N c, T(xfi)=T0(0) 
ct(0,t)=cim(t) i= l^ N c, T(0,t)=Tin(t),

ahol: c; -  koncentráció; rk -  reakciósebesség; v -  áram
lási sebesség; Cp -  fajhő; T -  hőmérséklet; Hk -  
reakcióhő; Q -  bevitt hőmennyiség.

A jól ismert differenciálegyenletek megoldása két spe
cifikus problémát vet fel: az egyik, hogy mivel nem min
den kiindulási feltétel ismert, a megoldáshoz iteratív mód
szerek szükségesek; a másik az egyenletek merevsége, ami 
a kinetikai paraméterek értékeinek igen széles tartományá
ból és a szabad gyökök eltűnésének nagy sebességéből 
adódik — vagyis a numerikus integrálást csak nagyon kis 
lépésekben lehet elvégezni [1, 2]. A kemence modellezé
sének logikus kiindulási pontja az alapanyag és a termékek 
összetételének részletes elemzése és jellemzése volt. Ezek 
ismeretében lehetett meghatározni a reakciók és az azok
ban részt vevő részecskék számát.

A TVK Rt. 1975 óta működő, a német Linde cég által 
szabadalmazott technológiájú Olefingyárában 1999-ben 
lépett üzembe az a kemence, amely a hidrogénezett és 
recirkuláltatott C4/C5-frakciót pirolizálja, és amelynek a 
modelljét készítettük el. A hidrogénezés előtt, a bontott gá
zokból szétválasztott három C4- és C5-áramot gyűjtenek 
össze. A hidrogénező reaktorból való kilépést követően -  a 
kemencébe történő belépés előtt -  lehetőség van vásárolt 
«-bután, vagy C5-kondenzátumok bekeverésére is az alap
anyagba, ami az elmúlt években a gyakorlatban is rendsze
resen előfordult. Az alapanyag-összetételekből kiindulva 
lehetett elkészíteni a reakcióhálót, amelynél -  a mecha
nisztikus modellezés lépéseit követve -  minden lehetséges 
reakciót figyelembe vettünk. A reakciósebességek felírá
sához szükséges kinetikai paraméterek (aktiválási energia

mkl

és frekvenciafaktor) összegyűjtése volt a következő lépés 
a modell elkészítésénél. A publikált szakirodalomban ezek 
az adatok a C4-szénhidrogénekig bezárólag gyakorlatilag 
minden reakcióhoz megtalálhatók; a külön dolgozó kuta
tók által közölt adatok is szinte teljesen megegyeznek. 
A C5-szénhidrogéneket illetően már jóval kevesebb adat 
lelhető fel, a C6-ra pedig szinte semmit nem találtunk. 
Az általunk készített reakcióháló 225 reakciót tartalmaz, 
54 kémiai vegyület részvételével. Ezek közül 131-hez ta
láltunk kinetikai adatokat; a többit a hasonlósági szabályok 
alapján, első lépésben becsültük. A hasonlósági szabályo
kon túlmenően jelentős segítséget adott a krakkóit gáz ösz- 
szetétele -  ez utóbbi alapján lehetett pl. felállítani a benzol 
és a toluol képződésének reakcióit, mivel ezeket a labor

1. táblázat
A reakcióháló egy részlete a publikált és becsült 

kinetikai paraméterekkel

Ssz. Reakció A. [s->] E.
rk

ca
l/m

ol
l

Forrás

1 C2H6 = 2CH3’ 4,0x1016 87,5 [7,9]
2 .C3H8 = C2H,* + CH3* 2,0x1016 84,5 [7,9]
3. n-C4Hln = 2C,H,* 1,5x1016 82,1 [7,9]

57. C3H6 + 2-C,H7* = C3H,* + C,H8 1,0x108 10,2 [7,9]

58,
n-C4H10+l-C 3H7* = 

2-C4H9* + C3H8 2,0x108 10,4 [7,9]

161. i-C,Hn* = 2-C4H8 + CH3* 3.0x1013 30.5 Becsült
162. Ciklopentén = C3H5* + C2II,* 6,0x1014 50 Becsült
163. Ciklopentán = C5H9* + H* 2,0x1015 65 Becsült
164. C-jHj1, + H* = C2H4 1,0 x1010 0 [7,9]

189. C4H7 +C2H,;* = hexén-l 3,2x109 0 [7,9]
190. C,H,* + C,H,* = hexadién 3,2x109 0 [7,9]
191. C4H7 + C3H5* = heptadién 1,3x1010 0 [7,9]
192. Me-allyl + C3H5* = heptadién 1,3x1010 0 [7,9]
193 C4H7* + C4H7* = oktadién 3,2x109 0 [7,9]
194 C2H2 = 2C + H2 5,0x1015 38,0 [7,9]
195 C,H4 + H2 = C2H6 9,2x108 32,8 [7,9]
196. C,H4 + C4Hfi = CfiHln 3,0x107 27,5 [7,9]
197, l-CfiH12 + H’ = CfiHn’ 5.0x109 2.5 Becsült
198. 2-C,Hl0 + H* = i-C,H9* + H2 4.0x109 5.6 Becsült
199. 2-C,H]0 + H* = i-C,Hn* 1.0x1010 1.4Becsült
200 CfiHln = aQHfi + 2H, 1.0x108 65.0 Becsült
201 C7H12 = aC7Hg + 2H2 5.0x107 72.0 Becsült
202 C8H14 = aCfiHfi + C2H4 + 2H2 3.0x107 78.0 Becsült

211JC4H6 + H2 = 1-C4H8 3,2x109 26 Becsült
212 C2H4 +l-C 4H9* = CfiHn* 1,5x107 7,6 Becsült
213 C2H4 + 2-C4H9* = CfiHn* 1,5x107 7,7 Becsült
214 2C + 0 2 = 2CO 9,0x1018 39,5 Becsült
215 2H20  = 2H2 + 0 2 7,0x1015 79,5 Becsült

224 1-C7H,4 = C3H6 +1-C4H8 5,0x1013 41 Becsült
225 1-C7HI4 = C4H7'  + 1-C3H7’ 5,0x1014 56 Becsült
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mérhető mennyiségben kimutatta. Kinetikai adatok hiá
nyában figyelmen kívül kellett viszont hagynunk a reak
torcső fala által katalizált szekunder reakciókat. A modell 
pontosságát ez nem befolyásolta jelentősen, mivel a koksz 
képződésének kivételével ezek mértéke gyakorlatilag je
lentéktelen.

Összességében megállapítható, hogy az adott nyers
anyaggal végzett laboratóriumi mérési eredményekből -  
az elkészített modellek alapján -  következtetni lehet az 
ipari üzemi hozamok várható értékeire és tendenciáira, va
lamint javaslatot lehet tenni a pirolízis paramétereinek he
lyes irányban történő módosítására.

A fenti megfontolások alapján elkészített reakcióháló 
egy részletét az 1. táblázat tartalmazza.

A krakkolási folyamat szimulációja

A folyamat szimulációjának elsődleges célja annak a meg
határozása volt, hogy az optimális termékhozamokat mi
lyen paraméterekkel, illetve milyen alapanyag-összetétel 
esetén lehet elérni. Választásunk több okból is erre a ke
mencére esett: az alapanyagban található szénhidrogének 
száma viszonylag kicsi, így a reakciók és az azokban részt 
vevő részecskék száma viszonylag könnyen meghatároz
ható; ezen túlmenően, az alapanyag összetételének gyako
ri változása miatt kiemelt jelentősége van az optimális ho
zamok beállításának. Első lépésben azt ellenőriztük, hogy 
a kiválasztott ChemCAD szimulátor alkalmas-e a folyamat 
kellően pontos reprodukálására. A norvég Nor-Par cég ál
tal forgalmazott szoftver rendkívül széles termokémiai 
adatbázissal rendelkezik, és alkalmas a különböző vegyü- 
letek és szabad gyökök rugalmas szerkesztésére is. Ellen
őrzésként egy Sundaram és Froment [7, 9] által publikált 
modell re-szimulációját végeztük el, melyet «-bután krak- 
kolására készítettek. Az összehasonlítás során kiderült, 
hogy pl. az etilénhozamok minden konverzióértéken gya
korlatilag megegyeznek a publikált modellével. Bár van
nak kisebb eltérések a propilén és a metán hozamai eseté
ben, ezek annak tulajdoníthatók, hogy a szerzők nem adtak 
meg minden adatot a csőreaktor méreteit illetően. Az ösz- 
szehasonlítás eredményeként úgy ítéltük meg, hogy a szi
mulátor alkalmas az adott feladat elvégzésére (a szóban 
forgó kemence alapanyaga is döntő részben «-bután).

A következő lépésben meg kellett szerkeszteni azokat a 
vegyületeket és szabadgyököket, melyek az általunk felté
telezett reakciókban részt vesznek. Ezeket a szimulátor 
úgy készíti el, hogy hozzárendeli a vonatkozó termokémi
ai adatokat is. Ezután következett a reakciók egyenkénti 
bevitele, a hozzájuk tartozó kinetikai paraméterekkel. Mi
vel a szénhidrogének hőbontásának folyamata kinetikailag 
elsőrendű, alkalmazni tudtuk a szimulátor által felajánlott 
standard kinetikát. A csőreaktor hőfokprofiljának megadá
sához több lehetőségünk is volt: vagy a licencadó által ké
szített profilt alkalmazzuk, vagy a szimulátorral készítjük 
el, vagy a mérlegegyenletekkel kiszámoljuk. Ez utóbbi 
tűnt a legnehezebbnek, mivel a cső anyagára vonatkozó 
hőátszármaztatási tényezőt a licencadó cég nem adta meg. 
Ezért azt a megoldást választottuk, hogy a meglévő hőfok-

2. táblázat
A krakkolókemence néhány jellemző' üzemi 

paramétere

Kemence-paraméter SOR EOR M.
egység

Betáplált szénhidrogén-alapanyag 19 400 19 400 kg/h
Csőreaktor belépési nyomása 3,98 4,02 bar(g)
Belépési hőmérséklet 106 106 °C
Technológiai gőz mennyisége 7 800 7 800 kg/h
Technológiai gőz/szénhidrogén 

arány 0,4 0,4

Belépési hőmérséklet a radiációs 
zónába 645 655 °C

Nyomás a Laval-fuvókák után 1,11 1,32 bar(g)
Kilépési hőmérséklet a radiációs 

zónából 835 840 °C

A bontott gáz hőmérséklete 
a hűtők után 354 450 °C

profilt a szimulátorral ellenőriztettük. Az eredmény iga
zolta a várakozást: a két hőmérsékletprofil a görbe nagy ré
szében fedte egymást. Mivel a kemence méretadatai és pa
raméterei teljes egészében rendelkezésünkre álltak, a 
szimulációhoz szükséges bemeneti és kimeneti változók 
köre ezzel lezárult. A kemence néhány jellemző üzemi pa
ramétere a 2. táblázatban látható (SOR = futamidő kezde
te; EOR = futamidő vége).

A szimulációt több lépésben végeztük el úgy, hogy a 
kemence csöveit zónákra osztottuk; a zónák határait ott je
löltük ki, ahol a csőrektor keresztmetszete változott. 
A módszer ugyanazt az eredményt adta, mint amikor az 
ún. egyenértékcsőhosszal számoltunk [6 ]. Ez utóbbit az 
alábbi összefüggés segítségével lehet kiszámítani:

Le = £A*d (4)

ahol: Le: az egyenértékcsőhossz,
e,: a veszteségi tényező az adott csőszakaszban/ív- 

ben,
X: a súrlódási tényező, 
d : a csőszakasz/ív/szerelvény átmérője.

A szerelvényeken, idomokon adódó veszteségi tényező 
azok formájától és az áramlási viszonyoktól függ (Re- 
szám). A teljes csőhossz tehát az egyenes szakaszok és az 
egyenértékcsőhosszak összege. A számolást manuálisan 
kellett elvégezni, mivel a szimulátor az egyenértékcső
hossz kiszámításánál nem tudja figyelembe venni a csőre
aktorban több helyen is meglévő Y-elágazásokat.

A fenti adatgyűjtést és bevitelt követően készült el a 
modell első generációja. A ChemCAD által megadott és a 
laboratórium által mért hozamadatokat négy különböző 
összetételű alapanyag esetében az 1. ábra mutatja. Ahogy 
az ábrán is látható, a fő termékek (etilén, propilén) hoza
mai jól egyeznek a labor által mért értékekkel.

A kemence már hosszabb ideje hidrogénezett C4/C5+ 
vásárolt «-bután alapanyaggal üzemelt, amikor a koksz
képződés eleinte lassúbb ütemben, majd egyre erőteljeseb-
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40

Minta száma

■  szimulált propiíénhozam ■  mért propiíénhozam
■  szimulált etilénhozam □  mért etilénhozam
■  szimulált n-bután maradék □  mért «-bután maradék

1. ábra. A mért és szimulált hozamadatok összehasonlítása

■  mért értékek 
□  szimulált értékek

2. ábra. Az etilénhozam alakulása a nyomás és a hőmérséklet 
változásával

ben kezdett növekedni, ami jelentősen lecsökkentette a ke
mence futamidejét. A jelenség okainak kiderítésére igény
be vettük a szimulátor segítségét is. Az üzemi paraméterek 
változásával, ill. változtatásával egyidejűleg a szimulációt 
három különböző kilépő hőmérsékleti és belépő nyomás
értéknél végeztük el. Az eredményt a 2. ábra mutatja. 
Az ábrán jól látható, hogy amíg a laboratórium által mért 
kihozatali eredmények alig módosulnak a paraméterek 
változásával, addig a szimulátor jóval nagyobb változáso
kat jelez. Az eltérések még jelentősebbek a nagyobb szén
atomszámú olefinek kihozatalai esetében. A jelenség 
elemzése és az okok kiderítése jelenleg is tart.

A második generáció felépítésénél az alábbi változtatá
sokat végezzük el: a radiációs csőkígyó hőfokprofilját a 
szimulátor generálta; az üzemi paraméterek változásainak

követésénél szimuláltuk a normál üzemállapottól eltérő 
-  futamidő végéhez közeli -  állapotokat is (ilyenkor a 
hőmérsékleti és nyomásviszonyok is megváltoznak). To
vábbi változtatást jelentett, hogy a kinetikai paramétere
ket ezúttal már nem becsültén, hanem számítások eredmé
nyeként adtuk meg. Ezt úgy végeztük el, hogy az adott 
reakcióban grafikusan ábrázoltuk a mérhető hozamú ter
méknél a szimulátor által adott értéket az aktiválási ener
gia, illetve a frekvenciafaktor változtatásának függvényé- 
nyében. Azeredményt a metánhozamok esetére a 3-4. 
ábrák mutatják.

Egy működő üzemben természetesen nincsenek korlát
lan lehetőségek a paraméterek változtatására, ezért a vizs
gálatokhoz az indirekt módszert választottuk: a paraméte
rek változásával szimuláltuk a folyamatot a megváltozott 
feltételekkel és elemeztük az okokat. A mért és szimulált 
hozamok között nagyobb különbségek jelentkeztek a fu
tamidő végéhez közeli állapotban. Ennek okaként azt fel
tételezzük, hogy a növekvő vastagságú kokszréteg jelentő
sen módosítja a hőátadást és módosítja a tartózkodási időt 
is. Ennek egyenes következménye a szekunder reakciók 
mértékének növekedése, ami közvetett módon csökkenti a 
főtermékek hozamait is.

A két ábrán jól látható, hogy a görbék jellege nagyon 
hasonló; ennél is fontosabb észrevétel, hogy a görbék mi
nimuma pontosan azon az értéken van, ami a kemence va
lódi hozama a laboratóriumi mérések szerint [18, 19, 2 0 ]. 
Hasonló módon jártunk el a labor által is mérhető minden 
termék hozamának vizsgálata során. A reaktorból kilépő 
reakcióelegyben a szabadgyökök koncentrációja minden 
esetben elenyészően alacsony volt ( 1(E7- 10~15 nagyság
rendben) a szimulátor eredménye alapján.

Amint azt már említettük, a szénhidrogének hőbontása 
során a szekunder reakciók legtöbbje a koksz képződésé
hez és lerakódásához vezet a kemence csöveinek falára. 
Ezeket a reakciókat a cső anyagában lévő aktív fémek (el
sősorban a nikkel) katalizálják is [16,17]. A fémek aktivi
tásának csökkentésére a kemencébe kéntartalmú vegyüle- 
tet kell adagolni -  a mi esetünkben erre a célra DMDS-t 
(dimetil-diszulfidot) használunk. A szimulátor a fémek ka
talitikus hatását természetesen nem tudja figyelembe ven
ni, mert ez semmilyen formában nem mérhető. Ettől elte
kintve, amint az 5. ábrán látható, a ChemCAD intenzív 
kokszképződést mutat nemcsak a futamidő végén, hanem 
az elején is.

3—4. ábra. A metán
hozam változása 

az aktiválási energia 
és a frekvenciafaktor 

változtatásával
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futamidő (nap)

5. ábra. A kokszképződés trendje a futamidő alatt

Az általunk feltételezett ok az, hogy az acetilénből kép
ződő szén és hidrogén reakciójának aktiválási energiája a 
valóságban jóval kisebb, mint az irodalomban található 
adatok -  éppen a fémek katalitikus hatása miatt. A labora
tórium is jóval kisebb acetilénkoncentrációt mért, mint 
amit a modell számolt; ebből arra következtetünk, hogy a 
bomlás során keletkező acetilén a feltételezettnél nagyobb 
mértékben bomlik tovább szénre és hidrogénre. A jelenség 
pontos meghatározását illetően jelenleg is folynak kutatá
sok, amit ezen cikk szerzői is tovább folytatnak.

Összegzés, további tervek

A tervezett harmadik és negyedik generáció elkészítése so
rán külön figyelmet kívánunk szentelni a szekunder reak
ciók kinetikájának, elsősorban a kokszképződés mértéké
nek ellenőrzése céljából. Ezeknél a reakcióknál a leg
fontosabb az aktiválási energiák pontos meghatározása. 
A csőreaktor mentén kialakult hőmérsékletprofilt is elle
nőrizni kell a meglévő matematikai összefüggések segítsé
gével. Itt említjük meg, hogy a nem-lineáris regresszión 
túlmenően -  mellyel az aktiválási energiákat és frekven
ciafaktorokat határoztuk meg -  természetesen lehetséges a 
probléma tisztán matematikai úton történő megközelítése 
és megoldása is -  az egyenletek nagy száma miatt termé
szetesen számítógépes eszközökkel. Az ismeretlen para
méterek nagy száma miatt -  az induláskor közel kétszáz re
akcióhoz nem voltak ismertek a kinetikai paraméterek -  ez 
a megoldás bonyolultabbnak tűnik. Hozzá kell azonban 
tenni, hogy az ilyen helyzetek egyszerűbb kezelésére az 
utóbbi időben már több kutató dolgozott ki olyan csopor- 
tosítási algoritmusokat, melyek sokat segíthetnek az isme
retlen paraméterek számának csökkentésében [8 , 11,15].

A modell negyedik, egyben utolsónak tervezett generá
ciója on-line adatlekérdezéssel és szimulációval működ
het, ami hatékony segítő eszköze lehet a gyárban már mű
ködő korszerű folyamatirányítási rendszernek.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Gál Tivadar -  Lakatos G. Béla: Krakkolókemencék matemati
kai modellezése és számítógépes szimulációja
A szénhidrogének krakkolása (hőbontása) azon vegyipari folya
matok egyike, amelyek modellezése -  a lejátszódó reakciók és a 
részecskék nagy száma miatt -  sokszor igen bonyolult differenci
álegyenlet-rendszerek megoldását igényli, ahol nélkülözhetetlen 
a korszerű számítástechnikai eszközök igénybevétele. Bár a reak
ciók hasonlóságából adódóan jelentős egyszerűsítések is végez
hetők, pl. egy benzinpárlat pirolízise során mégis mintegy kétezer 
kémiai reakcióval kell számolni. Az elkészült matematikai mo
dellek hatékonyan használhatók az alapanyagok kiválasztásától 
kezdve a kemence paramétereinek optimalizálásán át a gazdasá
gi mutatók elemzéséig, illetve a hatékonyságjavításáig. Másfelől 
azonban, egy jól működő szimulációs szoftver elkészítése -  mely 
a bonyolultabb összetételű alapanyagok esetében is használható 
-  egy nagy létszámú team többéves, vagy évtizedes kutatómun
káját veheti igénybe. Kevésbé bonyolult összetételű alapanyagok 
esetén azonban -  mint amire a cikk szerzői vállalkoztak -  lehető
ség van egy adott kemence modelljének elkészítésére, valamint a 
benne lejátszódó folyamatok szimulációjára, egy erre alkalmas 
számítógépes program segítségével. A vizsgált esetben egy hid
rogénezett C4/C5-frakciót re-pirolizáló kemence modelljét készí
tettük el; a modell elkészítésénél 54 kémiai részecskét és 225 re
akciót vettünk figyelembe.

[Magy. Kém. Lapja, 59. 305 (2004)]
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SUMMARY

T. Gál -  G. B. Lakatos: Mathematical Modeling and Simula
tion of Steam Cracking Furnaces
Reliable mathematical models for the steam cracking (pyrolysis) 
of hydrocarbons are generally accepted as very useful tools for 
several purposes. Increasing flexibilities of the reactors are 
claimed both for the effluent distribution and for the feedstock 
utilization. The economics associated with these parameters are 
very large and continuously changing, which need a careful choice 
of feeds and operating conditions. Certain fractions are to be 
recycled for technological and/or economical reasons. Mathe
matical models and simulation can help in solving these problems 
and optimize operations. Completeness and complexity of the 
models proposed recently is related to the evolution of computa

tion facilities that permit handling of much larger numerical 
problems. Nevertheless, the dimensions and complexity of these 
models also justify the adoption of analogy rules and other sim
plifying assumptions within the different reaction classes. The 
levels of simplification have to be carefully evaluated to make 
them coherent with the final aim of the model. Yet in case of 
cracking light hydrocarbons or their mixtures, a complete reac
tion network can be created without applying any simplification 
rule. Pyrolysing a C4/C5-mixture, the reaction network of cca. 50 
species consists of more, than 200 elementary reactions, also tak
ing into consideration the small amount of C6 present in the feed. 
The aim of this work was to investigate kinetics and product dis
tribution in cracking of a C4/C5-cut mixture under conditions rep
resentative for industrial scale.
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Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

Az orvosi szervetlen kémia fogalma és legújabb eredményei
KISS TAMÁS* 

JAKUSCH TAMÁS*

A bioszervetlen kémia és eredményei óriási felhasználási 
lehetőséget kínálnak a gyógyászatnak. Ez nem csupán a 25 
körüli létfontosságú elemre korlátozódik, hanem számos 
nem létfontosságú, de fiziológiai hatású és radioaktív 
elemre is. Bár szervetlen elemeket és vegyületeket már kö
zel 5 000 éve alkalmaznak a gyógyászatban [1], a gyógy
szeripart ma is tradicionálisan a szerves vegyületek és a 
szerves kémia uralja, és ma is tapasztalható jelentős ide
genkedés mind a kutató, mind a gyakorló orvosok körében 
a fémvegyületek gyógyszerként való alkalmazása terén.

Az orvosi szervetlen kémia, ez az alig 30 éves múltra 
visszatekintő tudományág [2 ], teljesen újszerű terápiás és 
diagnosztikai szerek kifejlesztésének, illetve ma még gyó
gyíthatatlan betegségek megismerésének és eredményes 
kezelésének lehetőségét ajánlja. Hatóköre kiterjed többek 
között:

-  létfontosságú elemek (pl. a Fe, Cu, Zn, Se) kiegészítő 
adagolására,

-terápiás céllal alkalmazott fémvegyületekre (pl. Pt, 
Li, Au, Bi),

-  diagnosztikai célú fémkomplexekre, röntgen (pl. Ba, 
I) és NMR (pl. Gd, Mn) kontrasztanyagokként való 
alkalmazásukra,

-  diagnosztikai (pl. 99mTc) vagy terápiás (186Re) céllal 
használt radioaktív elemek vegyületeire,

-  fémfelesleg eltávolítására kelátképző ligandumokkal: 
a kelátterápiára,

-  enzimatikus folyamatok befolyásolására: inhibiálá- 
sára vagy aktiválására.

Két általános útja van a gyógyszerként alkalmazható 
szervetlen komplexek kifejlesztésének. Az első utat il
lusztrálhatja a ciszplatin esete, amikor a biológiai hatás 
empirikus megfigyelését a klinikai hatásnak a szerkezet
aktivitás összefüggés (SÁR) vizsgálatán keresztüli opti
malizálása követte. A cél a toxicitás minimalizálása új ve
gyületek előállítása és tesztelésükre alkalmas biológiai 
módszerek kidolgozása és ezzel párhuzamosan hatásme
chanizmusuk felderítése. A molekuláris hatásmechaniz
mus megismerése a még jobb gyógyszerek tervezésének 
stratégiai eleméül is szolgál. A gyógyszertervezés másik 
megközelítését adott biokémiai ismeret iniciálja. Például 
ismert az, hogy a DNS szintézisének első lépéséhez 
ribonukleotid reduktáz enzim szükséges, ami a ribonuk- 
leozid-difoszfát dezoxiribonukleotid-difoszfáttá való ala
kulását katalizálja. A humán enzim kétmagvú nem-hem 
vas centrumot tartalmaz. Az e centrumot elroncsoló ve
gyületek az enzimet szelektíven inhibiálják és így potenci
ális vírusölő és rákellenes hatással rendelkezhetnek. Másik 
példa a HIV-vírust kódoló reverz-transzkiptáz enzim, ami 
a vírusnak a gazdasejt genomjába való integrálódásához
* SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, MTA-SZTE Bioszervetlen

Kémiai Kutatócsoport, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

szükséges. A 3’-azidotimidin (AZT) szubsztrátja az en
zimnek, de amikor osztódó DNS-hez adjuk, nem képes a 
következő nukleotid lánchoz kapcsolódni és így a repliká- 
ciós folyamat átmenetileg megszakad. Az AZT-nél hatáso
sabb lánczáró vegyületek kutatása új AIDS-ellenes gyógy
szerek kifejlesztésének stratégiai eleme.

Ezen közlemény célja, hogy a teljesség igénye nélkül 
összefoglaló áttekintést adjon a fémkomplexeknek az or
vosi szervetlen kémia fenti területein való alkalmazásának 
mai állásáról, vagy az alkalmazást célzó ma is folyó kuta
tások helyzeteiről.

Az érdeklődő olvasó számára itt utalunk néhány újab
ban megjelent könyvre, vagy összefoglaló közleményre 
[3-7]. Az egyes részterületre vonatkozólag sok hasznos in
formáció található a H. Sigel és A. Sigel szerkesztette 
1973-ban indult és ma már a 43. kötetnél tartó Metál Ions 
in Biological Systems könyvsorozatban [8 ], illetve G. 
Berthon enciklopédikus kézikönyvében [9].

Rákellenes szerek

A ciszplatin (cwz-diammin-dikloro-platina(II) vagy cisz- 
DDP, 1) az egyik legszélesebb körben és legsikeresebben 
alkalmazott gyógyszer a rák kemoterápiájában. Az 
1983-as bevezetése óta csak az USA-ban évente kb. 
30 000 beteg gyógyulása köszönhető e szemek, és ez egy
ben évi 100 millió USD bevételt jelent a gyógyszergyárak
nak. Számos rosszindulatú daganattal szemben igen hatá
sos, különösképpen a hererák kezelésében mutat jó 
eredményt, de más szerekkel (pl. bleomicin, vinblasztin, 
adriamicin, doxorubicin, 5-fluoracil) kombinációban hatá
sos a fej, nyak, a petefészkek és a húgyhólyag rákos elvál
tozásainak kezelésében. A kezelés hatásosságát sok eset
ben a ciszplatin-rezisztens daganatok kifejlődése gátolja.

A ciszplatin-terápia leggyakoribb mellékhatása a vese 
és az emésztőszerek problémái, mint a legáltalánosabban 
ismert hányinger, a Pt(II)-nek enzimfehérjék tiolátcsoport- 
jaival való kölcsönhatásán keresztül ezen enzimek funkci
óinak gátlásában nyilvánul meg. A ciszplatin második 
generációs analógjai, mint a diammin-ciklobutadién-kar- 
boxiláto-platina(II) (carboplatin, 2), a glikolátokomplex a 
nedoplatin (3) és az oxalátokomplex az oxaliplatin (4) ha
sonló antitumor aktivitásúak, de toxicitásuk lényegesen 
alacsonyabb, és különösen a tüdő, a vastagbél, és a petefé
szek rákos megbetegedéseiben alkalmazzák sikerrel [3].

H3N ^ C 1

Az eddig említett első és második generációs Pt(II)- 
komplexek csak intravénásán adhatók (oldhatósági problé-
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mák és kis hidrolitikus stabilitásuk miatt). A Pt(IV) vegyü- 
letek új csoportját már orálisan lehet adni. Ilyen például a 
JM216 elnevezésű, klinikai tesztelés alatt lévő, oktaéderes 
Pt(IV)komplex (5). (Ezek hatásmechanizmusa ma még 
pontosan nem ismert, de a legvalószínűbb módon egy 
tez(ammin)-dikloro-platina(II) vegyületté redukálódik, 
ami in vivő ciszplatinszerűen fog hatni.)

A nagyszámban előállított és rákellenes hatásra biológi
ailag tesztelt vegyületre vonatkozó eredmények alapján a 
következő szerkezet-hatás összefüggés adódik [10]:

(1 ) Mind a síknégyzetes Pt(II), mind az oktaéderes 
Pt(IV)komplexek mutatnak citosztatikus hatást, 
azonban a Pt(IV) vegyületeké általában alacso
nyabb. Feltételezik, hogy az aktív Pt(IV)komplex- 
szek, feltehetően cisztein révén, in vivő Pt(II) szár
mazékokká redukálódnak.

(2) Folyamatos citosztatikus hatást általában a cisz kon
figurációjú komplexek mutatnak, de nem minden 
transz izomer bizonyult hatástalannak.

(3) Az aktív komplexek két ’nem-távozó’ (NL) csopor
tot tartalmaznak cisz helyzetben és két egyfogú 
vagy egy kétfogú ligandumot a másik két helyzet
ben.

(4) Az aminok a legkedvezőbb „nem-távozó” csopor
tok; legalább egy N-H kötése révén hidrogénkötést 
alakíthat ki. A koordinált primer vagy szekunder 
amin N-H kötése a DNS-sel kölcsönhatásba léphet, 
és ezzel hozzájárulhat a DNS-komplex adduktum
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bázis-specifikus képződéséhez és stabilizálódásá
hoz.

(5) Az X ligandum a cÉsz-Pt(II)X2(NL)2 illetve cisz- 
Pt(IV)X2Y2(NL)2 általános képletű komplexekben 
általában anion, közepes kinetikai labilitású és így a 
terápiás/fiziológiás időskálán cserélhető. Az X lehet 
halogenid, karboxilát, szulfát, víz, vagy OH- . A na
gyon labilis X ligandumot tartalmazó komplexek 
toxikusak, míg az inért Pt-X kötésű komplexek ha
tástalanok.

(6 ) Az aktív komplexek semlegesek és így könnyebben 
átjuthatnak a sejtmembránon, mint a töltéssel ren
delkező komplexek.

Az intravénásán adott ciszplatin kölcsönhatásba léphet 
a plazma-fehérjékkel és a vesén keresztül ürül (~ 30-70%). 
Ezen kölcsönhatások felelősek a káros mellékhatásokért. 
A komplex többi része változatlan formában a véráramon 
keresztül eljut a rákos sejtekig, a sejtmembránon semleges 
töltésük lévén passzív transzport révén felszívódik. A sej
tekben a lényegesen kisebb kloridkoncentráció következ
tében hidrolizál. Az aktivált hidrolízistermékek a cisz 
Pt(NH3)2Cl(H20 )+ és Pt(NH3)2(H20 )22+, kinetikailag sok
kal labilisabbak (a H20  sokkal jobb ’távozó’ csoport, mint 
klorid) és változatos kölcsönhatásokra képesek a sejtmag 
DNS- és RNS-molekuláival. A koordinatív kölcsönhatás 
kialakulásának kedvez a pozitív töltésű Pt(II) komplex és a 
negatív töltésű nukleinsav foszfátcsoportok közötti elekt
rosztatikus kölcsönhatás. Kölcsönhatás (lásd 1. ábra) jöhet 
létre (I) kelátképződés, egy guanin (G) bázis nitrogén (N7) 
és oxigén donoratomjához való koordináció révén, (II) 
intrastrand keresztkötés egy DNS-szál két szomszédos 
purinbázisának N7 atomjával, (III) interstrand keresztkö
tés a DNS-molekula két szálának guanin vagy citozin bá
zisának N donoratomjával és (IV) egyfogú Pt-G-(P) 
adduktum képződés, általában fehérje részvétellel. A (2) 
kölcsönhatás a legkedvezményezettebb és a Pt-komplex ~ 
85% kötődik ily módon.

A Pt-komplexek biológiai aktivitása igen összetett és 
ma még nem minden lépésben ismert folyamat, leegysze
rűsített hatása azzal magyarázható, hogy kötődésük a nuk- 
leinsavhoz, amint azt röntgen- és elektrondiffrakciós, illet
ve NMR-vizsgálatok is egyértelműen igazolták, a DNS 
hidrogénhidakkal rögzített kettős spiráljának jelentős tor
zulását eredményezik, megakadályozva így a DNS kettős 
spirálok újraképződését, így gátolva a replikációs folya
matot.

A cisz és transz izomerek hatékonyságában általában 
meglévő igen jelentős különbség a szerkezeti különbségek 
mellett, kinetikai tényezőkkel is magyarázhatók, a transz 
komplexek kiürülése általában sokkal gyorsabb, utalva ar
ra, hogy a DNS javító mechanizmusok sokkal inkább érzé
kelik a transz komplex okozta egyfogú kölcsönhatásokat, 
mint a cisz izomer intrastrand kölcsönhatását. A transz 
komplexek azonban nem mind hatástalanok és egyes 
komplexeikkel (pl. a 7M335, 6 ), nagyon biztató eredmé
nyek születtek ciszplatin rezisztens rákos sejtkultúrákon.

A kölcsönhatások sokszínűségét és a biológiai hatás 
összetettségét jól mutatja, hogy újabban figyelemreméltó
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(Ill) (IV)

1. ábra. A ciszplatinnak 
a DNS-hez való kötődésének le

hetőségei: (I) a guanin- 
bázishoz való kötődés 

(II) DNS szálon belüli -  
intrastrand -  kötődés, (III) DNS- 

szálak közötti -  interstrand -  
kötődés, (IV) DNS-hez és fehér

jéhez való vegyes kötődés

eredményeket értek el többmagvú Pt(II)-komplexekkel is 
(pl. a BBR3464, 7), melyeknél a +4 töltés növeli a komp
lex DNS-hez való affinitását, és ezáltal az egészen hat 
szomszédos bázispárra is kiterjedő interstrand kereszt- 
kötésiek) kialakulásának a valószínűségét.

OH

Cl

H2N (6)

CH3

o 4 ^ - CH3

(8)

OH

C L  p t , NH3 H3N .  p t , № c H2)6N ;  , NH3

H3N '  '  N(CH2)6N'  '  NH3 H3N '  '  Cl
H2 H2

A többi platinafém közül egyes Ru(III) komplexek bi
zonyultak aktívnak és hatásosnak különösképpen, mint át
tétek kialakulását gátló szerek.

A íransz-[Ru(III)Cl4(DMSO)(Im]- (NAMI-A, 8) a kli
nikai vizsgálatok szakaszában van. Bár a komplex készsé
gesen köt a DNS guanidinjének N7 donoratomjához, és az 
adeninhez és citozinhoz is. A GG intrastrand keresztkötés 
kialakulása sztérikusan kedvezményezetlen, így biológiai 
hatása is feltehetően eltérő a Pt-komplexekétől.

A platinatartalmú antitumor szerek újabb és újabb ge
nerációinak kifejlesztésével nagyszámú egyéb fémkomp
lexeket is teszteltek klinikailag rákellenes hatásra. Igen 
változatos kémiai tulajdonságaik révén ezek hatásmódjuk-

ban és biológiai aktivitásuk spektrumában is igen különbö
zőek lehetnek. Eltérő redoxitulajdonságaik, hidrolitikus 
reakcióik és kinetikai sajátságaik határozzák meg a köl
csönhatásukat a különböző lehetséges biológiai célmole
kulákkal.

A titanocén-diklorid (9) rákellenes hatásának 1979-ben 
történt felfedezését követően jó néhány metallocén (V, Nb, 
Mo, Fe, Ce, Sn) aktivitását is igazolták. Két cisz helyzetű 
mérsékelt labilitású „távozó” csoport révén szerkezetileg 
hasonlóak a ciszplatinhoz és hatásmechanizmusukban is 
lehetnek hasonlatosságok. A úrsz-diketonátó Ti(IV)- 
komplex, a bundotitán ( 10) igen hatásosnak bizonyult a 
vastagbélrák kezelésében és klinikai kipróbálás alatt van.

A úwz(difoszfonil)-arany(I) komplexek (pl. 11) hatás
módja jelentősen különbözik a ciszplatinétól, nem a sejtmag 
DNS-re, hanem a mitokondriumra hat, annak membránpo
tenciálját befolyásolja. A gallium(III) sók széles körű rákel
lenes hatást mutatnak. A szérum fehérje transzferrin közve
títésével juthatnak el a rákos sejtekig. Figyelemreméltó 
eredményeket értek el velük a tüdő- és a csontrák kezelésé
ben.
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(9)

A vas, a ruténium és a réz potenciálisan interkalációs 
szerves ligandumokkal (mint a bleomicin, a Fe(III)-mal, 
vagy az 1,10-fenantrolin a Cu(I)-gyel vagy Ru(III)-mal) 
képezett komplexei lehetnek hatásos rákellenes szerek. 
A redoxi aktív fémeknek meghatározó szerepük van a 
DNS oxidatív, vagy fotoindukált hasításában.

Bár az utóbbi évtizedekben számos rákellenes hatást 
mutató platina és nem-platina fém (gyakorlatilag a perió
dusos rendszer minden fémes elemének) komplexét állítot
ták elő, meg kell jegyeznünk, hogy in vitro sőt in vivő rák
ellenes hatást mutató komplexek előállítása még nem 
jelenti klinikai alkalmazhatóságukat. Oldhatósági, gyógy
szerformázási problémák, a metabolitok nem kellő pontos
ságú jellemzése és egy sor más ilyen „gyakorlati” problé
ma meggátolja klinikai bevezetésüket.

Radioaktív diagnosztikai és terápiás szerek 
(nukleáris medicina)

A nukleáris medicina betegségek diagnosztizálása vagy 
kezelése céljából radioaktív vegyületeknek a szervezetbe 
való juttatásával foglalkozik. Radioaktív magot tartalmazó 
fémkomplexek felhasználása, pl. a rák korai kimutatására 
a vegyület szelektív felvétele és a rákos elváltozás 
„láthatóvá” tétele révén jelentősen segíti az időbeli sebé
szeti beavatkozás vagy kemoterápiás kezelés alkalmazá
sát, mielőtt a rák előrehaladottabb állapotba jutna. A diag-

mkl

nosztika céljából alkalmazott radioaktív izotópok, ideáli
san rövid élettartamú, kis energiájú "/-sugárzó (a- vagy (3- 
részecskéket lehetőleg nem kibocsátó) magok. A sugárzás 
jól detektálható, de nem erősen roncsoló. Az 1. táblázat
ban feltüntetett izotópok közül kiemelkedő jelentőségű a 
99mTc, amelynek 140 keV energiájú y-sugara szcintilláció- 
san jól detektálható és éles képet ad. Hasonlóképpen hasz
nálhatunk sugárzó izotópokat terápiás célra is, a kórós 
szövetek elroncsolása révén. Az e célból felhasznált izotó
poknak az optimális élettartam mellett, roncsoló sugárzást 
(a  vagy P) kell kibocsátaniuk, hiszen a szövetek elpusztí
tása a cél. Az 1. táblázatban néhány diagnosztikai és terá
piás célra leggyakrabban alkalmazott radioaktív magot 
tüntettünk fel.

A rövid felezési idejű 99mTc előállítására kifejlesztett 
"M o —» 99mTc generátor jelentősen megkönnyítette ezen 
metastabil izotóp széles körű diagnosztikai alkalmazását a 
nukleáris medicinában. A generátorban lejátszódó bomlási 
folyamat:

6 6  óra 6  óra 2 ,1 2 1 0 5 év 

"M o - 4  99mTc "T e -> "R n  (stabil)

A radionuklidot a generátor A120 3 kolonnáján kötött 
99M o042“-ból képződő " mTc04_ izotóniás sóoldattal tör
ténő szelektív eluálásával nyerjük az eltérő töltésviszo
nyok hasznosításával. Az eluált " mTc04~-et steril körül
mények között redukálhatjuk a szükséges vízoldhatósági 
stabilitási és szövetfelhalmozódás specifítást biztosító li- 
gandum(ok) jelenlétében. Az így előállított komplexeket 
injektáljuk 10“6—10-8 M koncentrációban. Például az izo-

1. táblázat
Diagnosztikai és/vagy terápiás célra alkalmas 

radioaktív fémizotópok

Izotóp Felezési 
idő, óra

Maximális energia

P (MeV) y (KeV)

Diagnosztika
64Cu 12,7 0,58 1346
67Ga 78,3 93; 184; 300
68Ga 1,1 1,83 1077
99mTc 6,0 141
lnIn 67,2 171; 245
123 j 13,0 123
Terápia
47Sc 80,4 0,44; 0,6 159
67C u 62,0 0,39; 0,48 185
89Sr 50,5 1,49 909
9 0 y 64,1 2,28
109pd 13,5 1,03 88
111 Ag 7,5 1,04 245; 342
153Sm 46,3 0,64; 0,69 69; 103
188Re 16,9 1,96; 2,12 155
201rj,j 73,0 0,48 135; 167
2uAt 7,3 5,87; 5,98 (a) 669; 687; 743
21 2 p b 10,6 0,28; 0,57 239
212Bi 1,0 6,05; 7,8 (a) 727
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cianidkomplex [Tc(CNR)6]+(R= t-Bu, CH2C 0 2Bul stb.) a 
szívszövetben szelektíven halmozódik, így a szív leképe
zésére jól hasznosítható. A 99mTc(IV) különböző difosz- 
fonáto-komplexei a növekvő csontszövetekben akkumulá
lódnak, így rákos csontáttétek diagnosztizálásában alkal
mazhatók.

A rákos sejtek által a véráramból szelektíven felszívódó 
molekulák között igen jelentős rákellenes hatású antibioti
kum a bleomicin, amely a számos koordinációs helye lé
vén a legtöbb radioaktív fémionhoz jól kötődik, az 
57Co(III) komplexe mutatja a legjobb rákos sejt/vérszérum 
megoszlási arányt. Sajnos az 57Co hosszú felezési ideje 
miatt klinikai alkalmazhatósága korlátozott. A bleomicin- 
hez kovalensen kapcsolt EDTA oldallánccal rendelkező 
ligandumlu In(III) komplexe már kiváló használhatóságú
nak bizonyult. A 67Ga(III)-citrátkomplex szintén széleskö
rűen alkalmazható diagnosztikai készítmény.

A radioaktív izotópok alkalmazásának fő problémája az 
izotópnak a leképezendő vagy kezelendő szervbe való sze
lektív eljuttatása. Igen hatásos és egyre széleskörűbben al
kalmazott módja ennek a kinetikailag kellően inért 
radionuklid komplexnek (poliaminokarboxilátok vagy 
foszfonátok) a rákos sejt antigénekre, receptorokra vagy 
hormonokra specifikus antitesthez való kovalens kötése. Pl. 
a DTPA kettős anhidridje könnyedén acilezheti az antitest 
fehérje szabad -NH.,-csoportját (séma) kialakítva így egy, a 
radionuklid kötésére nagy stabilitású és kellő kinetikai 
inertségű funkcionális helyet. A kérdéskörre vonatkozó 
részletes ismereteket illetően, beleértve a legfrissebb kuta
tási irányokat is, két összefoglaló könyvfejezetre utalunk 
[ 11, 12].

Kontrasztanyagok

Testszöveteknek és testnedveknek elektromágneses sugár
zással való kölcsönhatása révén történő leképezése az orvo
si diagnosztika rutin eljárása. A röntgensugárzás diagnoszti
kai alkalmazása közel 100  éves múltra tekint vissza, az 
NMR technikát is mintegy 30 éve alkalmazzák már az orvo
si diagnosztikában. A ’70-es, ’80-as évek a technikai fejlő
désben jelentettek nagy lépést. 2003-ban az NMR tomográ
fiában elért jelentős fejlődésért az amerikai Paul Lauterbur 
és az angol Sir Peter Mansfield orvosi Nobel-díjat kapott. 
A detektorsorok és a gyors számítógépek alkalmazása a 
képfeldolgozásban az emberi test, testrészek, szervek ke
resztmetszeti (tomográfiás) leképezését tették lehetővé, ez a 
CT technika (computer tomography). A képalkotás kémiai 
anyagokkal való kontrasztosabbá tétele a röntgensugár-di
agnosztikában általában nehéz elemekkel történik, melyek 
röntgensugárelnyelő-képessége nagyobb, mint a lágy szöve
teké. Nehézfémekkel és vegyületeikkel (Ag, Bi, Ce, Th, Sn, 
Zr, Ta, W) való számos próbálkozás után humán célokra ma 
két elfogadott kontrasztanyag létezik, a bárium-szulfát 
szuszpenzió a gyomor-bél traktus leképezésében és a szer
ves (trijjód vegyületek az angiográfiában.

Az utóbbi évek kitelj edt kutatásai a nehézfém komplex- 
szek és klasztervegyületek alkalmazása terén hoztak bizta
tó eredményeket is, bár ezek toxicitása és nem teljes mér
tékű kiürülésük korlátozza alkalmazhatóságukat [13]. 
A Ln-, Hf-, Ta-, W-, Re- és Bi-vegyületek tűnnek a legbiz
tatóbb jelölteknek, hogy a ma alkalmazott szerves jódszár- 
mazékokkal versengjenek az intravaszkuláris felhasználás 
terén.
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Az NMR képalkotás (MRI) a normális és abnormális 
szövetek 'H NMR rezonancia-sajátságában (elsősorban a 
szövetek víztartalma révén) levő különbségeket detektálja 
képalkotó paramágneses kontrasztanyag jelenlétében. 
A ma alkalmazott MRI kontrasztanyagok Gd(III)-, 
Mn(II)- vagy Fe(III)ionokat tartalmaznak, melyek nagy
számú párosítatlan elektront (7, 5, illetve 5 elektront) tar
talmaznak, és hosszú az elektronspin relaxációs idejük. 
Ezeket a fémionokat a kellő hatás eléréséhez nagy kon
centrációban (0,5-1,0 mM) kell alkalmazni. Toxicitásuk 
csökkentése érdekében nagy stabilitású és inért komplexbe 
kell „csomagolni”, hogy az alkalmazás ideje alatt a fémio
nion ne váljék szabaddá, és így ne tudjon kölcsönhatásba 
lépni a különböző szérum- és sejtfehérjékkel. Négy 
Gd(III)-komplexet használnak ma széleskörűen a klinikai 
gyakorlatban például a vér-agy gát rendellenességeinek ki
mutatására. Ezek:

COO
'O O C

'O O C Gd3+

ooc- -X /  \ -C O O '

OOC

(13)

C O O '

OOC

OOC G d3+ CONHM e

OOC

'OOC

(15)

A DTPA (Maquevist, 12) és a DOTA komplexe 
(Dotarem, 13) ionosak, míg a DTPA-BMA (Omniscan, 14) 
és a DOTA-HP komplexe (Prohance, 15) semlegesek, ezek 
alacsony ozmolaritása csökkenti az injekció fájdalmát. 
A szokásos dózis 0,1 mmol/kg, ami azt jelenti, hogy a be
adott komplex összmennyisége ~4 g. A Gd(III) központi 
atomok kilences koordinációjúak és mindegyik tartalmaz 
egy kötött H20  molekulát, amely gyors cserében van a 
„búik” vízzel. A Gd(III)-DOTA-komplex kristályszerke
zete a 2. ábrán látható.
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•  0(H20)

2. ábra. A Gd(III)-DOTA-komplex kristályszerkezete
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3. ábra. Az egerek teljes testében megmaradó gadolinium átlagos %-os 
mennyisége egy 0,4 mmol/kg radioaktív 153Gd-kelátkomplexet 

tartalmazó intravénás injekció után

Ezek a szerek mind extracellulárisak és a beadás után 
gyorsan eloszlanak a sejtközi térben, és jelzik a véráram
ban bekövetkezett változásokat. Ezen komplexek termodi
namikai stabilitása és kinetikai inertsége olyan nagy, hogy 
a szabaddá vált, és így a szervezetben visszamaradó 
Gd(III) egy nap elteltével <5%. A 3. ábra a szervezetben 
visszamaradó Gd(III) % logaritmusát mutatja az idő függ
vényében. A klinikai alkalmazásban levő fenti négy komp
lex 99%-a kiválasztódik (a vizeletbe) 7 és 14 nap alatt, mig 
a Gd(III)ion -90% található meg a szervezetben ugyan
annyi idő elteltével.

A fenti komplexek túl hidrofilek, így nem jutnak be a 
sejtekbe, az aromás oldalláncokkal hidrofóbbá tett ligan- 
dumok komplexei kellő specifitással juthatnak be a sejtek
be, és így különböző szervek leképezésére válhatnak alkal
massá. Több szervspecifikus Gd(III) komplex mellett 
előállítottak és klinikai használatba vettek májspecifikus 
Mn(II)-komplexeket is [14]. Dextránnal beburkolt 
vas(III)-oxid szuperparamágneses nanorészecskéket is 
sikerrel alkalmaztak MRI kontrasztanyagként. A részecs
kemérettől függően specifikus felhalmozódást mutatott 
más és más szervekben [15]. Ez a folyó kutatások legfon
tosabb területe is: újabb és újabb, jobb és jobb szervspeci
fikus MRI-szerek előállítása.
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Fertőzésgátló szerek [3, 4] A cO

Az ezüstvegyületeket már régóta használják fertőzések 
megakadályozására (mikrobák ellen) a gyógyászatban. 
Az ezüst-szulfadiazin klinikailag széleskörűen használt 
baktérium- és gombaölő szer. Ez rosszul oldódó polimer 
vegyület, amiből lassan szabadul fel az Ag(I). Az Ag(I) 
citotoxicitásának mechanizmusa nem ismert.

Az antimont is évtizedek óta használják gyógyszerként. 
Az Sb(III) általánosan toxikusabb, mint a Sb(V), így gyak
ran ez utóbbit előgyógyszereként használják. Az Sb(V) 
szénhidrátokkal képezett vegyületei, mint az N-metil- 
glükamin-antimonát, a Leishmaniasis sejten belüli élőskö
dők által okozott fertőzés klinikailag alkalmazott gyógy
szere.

AFe(III)-at erősen kötő dezferrioxamint a malária ellen 
használják, hatása feltehetően a maláriaparaziták vas me- 
tabolizmusának megzavarásán alapszik.

A polioxometallátok vírusellenes hatást mutatnak. Ak
tivitásuk függ a vegyület szerkezetétől, töltésétől és az el
leniontól is [16]. Hatásuk a vírusnak a sejt felületén való 
adszorpciója befolyásolásától függ. A polioxometallátok 
gyengén szívódnak fel az orális adagolásukat követően, il
letve még akkor is, ha közvetlenül a véráramba juttatjuk 
őket. Különböző plazmafehérjék visszatartják őket, és így 
nem érik el azt a helyet, ahol hatásukat kifejthetnék. így 
fontos feladat a jobb bio-hozzáférhetőségű polioxometal
látok kifejlesztése.

Egyes dezoxiguanozint és timidint tartalmazó oligo- 
nukleotidok hatásos inhibitorai a HIV-1 integráznak. 
K+jelenlétében négy láncból álló, nagy stabilitású szerke
zetet alakítanak ki, melyek rezisztensek a szérum nukleá- 
zokkal szemben, aminek biológiai aktivitásukat is köszön
hetik.

A makrociklusos biciklámok (pl. 16) a HÍV leghatáso
sabb inhibitorai közé tartoznak. A Zn(II) komplexeik szin
tén hatásosak. A biciklám a HIV-vírusnak a sejtbe való be
jutását gátolja a retrovirus replikációs ciklusainak korai 
reakcióiban.

Gyulladásgátló aranykomplexek [7]

A krizoterápia, az ízületek gyulladásos megbetegedéseinek 
aranyvegyületekkel történő kezelése általánosan elfogadott 
gyógymód a mai orvosi gyakorlatban. Elsősorban különbö
ző arany(I)tiolátok, mint az auranofin (2,3,4,6-tetra- 
O acetil-(i-1 -D-glukopiranozato-S-trifenil-foszfinato- 
arany(I) (17) a leginkább alkalmazottak. Az aranyvegyüle- 
tek gyulladásgátló hatásának mechanizmusa nem ismert, a 
feltételezett hatások között az egész szervezetre kiterjedő,

mint például az immunrendszert befolyásoló hatásokat, il
letve teljesen specifikus biokémiai folyamatokat is feltéte
leznek. Újabb feltételezések szerint az alkalmazott 
aranykomplexek „előgyógyszerek”, melyek gyors meta- 
bolitikus átalakulásokon mennek át a szervezet bio
molekuláival. Kimutatták, hogy az arany(I) az albuminhoz 
kötve szállítódik a véráramban. Másrészről azt találták, 
hogy az [Au(CN)2]~ az összes aranytartalmú gyógyszer kö
zös metabolitja, amit a sejtek könnyen fel tudnak venni. Je
lentős információ szól amellett, hogy az arany oxidációs ál
lapota +1 a biológiailag aktív formában. A sejtekbe könnyen 
bejutó [Au(CN)2]_ a sejtfehérjékkel kölcsönhatásba lépve 
inhibiálhatja a fehérvérsejtek oxidativ bomlását. Ezek az 
aranykomplexek egyben potenciális inhibitorai a kötőszö
vetekben lévő Zn(II) tartalmú kollagenáz enzimeknek.

OCr (oxidáció)

I J
Gyógyszerek—>Fehérj e-Au’-Ligandum Au!IIX4

t __________ I
tiolok, tioéterek diszulfídok

Az Au(I) Au(III)-má történő oxidációja (1. a fenti 
sémái) lehet a felelős az aranytartalmú gyógyszerek toxi
kus mellékhatásaiért. A gyulladást okozó helyeken megje
lenő CIO- vagy H20 2 mint erős oxidálószerek képesek 
ezen oxidációs folyamatra. Az Au(III) képes a fehérjék 
amidcsoportját deprotonálni és így erősen kötődik a fehér
jékhez, ami módosíthatja a T-sejtek peptid felismerési ké
pességét, illetve oxidálhatja az albuminban, illetve inzulin
ban lévő diszulfrd-hidakat, valamint az RNS-ben lévő 
methionin-oldalláncokat [17]. A sejtek redukálóanyagai, 
mint a glutation, képesek az Au(III) visszaredukálására 
Au(I)-gyé. Ezzel a ciklussal magyarázhatjuk azt, hogy mi
alatt a krizoterápiában a sejtek Au-szintje ~ 10-50 |J.M, a 
fém, a tiolok és a fehérjék szintje a szövetekben sokkal ma
gasabb a sztöchiometria által megkívántnál (lásd fentebb).

Bizmutvegyületek, mint antacidok 
és fekélyellenes szerek

Abizmut régóta használatos elem a gyógyászatban. A XX. 
században különböző bizmutkomplexeket (szubnitrát, 
szubgallát, szubcitrát, tartarát, szubkarbonát és szubszali- 
cilát) használtak a szifilisz, a magas vérnyomás, a fertőzé
sek, a gyomor-bél rendellenességek kezelésére [18]. Itt 
most csak a címben említett felhasználásait tárgyaljuk rö
viden. A szódabikarbóna kellemetlen mellékhatása és kis 
pufferkapacitása, illetve az Al(III) toxikus voltának felis
merése óta a bizmutvegyületek, mint antacidok növekvő 
jelentőséget kaptak. Hozzájárult ehhez az is, hogy hatáso-
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sak gyomor- és bélfekélyek ellen is, így kettős hatásuk szé
les körű alkalmazásukat vonta maga után.

A bizmuttartalmú gyógyszerek szerkezete pontosan 
nem ismert. A fém koordinációs száma 3 és 10 között vál
takozik és a koordinációs geometria gyakran torzult. 
A Bi(III) igen savas vízben (pK; ~ 1,5) és könnyen képez 
hidroxo- és oxohidas klasztereket. A legjobban ismert a 
Bi(III)-citráttal alkotott vegyülete [3,4]. A domináns ré
szecske a dimer, amelyben a citrát hídszerepet is betölt 
összekapcsolva a Bi-atomokat. Ezek a dimerek láncokká, 
lapokká aggregálódhatnak, és a fekély felületére lerakódva 
fejthetik ki védőhatásukat.

A Bi(III) antibakteriális hatása a helicobakter pliorival 
szemben döntő lehet a fekélyellenes hatásában.

Idegrendszerre ható fémvegyületek [4]

Egyszerű szervetlen litiumvegyületek, mint a Li2C 0 3 szé
les körben (a legtöbb országban a népesség 1 ezreléke ese
tében) használatosak a kétfázisú idegrendszeri elváltozá
sok, mint a mániás depresszió megelőző kezelésében [19]. 
A szokásos terápia grammnyi mennyiségű só adását jelen
ti, ami 1-2 mM vérszintet jelent a kezelés során. A Li(I) 
komplexeinek kis stabilitása és nagy labilitása eredménye
zi azt, hogy eloszlása a szervezetben széles körű. Olyan ké
szítmények, melyek csökkentik a komplex nagy kinetikai 
labilitását és a Li(I) lassú felszabadulását teszik lehetővé, 
ami a klinikai gyakorlat akut feladata.

A Li(I) biológiai hatása a Mg(II) és a Ca(II) biokémiá
jába való beavatkozáson alapszik. így pl. a Ca(II) inhibiál- 
ja az inozitol-foszfát két enzimjét, amely a Ca(II)-sejten 
belüli mobilizálásáért felelős. A Li(I) ugyanakkor 
nemkompetitív inhibitora a Mg(II) függő inozitol-mono- 
foszfatáz enzimnek, azáltal, hogy blokkolja a hidratált 
foszfát felszabadulását az enzim aktív helyéről.

A metallotioneinek ciszteinben gazdag fehérjék, melyek 
biológiai funkciója a fémionok megkötésének és eloszlásá
nak a befolyásolása és elsősorban a cink és a réz home- 
osztázisának a szabályozása. Több alcsoportja közül egy az 
agyban is előfordul, és ennek szintje hatással lehet több neu- 
rodegeneratív elváltozás, így az Alzheimer-kór, a Parkinson- 
kór és a Creutzfeld-Jacob-kór folyamatában [20].

Inzulin-mimetikus fémkomplexek

Közel 25 éve fedezték fel [21], hogy a V(IV)-, V(V)- és 
peroxo-V(V) komplexek képesek az inzulin fontos tulaj
donságait utánozni vagy fokozni (így pl. a zsír és izomsej
tek glükózfelvételét és oxidációját, illetve a glikogén szin
tézisét). Ezeknek a komplexeknek nagy előnyük, hogy 
szemben az inzulinnal szájon át adhatók.

Az utóbbi 15 évben nagyszámú vanádiumkomplexet ál
lítottak elő és teszteltek [22-25] és megállapították, hogy 
alkalmas szerves ligandumhoz kötött vanádiumkomplexek 
a biológiailag releváns 1-10 |iM koncentráció-tartomány
ban nem mérgezőek, biológiai hatásuk pedig elérheti az in
zulinét [26]. A tez(maltolato)VO(IV) (18 BMOV) a klini

mkl

kai 1 . fázis tesztelésen megfelelt.
A komplexek biológiai folyadékokban való speciá- 

ciójára vonatkozó vizsgálatok arra utalnak, hogy a hordo
zó ligandum szerepe elsősorban a komplex gyomorban va
ló felszívódását befolyásolja és a vérben való szállításában 
a vér kis és nagy molekulatömegű vanádiumkötő bio
molekulái (citrát és transzferrin) a meghatározóak [27].

Valaha azt gondolták, hogy a glükóz toleranciafaktor, 
mely a szervezetben az inzulin hatását fokozza, egy 
Cr(III)-komplex. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz [28], a 
nagyon inért Cr(III)-pikolinát-komplex, mely elsősorban a 
tengeren túl igen népszerű gyógyhatású készítmény, sem 
igen tűnik hatásosnak a diabetes kezelésében. Újabban a 
természetben előforduló kis molekulatömegű krómkötő 
anyagról (LMWCr), amely úgy találták, hogy az inzulin 
működésében kulcsszerepet betöltő tirozin-kináz enzim 
aktivitását befolyásolni tudja, is kimutatták, hogy a korai 
közlésekkel ellentétben nem tartalmaz krómot [29]. 
A króm inzulinutánzó hatásával kapcsolatos feltevések 
alapos vizsgálatokkal való megerősítést igényelnek.

A volframát és a molibdát oxoanionok nagy (10-30 
mM) koncentrációban hasonló in vitro inzulinutánzó ha
tást mutattak, mint a vanádiumkomplexek [30].

Szív- és érrendszerre ható szerek

A nitroprusszid-Na (19), ez a kisspinszámú Fe(II)-komplex 
széles körben használatos emberben a vérnyomás csök
kentésére. Hatása másodperceken belül jelentkezik. A te
rápiás hatása az NO felszabadulásához rendelhető, amely 
ellazítja a szív- és érrendszeri simaizmokat.

Azt találták, hogy egyes ruténiumkomplexek (20) igen 
jó NO-befogók, melyek képesek a NO-szintet orvosi kö
rülmények között szabályozni. A 20 komplex igen gyorsan 
(k > 108 M_1s_1, 310 °C) és erősen (K > 108 M~') köti a 
NO-ot egy lineáris nitrozónium Ru(II)-NO+ adduktum 
képződése közben [31].

NO

NCi

NC 1

....

2-

..... . CN
(19)

'CN

CN

Kelátterápia

A kelátterápia a szervezetben feleslegben előforduló fém
ionok kelátképző ligandumokkal való specifikus eltávolí
tásának módja. A terápia legnagyobb nehézsége a specifi
kus eltávolítás, hiszen a ligandumok általában csak 
szelektív kölcsönhatásra képesek egyes fémion csoportok-
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kai (pl. a poliaminokarboxilátok a hard és borderline sőt 
még a szoft fémionokat is erősen kötik) [32].

A vérképzőrendszer örökletes betegségeit, pl. a 
P-Thalassemiát általában rendszeres vérátömlesztéssel ke
zelik. Mivel az emberi szervezet a vasat nem üríti ki, ha
nem ferritinben tárolja, a havonta kapott vérátömlesztés 
eredményeként a kelátterápiában nem részesülő betegek 
szervezetében havi 2-3 g vas rakódik le. Ez óriási mennyi
ség a normális felnőtt szervezet összesen 4-5 g vastartal
mához viszonyítva. A vasfölösleg főleg a májban és a lép- 
ben raktározódik a ferritinben. Ha a fölös vasat nem 
távolítjuk el, a betegek életük második-harmadik évtizedé
ben, amikorra a fölhalmozott vas az 50-80 g-ot is elérheti, 
meghalnak; a halál oka többnyire fertőző betegség vagy 
szívelégtelenség. Dezferrioxamin (21) az egyetlen klinika- 
ilag elfogadott vaskelátor, amit egyéb vastúlterhelés-be
tegségek és a malária kezelésére is használnak. Ez utóbbi 
hatása feltehetően a vas metabolizmus széteséséhez ren

delhető. A dezferrioxamimmal képződött komplex stabi
litása széles pH-tartományban (1-12) igen nagy. A kialaku
ló 1:1 sztöchiometriájú komplexben a három hidroxamát- 
csoport koordinálódik a fémionhoz. A dezferrioxamin 
farmakológiai tulajdonságai nem ideálisak: szájon át törté
nő adása esetén csak nagyon lassan szívódik fel és így in
jekció formájában adagolható. Nagy az igény új hatásos 
kelátképző iránt. A piridinon származékok (22) között jó 
hatásfokú orális kelátor van klinikai kipróbálás alatt. Ezek 
a piridinon származékok az A1 felhalmozódás kezelésében 
is sikerrel alkalmazhatók. Egy másik ígéretes kelátor mo
lekula az IRCOll (23), egy szubsztituált gyűrűs poliaza 
vegyület, melyet a Novartisnál fejlesztettek ki.

Ezek a kelátorok 
a radioaktív aktinida- 
ionok eltávolításában 
is alkalmazhatók [33].

A rézfölösleg-be- 
tegség, a Willson-kór 
gyógyításában is sze

rephez jut a kelátterápia: hisztidinszármazékok, a rézszál
lító fehérje az albumin fémion-kötési helyét utánzó tripep- 
tid a GlyGlyHis, a D-penicillamin bizonyultak alkalmas 
kelátor molekuláknak [34].

Összegzés és távlatok

Összegzésként és a távlati célokat illetően két idézetet em
lítenénk itt, jellemezve e terület elmúlt 2 0  évének eredmé
nyeit és a ma és holnap feladatait:

R. J. P. Williams, a bioszervetlen kémia nagy „öregje”
1979-ben írta: „A szervetlen gyógyszerkészítmények óriá
si világa -  melyet, mióta a szerves kémikusok uralják a 
biokémia gyakorlatát, alig-alig derítettek fel -  lassanként 
kitárja kapuit.”

A szervetlen gyógyszerkészítmények általános elfoga
dottsága ma még korántsem jár ott, ahol az ezen összefog
lalóban bemutatott eredmények alapján is járhatna. A P. J. 
Sadler által megfogalmazott kutatások, miszerint „Az or- 
vosi/gyógyszerészeti koordinációs kémia fejlődése döntően 
azon múlik, hogy a gyógyhatású fémkomplexek reakciói
nak ne csak a termodinamikáját (egyensúlyi és szerkezeti 
viszonyait) ismerjük meg, hanem a kinetikai (és mecha
nisztikus) vonatkozásait is, és mindezt biológiai körülmé
nyek között” [3], talán jobban kielégítik az orvos-társada
lom elvárásait, és tovább oldják idegenkedésüket a 
fémkomplexek gyógyszerként való szélesebb körű alkal
mazásától.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kiss Tamás-Jakusch Tamás: Az orvosi szervetlen kémia fogal
ma és legújabb eredményei
A közlemény áttekintést ad a fémtartalmú gyógyszerek legfonto
sabb alkalmazási területeiről, és bemutatja az e terület, az orvo- 
si/gyógyászati szervetlen kémia újabb kutatásai eredményeit.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 311 (2004)]

SUMMARY

T. K is s  -  T. J a k u s c h : Idea and Newest Achievements of 
Medicinal Bioinorganic Chemistry
The article gives a review on the most important medicinal appli
cation areas of metal compounds, and discusses the recent results 
achieved in medicinal bioinorganic chemistry.

Sje^Ptíe.. .S je m le .. .Szende

A fenntartható és versenyképes 
kémia előmozdítására...

az európai vegyipari és biotechnológiai 
szakmai szervezetek, a CEFIC és az 
EuropaBIO az Európai Bizottság támogatá
sával 2004. július elején technológiai plat
formot indítottak. Közvetlen céljuk olyan 
partnerség létrehozására, amely növeli a be
ruházásokat a kutatásba és az innovációkba. 
A „Megvalósítható kémia technológiai plat
form” összehozza az ipar, a kutatási közpon
tok, a pénzügyi világ és a szabályozó ható
ságok európai szintű képviselőit, hogy 
stratégiai kutatási témákat adjanak a szektor 
számára. A figyelembe veendő területek kö
zé tartoznak az európai innováció három 
stratégiainak minősített technológiája, az 
ipari biotechnológia, az anyagtechnológia, a 
reakció- és folyamattervezés, valamint 
olyan keresztirányú diszciplínák, mint a kör
nyezetvédelem, az egészségvédelem és a 
biztonságtechnika, az oktatás és gyakorlat, a 
kutatási infrastruktúrák és a hozzáférés a 
kockázati tőkéhez.

A kezdeményezés hátterében az állhat, 
hogy az európai vegyipar K+F ráfordításai 
az eladásoknak csupán 1,9%-át teszik ki, 
miközben a hasonló mutató értéke az USA- 
ban 2,5% és Japánban 3%. Az új platform 
feladatának tekinti az állami/vállalati és a 
magántőke partnerségének megteremtését, 
ezzel az innovációs lehetőségek bővítését és 
az európai kémia versenyképességnek javí
tását.

(Forrás: Az Európai Bizottság közlemé
nyei, 06/07/2004, www.europa.eu.int)

Biotechnológia az európai 
ültetvényeken 2025-ben

A következő ötven évben a világ népessége
6-ról 9 milliárdra növekszik, miközben a 
fosszilis energiahordozók kimerülnek, a 
megújuló, ültetvénybázisú élelmiszerek, 
bioüzemanyagok és bio-anyagok iránti 
igény növekszik. Az EU kutatási biztosa ál
tal 2004. június végén nyilvánosságra hozott

EU vízió három prioritást jelöl meg. Ezek a 
jobban elérhető, egészséges és jobb minősé
gű élelmiszerek előállítása, a környezeti és a 
mezőgazdasági megvalósíthatóság bátorítá
sa, és a versenyképesség javítása Európa 
mezőgazdaságában, iparában és erdészeté
ben. A vízióhoz az érintettek és a jogalkotók 
bevonásával stratégiai kutatási tervet készí
tenek az év végéig.

E kutatási indítvány alapja is az EU vi
szonylagos lemaradása az USA-hoz képest: 
míg az USA biotechnológiai cégei évente 
650 M Eur-t költenek K+F-re, az EU-ban 
csupán 400 milliót. A központi támogatás is 
számottevőbb az USA-ban, mint nálunk: az 
USA National Plánt Genom Initiative-je 
2003 és 2008 között 1,1 Mrd Eur-t (éves át
lagban 183 MEur-t) fektet a területbe, az EU 
éves központi támogatása pedig 80 M Eur 
körüli.

(Forrás: Az Európai Bizottság közlemé
nyei, 24/06/2004, www.europa.eu.int)
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Kémiai reaktorok, homogén- és heterogén reakciók
SZERKESZTI: SAWINSKY JÁNOS 

FONYÓ ZSOLT

Kevert tartályreaktorok a szerves vegyiparban
SALLAY PÉTER* 

KEGLEVICH GYÖRGY* 
BAKÓ PÉTER*

Bevezetés

A vegyipar széles körben alkalmazott berendezése a kevert 
tartályreaktor, amely a preparatív vegyész hagyományos 
laboratóriumi eszközének, a kevert lombiknak méretnö
velt változata. így alapja többnyire alul zárt henger, melyet 
a működést elősegítő tartozékok egészítenek ki. Ezek a 
duplikált köpeny (1), keverő (2), adagoló (3), hűtő (4), hő
mérsékletmérő (5), gázbevezető (6 ), valamint a szilárd 
anyagok adagolására szolgáló nyílás (7) és a rendszer hű
tését és/vagy fűtését ellátó rendszerek (7. ábra).

A tartályreaktort szaka
szos és folyamatos üzem
módban egyaránt használ
hatják. Gyakran előfordul, 
hogy az egyik komponens
re nézve szakaszos, de a 
másikra nézve nem, mivel 
a reakció kezdetén csak az 
egyik reaktáns van teljes 
mennyiségben a reaktor
ban, míg a másikat folya
matosan adagolják hozzá. 

1. ábra. A tartályreaktor felépítése Félfolytonos vagy félsza-
kaszosnak is nevezik az ilyen üzemmódot. Hasonló a hely
zet, amikor a terméket folyamatosan elvezetik.

A kevert tartáiyreaktorok előnyei és hátrányai

A tartályreaktor keverése jó, amit leggyakrabban anker- 
vagy propellerkeverővel érnek el, de használnak intenzí
vebb típusokat is (pl. centrifugál keverő). Ezért kétfázisú 
reakciók is végezhetők benne. Ezek közül a leggyakorib
bak a folyadék-folyadék kétfázisú reakciók, de jól hasz
nálhatók gáz-folyadék, valamint szilárd-folyadék fázisú 
reakciókhoz is, amennyiben a szilárd komponens kis 
mennyiségben van jelen (jó néhány katalitikus reakció 
gáz-folyadék-szilárd fázisú).

A készülékek hűthetőek és fűthetőek. Ez utóbbit általá
ban gőzzel vagy elektromos úton oldják meg. A kevert tar
tályreaktorok leginkább lassú reakciók lefolytatására al
kalmasak.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémiai 
Technológiai Tanszék, Budapest

A reaktor további előnyei a következők [1,2]:
-  egyszerű a felépítése. A reaktor igen sokféle reakció

hoz használható, ezért elterjedt az iparban. Ugyan
azon készülékben a szerelvények lényeges változta
tása nélkül valósíthatók meg a különféle 
reakciótípusok (multi purpose készülék);

-  a reaktor teljes térfogatában homogén a hőmérséklet 
és a koncentráció eloszlása a hatékony keverés követ
keztében;

-  tömegéből kifolyólag nem hajlamos hirtelen, draszti
kus változásokra (nagy a pufferhatás), azaz a reakció- 
elegy paraméterérzékenysége kicsi;

-  több egymást követő reakció végezhető el ugyanab
ban a készülékben a közbülső termék kipreparálása 
nélkül;

-  viszonylag kicsi az üzemi költsége;
-  könnyű az alkalmi igényekhez igazodni;
-  könnyű a tisztíthatósága és a karbantartása.
Hátrányai:
-  az azonos konverzióval működő csőreaktorhoz ké

pest nagy térfogat (ez kaszkád kialakításával csök
kenthető);

-  folytonos üzemmód esetén viszonylag kicsi az egy
ségnyi térfogatra jutó konverzió;

-  az automatizálás megvalósítása nem könnyű.
Az állandó paramétereket (hőmérséklet, tartózkodási 

idő stb.) biztosító folytonos üzemű tartályreaktorok szabá
lyozása régóta megoldott, kellő matematikai leírásuk is
mert. A szakaszos működésű tartályreaktor szabályozása 
azonban nehezebb, egzakt matematikai modellje nincs. 
Csak az utóbbi időben sikerült megoldani a folyamat szá
mítógépes irányítását.

Alkalmazási példák

A reakcióktól vagy a termékfeldolgozástól függően szá
mos egyéb tartozékkal egészíthetik ki a reaktort.

Egyensúlyi reakciók során a termék vagy mellékter
mékek) eltávolításával tolják el az egyensúlyt. Ehhez ese
tenként kolonnával szerelik fel a készüléket. Ilyen reakci
ók az észteresítések, amelyekben a reakció során 
felszabaduló vizet (biner vagy temer) azeotrópként távo- 
lítják el. A kidesztilláló elegyet lehűtve, a fázisokat elvá
lasztva, a reagálatlan kiinduló anyagot vissza lehet vezet
ni a reakcióelegyhez [2 a.] (2. ábra).
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Ilyen reakció a dibutil-ftalát előállítás második lépése, 
amelyben a keletkező vizet butanol felesleggel biner 
azeotrópként távolítják el [3a., 4a.].

Hasonló elven működik a Guyot-féle szulfonálás [4b.], 
és az Othmer-féle nitrálás [2b.] is.

Erősen exoterm reakciók (pl. aromás vegyületek nitrá- 
lása és szulfonálása) esetén — különösen nagyobb méret
ben -  nem elég a reaktor duplikálásával kialakított hűtőfe
lület, ezért hengeresen feltekert csőből kialakított 
póthűtést alkalmaznak (pl. a belső csőkígyós hűtést [4] (3. 
ábra), vagy a külső keverős Hough-féle berendezést [2c.] 
(4. ábra).

-  100 "C 
02

Co(OAc)2

CH3COOH

COOH

COOH

- 100° c
o2

R-CH2-CH2-R' --------— ► RCOOH + R'COOH
Mn2+

A kevert tartályreaktorban végzett reakciók megvalósí
tásához, szabályozási és üzemeltetési módjának kidolgo
zásához nagy segítséget jelentenek az utóbbi időben forga
lomba került intelligens reaktorok (erről részletesen a 
sorozat egy későbbi részében írunk).

IRODALOM

20-> 80°C
HNO3 N 0 2

H2S04

C 1 2 H 2 5 V
20->100°C

óleum Ci2H25x

S 03H

A kevert tartályreaktorok akkor is jól alkalmazhatók, ha 
az egyik komponens gáz. Példa erre a benzol klórozása 
vasforgács jelenlétében [4d.].

A toluol klórozása oldalláncban fotoiniciált reakció, 
ezért a készüléket úgy kell kialakítani, hogy a reakcióelegy 
megvilágítható legyen (vagy kvarcablak és külső megvilá
gítás szükséges, vagy külső megvilágító kamrában helye
zik el az UV-lámpát és a kamrán keresztül áramoltatják a 
reakcióelegyet) [2 d.].

c h 3 120 “C

Egy sereg levegővel megvalósított oxidációt is kevert 
tartályreaktorban végeznek el (pl. a jo-xilol és a paraffinok 
oxidálására) [3b.].

[1] www.chemeng.ucla.edu/che 104b: www.engin.umich.edu/-cre/asvLeam/bits/
cstr

[2] Szerves vegyipari alap folyamatok kézikönyve, szerk. Deák Gy., Műszaki
Könyvkiadó, Budapest 1978, a. 441-524 oldi5 b. 24 old.., c. 35 old., d. 215 
old.

[3] Weissermel, K. -Arpe, H. J.: Ipari szerves kémia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bu
dapest 1993, a. 391 old., b. 203, 294 old.

[4] Groggins, PH.: A szintetikus vegyipar alapeljárásai. Műszaki Könyvkiadó, Bu
dapest 1958, a. 542 old., b. 277 old., c. 54 old., d. 225 old.

ÖSSZEFOGLALÁS

Sallay Péter -  Keglevich György -  Bakó Péter: Kevert tartály
reaktorok a szerves vegyiparban
A sokcélú kevert tartályreaktorok a szerves vegyipar alapvető ké
szülékei, amelyek többféle reakció, így egyensúlyi észteresíté- 
sek, exoterm nitrálások és szulfonálások, valamint heterogén fá
zisú klórozások és oxidációk megvalósítására alkalmasak.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 321 (2004)]

SUMMARY

P. Sallay -  Gy. Keglevich -  P Bakó: Stirred Tank Reactors in 
the Organic Chemical Industry
The multi-purpose tank reactors are widely used in the organic 
chemical industry in different transformations, such as in equilib
rium esterifications, in exothermic nitrations and sulfonations, as 
well as in liquid-gas phase chlorinations and oxidations.
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Személyi hírek

Dr. Szűcs Miklós 
1925-2004

Szűkszavú sajtókommuniké adta hírül, 
hogy életének 79. évében, 2004. július 
11-én örökre eltávozott közülünk dr. Szűcs 
Miklós, az MTA doktora, címzetes műegye
temi tanár, a Fővárosi Gázművek nyugal
mazott műszaki igazgatóhelyettese.

Dr. Szűcs Miklós 1925-ben született Bu
dapesten. Középiskolai tanulmányait a bu
dapesti Bencés Gimnáziumban végezte. 
Vegyészmérnöki oklevelét a Budapesti 
Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán 
szerezte meg 1948-ban. Diplomájának 
megszerzése után, sőt még ezt megelőzően 
is 1947 és 1957 között a BME Vegyészmér
nöki Kara Kémiai Technológia Tanszékén 
dolgozott tanársegédi, majd adjunktusi be
osztásban. A tanrendnek megfelelő előadá
sokat tartott és laboratóriumi gyakorlatot 
vezetett a kémiai technológia tárgykörében. 
Varga József akadémikus -  tanszékvezető -  
irányításával a hazai szenek oldószeres fel
tárásával és hidrogénezésével foglalkozott, 
és e témakörben szerezte meg műszaki dok
tori, majd kandidátusi tudományos fokoza
tát. 1969-ig az Óbudai Gázgyár üzemveze
tője, majd főtechnológusa volt. 1969-től 
munkáját a Fővárosi Gázművek igazgatósá
gán folytatta műszaki fejlesztési főmérnök
ként. Megszervezte és előkészítette a fővá
ros földgázra történő átállását több saját 
szabadalmára támaszkodva. Ebből a témá

ból készítette akadémiai doktori értekezé
sét, amelyet a Freibergi Bergakademie-n vé
dett meg 1982-ben. Hosszú ideig tevékeny
kedett a Kémiai Technológia Tanszék 
oktatási tanszékvezető helyetteseként. 
1974-től 1985. évi nyugalomba vonulásáig 
műszaki igazgatóhelyettesként dolgozott, 
majd haláláig műszaki tudományos tanács
adóként tevékenykedett a Fővárosi Gázmű
vek igazgatóságán. Tagja volt az MTA 
Műszaki Kémiai Bizottságának és Szén
technológiai Munkabizottságának. Műszaki 
munkássága magas szintű elismeréseként 
1993-ban Varga József-éremben részesült.

Dr. Szűcs Miklós szakmai pontosságán 
kívül mint kiváló előadó tűnt ki. Valódi mű
szaki fejlesztő volt, aki a magasba tekintett 
ugyan, de ugyanakkor megmaradt a realitá
sok talaján. Átlagon felüli rendszerezőké

pessége kiváló áttekintőképességhez, ítélő
képességhez segítette, amit munkájában 
rendszeresen alkalmazott. Képessége volt 
az új, az érték kiválasztására és ezekre tu
dott koncentrálni. Nem csak tanítványa, de 
követője is volt Varga József akadémikus
nak, iskolája egyik legkitűnőbb tagja volt.

Társadalmi munkája, érdeklődésének 
központjában az energetika állt, természe
tesen annak is a kémiai technológiával való 
kapcsolódásai. Ez a törekvése és magatar
tása nem zárta ki azt, hogy ne álljon szük
ség esetén a Magyar Kémikusok Egyesüle
te, sőt Lapunk rendelkezésére. Örökké 
emlékezetes marad ez évi évfolyamunk 
„Csúcstechnológiák, paradigmaváltások” 
sorozatában a tüzelőanyag-cellákról meg
jelent kétrészes összefoglaló közleménye 
[Magy. Kém. Lapja, 59, 121 (2004); Magy. 
Kém. Lapja, 59, 155 (2004)]. E témakör
ben e nagyívű munka az első magyar nyel
vű összefoglaló. Fájdalom, hogy időközben 
elkészített újabb közleményét a tüzelő
anyag-cellák jövőjéről csak ezután tudjuk 
megjelentetni.

Hivatalos gyászjelentésében befejezés
ként az áll, hogy egy nagyszerű ember em
lékét el nem múló szeretettel őrzik családja, 
munkatársai és barátai. Tegyük hozzá, hogy 
a kiváló mérnököt és oktatót is gyászoljuk 
személyében, aki nagyon fog hiányozni és 
akire, akikre nagy szükség lenne a felsőfo
kú kémiaoktatás, a vegyipar műszaki szín
vonala elengedhetetlen növeléséhez.

Miklós, nyugodj békében!
Szekeres Gábor

Horányi György kémikus hetvenéves
Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság ünnepi ülése (Budapest, 2004. június 11.)

Akadémikusaink
elismerései
Hargittai István akadémikust az Orosz Tu
dományos Akadémia tiszteletbeli doktorá
vá avatta.

Vértes Attila akadémikus, az ELTE Magké
miai Tanszék egyetemi tanára kapta a 2004. 
évi Hevesy Érmet. A díj átadására 2004. jú
nius 21-én a nagy-britanniai Guildfordban, 
ünnepélyes keretek között került sor, egy 
nemzetközi konferencia megnyitóján (llth 
International Conference on Modern 
Trends in Activation Analysis).

Vértes Attila főszerkesztésében „Nuc
lear Chemisty” c. 5 kötetes kézikönyvet je
lentetett meg a Kluwer Kiadó.

Az ELTE TTK Kari Tanácstermében ren
dezett tudományos ülés hetven résztvevője 
hivatalos formaságok és szokásos frázisok 
legcsekélyebb megnyilvánulása nélkül 
várta pontos megjelenésével a program 
kezdetét.

Inzelt György, a munkabizottság elnöke 
köszöntötte a résztvevőket és az ünnepel
tet, Horányi György egyetemi magánta
nárt.

Az előadók színes és kedves előadása
ikban emlékeztek arra, hogy pályafutásuk 
kezdetén Horányi Györgytől kapott taná
csok és önzetlen segítsége meghatározóvá 
váltak szakmai, tudományos pályájuk kije

lölésében, továbbá a későbbi hazai és nem
zetközi elismertségük megszerzésében. 
Az előadók és az előadások címei a követ
kezők.

Joó Pál (DE, Kolloidkémiai Tanszék): 
„Anionadszorpció fémeken és fém- 
(oxid)hidroxidokon”, Novák Mihály (SZTE, 
Fizikai Kémiai Tanszék): „Az anódos oxi
dáció néhány jelensége, „Szabó Sándor, 
Bakos István (MTA KKI): „Különlegessé
gek réniumleváláskor”, Varga Kálmán 
(Veszprém, Egyetem): „In-situ radioizotó- 
pos nyomjelzéses kutatások: egy módszer 
reneszánsza”, Vértes György (Innoveng- 
Vértes Mérnökiroda): „A nikkel-peroxidtól
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a nikkelezésig”, Visy Csaba (SZTE, Fizikai 
Kémiai Tanszék): „Ionadszorpciós jelensé
gek az elektrokémiai folyamatokban”, 
Láng Gvőzö. Zsélyné Újvári Mária (ELTE 
Fizikai Kémiai Tanszék):„A perkloráttól az 
űrrakétáig”.

Horányi György 1934. július 18-án szü
letett Budapesten. A méltán híres, patinás 
Petrik Lajos Vegyipari Technikumban 
kezdte el tanulmányait. Az ELTE TTK ve
gyészhallgatója volt. Az 1958-ban végzett 
hatvan vegyész legendás hírű az almamater 
történetében. A teljesség igénye nélkül ér
demes kiemelni néhány kitűnő évfolyam- 
társát: Bodoki Ágnes (Csanádi András né), 
Berényi Mihály, Csányi Vilmos, Farsang 
György, Hegedűs Dezső, Kálmán Alajos, 
Krén Emil, Lendvay Ödön, Nagy G. Ágnes, 
Rozsondai Béla, Schiller Róbert, Simonyi 
Miklós, Szabó Kálmán, Tanács Béla, 
Tornász Jenő ... (kiemelés G.M.).

Az ELTE Fizikai Kémiai és Radiológiai 
Tanszéken (1958—1961̂ 1 Berecz Endre és 
Dévay József rangidős kollégák, Erdey- 
Grúz Tibor akadémikus kutatásaiban és

megjelent közleményeikben tűnt fel a fiatal 
tehetség neve. Sokoldalúságával, munka
szeretetével és kritikus szemléletével érde
melte ki az akkortájt kezdőnek ritkán kijáró 
megbecsülést.

Megvált az egyetemi tanszéktől, az 
MTA Kémiai Kutatóintézetnek kutatója 
mind a mai napig. Elkészítette egyetemi 
doktori (1959), kandidátusi (1967) és aka
démiai doktori értekezését (1976). A kuta
tói pályaszakasz elismerését jelentette az 
1999. évi Akadémiai Díj odaítélése. A Ma
gyar Tudományban megjelent hivatalos in
doklást közöljük: ,Jiorányi György, a ké
miai tudomány doktora, az MTA Központi 
Kémiai Kutatóintézetének tudományos ta
nácsadója az elektrokatalízis és elektroad- 
szorpció területén végzett, nemzetközileg 
elismert, két évtizedes munkásságáért, a ra
dioaktív nyomjelzős technika elektrokémiai 
alkalmazásában elért eredményeiért, a ma
gyar elektrokémiai nomenklatúra terén ki
fejtett munkásságáért”. (A díjat nem vette 
át, ennek okát Kosáry Domonkosnak, az 
MTA elnökének küldött levelében közölte.)

Horányi professzor a Nemzetközi 
Elektrokémiai Társaság (ISE) nemzeti (ma
gyar) bizottsági titkára, az MTA Elektroké
miai Munkabizottság választott titkára, 
majd elnöke volt.

Tevőleges, eredményes munkát végzett 
a Magyar Nyelvi Bizottság és Kémiai Osz
tály Fizikai-Kémiai és Szervetlen Kémiai 
Bizottsága tagjaként.

Kutatási területeinek szokatlanul széles 
tárháza fűzi egybe munkásságát. Az elekt
rokémia, elektrokatalízis, elektroszorpció, 
izotópos nyomjelzés újabban specifikus ad
szorpció kolloid rendszereken vizsgálatá
ban több mint 400 közlemény szerzője, 
társszerzője, melyekre 3 000 feletti függet
len hivatkozás történt. Elénk érdeklődés 
kísérte és kíséri tudománytörténeti és tudo
mánypolitikai tanulmányait. Fiatalos len
dülettel írja napjainkban is angol és magyar 
nyelvű monográfiáit, cikkeit.

Isten éltesse sokáig erőben és egészség
ben Horányi Györgyöt, „Vitám impendere 
verő”.

GM

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

ICN Rt.

A volt Alkaloidával kapcsolatosan hónapok 
óta szomorú híreket közöltünk. Most egy 
jó: főtitkárunk évekkel ezelőtt -  az ICN PR 
menedzserének, Fodor Gabriellának a 
kérésére hivatalos levelet írt a Nemzeti Ke
gyeleti Bizottsághoz, hogy Kabay János
nak, a cég alapítójának a Farkasréti temető
ben található sírhelyét nyilvánítsák 
véglegesen a Nemzeti Sírkertbe tartozó
nak, mely örökös megváltást jelent. A bi
zottság szinte minden évben magától jelez
te, hogy még nincs döntés, de nem 
felejtkeztek el a kérésről. Közben más fó
rumok is jelezték ezt az igényüket. Öröm
mel nyugtázhatjuk, hogy 2004. június 25-i 
dátummal megérkezett a pozitív döntés: 
hazánk egyik elismert feltalálója és cégala
pítója immár békében nyugodhat. Erről ér
tesítettük Kabay János fiát is, aki öreg nap
jaira hazaköltözött Magyarországra.

Phylaxia-Pharma Rt.

Sikerült 2011-re átütemezni és hosszú lejá
ratúvá változtatni a cég adósságállomá
nyát. Ezzel a már pozitív éves bevételi mér
leget produkáló cég nagy lépést tett a 
konszolidáció útján.

mkl

Richter Gedeon Rt.

Öt év után részvényre váltható kötvényt kí
nál várhatóan az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt. a Richter Gedeon Rt.- 
ben még meglévő 25% plusz 1 részvénytu
lajdonáért. A privatizációs tanácsadói ten
dert a J. P. Morgan és hazai segítője, a 
Concorde Rt. nyerte el, az értékesítés rész
letei őszre lesznek ismeretesek. A várható 
állami bevétel megközelítheti a 100 milli
árd forintot.

A Richter Gedeon Rt. legnagyobb ex
portpiacai a 2003-as adatok alapján: az 
USA 92,1 millió US dollárral, az orosz ex
port 78,1 millió, ezt messzebb követi a len
gyel (27,7) a német (21,4) és az ukrán 
(17,3) kivitel.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A MÓL az egyetlen magyar vállalat, amely 
felkerült az 500 legnagyobb európai tőzs
dei cég listájára. A magyar olajtársaság ár
bevétele alapján olyan vállalatokat előzött 
meg, mint például a Porsche. A Wirt- 
schaftswoche magazin és a Handelsblatt 
közös összeállításában a magyar olajválla
lat tavalyi 5 747 millió eurós forgalma 
alapján Európa 281. legnagyobb társasága 
lett. A PKN-nek 5 171 millió eurós forgal

ma volt, amivel a 303. helyet tudta megsze
rezni. A MOL-nak az összeállítás 3 344 
millió eurós piaci értéket számolt ki és a 
293. helyet érte el vele a magyar olajtársa
ság. A legjobb helyezést a cég a nyeresé- 
gességi rangsorban érte el. A 383 millió 
eurós eredmény a 171. helyhez volt elég, 
ami kiváló eredmény a PKN 209 milliójá
hoz képest, elmarad viszont az OMV 392 
millió eurójától. A dolgozói létszám alap
ján felállított rangsorban a MÓL 15 866 al
kalmazottjával a 347. helyet érte el, ami a 
cég hatékonyságára utal. A PKN 15 133 
embert foglalkoztat, az OMV-nél azonban 
alig 6 137 dolgozó termel közel 110 millió
val magasabb eredményt.

Az amerikai kereskedelemfejlesztési 
ügynökség 167 ezer dollárt ad a MÓL Rt. 
megvalósíthatósági tanulmányának elké
szítéséhez, amelyben a geotermikus erőmű 
építését vizsgálják.

A MÓL Rt. 22,5 százalékos részesedést 
vásárolt egy észak-kazahsztáni kutatási 
projektben. A 2 400 négyzetkilométeres 
Federovszkoje-blokk az orosz határnál, 
közvetlenül egy infrastruktúrával ellátott 
óriási olajmező mellett helyezkedik el. 
A kutatási projekt költségeit a MÓL szá
mára összesen 27,4 millió dollárra terve
zik, ebből 9,4 millió dollár a már felmerült 
költségek MOL-ra eső része. A mező gaz
dagságát egyelőre csak Mosonyi György 
vezérigazgató nyilatkozatából lehet meg
ítélni, aki csak annyit mondott, hogy az je
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lentős olaj-, kondenzátum- és földgázpo
tenciállal rendelkezik, és jól illeszkedik a 
társaság stratégiájába. Bokor Csaba, a kuta
tás-termelési üzletág ügyvezető igazgatója 
úgy nyilatkozott, hogy az eddigi kutatások 
és várakozások szerint több százmillió hor
dó készletet rejthet a mező. A kutatási pro
jektet a MÓL két másik céggel konzorcium
ban hajtja végre. A MÓL 22,5 százalékán 
felül ugyanekkora részesedést birtokol az 
amerikai First International Oil Company, a 
meghatározó tulajdon az Avery Worldwide 
Limited kezében van. A Bloomberg ugyan
akkor úgy tudja, hogy az olajmező 77,5 
százalékos részét 2002-ben a Jukosz vásá
rolta meg, és azt eddig nem is adta el. Eb
ben az esetben a nemzetközi olajpiacon vi
szonylag ismeretlen angolszász cég mögött 
valójában a Jukosz állna. A két évvel ez
előtti vásárlás kapcsán az akkor sikertele
nül pályázó Rosznyefty készített egy becs
lést a mező feltételezett készleteiről, mely 
szerint az ezt a területet is magában foglaló, 
ennél valamivel nagyobb, 3 200 négyzetki
lométeres blokk mintegy 200 millió tonna 
kőolajat és 400 milliárd köbméter földgázt 
rejthet. A tavalyi hazai kőolaj-kitermelés 
1,08 millió tonna volt, az idei ennél valami
vel kevesebb lesz. A MÓL és a Jukosz kö
zös szibériai kitermeléséből az idén várha
tóan 1-1,1 millió tonna jut a magyar 
olajcégre.

Rövidesen indul a hivatalos pályázat a 
MÓL gázüzletágára, amelyen hat társaság 
fontolgatja a részvételt. A MÓL Rt. vezér- 
igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a gázüz
letág eladásából származó bevételt az INA- 
részesedés növelésére, romániai, szerbiai 
és szlovéniai benzinkútfej lesztésekre, vala
mint saját kitermelési kapacitásaik növelé
sére fordítanák. Mosonyi György hozzátet
te: augusztusban várják az üzletág három 
cégére érkező ajánlatokat, amelyek ismere
tében elkezdődhetnek a komoly tárgyalá
sok az érdeklődőkkel. A vezérigazgató 
azonban nem árult el semmit a konkrét pá
lyázókról. Az Interfax hírügynökség úgy 
tudja, hogy a jelentkezők között van a 
Ruhrgas, a Gazprom, a Gaz de Francé és az 
OMV, illetve egy ukrán cég is. Az ukrán 
vállalat, a JSC Naftogaz Ukrainy megerősí
tette, hogy szakemberei megkezdték vizs
gálódásukat a MÓL adatszobájában. Ez azt 
jelentheti, hogy az ukrán vevőjelölt szándé
kai valóban komolyak. A MÓL Rt. szóvi
vője a Napi Gazdaságnak nem erősítette 
meg, hogy a gázüzletág értékesítésére szó
ló tender valóban augusztusban indulna, 
csak annyit mondott, hogy az üzletág ügyé
ben várhatóan még idén döntés születik. 
A MÓL gázüzletágának privatizációjában 
való Gazprom részvétele ellen foglal állást 
Káder]ák Péter a Figyelőben publikált írá
sában. A Magyar Energia Hivatal volt elnö
ke, a Regionális Energiagazdasági Kutató- 
központ vezetője szerint a Gazprom eset

leges főtulajdonosként masszívan ellenér
dekelt lenne a hazai gázverseny kialakulá
sában.

Váradi Béla humánerőforrás-igazgató 
közös megegyezéssel távozott a társaság
tól. A humánerőforrás-igazgató munkaköre 
ellátására ideiglenesen Simola József, a tár
saság törzskarigazgatója kapott megbízást.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A jelenleg is üzemelő olefingyárban a fej
lesztések eredményeként a TVK Rt. az ed
digi kettő helyett hároméves karbantartási 
periódusokra áll át -  jelentette be a társaság 
kommunikációs vezetője. Pálffy Gábor el
mondta azt is, hogy a most épülő új etilén
üzemben még ennél is hosszabb, ötéves pe
riódusok után lesz szükség karbantartási 
munkálatokra.

A TVK Rt. tájékoztatása szerint Koszto
lányi Ágnes, a TVK Rt. humánerőforrás 
igazgatója 2004. július 1-jei hatállyal távo
zik a társaságtól.

A Tiszai Vegyi Kombinát környezetvé
delmi alapelvei nyomán évről évre újabb és 
újabb beruházásokat, illetve átalakításokat 
hajtanak végre. A HDPE-gyár polimerüze
mének katalizátor-aktiválójában például a 
porleválasztás hatásfokát a korábbi 92-ről 
egy új szűrőberendezéssel 98-99 százalékra 
növelték. Ezáltal kevesebb hulladék katali
zátor keletkezik, a költségmegtakarítás ré
vén pedig a beruházás három év alatt meg
térül. A környezetvédelmi eredmény az, 
hogy a veszélyes hulladék és a kibocsátott 
légszennyező anyag (por) mennyisége 
csökken. Megszüntették továbbá a TVK 
olefingyárának nyílt felszínű szennyvíz- 
vésztározóját. A funkciót egy 10 ezer köb
méteres, minden környezetvédelmi köve
telményt kielégitő zárt acéltartály vette át.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi
nisztérium felkérésére a TVK vállalta a 
PHARE Twinning mintaprojektben való 
részvételt. A lényeg, hogy a társaság 
2002-ben intenzifikált PP-4-üzeme esetta
nulmányul szolgál a magyarországi integ
rált környezeti engedélykérelmének készí
téséhez, illetve elbírálásához. A cég emel
lett részt vesz az üvegházi gázok kibocsátá
sát monitorozó programban és bekapcsoló
dott a MÓL Rt. munkaprogramjába is. 
Utóbbi ugyancsak az üvegházhatású gázok 
(szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) 
csökkentését szolgálja.

BorsodChem Rt.

A BorsodChem és leányvállalatai környe
zetvédelmi politikájukban egyaránt önként 
elkötelezték magukat a szűkebb és a tágabb 
környezet megóvására. A 2002-ben üzembe 
helyezett új anaerob biológiai szennyvíztisz
tító-egység a tervezett hatásfokkal működik.

A társaság veszélyeshulladék-lerakójá- 
nak bővítésére már van környezetvédelmi 
engedélye. A műszaki tervek tanulmány
szintű kidolgozása folyamatban van. Emel
lett a lerakóban elhelyezendő hulladékok 
mennyiségi csökkentése is kiemelt feladat a 
társaságnál. 2003-ban a vízlágyítói iszap 
víztelenítésének rekonstrukciója készült el. 
Ezáltal az új berendezés hatásfoka lényege
sen jobb lett a korábbinál.

A levegőtisztaság-védelem területén je
lentős előrelépést jelent majd a Borsod- 
Chemnél a vinil-klorid monomer üzemi új 
melléktermék-elégető egység üzembevéte
le. A létesítmény ugyanis a hulladékégetés 
mellett több légszennyező forráson kijutó 
szennyező anyag megsemmisítésére is al
kalmas lesz.

A vonatkozó jogszabályban meghatáro
zott mértékű csomagolóanyag-begyűjtés és 
-újrafelhasználás mellett a felhasználó 
mentesül a termékdíj fizetése alól. Az ez 
irányú operatív teendők lebonyolítására a 
BorsodChem szerződést kötött az Öko- 
Pannon Kht.-vel, így április 1-jétől mente
sült a termékdíj fizetése alól.

A BorsodChem Rt. tanulmányi ösztön
díjat hirdet leendő vegyészmérnökök és ve
gyészek részére. A cég a folyamatos tech
nológiai fejlesztések és az új létesítmények 
megvalósítása érdekében határozta el a jö
vőbeni munkatársak támogatását.

Elképzelhető, hogy a Vienna Capital 
Partners még ebben az évben eladja a 
BorsodChemben lévő részesedését. Az 
osztrák befektetési társaságnak 91,2 száza
léka van a vegyipari társaságban. A BC jú
nius elején megbízást adott a londoni 
HSBC banknak tőkeszerkezetének felül
vizsgálatára. A VCP mostani bejelentése 
minden bizonnyal arra vonatkozik, hogy a 
HSBC javaslatai nyomán a VCP esetleg ki
száll a vegyipari cégből, vagy csökkenti ré
szesedését. Nem valószínű, hogy a kisrész
vényesek kiszorításán gondolkodna a VCP, 
amelynek egyébként a MOL-ban is 2,8 szá
zalékos pakettj e van, a TVK-ban pedig 31,4 
százalékos részvénycsomagot birtokol. 
Heinrich Pecina, a VCP vezetője a MOL- 
pakettről néhány hónapja még azt mondta, 
hogy azt nem akarják növelni, a TVK-ban 
fennálló, 31,4 százalékos tulajdonrésszel 
kapcsolatban pedig minden megoldásra 
nyitottak, vagyis elvben elképzelhetőnek 
tartják a pakett értékesítését is.

Másfelől a VCP megvásárolta -  leány- 
vállalatán, a CE Oil and Gas Trading AG 
osztrák vállalaton keresztül -  a horvát ál
lamtól a Dioki d.d. nevű horvát petrolkémi
ai cég részvényeinek 25%-át. A zágrábi és 
krk-i telephelyeken etilént, vinil-klorid mo
nomert, LDPE-t (120 kt/év) és polisztirolt 
(60 kt/év) gyártanak. 120 millió EUR az 
éves termelési érték.

Szeptembertől új kapacitások lépnek be 
a BC-nél. Nyári karbantartás miatt július
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végén leálltak a BorsodChem üzemei. 
A 15-21 naposra tervezett karbantartás után 
több meglévő üzem kapacitásait növelik, 
így szeptembertől a TDI-gyár évi 60 ezer 
helyett 80 ezer tonna anyag előállítására 
lesz képes, a PVC-gyártás pedig 300 ezer
ről 330 ezer tonnára nő. A BC szeptember
től a mostani 80-90 ezer tormával szemben 
120-130 ezer tonna etilént tud majd átvenni 
a TVK-tól. A beruházási program befejez
tével 2006-ra a kazincbarcikai cég PVC-ka- 
pacitása eléri majd a 400 ezer tonnát, ami
vel Európa legnagyobb PVC-üzemévé 
válik. Ekkor a társaság már évi 150-160 
ezer tonna etilént vesz majd át a TVK-tól a 
két társaság közötti hosszú távú szerződés 
alapján. A BC beruházásaival párhuzamo
san az ipari gázokkal foglalkozó Linde 56 
millió eurós projekt keretében új szén-mo- 
noxid- és oxigénüzemet épít Kazincbarci
kán. Kovács F. László, a BC vezérigazgató
ja szerint a ciklus most a felívelő szakasz 
elején tart, és legkésőbb 2006 elején érkez
het a csúcsára. A vezérigazgató úgy véli, 
hogy a 2003 szeptemberében indult 250 
millió eurós beruházási programjának kez
denek beérni az első gyümölcsei.

Nitrokémia Rt.

Oroszországi kivitele növelését, vegyipari 
profilja erősítését tervezi a Nitrokémia 2000 
Rt. többségi tulajdonosa, a First Empire 
Investments Ltd. -  közölte Pintér János, a 
londoni cég területi képviselője. A társaság 
négy évvel ezelőtti privatizációja óta ez lesz 
a második profiltisztítás a cégnél.

Hatvanszázalékos részesedést szerzett a 
közelmúltban a magyar vegyipar meghatá
rozó cégében, a Nitrokémia 2000 Ipari és 
Vagyonkezelő Rt.-ben a londoni bejegyzé
sű pénzügyi befektető cég, a First Empire 
Investments Ltd. A társaság magyarországi 
területi igazgatója, Pintér János a Világ- 
gazdaságnak úgy nyilatkozott, hogy a kö
zeljövőben a növényvédő szereket, vegy
ipari alapanyagokat és finomkémiai 
termékeket gyártó és forgalmazó társaság 
átszervezését tervezi a többségi tulajdonos. 
A várható változásokról annyit mondott, 
hogy a vegyipari profilt kívánják erősíteni, 
s az exportot növelni az orosz piacon. Hoz
zátette, hogy a stratégiaváltás a tervezettnél 
némiképp lassabban halad, ennek oka sze
rinte az, hogy még erősen élnek a régi be
idegződések a cégnél.

Pintér János megerősítette azt a hírt, 
hogy a közelmúltban tartott rendkívüli köz
gyűlésen az új többségi tulajdonos a részvé
nyek 250 százalékán felvásárlási ajánlatot 
tett a többi részvényesnek. A tranzakció nem 
jött létre, ezt az igazgató úgy kommentálta: 
ez azt is jelezheti, hogy a részvényesek bíz
nak abban, hogy az új többségi tulajdonos 
irányításával a cég eredményei javulnak, s a 
részvények értéke növekedni fog.

mkl

A First Empire Investments Ltd. neve 
Magyarországon először a Fűzfői Papír Rt. 
felszámolásakor vált ismertté. A vegyipari 
cég tranzakciójánál a londoni befektető a 
részvények 45 százalékát a Nitrokémia 
2000 Rt.-t tulajdonló menedzsmentcég, a 
Nitrokémia-Invest Rt. korábbi meghatáro
zó tulajdonosa, az elhunyt Patonai József 
örököseitől vásárolta, míg további tizenöt 
százalékot Henger Károlytól, a Nitrokémia 
2000 vezérigazgatójától vett meg.

A Nitrokémia 2000 Rt. négy évvel ez
előtti privatizációját követően már volt egy 
profiltisztítás a cégnél, amikor 2002-ben az 
energiaüzemet saját tulajdonú kft.-vé szer
vezték. A tulajdonos Nitrokémia 2000 Rt. 
májusban hozta nyilvánosságra, hogy há- 
rommilliárd forintos költséggel újítja meg 
az idén a Fűzfői Erőmű Kft. energiaterme
lését. A korszerűsítés lényege a megújuló 
energiaforrás felhasználása, az eddig hasz
nált földgázról faapríték-tüzelésre térnek át.

Henkel Magyarország Rt.

56,8 milliárd forint forgalmat értek el 
2003-ban. Ez 13,5% növekedést jelentett az 
előző évhez képest, döntően a 44,4%-ot kite
vő export dinamikus növekedése következ
tében. A tulajdonos Henkel az osztalékot ed
dig mindig bennhagyta a cégben, ezért a 
saját tőke már 10 milliárd forintra nőtt.

Körte-Organica Rt.

Az elkövetkező években 20-25 millió euró 
tőkebevonásra készül a környezettechnoló
giai szolgáltatást nyújtó vállalat. Ebből 5 
milliót ez év végéig. Előkészületül egy új 
vállalatba, a Környezettechnika Rt.-be vá
lasztották le a környezeti gépek és vegysze
rek előállításával foglalkozó tevékenysé
get. Ennek a cégnek lett egyik tulajdonosa 
a Körte egyik alapítója, Bálint Sándor. 
A másik alapító, Sánta István megosztotta 
a tulajdonát az Organica és a Környezet
technika között. Kenyeres István és Bodnár 
Attila maradtak Organica tulajdonosok.

Mint beszámoltunk róla, néhány évvel 
ezelőtt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank (EBRD) vitt be igen jelentős összeget 
a Körte-Organica Rt.-be. A cég terjeszke
dését jelzi, hogy már lengyel és szlovák le
ányvállalatot is alapított.

EPER-PRTR

Az Európai Unió kérésére a Környezetvé
delmi és Vízügyi Minisztérium közzétette a 
bejelentési határ feletti kibocsátású ma
gyarországi ipari és mezőgazdasági cégek 
listáját az adatokkal. Amint arról már hírt 
adtunk, ezt a listát először az EU tette köz
zé thttp://www.eper.cec.eu.intA. természe

tesen angolul, majd az EMLA honlapján is 
megjelent magyarul lhttp://emla.hu/egi 
bin/mapserv?map=/home/emla/maps/ 
eper/prtr.map) és most végül a KvVM is 
közzétette ugyanazokból az adatokból a lis
tát fhttp://eper-r)rtr.kwm.hu).

Szemben az első kettővel, a KvVM 
honlapján való megjelentetés fontos továb
bi információkat tartalmaz. Az első és leg
fontosabb annak vastagított betűs kiemelé
se, hogy a megadott kibocsátási adatok és 
az, hogy ezek valamilyen előre megadott 
értéknél nagyobbak, nem azt jelenti, hogy 
ezek a vállalatok az előírásoknál többet bo- 
csátanának ki. A kibocsátási adatok csak a 
hozzáférhető legjobb technológiával össze
hasonlítva értékelhetők. Fontos ezt megje
gyezni, mert a sajtóban mindez úgy jelent 
meg, hogy a határérték feletti kibocsátáso
kat ad meg az EPER.

Másrészt igen hasznos linkek is találha
tók: az összes vonatkozó törvény és rende
let angolul és magyarul, (sajnos a kitűnő 
törvénytár oldal a KvVM-nél hónapok óta 
nem található, ahogy az IPPC irodára muta
tó linkek sem). Nagyon hasznos ezzel 
szemben a Igazságügy Minisztérium EU 
joganyagról szóló fordítási adatbázisa, 
melyben igen sok EU-előírás magyar fordí
tása megtalálható és sokféleképpen keres
hető:
http://www2.datanet.hu/im/DatabaseSearch.
html.

Országos Környezetvédelmi 
Tanács

Kiszel Vilmos, a Göncöl Alapítvány elnöke 
lett az Országos Környezetvédelmi Tanács 
(OKT) vezetője. A kormány tanácsadó 
szerveként működő 22 tagú tanácsban -  a 
hivatalban lévő környezetvédelmi minisz
ter mellett -  hét képviselőt az ipar, hét kép
viselőt a társadalmi, további hetet pedig a 
tudományos szervezetek delegálnak. A tár
sadalmi és a tudományos oldalt civil szer
vezetek, illetve kiemelkedő, környezetvé
delemmel foglalkozó tudósok alkotják, míg 
a gazdasági oldalt az MVM Rt., a MÓL Rt., 
a Chinoin Rt., az MGYOSZ, az Öko- 
Pannon Kht., valamint a Hulladékhasznosí
tók Országos Egyesülete képviseli.

Környezetvédelmi bírságok

2002-ben a hazai vállalatok 1 746 millió fo
rintot fizettek a levegőszennyezés, 1 171 
milliót a veszélyes hulladékaik, 396 milliót 
a vízszennyezés és 23 milliót a zaj- és rez
gés után bírságként.

K.Gy.
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Baleset-megelőzési projekt a MÓL Rt.-nél

A MÓL Rt. vezérigazgatója, Mosonyi 
György 2004 július elején megállapodást írt 
alá a DuPont Safety Resources-szal azzal a 
céllal, hogy a MÓL Csoport nagyobb válla
latainál (egyebek között az anyavállalatnál, 
a TVK Rt.-nél és a pozsonyi Slovnaftnál) a 
DuPont közreműködésével indítandó több
éves projekt eredményeként az üzemi bal
esetek számát jelentősen csökkentik. 
A „Biztonságos munkahelyek” elnevezésű 
projekt tanácsadója, a DuPont Safety 
Resources tekintélyes szakmai tapasztalat
tal, kiemelkedő ipari alkalmazási gyakor
lattal és számos referenciával rendelkezik e 
területen. A MÓL Csoport munkabiztonsá
gi kultúrájának javítását célzó kezdemé
nyezés abból a felismerésből indul ki, hogy 
a munkahelyi balesetek gyakran az emberi 
tényezőhez kapcsolhatók. Bár 2003-ban a 
MÓL Csoport baleseti mutatói az eddigi 
legkedvezőbbek voltak, az üzleti kiválóság 
elérése szükségessé teszi a balesetszám to
vábbi, folyamatos csökkentését.

A MÓL Rt. és a tanácsadó a projektet 
négy fázisban tervezi megvalósítani. Ezek 
a kibővített biztonsági menedzsmentérté
kelés (helyzetfelmérés), az emberi ténye
zők azonosítása, a szükséges intézkedések, 
és az EBK kultúraváltási program.

A helyzetfelmérés

Célja az egészségvédelmi és munkabizton
sági tevékenység egyfajta helyzetfelmérése

EU-hírek
EU-partnerkeresés

Technológiai ajánlatok

TO Druglmplant 04 04, határidő (hi): 
2005.03.31.
Egyedileg beállítható gyógyszeradagoló 
Két német kutatóintézet implantátumokba 
integrálható egyedileg beállítható gyógy
szeradagoló rendszert fejlesztett ki. Ez le
hetővé teszi néhány beteg-specifikus stabi
lizáló, támogató, megelőző vagy terápiás 
gyógyszer célzott adagolását a szövetekbe. 
A javaslattevő partnereket keres további 
gyógyszer-adagolási alkalmazások kifej
lesztésére.

TO-ST-016, hi: 2005.05.03.
Direkt konfokális abszorpciós mikrosz
kópia (dCAM): Új, fluoreszkáló festékek 
alkalmazása nélküli háromdimenziós kép
alkotó mikroszkópiás eljárás 
Német egyetem ajánlata, az első olyan 
rendszer, amely nem igényel kiegészítő flu

a társaság teljes területén. A helyszíni 
szemlék és vezetői interjúk lehetővé teszik 
a menedzsment, a vonalbeli vezetők, az 
EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechni
ka, Környezetvédelem) szervezetek és az 
alkalmazottak baleset-megelőzési ismere
teinek és elkötelezettségének értékelését, 
valamint a szakmai vezetési standard ösz- 
szehasonlítását az iparági legjobbakéval. 
Az összehasonlítás során a biztonsági kivá
lóság 26 elemét veszik számba, amelyek a 
személyzet, a berendezések és a technoló
gia kategóriákhoz köthetők. Ezek között a 
személyzet jelentősége a legnagyobb, mert 
a 26-ból 19 elem ide sorolható.

Az emberi tényező 
azonosítása

Célja olyan, nemzetközi tapasztalatokon 
alapuló módszer adaptálása és megvalósí
tása, amely alkalmas a váratlan EBK- 
események bekövetkezésében jelentős sze
repet játszó emberi tényező feltárására. 
Eszközei a biztonságos eljárásokról szóló 
műhelymunka, a DuPont folyamatbizton
sági és kockázati elemek oktatása, valamint 
a társasági és üzemi szintű biztonsági út
mutatók áttekintése. A találkozókon a 14 
folyamatbiztonsági és kockázati elemet 
egyenként megvitatják, és valóságos ipari 
helyzetekre alkalmazzák. Az elemek há
rom baleseti forrásra, a technológiákra, a 
létesítményekre és a személyzetre összpon

oreszkáló festéket a térbeli megjelenítés
hez. Közvetlenül felhasználja a tárgy ön
abszorpcióját. Az eljárás nagyobb felbon
tást nyújt, mint a hagyományos fluo
reszkáló lézer pásztázó mikroszkópok. Ipa
ri partnert keresnek licencmegállapodás 
kötésére (a gyártásra és a technológia érté
kesítésére).

E-Beam/BM, hi: 2005.04.01.
Szén nanocső beágyazása 
Izraeli KKV technológiát fejlesztett ki 
olyan egyedi szén nanocsövek növesztésé
re, amelyek beágyazhatok chipekbe. Ez 
tetszőleges számú egyedileg szabályozha
tó elektronforrás elrendezését teszi lehető
vé. A hideg elektronforrások nagyon erős 
fényűek, kis virtuális forrás méretűek és kis 
energiaszóródásúak. Partnert keresnek spe
ciális alkalmazások kifejlesztésére és az ér
tékesítéshez.

tosítanak. Ezzel összefüggésben különle
ges figyelmet kell fordítani a biztonsági el
járásokra, az ellenőrzési jegyzékekre, az 
oktatásra és az auditálásra.

A megvalósítás

Célja megelőzést, javítást és személyes 
megbízhatóságot javító technikák megva
lósításának ajánlása és alkalmazása, amit 
vezetői szintű műhelymunka és eltérő veze- 
tői/szervezeti szinteken tartott szemináriu
mok segítségével terveznek elérni.

Az EBK kultúraváltási 
program

Célja az ellenőrzésekből szerzett tapaszta
latok alapján EBK kultúraváltási program 
megtervezése és megvalósítása. Eszközei a 
kulcs teljesítménymutatókon alapuló méré
si módszer meghonosítása, az ismeretek és 
a szemlélet továbbterjesztését végző okta
tók kiképzése, az alvállalkozók részére 
szervezendő műhelymunka és a projekt 
menedzsment (minőségirányítás, műveleti 
eljárások és folyamatos javítás).

A projekt eredményeként a MÓL Cso
port az iparon belül a munkabiztonsági tel
jesítmény terén a várhatóan a legjobban tel
jesítők közé, a felső negyedbe kerül.

Erdős Pétemé

Anly-2004-04-3, hi: 2005.04.16.
Mágneses relaxáció /  visszamaradó 
mágnesség immunoesszé 
Német egyetem új immunoesszé technikát 
fejlesztett ki, amely funkcionalizált mágne
ses nanorészecskéken és speciálisan terve
zett magnetométereken alapul. Licenc 
vagy joint venture megállapodást kívánnak 
kötni.

SCF 02, hi: 2005.06.01.
Nagy intenzitású ultrahanggal támogatott 
új, szuperkritikus folyadékos elválasztási 
vagy extrakciós eljárás 
Spanyol kutatókonzorcium új technológiát 
fejlesztett ki, amely felgyorsítja és javítja a 
mostani, szuperkritikus folyadékokkal 
végzett elválasztási és extrakciós folyama
tokat. A hatékonyság javítására és a folya
matidő minimalizálására nagy intenzitású 
ultrahang alkalmazását javasolja az 
extrakcióban. A konzorcium nagynyomá
sú berendezésgyártókkal, ipari és kutatási 
célú felhasználókkal keres együttműkö
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dést a rendszer feljavítására és értékesíté
sére.

OB-0117, hí: 2005.05.18.
Innovatív centrifugál golyós tengelykap
csoló nagy teljesítményű meghajtásokhoz 
Bolgár kutatószervezet olyan golyós ten
gelykapcsolókat fejlesztett ki és gyárt, 
amely 50 kW feletti teljesítményű és 
500-3 000 fordulatszámú berendezésekhez 
alkalmazható. Felhasználható az energeti
kában, az építőiparban és a bányászatban, 
hosszú működést és sima villanymotor-in
dítást garantál. Európai partnerrel működ
nének együtt licencmegállapodás, joint 
venture megállapodás, kereskedelmi meg
állapodás, finanszírozás témákban.

UJI-02-Cromatografo, hi: 2005.05.09. 
Gyors, egyszerű és megbízható módszer 
biológiai folyadékokban levő vegyületek 
minőségi meghatározására 
A micelláris folyadékkromatográfiában 
hosszú tapasztalatokkal rendelkező spa
nyol kutatócsoport olyan technikát fejlesz
tett ki, amely lehetővé teszi fiziológiai min
ták (szérumok, vizelet stb.) és gyógyászati 
vagy ültetvényvédelmi termékek elemzését 
a mintáknak közvetlenül a kromatográfba 
történő injektálásával. Ez lehetővé teszi a 
vegyületek gyorsabb és gazdaságosabb 
meghatározását. Műszaki együttműködési, 
technikai segítségnyújtási és kutatási pro
jektindítási megállapodásra törekszenek.

00/UCM/38c, hi: 2005.05.17.
Tiszta technológiák hasznosítása vegyi
termékek szintézisében 
A Madridi Egyetem Integrált kémiai és bio
kémiai folyamatok laboratóriuma hozzá
adott értéket képviselő vegyitermékek tisz
ta szintéziséhez szükséges technológiát 
fejlesztett ki. A technológia kereskedelmi 
forgalomban kapható enzimrendszereket 
használ, amelyek csökkentik a gyártási ká
rokat és a hagyományos savas katalizátorok 
alkalmazásakor keletkező savas szennyvi
zeket. Olyan partnereket keresnek, akik ér
dekeltek e technológia megvalósításában, 
vagy a jövőbeni kutatásban.

Szabó Eszter

További információért Szabó Eszterhez lehet fordulni, BME OMIKK, EU Technológiai Tájékoztató és Tanácsadó Szolgálat, 
IRC Hungary. Tel: 1 457 5361, e-mail: szeszter(a)info.omikk.bme vagy http://irc.info.omikk.bme.hu

Egyetemi hírek

Móra László köszöntése
(Budapest, 2004. július 20.)

Móra Lászlót, az MTA doktorát, a kiemel
kedő tudományos eredményeket elért tudo
mánytörténészt, számos könyv, közlemény 
és tanulmány szerzőjét, akinek munkássá
gáról Lapunk előző számában már beszá
moltunk, a BME-n köszöntötték 90. szüle
tésnapja alkalmából.

A Magyar Tudományos Akadémia Tu
domány- és Technikatörténeti Komplex Bi
zottsága és a BME Országos Műszaki In
formációs Központ és Könyvtár rendezte 
az ünnepi ülést Németh József elnökletével.

Számos intézmény, szervezet, egyesü
let, tanszék képviselői, volt munkatársai, 
barátai köszöntötték az ünnepeltet. Nagy 
elismeréssel és meleg szavakkal szóltak a 
jubiláns munkásságáról, aki meghatottan

mondott köszönetét a jókívánságokért. 
A Magyar Kémikusok Egyesületének üd

vözletét és ajándékát Kálmán Alajos elnök 
adta át (l. fotó). Sz. I.

Új vezetők a Műegyetem élén

A BME Egyetemi Tanács javaslatára, a 
Köztársaság Elnökének 61/2004. (VI. 22.) 
sz. határozata alapján a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem rektora 
2004. augusztus hó 1. napjától -  2008. 
július hó 31. napjáig Molnár Károly tan
székvezető egyetemi tanár, a BME eddigi 
oktatási rektorhelyettese. A leköszönt rek

mkl

tor, Detreköi Ákos hét évig vezette az 
egyetemet.

2004. augusztus 1-től 
• az oktatási rektorhelyettesi tisztséget 

Kövesi János, az Ipari Menedzsment 
és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanára,

• a tudományos és nemzetközi rek
torhelyettesi tisztséget Zrínyi Miklós, 
a Fizikai Kémia Tanszék tan
székvezető egyetemi tanára,

• a stratégiai rektorhelyettesi tisztséget 
Sallai Gyula, a Távközlési és 
Médiainformatikai Tanszék tan
székvezető egyetemi tanára tölti be.

(Forrás: www.bme.hu~>
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Sfytf&íccleti élet

MKE hírek

Jegyzőkönyv az MKE IB 2004. június 14-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, Záray Gyula.

Kimentette magát: Bakos József, Velkey 
László, IB-tagok.

1. A Küldöttközgyűlés tapasztalatai 
és határozatai

A lap számára elkészített anyagot a ta
gok előzetesen kézhez kapták. Ez jelenik 
meg majd a MKL-ban. Az oktatás felmerült 
kérdését hosszasan tárgyalva az IB a követ
kező határozatot hozta:

16/2004. sz. határozat: A középiskolai 
kémiaoktatás kérdéséről ősszel egynapos

ülést kell szervezni. Meghívottak: Oktatási 
Minisztérium, Magyar Tudományos Aka
démia, Kémiatanári Szakosztály. Szervező: 
az MKE Oktatási Bizottság. Előzetesen 
Liptay György egyezteti, hogy az OM-ben 
kit érdemes felkeresni.

2. A jogi tagok helyzetének felmérése 
Kovács Attila az előzetesen szétküldött 

írásos anyaga alapján megállapította, hogy 
a bevételek néhány nagy befizetőre kon
centrálódnak, ami az egyesület gazdálkodá
sát nagyon érzékennyé teszi. El kell hatá
rozni, hogy szponzorálást kérünk, vagy 
mecenatúrát. Gondoskodni kell arról, hogy 
a kapcsolattartók személye folyamatosan 
aktuális legyen, mert ez igen fontos a bevé

telek megszerzése szempontjából. Ugyan
csak aktualizálni kell a szerződéseket (ezek 
átnézését Banai Endre vállalta). Fel kell 
hívni a szakmabeli szakosztályi rendezvé
nyekre az érdekelt vállalatok figyelmét.

3. PR teendők, eredmények
Hermecz István írásos előterjesztését a 

tagok az ülésen kapták kézhez, megvitatá
sára egy következő alkalommal kerül sor.

A legközelebbi IB-ülés 2004. szeptember 20- 
án 15:00-kor lesz.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Körtvélyessy Gyula

Az Intéző Bizottság 2004. második féléves munkaterve

2004. szeptember 20.
1. Az IB-határozatok teljesülése (And

rosits Beáta)
2. A GB értékelése az MKE gazdasági 

helyzetéről, az első fél évről (Banai 
Endre)

3. Irinyi Verseny beszámoló és tapaszta
latok (Igaz Sarolta)

4. Az egyesület internetes megjelenése
(Körtvélyessy Gyula)

2004. október 18.
1. Az MKE lapok és kiadási tevékenység 

áttekintése: szakmai és gazdasági

szempontok (Tömpe Péter és Banai 
Endre)

2 . Értékelés a konferenciákról, szakmai 
és gazdasági kérdések (Kiss Tamás és 
Banai Endre)

3. MKE díjak anyagi és jogi kérdései 
(Androsits Beáta)

4. A Szakértői rendszer működése, tagi 
és vállalati nyilvántartás (Banai Endre)

2004. november 8 .
1. Az MKE állandó bizottságainak műkö

dése (elnökök)

2. A taglétszám helyzete, a fiatalítás ered
ményei (Androsits Beáta)

3. A 100 éves jubileum előkészítése (Kál
mán Alajos)

2004. december 10-11. (kihelyezett ülés)
1. Az MKE stratégiai kérdései (Kört

vélyessy Gyula)
2. A 2005. évi rendezvényterv elfogadá

sa, a hároméves rendezvényterv 
(Androsits Beáta, Banai Endre)

3. A 2005. évi gazdasági terv (Androsits 
Beáta, Banai Endre)

Jóváhagyva az IB 2004. június 14-i ülésén.

Emlékeztető az MKE Gazdasági Bizottság 2004. június 14-ei
üléséről
Jelen voltak: Androsits B., Banai E., Bog
nár J., Körtvélyessy Gy. 1

1. A GB áttekintette az I-V. hónap kontrol
lingadatai alapján az egyesület gazdál
kodását. Az eredmény közel 4 M Ft-tal 
marad még el a terv szerinti értéktől. 
A költségeket sikerült ugyan a tervezett 
szinten belül tartani, de még az elindított 
pályázati bevételek hiányoznak a műkö
dési bevételeinknél. A fentiekkel össz
hangban a kiadványainknál, lapjainknál 
is a bevétel 3,5 M Ft-tal kisebb az elma

radt támogatások miatt. Rendezvénye
inknél sikeresen lezárult az Irinyi-ver- 
seny és a Biztonságtechnikai konferen
cia.

2. AII. fél év munkaprogramja:
-  2004. szeptember 17. 13:30 óra 

Kontrollingjelentés alapján az egyesü
let gazdasági helyzetének áttekintése, 
konferenciák, pályázatok állása, folyó
iratok működése.
Tagnyilvántartás, szakértői lista műkö
dése, tapasztalatai.

-  2004. október 18. 13.30 óra 
Kontrollingjelentés, konferenciák, fo
lyóiratok
Szakértői rendszer működése
Éves tervezés elindítása, 2005. évi
konferenciák

-2004. november. 8. 13.30 óra 
Éves tervezés értékelése, megbeszélése 
Kontrollingjelentés

-  2004. november 29. 14 óra
Éves terv, görgetett terv, stratégia, gaz
dálkodás áttekintése kiemelten a kon
ferenciák és lapok működése

Összeállította: Banai Endre, GB-elnök
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Anyanyelvűnk Európában, az MKE küldetése és sajtófórumai

A 100. születésnapjára (2007) készülő Ma
gyar Kémikusok Egyesületének (további
akban MKE), a be nem avatottak számára 
nehezen követhető sokoldalú tevékenysége 
legjobban szaklapjainak olvasásából ismer
hető meg. Az MKE-nek a rendszerválto
zásból következő kihívásokra adott válasza 
és a megújhodásra tett erőfeszítései elkerül
hetetlenül érintették lapjainak célkitűzéseit 
és azoknak minél hatékonyabb megvalósí
tását. Mind a tudomány (kémia) eredmé
nyeinek, mind az oktatás kérdéseinek, mind 
a szakmai közélet eseményeinek színvona
las ismertetése követelménnyé vált. Az új 
évszázad első éveiben az egyesületi életet 
és a vegyésztársadalom egészét érintő kér
déseket ismertető Magyar Kémikusok Lap
ja (MKL) és a hazai tudományos kutatáso
kat magyarul publikáló Magyar Kémiai 
Folyóirat (MKF) színvonalának, továbbá 
gazdasági problémáinak kezelése és meg
oldása állt reflektorfényben. A harmadik 
egyesületi kiadványunk a Középiskolás 
Kémiai Lapok (KÖKEL) alig került az 
egyesületi élet „izgalmakat kiváltó” hír
anyagába. Szinte mindnyájan „ferenc- 
józsefi” elégedettséggel tekintettünk a há
rom évtizede Győrött szerkesztett lap 
oktatói szerepére, egészen a folyó év kez
detéig. Igaz ugyan, hogy az MKE anyagi 
helyzetét elemző 2001- 2002 . évi szakértői 
átvilágítás feltárta a lap előállításának 
aránytalanul magas költségeit, valamint az 
„ingyenes terjesztés” zavaros adatait, a ta
nuló ifjúság és az érdekükben fáradozó ké
miatanáraink zavartalan szakmai segítése 
érdekében, sebészi beavatkozás helyett, 
zökkenőmentes változásokat javasoltunk 
Várnai György főszerkesztőnek. 2002 
januárjában egy „gentleman agreement” 
született, arról, hogy mind a lap szerkeszté
sében, mind a kiadás/terjesztés gazdaságos
ságának javításában a következő években 
„őrségváltásnak” kell történnie. Ahhoz ha
sonlóan, ahogy ez -  bár különböző módon 
— az MKL és az MKF esetében megtörtént.

2003 nyarán, bár egyes vélemények 
szerint voltak félreértések, illetve post festa 
átértelmezések, mind magam, mind az 
MKE vezetése úgy éreztük, hogy az Irinyi 
János Középiskolai Kémiai Verseny helyé
nek győri megszűnéséből eredő helyválto
zással együtt, azzal párhuzamosan, a 
KÖKEL szerkesztőbizottsága is megújul
hat! A 2002 elején körvonalazott őrségvál
tást a méltányosság és kontinuitás szelle
mében kívántuk lebonyolítani. Ennek 
szellemében az IB felkérésére az őrségvál
tás előtti utolsó (XXX/5-ik) KÖKÉL szám
ban „Mérföldkőhöz érve” címmel írt sora

immal, a hála és tisztelet hangján köszön
tem meg a főszerkesztő úr és munkatársai
nak a lap három évtizedes folyamatos szer
kesztésében végzett munkáját. Tettem ezt 
abban a reményben, hogy az őrségváltás le
bonyolításában jogosan eljáró Kémia Taná
ri Szakosztályunk által felkért új főszer
kesztő, Igaz Sarolta és a Szepes László 
tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) el
nökletével létrehozott és megfiatalított 
szerkesztőbizottság zavartalanul elkezdheti 
működését.

Tisztelt olvasóim!
Mind a magam, mind az IB állásfogla

lásának sarkköve az, hogy a maga helyén és 
idejében elvégzett hasznos és önzetlen „tár
sadalmi” tevékenység megbecsülést érde
mel! E nélkül nincs társadalmi élet, nincs 
etika és nincs önbecsülés. De a legtisztább 
érdemek megbecsülése végén emberi sor
sunk és létünk kikerülhetetlen fázisa a kiér- 
demesülés! Ezt ki-ki méltósággal („sic vol- 
vere Parcas”), vagy feldolgozni képtelenül 
megbántottságban, sőt haraggal telve éli 
meg! Egyetemeinken, sőt a kutató intézete
inkben is szabályozott, hogy kinek mikor 
kell felállnia! A társadalmi munka termé
szeténél fogva nem ennyire szabályozott, 
de éreznünk kell, hogy mikor kell feláll- 
nunk ott, ahol talán sok, sok évig helyt tud
tunk állni!

E nehéz emberi sorskérdés általam 
adott értelmezésével nem kell egyetérteni- 
ük! De arra megkérem Önöket, elsősorban 
is a tisztelt kémiatanár tagtársaimat, hogy 
„sine ira et stúdió (Tacitus)” tekintsük meg 
a régi-új KÖKEL, Igaz Sarolta főszerkesz
tésével elkészített első számát. Az új hang
vételt és koncepciót nem nehéz észrevenni.

Engedjék meg, hogy az új KÖKEL be
mutatásával megosszam Önökkel azt a cso
dálatos érzést, amit a 102 oldal terjedelmű 
füzet olvasásakor megéltem. Először is 
egyes példák megoldásán eltöltött erőfeszí
téseim rádöbbentettek, hogy a röntgen- 
krisztallográfusi elefántcsonttomyomban 
eltöltött 46 év alatt „alapismereteim” bi
zony elhalványodtak. A bőrömön éreztem 
az immár harmadik (ígérem az utolsó) latin 
idézetem igazságát: „Memória minuitur 
nisi eam exerceas.” S lám az első oldalaktól 
kezdve mind történelmi ismereteim, mind a 
komplexkémiai „globális” látásmódom 
(feljavítása, de elsősorban is az alkímiából 
kiszabaduló kémikus gondolkodásmód és 
ennek fejlődése során felhalmozott ismere
tek, máig érvényesen megfogalmazott 
„alaptörvények” kronologikus áttekintése 
okozott nagy élményt. Mialatt az első pél
dány áttanulmányozására időt tudtam sza

mkl

kítani, már kézbe vehettem a második füze
tet is! Ez, éppen csak átlapozva megnyugta
tott afelől, hogy az első példány példátlanul 
dicséretes szerkezete nem „egy múló pilla
nat” csupán. S ez nagyon jó!

Az általános bemutatás után következ
zék néhány részletesebb észrevétel. A meg
újult KÖKEL első dolgozata, Kalydi György 
(Győr) tanár úr tollából Nyúlás Ferenc élet
rajzát ismerteti, akinek neve bizony nem 
szerepel a Nagy Ferenc szerkesztette Ma
gyar Tudósok Lexikonjában. Dicséretes 
tett! Ugyanis, március végén Olomoucban 
tartott regionális elnöki találkozón a ven
déglátó Cseh Kémikusok Egyesületének el
nöke szétosztotta közöttünk a felépítésüket 
ismertető legfrissebb kiadványukat. Ebben 
a XVIII-XX. század 36 nagy kémikusának 
jegyzékében kilenc magyar név található: 
Bruckner Győző, Buzágh Aladár, Erdey 
László, Hevesy György, Nyúlás Ferenc, 
Szent-Györgyi Albert, Than Károly, Varga 
József és Zemplén Géza. Csak találgathat
nám, hogy ki volt Nyúlás Ferenc, ha Kaly
di tanár úr nem tudósít éppen most annak a 
tudós orvos-vegyésznek az életéről, aki II. 
József alatt felismeri, hogy a nemzet fel- 
emelkedése megköveteli, hogy anyanyel
ven olvashassunk és értekezhessünk a 
kémia (vegytan) tudományának egyre fon
tosabbá váló kérdéseiről. S ehhez nyelvújí
tásra van szükség! Kalydi tanár úr a máso
dik számban Bugát Pál életművével és 
nyelvújító tevékenységével ismerteti meg 
olvasóit. Szeretném remélni, hogy a sorozat 
töretlenül folytatódik ifjú olvasóink számá
ra is élvezhető formában, éppen pl. azok 
bemutatásával, akik magyar vegyészként 
kiérdemelték cseh barátaink tiszteletét.

Több tucat fémkomplex kristályszerke
zetét határoztam meg tanítványaimmal és 
munkatársaimmal. Két PhD-értekezés is 
született belőlük, mégis Tarczay György 
„Fémkomplexek szerkezetéről” írt dolgo
zata először részesített abban az élmény
ben, hogy rendszerében ismerhessem meg 
a fémkomplexek lehetséges formáit, azokat 
is, amelyekkel még sohasem találkoztam. 
A második számban Magyarfalvi Gábor 
éppen „A kristályok szerkezetéről”, az 
alapformákról értekezik. Ezt olvasva ked
vet kaptam, hogy -  ha a szerkesztők igé
nyének megfelelek -  az ásványok szimmet
riáinak könnyen követhető bemutatásával -  
magam is hozzájáruljak az iskoláinkból bű
nös módon száműzött kémiában való elmé
lyülésében azon ifjaknak, akikben a jövő 
fentebb felsoroltakhoz méltó kémikusait 
kell megtalálnunk. Ha még fokozható az új 
koncepció dicsérete, akkor Róka András 
főiskolai docens „Meg is marad, meg nem 
is” című dolgozatát kell kiemelnem. Köz
ponti kérdése -  nevezzük dilemmának -  ta-
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Ián a szövegből kiemelt két fogalom, a 
„megmaradás” és a „visszafordíthatatlan 
változás” ellentéte köré építhető fel. Ha 
megpróbálnám tartalmi veszteség nélkül is
mertetni, újabb dolgozat születne. Javasla
tom, kívánatos volna, ha ezt a gondolatsort 
minden vegyész, diplomás vagy technikus, 
mérnök, tanár vagy éppen akadémikus ol
vasná és terjesztené. „A kémia megmaradá
si törvényeinek” ismertetésével záródó 14 
oldal terjedelmű dolgozat a kémiaoktatás 
válságos szakaszában mindenki számára a 
kémia fundamentális szerepét tolmácsol
hatja, csak el kell olvasni!

Mind a tanároknak, mind a diákoknak 
igen hasznos lehet az egyetemeinken folyó 
kutató/oktató munka bemutatása a kémia 
világából. Erre elsőként Pálinkó István 
egyetemi docens vállalkozott a szegedi mű
helyekről írt kétrészes (I. és II. szám) be
számolójával. Ilyenfajta rovattal is javíthat
juk a kémia társadalmi imázsát.

Új rovat a GONDOLKODÓ is, amelyet 
Magyarfalvi Gábor vezet. A MIÉRT alro- 
vat után feladatok következnek kezdőknek 
és haladóknak. Ezt az agykopogtatót is él

A Magyar Kémikusok Lapja 2004. 
értékelése*
Szekeres Gábor elnök úr megtisztelő felké
résére áttanulmányoztam a lap első félévi 
működését, amely az értékelési időszakot 
tekintve rendhagyó, mivel a júniusi-júliusi 
szám összevont lapszám, így nem 6 , hanem 
7 hónapos időszak 256 lapoldalán szereplő 
közlemények, tájékoztatások képezik az el
ső félévi értékelés alapját.

A lap szerkesztése megfelel egyesüle
tünk és újjáalakult szerkesztőbizottságunk 
stratégiai célkitűzéseinek és remélhetőleg 
olvasóink újabb igényeinek. A lap a koráb
biaknál is színvonalasabban, széles kö- 
rűbben ad tájékoztatást a kémia és elsősor
ban a vegyipar helyzetéről, fejlődéséről 
mind hazai, mind nemzetközi vonatkozá
sokban. Bőséges híranyaggal tájékoztatja 
olvasóit a szakma, ezen belül az ipar, a ku
tatás-fejlesztés és oktatás eseményeiről és 
nem utolsósorban az egyesület gazdasági, 
pénzügyi helyzetéről.

A 2004. januári számban Liptay György 
alelnök úr cikke az első az egyesület cente
náriumára való felkészülésről, ezt követi 
Náray-Szabó Gábor akadémikus szerkeze
ti biológia című értékes közleménye. 
Próder István múzeumigazgató úr évfordu-

* Elhangzott az MKL Szerkesztőbizottság 2004. 
június 9-ei ülésén, amelyről előző lapszámunkban 
tudósítottunk. A Szerk.

vezetes olvasni, mert bizony már sokszor 
alig emlékezünk a legegyszerűbb miértek
re. Diákjainknak pedig módot nyújt a logi
kus gondolkodásmód csiszolására. Az első 
számban angol, a másodikban német szö
veg közlésével folytatódik a régi KÖKEL 
fordításgyakorlásra buzdító hagyománya. 
Természetesen a megújuló lap folytatja a 
VERSENYHÍRADÓ közlését, magam is 
élvezettel oldottam meg néhány példát, sőt 
a keresztrejtvénnyel is sikerült megbirkóz
nom! Arra persze csak némi fifikával jöt
tem rá, hogy mi az atom és a molekula kö
zös tulajdonsága (4. sor). Jól vizsgáztam a 
63. oldalon is, igen élveztem, hogy sikerült 
összeszámlálnom a diklór-naftalin izomer- 
jeit és az apoláros molekulákat.

Szívesen kalandoznék tovább az új ro
vatok bemutatásában, de mindennek van 
határa, a jónak is! A MŰHELY rovatból 
csak Tóth Zoltán „ Az anyag részecskemo- 
delljével kapcsolatos tanulói elképzelések” 
címmel írt elemzésére hívom fel olvasóim 
figyelmét. Ismét van min elgondolkodni! 
Az első szám egy vonzó könyv recenzióval 
végződik. A második ugyanitt a „Rátz tanár

I. félévi működésének

lónaptár 2004 című összeállítása érdekes 
olvasmány, amely a személyi évfordulókon 
túl nagy teret szentel az ipartörténeti ese
ményeknek is.

A vizsgált időszakból néhány cikkről, 
tájékoztató közleményről teszek említést, 
amely hozzásegíthet az érdemi értékelés
hez.

A szerkesztőség kezdeményezésére 
„Csúcstechnológiák, paradigmaváltások” 
címmel közleménysorozat indult, amely 
nagy érdeklődésre tarthat számot (például 
Nanokémia Szépvölgyi János, Tüzelő
anyag-cellák Szűcs Miklós tollából).

Értékes és hasznos kiemelt jelentőségű 
5 részben közölt sorozat foglalkozott az 
ACHEMA 2003-mal, amely a 6-7. össze
vont számban a szerkesztőség utószavával 
fejeződött be.

Nagy érdeklődéssel olvastam Bognár 
János cikkét, amely egy érdekes felmérés 
tanulságairól tájékoztat: „Ön szerint mivel 
lehetne javítani az MKE tevékenységét?” 
címmel.

Hasonlóan rendkívül hasznos, nyílt in
terjút olvashatunk az 5. számban „Őszinte 
beszélgetés Körtvélyessy Gyulával” a 
MKE főtitkárával, amelyet Szekeres Gábor 
készített. Érdeklődésre tarthat számot a 
Bodnár Lászlóval, a Magyar Vegyipari 
Szövetség főtitkárával folytatott beszélge

úr-díj -  2004” pályázatra hívja fel az olva
sók figyelmét. Mindkét szám, összhangban 
európai uniós csatlakozásunkkal -  Csernus 
Éva tollából -  „Amit jó tudni a kémiai biz
tonságról” címmel ismerteti mindazt, amit 
bizony jó tudni!

Összefoglalva! Keserű viták után jó lát
ni, hogy mindenkor és mindenhol csak a 
megújhodás adhat választ az emocionális 
reakciókra, konfrontációkra. A kapott él
mény azt a titkos reményt kelti bennem, 
hogy az új KÖKEL lehet igazán az MKE 
azon fóruma, ahol mindenki az általános ér
deklődést szolgáló „kémiai” ismereteket 
szerezhet (fiatal), vagy újíthat fel (idősb). 
S igazából nem az MKF és/vagy az MKL, 
hanem az új KÖKEL az a szakmai fórum, 
ahol -  ha a szerkesztés továbbra is ilyen si
keres lesz, mint most a nyitáskor -  minden
ki elsajátíthatja, ápolhatja és tökéletesítheti 
a Nyúlás Ferenc és Bugát Pál megálmodta 
szép magyar szakmai nyelvet. Ehhez kívá
nok mindannyiunknak sok sikert Európá
ban!

Kálmán Alajos

tés „A vegyipar és az Európai Unió” cím
mel. Említésre méltó Kovács András és 
Haas Lóránt tanulmánya: „Biodízel-tech- 
nológia: egy lépéssel közelebb a kőolaj-fel
dolgozáshoz”.

Több közlemény foglalkozott a lapban 
a kutatás, kutatásfejlesztés kérdéseivel, pá
lyázatokkal (OTKA, KKV, EU 6 . KTD ke
retprogram).

A szerkesztők nem feledkeztek meg az 
oktatásról sem mind a felsőoktatás, mind a 
közoktatás területén.

A vegyészmérnökképzésről és a kétcik- 
lusú oktatás bevezetéséről a Budapesti Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
Pokol György dékán úr adott interjút, 
amely tájékoztat a várható felsőoktatási re
form megvalósításáról, a kétlépcsős ve
gyészmérnökképzés tartalmi kérdéseinek 
kialakításáról is. Ehhez az új tanterv elké
szítése során kikérik az ipari szakemberek 
véleményét is.

Remélem, a Veszprémi Egyetemen és a 
Debreceni Egyetemen folyó vegyészmér
nökképzésről, fejlesztési terveikről is fog 
interjú megjelenni az illetékes oktatóktól 
lapunkban.

A szegedi a leginnovatívabb magyar 
egyetem címmel is kaptunk tájékoztatást. 
Az Országos Tudományos Diákköri Kon
ferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának 
nyerteseivel is megismerkedhettünk.

Itt említem meg Kucsmán Árpád cikke
it Bruckner Győzőtől, a tankönyvíró pro
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fesszorról és megemlékezését Müller Sán
dor professzorra.

Lapunk ismertette a hazai környezetvé
delmi szakmémökképzés 30 éves jubileu
mának rendezvényeit. Nem feledkezett el 
beszámolni a X. Országos Diákvegyész 
Napokról, a XXXV. Nemzetközi Diákolim
piáról, a Rátz tanár úr-díj 2003. évi kémi
kus nyerteseiről sem.

A személyi hírek keretében lapunk kö
szöntötte, illetve egyes ezekkel kapcsolatos 
rendezvényekről beszámolt Pungor Ernő 
és Szekeres Gábor 80., Márta Ferenc és Si
mon Pál 75., Görög Sándor 70. születés
napja alkalmából. Nekrológban méltatta 
Mezey Barna, Horváth Csaba és Kékedy 
László kiemelkedő munkásságát.

A lap szerepet vállalt a könyvismerteté
sek terén is.

Foglalkozott a 2004. évi egyesületi köz
gyűléssel és egyes egyesületi állandó bi
zottságok beszámolóival.

Megismerkedhettünk az MTA ez évi új 
tagjainak megválasztásával, a tagok rövid 
életrajzaival.

A lap a beszámolási időszakban kitünte
tett kémikus tagjairól többször adott idő
szerű tájékoztatást.

Összefoglalva: a Magyar Kémikusok 
Lapja 2004 I. félévi működése elismerésre 
méltó, megfelel az egyesület és az újjáala
kult szerkesztőbizottság által kitűzött cé
loknak. Szerkesztőbizottságunknak a szer
kesztőség felé köszönetnyilvánítást javas
olok kiemelkedő színvonalas munkájukért.

Szebényi Imre

MKE-vezetők
médiaszereplései

A Magyar Hírlap 2004. július 12. szá
mának 9. oldalán a „Minden vegyszert 
újra meg kell vizsgálni” című cikkben 
Körtvélyessy Gyula főtitkár nyilatko
zott és a magyar-angol közös álláspon
tot szorgalmazta a vegyitermékekre 
most készülő európai uniós szabályo
zás (REACH) ügyében: egy anyagot 
csak egyszer kelljen bejegyeztetni.

A Magyar Televízió 2004. július 13-ai 
déli EU-híradójában egy hasonló témá
jú műsorban Körtvélyessy Gyula főtit
kár egy mondatban ugyanezt ismételte 
meg.

L. Gy.

Beszámoló rendezvényekről

A Magnézium Társaság előadói ülése
(Budapest, 2004. május 26.)

A társasági ülés csak az MKE Közlemé
nyekben lett meghirdetve (postai úton 
nem), igy a megszokott 20-25 tag helyett 
csak 8 fő volt jelen az előadókon kívül. 
Az ülést Stefanovitsné Bányai Éva vezető
ségi tag vezette le, mivel mind az elnöknek, 
mind a tiszteletbeli elnöknek ugyanabban 
az időben másra át nem ruházható kötele
zettsége volt.

Az első előadó Bíróné Oncsik Mária 
volt, aki Oncsik Erzsébet és Klimaj György 
társszerzőkkel készített „Néhány zöldség
növényünk magnéziumtartalmának alaku
lása tápláló öntözéssel” c. dolgozatát is
mertette. Vizsgálataik arra irányultak, hogy 
a fólia alatti intenzív zöldségtermesztés so
rán keletkező „csurgalékvíz” tápanyagtar
talmát újabb öntözésre hasznosítsák. Kísér
leteik során saláta, vöröshagyma és 
sárgarépa növényeket öntöztek különböző 
arányban hígított csurgalékvízzel. Megál
lapították, hogy a kezelés legkedvezőbb az

1-4%-os csurgalékvíz használata esetén 
volt. Fokozódott a növények K-, Ca-, Mg- 
és Fe-felvétele, miközben a piacképes ter
més mennyisége 15-20%-kal növekedett. 
A nitrátszint a megengedett alatt volt.

A második előadó Bede Olga volt, aki 
Surányi Andrea, Pintér Katalin, Szlávik 
Mária és Gyurkovits Kálmán társszer
zőkkel közös, „A magnézium status alaku
lása magnézium szupplementáció hatására 
stabil asztmás gyermekekben” című vizs
gálataikat ismertette. A tanulmány célja a 
Mg-státus vizsgálata enyhe és közepesen 
súlyos légúti asztmában szenvedő gyerme
keken, valamint tartós per os alkalmazott 
Mg szupplementáció hatásának vizsgálata 
a Mg-státusra, a légzésfunkciós paraméte
rekre és szubjektív tünetekre. Enyhén aszt
más beteg 89, míg közepesen asztmás 42 
gyermek volt, akik 5-16 év közötti korúak 
voltak. Megállapították, hogy a normál di
étát tartó (kontroll) beteg szérumában mind

az össz-Mg, mind a szabad Mg, illetve a vi
zelettel ürített Mg-szint a normál értéktar
tomány alsó határán volt. A tartós, per os 
szupplementáció (12 hét) hatására mindkét 
súlyosságú kezelt csoportban szignifikán
san emelkedett a szérum össz-Mg-szint, 
míg a szabad Mg-szint szinte változatlan 
maradt. A légzésfunkció már a negyedik 
hét végére javult a Mg-kezelt csoportoknál. 
Megállapították, hogy a Mg szupplementá- 
cióval ugyanazt a hatást érték el, mint a rö
vid hatású bronchodilátor adásával. Azt is 
tapasztalták, hogy a tradicionális kezelés 
mellett Mg-hiány alakult ki a közepesen 
súlyos asztmásoknál. E magnéziumhiány 
per os adott pl. magnézium-citráttal kivéd
hető. A magnézium-citrát használata azért 
is ajánlott, mert olcsó, hatásos és nem toxi
kus.

Az előadások iránti érdeklődést a sok 
kérdés és hozzászólás bizonyította. Ezek 
közül szükségesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy a magnéziumterápia csak jó vese- 
funkció esetén javasolt.

Stefanovits-Bányai Éva -  Kiss A. Sándor
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Háncsok Jenő:
Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok 

III. Alternatív motorhajtóanyagok
438 oldal, 15 fejezet, 242 ábra és 151 táblázat 

(ISBN 963 9495 33 6)
Veszprémi Egyetemi Kiadó 

8201 Veszprém, Egyetem út 10., Pf. 158 
Telefon/fax: 88/422-022/4133 
E-mail: kiado@almos.vein.hu 

http://www. vein, hu/kiado

A szerző okleveles vegyészmérnök, euromémök (FEANI, 
Párizs), műszaki és PhD-doktor, a Magyar Mérnöki Kama
ra és a Magyar Szabványügyi Testület szakértője, a Nem
zeti Akkreditáló Testület külső szakértője, 2 tankönyv, 3 
szakkönyv, továbbá több mint 2 0 0  tudományos közlemény 
és előadás szerzője, illetőleg társszerzője; 9, a vegyiparban 
megvalósított magyar, európai és világszabadalom egyik 
alkotója. A tankönyv írását a szerző Széchenyi Professzori 
Ösztöndíjasként kezdte el.

A III. Alternatív motorhajtóanyagok című tankönyv a 
Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok tankönyv- 
sorozat harmadik kötete. Az első I. Motorbenzinek címmel 
1997 decemberében jelent meg, míg a második//. Dízelgá
zolajok címmel 1999 decemberében. Ez a tankönyv -  
ugyanúgy, mint a sorozat első két kötete -  az Oktatási Mi
nisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Iro
dája által lebonyolított Felsőoktatási tankönyv- és szak- 
könyv-támogatási program egyik nyerteseként, annak 
anyagi hozzájárulásával jelent meg.

A könyv írásakor a szerző arra törekedett, hogy az fel
használható legyen mind az első két kötet folytatásaként, 
mind pedig önálló könyvként is.

Az Alternatív motorhajtóanyagok című tankönyv ösz- 
szeállítását és tárgyalásmódját tekintve hazai és nemzetkö
zi viszonylatban is új, hiánypótló mű. A tudományos igé
nyű tankönyv korszerű ismeretanyagot tartalmaz mind az 
alternatív motorhajtóanyagok gyártásával, tárolásával, 
szállításával és forgalmazásával, mind a gépjárművek ter
vezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével és karbantartá
sával foglalkozó felsőfokú végzettségű szakemberek, 
mind pedig azok számára, akik érdeklődnek a tématerület 
újabb ismeretei és jövőbeni fejlesztési tendenciái iránt. 
A könyv megírásakor a szerző a tématerülethez kapcsoló
dó legújabb, gyakorlatilag csak az utóbbi 5-10 évben meg
jelent hazai és nemzetközi szakkönyvek, monográfiák, 
szakirodalmi közlemények (cikkek, konferenciák, előadá
sok) ismeretanyagára, továbbá a szerző saját, közel 30 
éves, széles körű, hazai és nemzetközi körökben is elis
mert, sikeres kutatási eredményeire és tapasztalataira tá
maszkodott.

Az első fejezetek bemutatják az energiaforrások kor
szerű rendszerezését, a közlekedés és a szállítás energia- 
igényét, a környezetbarát és humánbiológiailag is megfe

lelő minőségű motorhajtóanyagokkal szemben támasztott 
hagyományos és újabb követelményeket, majd a motorhaj
tóanyagok -  ezen belül is az alternatív forrásból származók 
-  osztályozási lehetőségeit. Ezután külön-külön fejezetben 
részletesen ismerteti a különböző alternatív motorhajtó- 
anyagok (metán: komprimált földgáz, CNG; cseppfolyósí
tott földgáz: LNG, biogáz; propán-bután: PB, LPG; szinte
tikus szénhidrogének; alkoholok: metanol, etanol, egyéb 
alkoholok; éterek: dimetiléter, etil-íerc/er-butiléter stb.; 
hidrogén; növényolajok és származékaik) előállítási lehe
tőségeit alternatív energiaforrásokból (fosszilis energia- 
hordozók, biomassza, nap-, szél-, víz-, geotermikus ener
gia, szilárd hulladékok: hulladék poliolefinek, gumiabron
csok, háztartási hulladékok).

A könyvnek nem célja az egyes alternatív motorhajtó- 
anyagok gyártására szolgáló eljárások elméletének és gya
korlatának teljes mélységben való bemutatása, de ezek az 
alfejezetek is olyan szakmai igényességgel készültek, 
amelyek jól ötvözik a korábbi és legújabb kutatási eredmé
nyeket és az ezek alapján kidolgozott technológiák kémiá
ját, illetőleg azok megvalósítását. Az említett fejezetek 
tartalmazzák az egyes alternatív motorhajtóanyagok minő
ségi jellemzőit, azok adalékolással történő minőségjavítá
si lehetőségeit, tárolását, szállítását, elosztását, nemzetkö
zi és hazai szabványait, illetőleg minőségi előírásait, 
önállóan és/vagy hagyományos motorhajtóanyagokkal 
együtt történő felhasználási lehetőségeit is. A további feje
zetek az alternatív motorhajtóanyagok egymás közötti, il
letőleg a hagyományos motorhajtóanyagokkal számos 
szempont (életciklus elemzés: pl. szén-dioxid-kibocsátás a 
nyersanyagtól a felhasználásig bezárólag, energiatartalom 
és energiasűrűség, energiahatékonyság, hagyományos 
gépjárművek és motorok alkalmazhatósága, gépjárművek 
hatótávolsága, különböző emissziók; kezelés, tárolás, el
osztás, veszélyesség, hozzáférhetőség, infrastruktúra költ
sége, hagyományos kenőanyagokkal való összeférhetőség, 
ha ez egyáltalán felmerülhet, gépjárművek ára, hajtóanyag 
bekerülési költsége, árstabilitása, üzemeltetési költségek 
stb.) szerinti kritikai összehasonlítását, a fontosabb alter
natív meghajtásokat (pl. hibridmeghajtások, energiatele
pek), és végül a várható fejlesztési tendenciákat tárgyalják.

Összefoglalva: ez a könyv az alternatív motorhajtó- 
anyagokkal kapcsolatos korszerű ismeretek logikus és tu
dományos igényű összefoglalása.

A korunk korszerű műszaki követelményeit minden vo
natkozásban kielégítő tankönyv lehetővé teszi a tématerü
let átfogó ismereteinek magas színvonalú elsajátítását 
mind a jelenleg nappali képzésben részt vevők, tehát a jö
vő szakemberei, mind pedig a korábban diplomát szerzett 
gazdasági, gépész, közlekedési, vegyész és agrármérnö
kök, energetikai mérnökök, továbbá motorhajtóanyagok 
kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó, valamint 
vám és pénzügyőri teendőket ellátó szakemberek részére 
(továbbképzési céllal is). Juhász Béla
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Időszerű
Az Athéni Olimpia a doppinganalitikus szemszögéből

HOLLÓSI ILDIKÓ*

A 2004. Olimpiai Játékok legszomorúbb eseménye a ma
gyar súlyemelő és atléta sportolókat érintő doppingvétsé
gek sorozata. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2000- 
ben alakult Doppingellenes Világügynökséggel (WADA) 
karöltve minden idők legszigorúbb ellenőrzését jelentette 
be. A Sydney-i Olimpiához hasonlóan itt is kiterjesztették 
az ellenőrzést a vérmintából történő elemzésekre, különös 
tekintettel az erythropoietin és a nemrég kifejlesztett új el
járás, a növekedési hormon vérből történő analízisének al
kalmazására. A sportolók teljesítmény fokozásra irányuló 
kísérletei különösen a rövid ideig tartó nagy erőkifejtést, 
valamint a nagy állóképességet igénylő sportágakban ter
jedtek el.

A szigorúan vett tiltás és az ehhez kapcsolódó ellenőr
zés a ’60-as években érvénybe lépő doppinglisták létreho
zásával kezdődött. Mexikóban volt az első doppingellen
őrzés, az akkori analitikai lehetőségeknek megfelelően vé
konyréteg-kromatográfiás eljárások alkalmazásával. Eb
ben az időszakban a doppinglistán lévő szerek 5%-ának 
kimutatása volt megoldott. Az 1972-es müncheni Olimpi
án került sor első ízben a Donike professzor vezetése alatt 
álló kölni Doppingellenőrző Laboratóriumban műszeres 
analitikai mérést alkalmazó, a nitrogéntartalmú, központi 
idegrendszerre ható stimulánsok gázkromatográfiával tör
ténő screenelésére és azonosítására standard anyagok se
gítségével.

A ’70-es években tiltó listára felkerült anabolikus szte- 
roidok kimutatását a vizelettel ürülő anyavegyületek és 
metabolitok viszonylag kis mennyisége, valamint az endo
gén szteroidoktól való elválasztás nehezítette. Az analiti
kai feladat megoldását a megfelelő mintaelőkészítés után 
a GC-MS módszer alkalmazása jelentette. A 10 ng/ml 
koncentráció-tartományban végzett méréseket hamarosan 
felváltották a nagy beruházásokat igénylő, nagy felbontá
sú tömegspektrométereket alkalmazó technikák, amelyek 
lehetővé tették az 1 ng/ml alatti méréseket. Az anabolikus 
szteroidok szedését bizonyító metabolitok egyértelmű 
azonosítása és bizonyos esetekben (pl. 19-Nortesztoszte- 
ron, Norandroszteron esetében) kvantitatív mérése alapján 
az anabolikus szteroidokkal való visszaélés bizonyítása a 
szedés abbahagyása után 2  hét és 1 Vi év között lehetséges 
az alkalmazott gyógyszertől függően. A néhány hónappal 
ezelőtt USA-ban kirobbant doppingbotrány is anabolikus 
hatású szerrel kapcsolatos. A tetrahidrogestrinon (THG) 
szintézisét a doppinglistán lévő gestrinon (anabolikus ha
tású szer) hidrogénezésével állította elő a BALCO táplá
lék-kiegészítő termékeket gyártó cég. Az így előállított ve- 
gyület kémiai szerkezetét tekintve nagyon hasonlít a Tren- 
bolonra, amely szintén anabolikus hatással rendelkező 
szteroid.

A doppinglistán lévő szerek többsége olyan betegségek 
gyógyítására előállított készítmény, amely az egészséges 
szervezet számára teljesítményfokozó hatással rendelke
zik. Ez alól képez kivételt a THG, amelyet a hatás-szerke

* Országos Sportegészségügyi Intézet, Doppingellenőrző Laboratórium, Budapest

zet összefüggés ismeretében dolgoztak ki és szintetizáltak. 
A szert állítólag már évek óta alkalmazták a BALCO-val 
kapcsolatban álló amerikai sportolók. Mégsem azonosítot
ták be a doppingellenőrző laboratóriumokban a vizelet- 
mintákból a „gyanúra okot adó” csúcsokat, minthogy a 
nagy érzékenységet biztosító GC/SIM módszer alkalma
zása esetén kívül kerültek az ismeretlen vegyületek azono
sítási körén.

A ’90-es évekre tehető a testazonos, endogén, anabo
likus hatású szerek rohamszerű elterjedése. A vizeletben 
élettani mennyiségük viszonylag tág határok között mo
zog, ezért kimutatásuk csupán kvantitatív méréssel nem ad 
egyértelmű eredményt az endogén-exogén arányokra vo
natkozólag. Izotóparány mérési technika segítségével le
hetett elkülöníteni CI2/C13-arány mérésével a szervezet ál
tal termelt szteroidokat a kívülről bevitt szintetikus sztero
idoktól.

Az elmúlt tíz évben a fehérjetermészetű hormonok je
lentették a kihívást a doppinganalitikusok részére. Meg
született az EPO-eljárás, amelyet Sydney-ben alkalmaztak 
első ízben. A vérből hematológiai paraméterek meghatáro
zását követően, amennyiben meghaladja a megengedett 
határértéket, kerül sor a vizeletből történő analízisre az 
izomorfok elválasztására alkalmas elektroforetikus mód
szerrel. A növekedési hormon kimutatása vérből jelenleg 
mindössze 36 óráig lehetséges. Brit kutatók által kidolgo
zott új eljárással 65 napig mutatható ki a szer. A módszer 
validálása folyamatban van, az olimpián levett vérminták 
utólagos analízise is szóba került.

Az idei Olimpián előforduló magyar doppingesetek 
egy részének elemzésére mégsem a nagy érzékenységet 
biztosító analitikai eljárások alkalmasak. Oxandrolont 
mutattak ugyan ki két sportoló vizeletmintájában, amely 
viszonylag kis anabolikus hatással rendelkező szteroid 
szedésére utal. Szokatlan módon azonban a többi esetek az 
analitikai elemzésektől szigorúan elkülönülő mintavétel 
szabályainak megszegéséből adódtak.

Több ízben alkalmazták két vizeletminta azonosságának 
eldöntésére a „szteroid profil” mérését, amely a természetes 
nemi hormonok vizeletből való kvantitatív mérésével hatá
rozható meg. Irodalmi adatok alapján bizonyitható, hogy 
bár az egyes szteroidok koncentrációja napszaki ingadozást 
mutat és a napi bevitt folyadékmennyiségnek is függvénye, 
azonban az egyes szteroidok egymáshoz viszonyított ará
nya élettani körülmények között állandóságot mutat. Fel
merült a vizeletminták eredetének bizonyítására a vérmintá
val való genetikai összehasonlítás is.

Mindezen módszerek tovább szélesítenék a doppingel
lenes küzdelembe bevont „harci eszközök” körét és to
vább bővítenék a már ma is óriási összeget igénylő ellen
őrzéseket. A mintavétellel kapcsolatos problémák megol
dását a szigorítás és az orvosi vizsgálatokra történő kiter
jesztés jelentené.

(Olvasóink figyelmébe ajánljuk még Szókán G yula: Dopping és ellenőr
zése. Magy. Kém. Lapja 58, 168 (2003) tanulmányát. -  Szerkesztőség)
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Helvey Tivadar (1863-1929) munkássága 
szerves vegyiparunk kialakításában

FÁBIÁN ÉVA*

A XIX. században egész Európában, az 
1850-es évektől már hazánkban is sorra épí
tenek gázgyárakat. A gázgyárakban a kőszén 
lepárlásából keletkező gázokat kezdetben vi
lágításra, később fűtésre és főzésre is hasz
nálták, a szilárd terméket, a kokszot pedig el
tüzelték. A mellettük keletkező kőszénkát
rány egy részét kátránypapír készítésénél, ha
jószigeteléseknél alkalmazták, nagy részét 
azonban elhagyott agyagbányákba, vagy a 
tengerbe öntötték [1]. Minél nagyobb lett a 
kátrány mennyisége, annál sürgetőbbé vált 
hasznosítása. Neves tudósok, kutatók mun- 

nyomán korült ícr ?
feldolgozására, amely a szerves vegyipar, a 
festék-, gyógyszer-, illatszer- és műanyagipar 
kialakulásához vezetett. Hazánkban ebben a 
folyamatban kiemelkedő jelentőségű volt 
Helvey Tivadar vegyészmérnök munkássága 
(1. kép).

1. kép. Helvey (Heidlberg) Tivadar 
(1863-1929)

A gyáralapítás előzményei [1]

1872-ben Weil József a Soroksári út keleti oldalán, a 9607. sz. 
telken egy kis fészerben építőanyag-kereskedést és kátrányve
gyészeti magánvállalkozású kisüzemet nyitott. 1876-ban Perl 
Antal betársult a kisüzembe, a kereskedőtevékenység mellett 
egyre intenzívebben kezdtek foglalkozni kátránytermékek előál
lításával. 1882-ben a cégbíróságnál bejegyeztették a társascéget, 
a Perl és Weil Kátrány és Karból Gyárat. A gyárban az Óbudai 
Gázgyárból lovas kocsival a telepre szállított folyékony kőszén
kátrányból desztillációval karbolineumot, nyersbenzolt, nyers- 
naftalint, antracénolajat, lágy kőszénkátrányszurkot, facementet 
és kocsikenőcsöt állítottak elő.

1883-ban Perl Adolfküépett a cégből, helyébe állt Fischer Jó
zsef vegyész. 1883-tól a cég új neve Weil és Fischer Kátrányvegyé
szeti Gyár lett. A gyárat fejleszteni akarták, pénzre volt szükségük. 
Varga Henrik (akkor még banki szakember, később a gyár főköny
velője lett) közvetítésével 60 ezer korona kölcsönt vettek fel Heidl
berg Ármin gazdag szőrmekereskedő szűcsmestertől.

A csendestárs fia, Heidlberg Tivadar (1908-tól Helvey Tiva
dar) Pesten született 1863-ban. Középiskolai tanulmányait a De
ák téri evangélikus főgimnáziumban végezte, majd 1882-től kül
földön, Zürichben folytatta tanulmányait. Itt, Zürichben kötött 
egy életre szóló barátságot egyetemi évfolyamtársával, Messin- 
ger Józseffel [1/a, 13].

1885-ben mindketten kiváló eredménnyel fejezték be tanulmá
nyaikat. Megállapodtak egymással, hogy Tivadar elfogadja a fel
ajánlott tanársegédi állást a zürichi egyetem kémiai technológiai 
tanszékén, Messinger pedig elhelyezkedik laborvegyészként egy 
zürichi vegyipari vállalatnál. Tervük az volt, hogy a kátránykémiai 
kísérleteiket folytatják, és hazatérve azt hasznosítják. Tivadar még 
zürichi tartózkodása alatt felvette a kapcsolatot Fischer Józseffel, 
aki apja és Varga Henrik közreműködésével előkészítette a cégbe 
való belépését.

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

Heidlberg Tivadar és Messinger József 
1887 tavaszán hazatértek és bekapcsolódtak a 
gyár munkájába. 1887 nyarán Weil József kilé
pett a cégből, helyébe Tivadar lépett. A válla
lat új cégnévvel, mint Fischer és Heidlberg Ve
gyészeti Gyára működött tovább [2].

A Vegyészeti Gyár fejlesztése

Heidlberg és Messinger, a két fiatal vegyész 
igen jól együttműködött Fischerrel. Kezdeti 
törekvésük volt a kátrányfeldolgozó ipar meg
honosítása, majd annak a külfölddel verseny- 
képes színvonalra emelése. Először korszerű 
laboratóriumot állítottak fel kísérleteik folyta
tására. Új kátránydesztillálót helyeztek üzem
be, és fokozták a melléktermékekből az ipari 
célokra alkalmas nyersanyagok kinyerését, és 
azoknak tisztaságát.

1887-től a századfordulóig három földszin
tes, négy egyemeletes és egy kétemeletes gyárépületet építettek 
fel. A gyár fejlesztéséhez kazán- és gépházat helyeztek üzembe, 
és felépítettek egy víztornyot. Kibővítették a karbolgyárat, beren
dezték a naftalingyárat, a szénsavfej lesztő-részleget, a szalmiák- 
gyárat és a benzolgyárat. Felépítettek egy tűzoltószertárt és fecs
kendőszintet, egy vízüvegolvasztó kemencét és megkezdték a 
bórax gyártását is. Bevezették a hazánkban az ideig még ismeret
len termék, a „Dachpappe” magyar fedéllemez gyártását, és meg
kezdték a facementfödél, a tűzállókövek, a hő-, hang-, talajvíz- és 
falszigetelő anyagok gyártását.

1896-ben Heidlberg felvásárolta Fischer József cégtársa tu
lajdonát, akit a vállalkozásában továbbra is alkalmazott. Egyéni 
cégtulajdonos lett. Az új cég neve Heidlberg Tivadar Vegyészeti 
Gyára, Budapest. A gyár fejlesztése, a termékválaszték bővítése 
mellett Heidlberg és Messinger doktori disszertációjuk elkészíté
sén is dolgoztak. Vegyészdoktori diplomájukat Zürichben kapták 
meg 1897. július 14-én. A cég neve ismét változott: Dr. Heidlberg 
Tivadar Vegyészeti Gyára, Budapest lett.

Már a századfordulón a fedél- és szigetelőlemezek gyártása 
mellett a gázgyártás nálunk eddig fel nem használt kátrány mel
léktermékéből fertőtlenítőszereket, telítő olajokat, naftalint, fe
nolt, krezolt állítottak elő. Néhány év után már kristályszóda, 
bórax, növényvédő szerek, technikai zsiradékok, vízüveg és fes
tékek gyártásával bővült az üzem. Gyártmányaik sorát fokozato
san kiterjesztették a különböző benzol, fenol, antracén, naftalin 
stb. vegyületekre, és ezzel egyúttal lehetővé tették a nagy fontos
ságú anilinfestékek, valamint egyes gyógyszerészeti és fényképé
szeti cikkek majdani hazai gyártását [2, 3, 18].

Dr. Heidlberg 1903-ban az MTA által meghirdetett Wahrmann- 
díjat nyerte el, mint az a magyar állampolgár, aki az ipar területén 
gyakorlati találmányok fejlesztésével az elmúlt hatéves időközben 
a legnagyobb érdemeket szerezte. A pályázati beadványában is
mertette újabb gyártmányait, amelyekkel már sikert aratott: ilye
nek többek között a bórax, a vízüveg, a hővédő anyagok, valamint 
a festékek gyártása, amelyet két éve honosított meg. Laboratóriu
mi kutatásainak eredményei lettek többek között a krezilmész és a 
„phenolysolum hungaricum” nevű új fertőtlenítőszerek. Saját
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módszert dolgozott ki téglák telítésére alumínium-szappannal. Újí
tásokat alkalmazott a fedéllemezek gyártásában, a mázolásra alkal
mas kátrányfestékek előállításában, a fenol (karbolsav) gyártásá
ban. Új módszert vezetett be a bórsav térfogatos meghatározására 
ásványokban [3, 19].

A gyárban később aszfalttermékek, parafa hőszigetelő anya
gok gyártását is bevezették. A gyár Műszaki Osztálya Messinger 
József műszaki igazgató irányításával a termékek felhasználásá
val tetőfedési, víz- és hőszigetelő, valamint aszfaltburkolási mun
kákat végzett [2 , 21].

Az 1900-as évek elején mind a vezetéshez, mind a termelés
hez a személyi feltételek biztosítottak voltak, így Heidlberg elin
díthatta többirányú gyárfejlesztési munkálatait. A vállalat korsze
rűsítésének, bővítésének első szakaszában került sor a kazán- és 
gépház bővítésére, a festékgyár bővítésére és korszerűsítésére, az 
aszfaltüzem és a parafafeldolgozó bővítésére. Felépítettek egy 
nagy gyárkéményt, hűtőtornyot, naftalinszublimálót, benzolgyá
rat, emeletes raktárépületet, és a gyártelepre bevezették az ipar
vágányt. Beszereztek egy nagy teljesítményű centrifugálszivaty- 
tyút, új teherliftet szereltek fel, és befejezték a kocsikenőcs- és a 
kreozolgyár, a szárítókemencék, a görebek (lepárlók), a hűtők és 
a kristályosítók építését.

A háromemeletes tisztviselőház felépítése után elkészült egy 
munkáslakóház is, amelyben 25 db szoba-konyhás lakást alakí
tottak ki. Közben a cég neve ismét változott, a tulajdonos gyár
igazgató magyarosította nevét. 1908. március 6-tól a vállalat ne
ve Dr. Helvey Tivadar Vegyészeti Gyára, Budapest lett [21].

1914 nyarán lezárult a több mint 10 évig tartó korszerűsítés 
időszaka. Az I. világháború alatt a gyár áttért a haditermelésre, ál
lami megrendelésre különféle szigetelőnyagokat, fáklyát stb. 
gyártottak.

1916. december 20-án elhunyt Messinger József, a kiváló 
szakember, a jóbarát, akivel Helvey együtt kezdte el az életet 
[21].

Az 1920-as évek nyomasztó gazdasági helyzetét a Dr. Helvey 
gyár a Műszaki Osztály segítségével tudta átvészelni. Az osztály 
által felvállalt munkákhoz szükséges építőanyagokat, építő
vegyianyagokat a gyáron belül állították elő.

Ezen időszak legnagyobb kereskedelempolitikai eredménye 
volt -  Helvey kezdeményezésére -  a kátránypapír- (fedéllemez) 
gyártó hazai vállalatok kartelljellegű szervezetbe való tömörülé
se. A Fedéllemezgyárak Szövetkezet felosztotta tagjai között a 
legyártható mennyiségeket, és az árakban is megegyeztek. 
Helvey, az egyesület megválasztott elnöke elérte célját, hosszú 
időre biztosította a már négy évtizede gyártott fedéllemez termé
ke jövőjét [21].

Helvey számos külföldi útján, a nem
zetközi vásárokon látott újdonságokat 
igyekezett itthon legyártani. Ezek a ter
mékek (pl. kristályszóda) a hazai piacon 
évekig keresett cikkek voltak.

A Dr. Helvey Tivadar Vegyészeti 
Gyár piaca az I. világháború előtt az 
Osztrák-Magyar Monarchia területén kí
vül a Balkánra is kiterjedt [2].

1912-ben a székesfőváros 1 200 adó
fizetője között a 85. volt Helvey Tivadar 
(10 222 korona adó), míg Krayer Emil, a

későbbi neves festékgyáros az 516. helyet foglalta el (3 829 ko
rona adó) [10].

A,gyár 1926-os termékpalettájáról a 2. kép ad tájékoztatást 
[20].

Helvey vegyészmérnöki munkássága

Helvey a gyár fejlesztéséhez szakirodalmi ismeretei mellett a la
boratóriumi kutatások eredményeit is hasznosította. 1914-ben a 
kutatóbázist bővítette, fiatalította Aszódi István vegyészmérnök 
felvételével, akit 1920-ban már gyárigazgatónak nevezett ki. 
Helvey vállalatában számos vegyészeti cikk gyártását honosítot
ta meg. Erről értekezései és szabadalmai is tanúskodnak.

Tudományos értekezései [9]:
-  A vörös vasoxyd festékekről (Vegyi Ipar, 1905)
-A z ásvány festékipar újabb haladása (Vegyészeti Lapok, 

1908)
-  Adatok a szépített festékek kémiájához (Vegyészeti Lapok, 

1912)
-  Haladás a kristályszóda gyártásában (Vegyi Ipar, 1921)
-Haladás a kátrányok feldolgozásánál (Vegyi Ipar, 1921,

Chemische Rundschau, 1925)
-  Hideg úton való zománcozás (Vegyi Ipar, 1927).
Szabadalmai [9]:
-  Eljárás szesz denaturálására (Lajstromsz.: 32524)
-  Eljárás könnyű, likacsos tűzálló kövek előállítására 

(Lajstromsz.: 55547)
-  Fáklya és eljárás ennek előállítására (Lajstromsz.: 69393)
-  Eljárás szigetelőlemezek előállítására (Lajstromsz.: 71180)
-  Eljárás paraffin kinyerésére bamaszénkátrányból, generá

torkátrányból, őskátrányból és más effélékből (Lajstromsz.: 
81083)

-  Eljárás kristályszóda előállítására (Lajstromsz.: 81084).

Helvey folyóiratokban közzétett cikkei mellett 1912-ben 
Singer-Wolfher kiadásában Budapesten jelentette meg a Szénke
reskedelem és ipar című művét (62 lapon).

Helvey a gyár fejlesztése, a termékválaszték bővítése mellett 
számos egyesületben, szervezetben dolgozott. A „Hermes” 
Magyar Általános Váltóüzlet Rt.-nek közel két évtizeden át igaz
gatósági tagja, az Országos Iparegyesület tagja volt, utóbbi 
1890-ben aranyéremmel jutalmazta [2, 12, 14]. Az Országos Ipa
ri és Kereskedelmi Oktatási Tanács, Kereskedelmi Oktatási Szak
osztályának is tagja volt [11]. A Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetsége Egyesületének tagja, a Magyar Vegyészeti Gyárosok

0 / 1  O C * D r. H e lv e y  T iv a d a r  v e g y é s z e t i  g y á r a , B u d a p e st . Koz- 
* y ± O ö  ponti iroda: V I ., G y á r  u. 2 7 . T e l:  72— 7 4 , 7 2 — 7 5 . 
Gyártelep: IX ., S o r o k sá r i ú t 106 . Tel.: J . 19— 36 . Sürgönyeim: 
H e lv e y t, B u d a p e s t .

M u n k á s lé ts z á m : 6 m ű v e z e tő , 25  sz a k m u n k á s , 3 0 0  m u n k á s , 
365  H P .

B en zo l, k á tr á n y  o la j , te lítő o la jo k , k a r b o lin e u m , k ő sz é n k á t
rá n y , k ő sz é n k á tr á n y sz u r o k , k a r b o lsa v , k r e ty lsa v , c r e so lin u m , 
n a fta lin , k á tr á n y k e n c e , a s z fa lt fe d é lle m e z , e lsz ig e te lő le m e z , a s z 
fa lt , e ls z ig e te lő  a s z fa lt ,  v a s la k k , p a r a fa k o le m e z e k , p a r a fa k ö -  
esövek , p a r a fa k ő té g lá k , a sz b e s z te ls z ig e te lő a n y a g , k o c s ik e n ő c s , 
c o n s is te u r k e n ő c s , m e r e v k e n ő c s , k r is tá ly sz ó d a , b o ra x , b ó r sa v , 
v íz ü v e g , fö ld fe s té k e k , s z é p íte t t  fe s té k e k , v e g y i  fe s té k e k , v a s 
o xyd , v a sm in iu m , p o m p éji v ö r ö s , h o r g a n y z ö ld , lom b zö ld , réz- 
k én p o r , g y ü m ö lc s fa c a r b o lin e u m , s z é n sa v , ta k a r m á n y m é sz .
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Országos Egyesületének alapító tagja, alelnöke, majd elnöke 
1908-1911 között [8, 11, 15]. Az egyesület hivatalos közlönye, a 
Vegyészeti Lapok felelős szerkesztői feladatát látta el
1906-1911. között, ugyanekkor a lap műszaki részének vezetője 
is volt [5].

A Magyar Mérnök és Építészegylet Vegyészmérnöki Szak
osztálya tagjaként közreműködött a Magyar Vegyészek Első 
Országos Kongresszusát előkészítő bizottság munkájában. 
Az 1910. november 5-8. között megrendezett kongresszus ideje 
alatt Fabinyi Rudolf, Ilosvay Lajos, Kohner Adolf és Lengyel Bé
la mellett elnöki tisztséget látott el, és előadást tartott „A vegyé
szeti iparfejlődése Magyarországon” címmel [4, 5,6 , 16]. A kon
ferencia harmadik napján Helvey Tivadar elnöksége alatt vitáztak 
a hazai gyárakban alkalmazott vegyészek szakképzéséről. Mint 
elnök, a vita bevezetésében megjegyezte: „vegyészekben nálunk 
nagy a túlprodukció éspedig az egészségtelen túlprodukció. 
Az lesz témánk egyike, hogy kikutassuk ennek az okát és ennek 
a gyógymódját. Külföldön egy ügyes vegyész a gyárnak, mond
hatnám, tőkéjéhez tartozik, nálunk pedig legalább eddig, még 
alig tesz számot.” A vita anyagát a Vegyészeti Lapok 22. száma 
mellékletében tette közzé [7].

Helvey az 1920-as években az említett egyesületekben való 
tevékenységéből visszavonult, kizárólag vállalatával és a vegyé
szeti ipar problémáival foglalkozott. Helvey Tivadar 1929. május 
22-én, 66 éves korában hunyt el Budapesten [13, 14, 7]. A nevé
vel fémjelzett vegyészeti gyárat fiai, Helvey János vegyészmér
nök és Helvey Elek közgazdász, mint egyedüli tulajdonosok fej
lesztették tovább [2 , 21].

A Helvey-gyár 1945 után

A gyárat 1948-ban Épületszigetelési NV. elnevezéssel államosí
tották. 1950-ben Épületburkoló Anyaggyártó Vállalat néven mű
ködött tröszti felügyelet alatt. 1956-ban Építővegyianyaggyártó 
Vállalat cégszöveggel jegyezték be [22].

1968-ban megkezdődött a Chemical, majd a Kemikál kor
szak. 1974-ben ünnepelte a vállalat a 100 éves fennállását. 
1976-ban a hálás utódok elkészíttették Helvey Tivadar mellszob
rát, sírjánál lerótták kegyeletüket. A vállalat kiváló dolgozóit Dr. 
Helvey-plakettel jutalmazta.

Az 1990-es évektől 2000-ig többszöri átalakulást (részegysé
gek, vidéki gyárak leválasztása) követően 2000-ben ismét ma
gántulajdonba került a gyár, családi vállalatként működik.

A KEMIKÁL Építőanyagipari Részvénytársaság Szilvássy 
Csilla vezérigazgató irányításával évente 20-30%-kal növeli for
galmát új gyártóberendezések üzembe helyezésével, új termékek 
bevezetésével. A gyár Helvey Tivadar emlékét tisztelettel ápolja 
[23].
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ÖSSZEFOGLALÁS

Fábián Éva: Helvey Tivadar (1863-1929) munkássága szerves 
vegyiparunk kialakításában
A közlemény összegzi a Zürichi Egyetemen vegyészmérnöki dip
lomát és doktori címet szerzett Helvey (Heidlberg) Tivadar gyár
igazgatói és vegyészmérnöki tevékenységét.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 334 (2004)]

SUMMARY

É. Fábián: Tivadar Helvey’s (1863-1929) Work in the Estab
lishment of the Hungarian Organic Chemical Industry
The article summarizes Mr Tivadar Helvey (Heidlberg)’s activi
ty as factory director and as a chemical engineer graduated from 
Zurich University.
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Kőolajipari termékek és poliolefinek termikus krakkolásával nyert 
folyadékok analízise EDXRF-módszerrel

MISKOLCZl NORBERT* 
HARTYÁNI ZSUZSANNA** 

BARTHA LÁSZLÓ*

Bevezetés

Az egyre szigorodó környezetvédelmi és humánbiológiai 
előírások miatt az utóbbi években a motorhajtóanyagok 
heteroatom-tartalma jelentősen csökkent. Megjegyezzük 
azonban, hogy a termékspecifikációkban csak a kéntarta
lom van korlátozva (1. ábra).

Az Európai Unió előírásai alapján a dízelgázolajoknál a 
jelenlegi 350 mg/kg-os kéntartalom 2005-re 50 mg/kg-ra, 
míg motorbenzineknél 150 mg/kg-ról szintén 50 mg/kg-ra 
fog csökkenni. Emellett már 2005-től meg kell kezdeni a 
10 mg/kg alatti motorbenzinek és dízelgázolajok forgal
mazását is. Ez is azt igazolja, hogy a motorhajtóanyagok 
kéntartalmának tekintetében érvényesülő tendencia továb
bi jelentős csökkenést mutat, így pl. 2009-re tervezik a 10 
mg/kg és az alatta lévő tartomány bevezetését. Ezen mo
torhajtóanyagok már gyakorlatilag kénmentesnek tekint
hetők.

A motorolajok és az adalékok területén is hasonló ösz- 
szetételváltozási tendenciák figyelhetők meg. Az utóáta
lakító katalizátorokat reverzibilisen dezaktiváló kén, illet
ve az irreverzibilisen dezaktiváló foszfor és a jelenlévő 
fémek (Zn, Co, K) miatt jelentős fejlesztési munkák indul
tak e szennyező anyagok koncentrációinak csökkentésére. 
Az egyre szigorodó előírásoknak való megfelelés techno
lógiai oldalról már jórészt megoldott, köszönhetően első
sorban az új fejlesztésű kénmentesítő katalizátoroknak és a 
technológiai módosításoknak. Ugyanakkor a fejlesztések
kel párhuzamosan számos problémát meg kell oldani az 
analitikai mérések területén. Az alacsony koncentrációtar
tományok miatt például gyakran a vizsgálati módszer ki
választása is problémát jelent, és ezt a megfelelő szabvá
nyos előírás hiánya esetenként még tovább nehezíti. Ezért 
a kéntartalom tekintetében például jelentős törekvések 
vannak a vizsgálati módszerek harmóniájának megterem
tésére [11].

A röntgenfluoreszcens vizsgálati módszer különböző 
elemek kvalitatív és kvantitatív meghatározására jól alkal
mazható, olajipari alkalmazására vonatkozóan azonban 
mégis viszonylag kevés előírás létezik, és azok is elsősor
ban hullámhossz-diszperzív eljárásra vonatkoznak. Az al
kalmazási terület a rutinszerű vizsgálatoktól a kutatásig 
mindenütt elképzelhető [1-10]. Szabványos EDXRF vagy 
WDXRF előírás jelenleg csak a Zn, Ca, P, S és a Ba elemek 
mérésére létezik. Ugyanakkor az utóbbi években mind az 
energiadiszperzív, mind pedig a hullámhosszdiszperzív 
készülékek olyan fejlődésen mentek keresztül, mely alkal-

* Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, Veszprém
** Veszprémi Egyetem, Föld- és Környezettudományi Tanszék, Veszprém

Év

1. ábra. A maximális kéntartalom-előírás változása 
a motorhajtóanyagokban (1990-2009)

mássá teheti őket a jövőbeni előírások támasztotta specifi
kációknak való megfelelésre is.

Kutatásaink során Philips PW 4025/02 (MiniPal) 
EDXRF spektrométer kőolajipari alkalmazhatóságát vizs
gáltuk izooktán, «-cctán, fehérolaj mátrixok esetében; S, P, 
K, Zn, és Co elemek mérésére. Tanulmányoztuk polietilén
hulladékok degradációs termékeiben lévő kéntartalom 
meghatározási lehetőségét és a különböző kémiai mátrixok 
meghatározhatóságot befolyásoló hatását is.

Felhasznált anyagok, vizsgálati módszer

A különböző összetételű mátrixok által okozott zavaró ha
tás összehasonlítása céljából háromféle környezetben vé
geztünk méréseket: izooktánban, n-cetánban és fehérolaj
ban.

A különböző mérendő elemek adott mátrixban történő 
vizsgálata során igyekeztünk ahhoz hasonló körülménye
ket teremteni, mint amilyen a valóságos kémiai környezet. 
Erre nemcsak a mátrixok tekintetében törekedtünk, hanem 
a jelenlévő egyéb anyagok esetében is. Igyekeztünk olyan 
kompozíciókat előállítani, és azokat az elemeket vizsgálni, 
melyek a tényleges működési feltételek mellett is jelen 
vannak. Ezért izooktánban és «-cetánban K-, S- míg fehér
olaj mátrixban Zn-, P-, K-, S- és Co-tartalmakat mértünk. 
A vizsgálatok során felhasznált anyagok jellemzőit az 1. 
táblázat mutatja.

Az említett követelményeknek való megfelelőség cél
jából két kiválasztott koncentráció-tartományban -  0-50 
mg/kg és 0-750 mg/kg -  is folytattunk vizsgálatokat. 
A vizsgálati körülmények (mérési idő, feszültség, áram
erősség, szűrő, közeg, fólia) adott elemek tekintetében 
azonosak voltak a különböző mátrixok esetében.

Az EDXRF spektrométer 9 W-os oldalablakos Rh- 
anóddal, különböző szűrőkkel (kapton, Al, Ag, Mo), héli
umban történő mérés lehetőségével és Si-PIN detektorral 
van felszerelve. A készülékre maximálisan 30 kV gerjesz-
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A vizsgálatokban felhasznált anyagok jellemzői
1. táblázat

Elem P Zn S K Co

Gyártó CONOSTAN CONOSTAN ALDRICH CONOSTAN Fluka
Jelleg Gyári standard Gyári standard Egyedi vegyület Gyári standard Egyedi vegyület
Tisztaság - - 98% - 98%

2. táblázat
A vizsgálatok során alkalmazott gerjesztési 

paraméterek

Elem

Fe
sz

ül
t

sé
g,

 k
V Áram,

pA Szűrő Mérési 
idő, s Fólia Közeg

Co 20 8 A1 150 Polipropilén Levegő
K 8 50 - 150 Polipropilén He
P 5 500 - 150 Polipropilén He
S 5 500 - 150 Polipropilén He
Zn 20 8 A1 150 Polipropilén Levegő

tő feszültség és 1 mA áramerősség volt kapcsolható. 
Az észlelt röntgenfotonok számlálása egy 2 048 csatornás 
analizátor kártyával történt. A vizsgálatok során alkalma
zott gerjesztési paramétereket a 2. táblázat mutatja, a ké
szülék működési elvét az 3. ábra szemlélteti.

Az irodalmaknak megfelelően a nagyobb rendszámú 
elemek gerjesztésére nagy feszültség és alacsony áram
erősség, míg az alacsonyabb rendszámúaknái alacsony fe
szültség és magas áramerősség paraméter-kombinációkat

2. ábra. A PHILIPS MiniPal PW4025/02 energiadiszderzív 
röntgenspektrométer

MINTÁK

3. ábra. A röntgensugár útja az analízis során

mkl

alkalmaztunk. Ezenkívül a kálium, a foszfor és a kén ese
tében a méréseket -  a pontosabb meghatározás miatt -  hé
liumban végeztük. A mérési idő minden esetben 150 s volt, 
mivel tapasztalataink szerint az adott körülmények között 
csak lényegesen nagyobb mérési idők eredményezték az 
analitikai mérőgörbék érzékenységének jelentős növeke
dését.

Kísérleti eredmények

Kísérleteinkkel a fent nevezett asztali röntgenspekt
rométer alkalmazhatóságának lehetőségeit, illetve korlá
táit kívántuk tanulmányozni. így a vizsgálatok első részé
ben az analitikai mérőgörbék meghatározása történt, me
lyek felvételét részben olajipari gyári standardokkal, rész
ben pedig olajban oldható egyedi szerves vegyületek fel- 
használásával végeztük 7, illetve esetenként 5 kalibrációs 
pont felvétele mellett. Az analitikai mérőgörbék elkészíté
séhez használt mintákat tömegméréssel készítettük, mely 
során a bemérések pontossága 0,1 mg volt. A minták ho- 
mogenizálásáról többszöri, kézzel történt rázogatással 
gondoskodtunk. Az adott készülékkel történt meghatáro
zások pontosságát, ismételhetőségét és reprodukálhatósá
gát az alábbi módon követtük nyomon.

Az analitikai mérögörbék linearitásának 
és érzékenységének vizsgálata

Az analitikai mérőgörbék linearitásának vizsgálatára szá
mos módszer kínálkozott, melyek közül a regressziós 
együtthatók analízisét választottuk. A 3. táblázatban fog
laltuk össze az adott elemek esetében a különböző mát
rixokban felvett analitikai mérőgörbék regressziós együtt
hatóit, mely azt mutatja meg, hogy a beütésszámok kon
centráció menti változásának hányadrésze tekinthető a 
lineárisnak tekintett összefüggésnek.

Az adatokból megállapítottuk, hogy kisebb rendszámú 
elemek esetében pontatlanabb a módszer, mint a nehezebb 
elemeknél, mivel előbbi esetekben kisebbek voltak a reg
ressziós együtthatók értékei. Ez arra utal, hogy ezekben az 
esetekben kevésbé voltak lineárisak az analitikai mérőgör
bék. Az analitikai mérőgörbe regressziós együtthatója há
rom esettől eltekintve nagyobb volt, mint az előírt érték 
(R>0,99), a reziduálisok vizsgálata pedig azt mutatta, hogy 
azok az Y=0 tengely mentén véletlenszerűen szóródtak, 
vagyis így arányos hibával a meghatározás során nem kel
lett számolni.

Az érzékenységen az analitikai mérőgörbe iránytan- 
gensét, azaz az egységnyi koncentráció-változásra eső jel-
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3. táblázat
Az analitikai mérőgörbék regressziós együtthatói

Tarto
mány

Izooktán 
0-50 mg/kg

/i-cetán 
0-50 ppm

Fehérolaj

0-50
mg/kg

0-750
mg/kg

Zn - - 0,9968 0,9942
Co - - 0,9976 0,9971
K 0,9834 0,9975 0,9834 0,9822
s 0,9913 0,9966 0,9956 0,9962
p - - 0,9901 0,9892

változást értjük. Ezen tulajdonság a mérés szempontjából 
annál kedvezőbb, minél nagyobb az értéke. A 4. táblázat
ban az analitikai mérőgörbék matematikai egyenletei sze
repelnek, melyek szerint a legnagyobb érzékenységet a 
kén esetében értük el, azon belül is a fehérolaj mátrixban. 
Azokban az esetekben, ahol kicsi volt az érzékenység, a 
gerjesztési paraméterek változtatásával tovább lehet nö
velni a beütésszámokat, így az egységnyi koncentráció
változásra eső jelváltozást is.

A táblázatban feltüntettük az X tengely metszetét is, zá
rójelben pedig 95%-os megbízhatósági szint mellett a ten- 
gelymetszet-konfidencia intervallumát is. A tengelymet- 
szet-konfidencia intervalluma egyetlen esettől eltekintve, 
-  melyet a kálium fehérolajban, 0-500 mg/kg intervallum
ban végzett mérésénél tapasztaltunk -  mindenhol tartal
mazta az origót.

Az ismételhetőség vizsgálata

Az ismételhetőség a precizitás azon fajtája, amely ismétel
hető körülmények között elvégzett kísérletekre vonatko
zik (azonos minta, azonos módszer, azonos műszer, azo
nos kezelő, azonos laboratórium, rövid időintervallum a 
párhuzamos mérések között). Ezért az ismételhetőség 
meghatározása során ugyanannak a mintának az egymást 
követő hétszeri analízisére került sor. A kéntartalom meg
határozása során tapasztalt eredményeket az 5. táblázat
ban foglaltuk össze.

A meghatározások után kiszámítottuk a mérések átlag
értékeit és a tapasztalati szórásokat (standard deviáció -  
SD). Mivel az ismételhetőség mérőszámát leginkább egy 
adott, ismert összetételű homogénminta legalább 5 párhu
zamos mérése során kapott adatokból a százalékos szórás 
(relatív standard deviáció, variációs együttható, RSD%) 
segítségével jellemezhetjük, ezért az ( 1) képlet segítségé

vel a nagyobb információtartalom és a könnyebb összeha
sonlíthatóság miatt kiszámítottuk az egyes meghatározá
sok RSD% értékeit.

SD
RSD% = - ^ 7  (1)

ahol RSD% = variációs együttható
SD = tapasztalati szórás
x; = az „i”-edik párhuzamos

mérés átlageredménye

A 6. táblázatban feltüntetett variációs együtthatók 
egyetlen esetben sem haladták meg a 1 0%-os értéket. 
Ugyanakkor a várakozásoknak megfelelően a nagyobb 
koncentráció-tartományokban egyetlen esettől eltekintve 
általában 1% alatti értékeket kaptunk, ami a meghatározás 
jelentős precizitás-javulásának a következménye.

A reprodukálhatóság vizsgálata

A készülékkel végzett mérések reprodukálhatóságát a 2. 
táblázatban feltüntetett elemek esetében vizsgáltuk. Az is- 
mételhetőséggel szemben a reprodukálhatóság a precizitás 
azon fajtája, amely különböző körülmények között elvég
zett kísérletekre vonatkozik. így azonos minta és azonos 
módszer, de különböző műszer, különböző kezelő, külön
böző laboratórium, hosszabb időintervallum a párhuza
mos mérések között. Mivel a meghatározásokat ugyan
azon készüléken végeztük, ezért esetünkben nem érvénye
sült a különböző készülékeken történő vizsgálatok feltéte
le. Az analízis során ugyanannak a mintának különböző 
napokon, különböző személyek (A és B személy) által, 
egyazon készüléken történő vizsgálatát végeztük el. Egy 
munkanapon három méréssorozatot végeztünk a kiválasz
tott minták elemzésére. Az ily módon csak korlátozott ér
vényűnek tekinthető reprodukálhatósági vizsgálatok kén
tartalomra mért adatait a 7. táblázatban foglaltuk össze.

Az egyes mérési napokon, és a különböző személyek 
által mért adatok átlagértékei és szórásértékei közötti elté
rések szignifíkanciáját „t” és „F” próbákkal vizsgáltuk. 
A „t” próba megmutatta az egyes sorozatok átlagértékei 
közötti eltérések, míg az „F” próba a tapasztalati szórásér
tékei közötti eltérések szignifíkanciáját. Amennyiben a 
t<ctkrit ül- F<Fknt teljesül, akkor az eltérések nem tekinthe
tők szignifikánsnak. 95%-os megbízhatóság mellett 
Fkrit=19,000 és tkrit =2,776. A 8. táblázatban összefoglalt 
eredmények alapján látható, hogy egyik esetben sem ta
pasztaltunk szignifikáns eltéréseket a különböző napokon 
és személyek által mért értékek között. Emellett nagyobb

4. táblázat
A kalibrációs egyenesek regressziós koefficiensei

>4
G

B í'-oktán 0-50mg/kg n -cetán 0-50 mg/kg
Fehérolaj

o
t: 0-50 mg/kg 0-750 mg/kg

Zn - - y = 0,4424x + 0,7279 (± 0,956) y = 0,3547x+ll,873 (±18,52)
Co - - y = 0,2117x + 0,2844 (± 0,474) y = 0,19x + 3,8054 (±4,384)
K y = 0,4436x + 1,2163 (±1,632) y = 0,5404x - 1,1843 (± 1,369) y = 0,069 lx + 4,3685 (± 2,287) y = 0,044 lx 4 1,3569 (± 2,366)
S y = 0,7824x + 3,2528 (± 3,694) y = 0,7361x- 1,1248 (±1,496) y = 3,5501x4 5,216 (±9,297) y = 2,7144x 4 29,201 (± 61,109)
P - - y = 0,2054x + 0,5504 (± 0,758) y = 0,0829x- 1,9662 (±2,112)
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5. táblázat
Az ismételhetó'ség kéntartalom mérése esetében

Mérések száma

Az oldószermátrix típusa

z'-oktán n-cetán
fehérolaj

(0-50
mg/kg)

fehérolaj
(0-750
mg/kg)

1 31,0 50,2 37,3 566,3
2 32,3 50,3 37,8 567,9
3 31,4 48,1 39,6 565,6
4 31,4 46,4 39,6 565,0
5 30,6 49,3 37,1 565,9
6 29,9 46,9 37,0 569,7
7 32,3 46,3 37,2 566,9

Átlag, mg/kg 31,2 48,64 37,9 566,8
Szórás, mg/kg 0,8 1,7 1,2 1,6

RSD% 2,5 3,5 3,2 0,2

6. táblázat
A variációs együtthatók értékei

Konc. tartomány

Az oldószermátrix típusa

z'-oktán n-cetán
fehérolaj

(0-50
mg/kg)

fehérolaj
(0-750
mg/kg)

Zn - - 4,5 0,5
Co - - 5,4 0,3
K 6,2 3,4 8,5 1,3
S 2,5 3,5 3,2 0,2
P - - 8,0 0,9

7. táblázat
A korlátozott reprodukálhatósági vizsgálat adatai 

kéntartalom esetében

Mérések
körülményei

Az oldószermátrix típusa

z'-oktán n-cetán
fehérolaj

(0-50
mg/kg)

fehérolaj
(0-750
mg/kg)

A. személy
21,4 71,9 12,9 270,7
27,2 72,4 12,2 268,7
24,5 71,4 13,2 267,0

Átlag, mg/kg 24,4 71,9 12,8 268,8
Szórás, mg/kg 2,9 0,5 0,5 1,9

B. Személy
26,8 73,7 13,3 271,8
25,1 71,9 13,9 269,4
22,6 72,2 15,0 272,6

Átlag, mg/kg 24,8 72,6 14,1 271,3
Szórás, mg/kg 2,1 1,0 0,9 1,7
Átlag, mg/kg 24,6 72,3 13,4 270,0
Szórás, mg/kg 2,3 0,8 1,0 2,1

koncentráció-tartományban még jelentősen javultak is a 
meghatározhatóság jellemzői.

A táblázatban szereplő eredmények alapján látható, 
hogy mivel szignifikáns eltéréseket a vizsgált változók vo
natkozásában nem tapasztaltunk, korlátozott értelemben 
sikerült reprodukálható méréseket végezni.
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Az „F” és a „t” próbák eredményei
8. táblázat

Ta
rto

m
án

y Az oldószermátrix típusa

z'-oktán 
0-50 mg/kg

n-cetán 
0-50 mg/kg

fehérolaj

0-50 mg/kg 0-750 mg/kg

Zn - - 3,115 (1,557) 1,826(1,142)
Co - - 3,977 (0,787) 1,099 (0,105)
K 8,193 (0,195) 5,129 (0,785) 2,230(1,139) 1,920(1,773)
s 1,053 (0,717) 2,149(1,423) 2,823 (1,669) 1,841 (1,316)
p - - 28,13 (2,06) 1,181 (2,225)

Poliolefinek termikus krakkolásával előállított 
folyadéktermékek vizsgálata

Vizsgálatainkat polietilén típusú (PE) hulladék polimerek 
termikus degradációja (krakkolása) során kapott folyadék- 
elegyek kéntartalmának meghatározására is kiterjesztet
tük. A kémiai szerkezetből adódóan ezen termékek elvileg 
kénmentesek, azonban tapasztalataink alapján az esetek 
túlnyomó részében mindig tartalmaztak kis koncentráció
jú ként (<40 mg/kg). A krakkolás során előállított folya
déktermékekben lévő kéntartalom valószínűleg a polime
rek előállítása és a feldolgozása során bekevert kéntartal
mú adalékanyagok bomlásának a következménye (égés
gátló, fustsűrűség-csökkentő adalékanyagok).

A két különböző elven alapuló módszerrel és külön
böző kémiai mátrixokban (z'-oktán, n-cetán) felvett analiti
kai mérőgörbék felhasználásával is meghatároztuk a 
krakktermékek kéntartalmát. A készülékek közül az egyik 
egy hamvasztásos elven működő APS készülék, a másik 
pedig az előzőekben is bemutatott MiniPal EDXRF készü
lék volt. A különböző kémiai mátrixokkal azt kívántuk ta
nulmányozni, hogy van-e eredményt módosító hatásuk, és 
ha van, milyen mértékben befolyásolják a meghatározha
tóságot. A hulladék polimerek termikus krakkolásával elő
állított termékek a kiindulási polimer kémiai szerkezetéből 
adódóan egyenesláncú paraffinok és a-olefinek elegyéből 
állnak. A mérések adatait a 9. táblázat tartalmazza, mely
ből kitűnt, hogy a három párhuzamos mérés adatai között 
nem volt lényeges különbség, bár a meghatározások szó
rásértékei rosszabbak lettek, mint azt az előbbiekben ta
pasztaltuk. Jelentős különbségek mutatkoztak viszont az 
egyes mátrixok tekintetében. Az APS készülék működési 
elvéből fakadóan nem érzékeny a kémiai mátrix változásá
ra. Amennyiben összehasonlítjuk az EDXRF készülékkel 
különböző mátrixokban mért eredményeket az APS készü
lékkel meghatározottal, szignifikáns különbségek adódtak 
az z'-oktán és a n-cetán mátrixok között.

A 4. ábra a kétfajta készülékkel történt mérések közöt
ti különbséget mutatja z'-oktán és n-cetán mátrix esetében. 
Látható, hogy az z'-oktán mátrixnál rendre lényegesen na
gyobb különbség adódott, mint az n-cetán esetében. Ez a 
jelenség azzal magyarázható, hogy a termikus krakkolás- 
sal előállított folyadékffakciók kémiai szerkezete inkább a 
n-cetánéhoz hasonlított.

Következetések
Kísérleteink során EDXRF készülék olajipari alkalmazá
sának lehetőségeit vizsgáltuk. A kőolajszármazékokban is 
megtalálható elemeket -  S, P, Zn, Co, K -  vizsgáltunk izo-
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Polioleflnek krakkolásával előállított termékek kéntartalmai
9. táblázat

Minta PE/1 PE/2 PE/3 PE/4
Készülék MiniPal APS MiniPal APS MiniPal APS MiniPal APS
Mátrix i-oktán «-cetán - ('-oktán «-cetán - i'-oktán »-cetán - í'-oktán n-cetán -

Mérések
száma

40,8 25,1 18,2 48,0 38,7 25,4 34,2 55,9 60,0 18,3 53,4 19,2UU
46,3 26,3 19,5 53,2 35,8 26,5 38,9 50,1 61,1 23,4 50,4 48,7
39,7 27,8 18,0 44,0 41,1 26,1 34,3 53,6 60,5 23,0 53,0 47,1

Átlag, mg/kg 42,3 26,4 18,6 48,4 38,5 26,0 35,8 53,2 60,5 21,6 52,3 48,3
Szórás, mg/kg 3,5 1,4 0,8 4,6 2,7 0,6 2,7 2,9 0,6 2,8 1,6 1,1

4. ábra. A meghatározások átlagértékeinek különbségei különböző 
mátrixok alkalmazása esetében

oktán, »-cetán és fehérolaj mátrixokban. Tanulmányoztuk 
poliolefin-hulladékok degradációja során keletkezett fo
lyadékok kéntartalmának meghatározhatóságát is. Ered
ményeink alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

-  mindegyik elem és mátrix esetében lineáris analitikai 
mérőgörbéket nyertünk, melyek az esetek többségében kel
lő érzékenységgel rendelkeztek,

-  az ismételhetőséget jellemző RSD% értékek elemzése 
során nem tapasztaltunk kiugróan nagy értékeket, ugyanak
kor nagyobb koncentráció-tartományban és nagyobb rend
számú elemek esetében 1% alá csökkent a variációs együtt
hatók értéke,

-  a reprodukálhatósági vizsgálatok során szignifikáns el
téréseket a különböző napokon és személyek által mért ada
tok átlagértékei és szórásai között nem tapasztaltunk,

-  poliolefin-hulladékok termikus krakkolása során ke
letkezett folyadéktermékek vizsgálata során a mérési mód
szer sajátosságaiból eredően jelentős mátrixhatást tapasz
taltunk, mely bizonyos esetekben jelentősen ronthatja a 
meghatározhatóság pontosságát.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Miskolczi Norbert -  Hartyáni Zsuzsanna -  Bartha László: Kő
olajipari termékek és poliolefinek termikus krakkolásával 
nyert folyadékok analízise EDXRF-módszerrel
A különböző kőolajtermékekkel szemben környezetvédelmi és 
humánbiológiai szempontok miatt egyre szigorúbb előírásokat 
vezetnek be. Motorhajtóanyagoknál ez leginkább a kéntartalom, 
míg motorolajok esetében a kén-, a foszfor- és a fémtartalom kon
centrációjának csökkentését jelenti. A röntgenspektrometria, 
mint analitikai módszer nem ismeretlen hasonló jellegű anyagok 
analízisénél. Kutatásaink során olajipari termékek analízisének 
lehetőségét vizsgáltuk energiadiszperzív röntgenspektrometriás 
(EDXRF) módszerrel, különböző kőolajipari termékeket repre
zentáló mátrixok esetében mint például, i'-oktán, «-cetán és fehér
olaj. Vizsgálataink tárgyát a leginkább problematikusnak ítélt 
elemek, azaz a kén, foszfor, cink, kobalt és a kálium képezték. 
Meghatároztuk poliolefm hulladékok termikus krakkolásával 
előállított folyadék halmazállapotú szénhidrogénelegyek kéntar
talmát is, melyeknél a mátrixhatás vizsgálataink szerint jelentős 
különbségeket okozott.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 337 (2004)] 

SUMMARY

N. Miskolczi -  Zs. Hartyáni -  L. Bartha: Analysis of Samples 
from Oil Industry by EDXRF Method
There are great ambitions to reduce the concentration of harmful 
elements in oil derivatives. It means in case of fuels the consider
ably reduction of sulphur and that the concentration of sulphur 
and phosphor in case of lubricants. Because some other metals 
from additives (i.e. Ca, K, Zn etc.) are added to lubricants, their 
adequate measurement and knowledge is important. The X-ray 
spectrometry is a known method to determinate the elemental 
composition of refinery and petrochemical products. The appli
cation of the energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer 
(Philips PW 4025/02 MiniPal) as an analytical tool for quantita
tive determination of the composition of hydrocarbon products 
was investigated. Different products of oil industry (gasoline, 
diesel oil and lubricating oil and biodiesel oil) was represented by 
different hydrocarbon matrixes (isooctane, «-cetane, white oil 
and oleic acid). It was found that the investigated elements were 
determined by adequate analytical properties according to 
matrixes.
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Szemelvények a kombinatorikus kémia eredményeiből
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Többcsatornás tömegspektrométerrel csatolt nagynyomású 
folyadékkromatográfiás rendszer nagy mintaszámú 
vegyületkönyvtárak minőség-ellenőrzésének biztosítására
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Bevezetés

A robotizált nagyáteresztőképességű in vitro tesztek 
(HTS) használatának elterjedésével párhuzamosan meg
nőtt az igény hasonlóan nagyáteresztőképességű szinteti
kus megoldások iránt. A kombinatorikus kémia különböző 
módszerei lehetőséget teremtettek arra, hogy nagy minta
számú molekulabankokat ésszerű idő alatt elő lehessen ál
lítani. A ComGenex a ’90-es évek elejétől foglalkozik 
nagy mintaszámú vegyületkönyvtárak előállításával és ér
tékesítésével. A Comgenex Mátrix Technológia (CMT) 
név alatt összefoglalt nagykapacitású folyadékfázisú pa
rallel szintézistechnikák csúcskapacitása több 10 0 0 0  ve- 
gyület/hónap [1]. A kombinatorikus kémia speciális mód
szereinek és eszközrendszereinek áttekintésére ajánljuk 
„A kémia újabb eredményei” közelmúltban megjelent 87. 
kötetét, melyben tartalmas összefoglalót olvashatnak az 
irányzat jelentős hazai vonatkozásairól is [2]. A minőség- 
ellenőrzés területén a kezdetekre jellemző viszonylag ala
csony minőségi és méréstechnikai kritériumok az idő mú
lásával folyamatosan szigorodnak. Az 1990-es években 
még általánosan elfogadott kromatográfiás elválasztás 
nélküli tömegspektrometriás molekulatömeg-igazolás 
[3-6] ma már egyre több megrendelő számára nem elegen
dő a vegyületek átvételéhez.

Egyre több partner igényli a nagynyomású folyadék- 
kromatográfiával csatolt tömegspektrometriás vizsgálatok 
(on-line HPLC/MS) alkalmazását a minőség-ellenőrzés
ben. Ezzel párhuzamosan a minőségi igények is általáno
san emelkedő tendenciát mutatnak, ami a gyártási techno
lógiák fejlesztését, illetve nagykapacitású tisztítási 
eljárások (például preparatív kromatográfía, illetve robo
tizált extrakciós eljárások) bevonását vonja maga után. 
Amellett, hogy a készülékgyártók egyre több megoldást

* ComGenex Rt., Budapest
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kínálnak a hagyományos analitikai technikák nagy 
áteresztőképességű alkalmazásainak megvalósítására, szá
mos tudományos publikáció foglalkozik az analitikai ka
pacitás növelésének lehetőségeivel [7-10].

A megrendelői igények fent részletezett változásaira re
agálva, a Comgenex analitikai eszközbázisát a legfrissebb 
elérhető technológiák bevonásával jelentősen kibővítettük. 
A célkitűzés olyan nagyáteresztőképességű rendszer kiala
kítása volt, amely alkalmas havi több tízezer minta on-line 
HPLC/MS vizsgálatára. A költséghatékonyság, illetve 
helytakarékosság érdekében a többcsatornás konfiguráció 
megvalósítása mellett döntöttünk. Az összeállításnál 
ügyeltünk arra is, hogy a rendszer alkalmas legyen a jóval 
kisebb ciklusidejű, előzetes kromatográfiás elválasztás 
nélküli molekulatömeg-meghatározásra is.

Jelen közleményben a fenti rendszert, illetve működte
tésének tapasztalatait ismertetjük.

Alkalmazott modulok

Eluensáram generálása: Merck LaChrom (Merck) nagy
nyomású gradiens HPLC rendszer, azaz kettő darab L- 
7100-as pumpa és egy D-7000-es interface. A pumpák ve
zérlését a Merck HSM szoftveren keresztül végezzük.

Eluensáram ellenőrzött osztása: Ezt a feladatot a Sepmatix 
(Sepiatec Gmbh) 4 csatornás berendezés végzi. A berende
zés az eluensáramot négy egyenlő részre osztja, az áramlá
si sebességeket a négy csatornán egyenként nyomásesés 
módszerével folyamatosan méri. Abban az esetben, ha a 
hidrodinamikai ellenállás a csatornákban különböző, a ké
szülék szabályozható mágnesszelepek segítségével addig 
fojtja az egyes csatornákban az áramlást, amíg a mért 
áramlási sebességek azonosak lesznek. A készülék külső 
vezérlést nem igényel.
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Automata mintaadagoló és frakciószedő: Az egység fő al
kotóeleme egy kétkaros Cavro RSP9000 (Cavro Instru
ments) folyadékkezelő robot. A robot a két üzemmód tá
mogatására az alábbi kiegészítőkkel van felszerelve. 
HPLC/MS üzemmódhoz: négy darab vezérelt injektor 
(Valco gyártmány) és egy egycsatornás Cavro fecskendő
pumpa. Az MS üzemmódhoz saját fejlesztésű négycsator
nás injektorport és egy négycsatomás Cavro fecskendő
pumpa.

Detektorok:
UV detektor: Az on-line HPLC/MS mérések követésére a 
Waters által fejlesztett MUX-UV 2488 detektort használ
juk. Ez a detektor nyolc detektorcellát tartalmaz, ebből a 
rendszerünk négyet használ párhuzamosan. A detektor ve
zérlését és az adatgyűjtést a tömegspektrometriás program 
végzi.
Tömegspektrometriás detektor: erre a célra a ZQ (Waters) 
kvadrupól analizátoros tömegspektrométert használjuk, 
amely egy MUX (Waters) négycsatomás elektroporlasztá- 
sos ionizációs interfésszel van felszerelve. Az UV és az 
MS detektorok vezérlését és az adatgyűjtést a MassLynx 
program végzi.

Rendszerszinkron: A fenti egységek szinkronizációját 
programozott TTL jelszintek, illetve relézárások útján vé
gezzük. A bekötések áttekinthetősége érdekében ezt az ál
talunk fejlesztett külön elektronikai egység végzi.

A rendszer általános leírása

A tárgyalt rendszer négycsatomás és két üzemmódban 
működtethető. Az 1. ábr&n látható a rendszer felépítése 
HPLC/MS üzemmódban.

Ebben a konfigurációban az egycsatornás pipettorfejjel 
felszerelt robotkart használjuk. A többcsatornás pipettorfej 
alkalmazása ebben az esetben nem indokolt, mivel a kro
matográfiás futásidő elegendő a négy mintahurok egymást 
követő megtöltéséhez. így elkerülhetjük a többcsatornás 
injektorport használatával járó geometriai kötöttségeket. 
Az injektálást négy párhuzamosan vezérelt motoros injek- 
torral végezzük. A mintahurkokat egymás után töltjük meg 
a mérendő mintaoldatokkal, majd az injektálás pillanatá
ban egy időben forgatjuk be a nagynyomású folyadékágba. 
Ezzel párhuzamosan indul a kromatográfiás gradiensprog
ram, valamint az elválasztást követő négycsatomás detek
torok adatgyűjtése.

HPLC
pumpa

Sepmatix 
4 csatornás 

osztó

injektor

injektor

^  injektor

>  injektor

► oszlop

oszlop

oszlopa

►j oszlop

2488
MUX-UV 
detektor 

4 csatornás

4 csatornás 
MUX 

ZQ MS

1. ábra. A négycsatomás HPLC/MS üzemmód sémája

2. ábra. Négycsatomás injektorport a gyors molekulatömeg-meghatáro
zás támogatására az injektálás és mérés fázisában

A gyors molekulatömeg-meghatározás üzemmódban, a 
robot másik, négycsatomás pipettorfejjel felszerelt karját 
használjuk. Ebben az esetben injektort nem használunk, a 
mérendő mintákat közvetlenül a robothoz integrált négy
csatomás fecskendőpumpa segítségével, egyszerű injek- 
torporton keresztül juttatjuk a tömegspektrométer elektro- 
porlasztásos ionizációs interfészeibe (2. ábra). Az oldha
tatlan szennyezők okozta dugulások elleni védekezésül 
csatornánként beiktattunk egy-egy szűrőfrittet a folyadék- 
útba. Ebben az üzemmódban tehát a HPLC pumpák, a Sep
matix folyadékáram-osztó készülék, illetve a később rész
letezett UV detektor nincs használatban. A folyadékkezelő 
robot vezérlését a készülék saját programjával végezzük.

Alkalmazott kromatográfiás 
körülmények

Mivel a vegyülettárak értéke általában arányos azok kémi
ai sokszínűségével, a HPLC-módszer fejlesztésekor több
nyire nincs meg az a támpont, hogy kémiailag hasonló 
anyagokat kell általuk minősíteni. A rendszer áteresztőké
pessége szempontjából nagyon fontos, hogy a módszer 
gyors legyen. Fontos szempont továbbá az is, hogy a min
tát általában csak egy mérés alapján minősítjük, és csak 
nyilvánvaló problémák esetén kerül sor újramérésre.

Valamelyest egyszerűsíti a feladatot az a tény, hogy ha- 
tástani szempontból létezik optimális LogP tartomány 
(víz/oktanol megoszlás), azaz az erősen apoláris anyagok 
már a tervezési fázisban a számolt LogP érték alapján sze
lektálódnak a gyártásokból, így ezekkel nem adódnak 
elválasztástechnikai problémák.

Összefoglalva, a jó nagyáteresztőképességű HPLC- 
módszer univerzális, gyors és robusztus.

Az elválasztásokhoz 3 mikronos fordított fázisú oszlo
pokat Purospher STAR (30-4) RP18 (Merck, Darmstadt), 
illetve az alábbi eluenseket használjuk:

eluens A: 5% ACN 20 mM HCOONH4, pH=7,4 
eluens B: 80% ACN 20 mM HCOONH4, pH=7,4 
(ACN = acetonitril)
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3. ábra. Mintakromatogram az Openlynx által generált kromatográfiás jelentésből másolva. A gyors ellenőrzést színkód alkalmazása segíti,
a legnagyobb csúcs a várt móltömegű vegyülettől származik

A gradiens program vegyületcsoportonként más és más 
lehet (leggyakrabban 0% B-95% B, 3 perc, 95% B, 0,5 
perc, 0% B 0,5 perc). A módszer előzetes tervezésénél a 
kémiai szerkezet alapján számolt LogP eloszlása a megha
tározó. A végleges finomításokat a próbagyártások során 
keletkező vegyülethalmaz mérései alapján végezzük. 
Azeluens áramlási sebessége csatornánként 1,5 ml/perc. 
Az UV-elnyelésen alapuló detektálás főleg 220, illetve 254 
nm-en történik. A teljes ciklusidő az oszlop újrakondí- 
cionálásával együtt 4-5 perc között mozog (ld. a mintakro- 
matogramot a 3. ábrán).

Automatikus adatkezelés

Nagy mintaszám esetén az eredmények értékelése, hozzá
rendelése, archiválása, illetve magának a mérési folyamat
nak a szervezése megoldhatatlan biztonságos adatbázis
háttér nélkül. A ComGenex gyakorlatában a teljes gyártá
si folyamat a tervezéstől a termelésen és az analitikán ke
resztül a kiszerelésig nyomon követhető egy SQL adatbá
zisban. Mivel az adatkezelési módszerek részletes bemu
tatása túlmutat ennek a közleménynek a keretein, most 
csak az analitikailag fontosabb műveleteket említjük leíró 
jelleggel. A kiértékelés első szintjét, azaz a háttérkivonást, 
a tömegspektrometriás adatok kromatográfiás csúcsokhoz 
rendelését, illetve az egyes kromatogramok integrálását az 
Openlynx szoftver segítségével végezzük. Ez a program 
kifejezetten nagyobb mintahalmazok kötegelt kezelésére 
és megjelenítésére készült. Az eredmények áttekinthető, 
gyors ellenőrzését színkódos megjelenítéssel támogatja. 
Az elkészült jelentésből egy saját fejlesztésű program az 
eredmények fontosabb részleteit (várt komponens tiszta
sága, mérési módszer, dátum, kromatogram stb.), valamint 
archiválás céljából a teljes jelentést az adatbázis megfele

mkl

lő mezőibe továbbítja a mért anyag azonosítójához rendel
ve. Az adatbázissal való biztonságos kommunikációra 
intemet/intranet alapú felületeket fejlesztettünk. Ezek se
gítségével például az analitikai mérések alakulását az ér
dekeltek folyamatosan nyomon követhetik. A minták ösz- 
szes analitikai eredményének ismeretében (korábbi 
HPLC/MS eredmények, esetenként NMR) az anyag vizs
gálatát lezárjuk, és az adatokat felszabadítjuk további fel- 
használásra. Erre a feladatra az adatbázis analitikai jellegű 
adatait kötegelve megjelenítő segédprogramokat haszná
lunk. Egyre gyakrabban igényelt szolgáltatás, hogy a ki
szállítandó anyagok mellé az analitikai adatokat is adjuk 
mellékletként változatos formátumban. Mivel ezeket az 
adatmellékleteket az adatbázisban tárolt információk újra
szervezésével kell előállítanunk, az automatikus és bizton
ságos megoldások megvalósítása folyamatos kihívást je
lent informatikai szakembereinknek.

A rendszer kapacitása. Eddigi eredmények, tapasztalatok

A rendszer jelenleg 12 darab 96 lyukú mintatartó tálca, az
az 1 152 minta HPLC mérésére szolgál. A most alkalma
zott módszerekkel ezt a mintamennyiséget kevesebb mint 
20 óra alatt képes feldolgozni. A rendszerrel havonta kb. 
20 000 HPLC/MS mérést végzünk, emellett hasonló nagy
ságrendben használjuk gyors molekulatömeg-meghatáro
zásra is. Lassan egy év tapasztalatait összegezve sikerült a 
kitűzött célt elérnünk, a rendszer alkalmas a gyártott min
tamennyiség folyamatos minőség-ellenőrzésére on-line 
HPLC/MS mérési módszerrel. Mivel az összeállításnál 
felhasznált modulok közül több esetben is az első felhasz
nálók között vagyunk, a friss fejlesztések gyermekbeteg
ségeit együtt kellett elszenvednünk a gyártókkal. A Sep- 
matix eluensáram-osztó esetében néhány alkatrész cseré
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jére volt szükség a pontos és üzembiztos működtetéshez 
az általunk használt kromatográfiás körülmények között, a 
2488 MUX-UV detektorról pedig mostanra kiderült, hogy 
a biztonságos szinkronhoz a szoftverből való inditást érde
mes használni a külső relézárás helyett. Sok problémát 
okoztak a folyamatos, gyakran emberi felügyelet nélküli 
üzemeltetésből adódó meghibásodások, ezekre egyébként 
számítottunk is. A rangsorban az első helyen a kiskereszt- 
metszetű folyadékkapillárisok dugulása áll (főleg az elek- 
troporlasztásos ionforrás 100 mikronos belső átmérőjű 
acélkapillárisa). Az injektorportok kikopására, részleges 
dugulására szintén sok hiba vezethető vissza. A meghibá
sodások okozta károk megelőzésére a rendszer állapotát 
folyamatosan teszteljük, a kritikus alkatrészekből saját 
raktárkészletet tartunk, és azokat időszakosan cseréljük.

A rendszer meghibásodásai beüzemelése óta lényeges 
fennakadást nem okoztak szerződéseink határidős teljesí
tésében. A készülék kihasználtsága az 55-75% tartomány
ban mozog harminc munkanapos hónapokkal számolva. 
Tekintettel a rendszer bonyolultságából adódó sebezhető
ségére, az első év tapasztalataival a felsorolt hibák ellené
re is elégedettek vagyunk.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Karancsi Tamás -  Lágner Richárd -  Gödörházy Lajos -  Szalay 
D ániel-P őcze  Gábor- Ürge L ászló -D arvas Ferenc: Többcsa
tornás tömegspektrométerrel csatolt nagynyomású folyadék
kromatográfiás rendszer nagy mintaszámú vegyületkönyvtá- 
rak minőség-ellenőrzésének biztosítására

A nagykapacitású automatizált szintetikus módszerek elterjedé
sével párhuzamosan egyre nagyobb az igény a kifejezetten nagy 
mintaszámú molekulabankok minőség-ellenőrzésére alkalmas 
analitikai berendezésekre. Ennek a feladatnak a megoldására az 
informatív, és adatkezelési szempontból is egyszerűen automati
zálható on-line HPLC/MS módszer vált általánosan elfogadott 
eszközzé. A nagyobb mérési kapacitás elérése érdekében számos 
kreatív megoldás látott napvilágot. Ezek közül az egyik elterjedt 
irányzat a többcsatornás tömegspektrometriás ionforrások alkal
mazása.
A közleményben bemutatunk egy, az analitika ezen speciális te
rületének kezelésére alkalmas négycsatomás on-line HPLC/MS 
berendezést és rutinszerű működtetésének tapasztalatait. A be
mutatott rendszer alkalmas elválasztástechnika nélküli FIA MS 
mérésekre is. Mivel ebben a méréstechnikában a gyors mintabe
vitel kulcsfontosságú annak támogatására párhuzamos injektálá
si módszert alkalmazunk.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 342 (2004)]

SUMMARY

T. Karancsi -  R. Lágner -  L. Gödörházy -  D. Szalay -  G. Pőcze 
-  L. Ürge -  F. Darvas: A Four-channel HPLC/MS Configura
tion, and its Application for High-throughput Quality Con
trol of Compound Libraries
The widespread introduction o f automated high-throughput syn
thesis techniques results dramatic increase regarding the number 
o f the produced compounds. For quality control o f  the produced 
compound libraries, application o f high-throughput analytical 
methods is indispensable. Since the online HPLC/MS experi
ments provide informative and automatically interpretable result- 
s, most o f the HT QC protocols use this technique for the purity 
determ ination and structure identification. To increase the 
throughput on a cost effective manner several parallel LC/MS 
configuration have been introduced.
Here we present our experiences with a four-channel parallel 
HPLC/MS configuration. The system is also used for FIA molec
ular weight determination, thus the sample introduction can be 
organized in two different ways. For the rapid FIA MS experi
ments we use four-channel injector port and a four-channel 
syringe pump for the delivery. The online experiments are carried 
out using four high-pressure injector valve and four consecutive 
loop filling process.
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Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

Technológiai lehetőségek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére
a szén-dioxid-emissziók csökkentésével I.

Előzmények

Az utóbbi néhány évtized alatt a Föld klímája -  földtörté
neti időtávlatokhoz képest nagyon rövid idő alatt -  mind 
globálisan, mind regionálisan, mind lokálisan -  és Ma
gyarországon is -  észrevehetően megváltozott. Néhány 
példa a sok közül: az Alpok és az Antarktisz gleccserei ol
vadnak, műholdas megfigyelések szerint az Északi-sark
vidéket borító jég területe folyamatosan csökken [1], 1950 
óta az Északi-tengeren a jég vastagsága 40%-kal kisebb 
lett [2], hatalmas területek sivatagosodnak el, soha nem lá
tott árvizek pusztítanak, tartós aszályok vannak, nem is 
olyan régen telenként még hóval borított területeken nem 
havazik, az ún. permafrost réteg (állandóan fagyott talaj 
Szibériában, Kanadában, Alaszkában) olvadóban van [3], 
ami miatt az ilyen rétegekre épített létesítmények alapozá
sai mennek tönkre. A XX. század folyamán az óceánok 
felszíni hőmérséklete 0,5-0,8 °C-kal, szintjük 100-200 
mm-rel nőtt [4], a tengerek hőfoknövekedése miatt a ten
geri korallzátonyok pusztulóban vannak, élőlények fajai
nak ezrei haltak ki [5], régebben csak más éghajlati zónák
ban honos növények és növényi kártevők terjednek (bár 
ezt az erősen megnőtt idegenforgalom is elősegíti), 1860 
óta a legmelegebb évek 1998-ban, 2002-ben voltak [6]. 
A klímaváltozás következményeinek súlyosságát bizo
nyítja, hogy szavahihető amerikai kutatók véleménye sze
rint ez akár választási téma is lehet az USA idei elnökvá
lasztási kampányában [7].

A klímaváltozás fő oka

Jean-Baptiste-Joseph Fourier francia természettudós már a 
XIX. század elején úgy vélte, hogy a Földet körülvevő le
vegőburok üvegházhatást fejt ki, és ez tartja melegen a Föl
det. Svante Arrhenius svéd tudós a XIX. század végén leír
ta, hogy fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor a levegőbe 
kerülő szén-dioxid a Föld hőmérsékletét növelni fogja. 
A jóslatot G. Calendar megfigyelései igazolták, amelyek 
szerint a Föld átlagos hőmérséklete 1880 és 1934 között kb. 
1 °F-tel (kb. 0,6 °C-kal) nőtt [8]. A földi klíma változását 
egyes csoportok elsősorban csillagászati okokkal (földpálya 
változásai, naptevékenység ciklusossága stb.) magyarázták 
[9-10], de tudományos körökben ma már általánosan elfo
gadott vélemény szerint ezt a földfelszín átlagos hőmérsék
letének növekedése, ezt pedig a Föld levegőburkában kis 
koncentrációban jelenlévő ún. üvegházhatású gázok [11] 
koncentrációinak növekedése okozza. Ezek közül legjelen
tősebb hatása a szén-dioxidnak van, ti. ez az üvegházhatás-
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nak 60 [12], más források szerint 74-80%-áért [13] felelős, 
nem utolsósorban azért, mert átlagos tartózkodási ideje a 
légkörben 115-120 év [ 14]. Az üvegházhatású gázok a Nap
ból a Földre érkező rövid hullámhosszú sugárzás által [15] 
felmelegített földfelszínről kisugárzott infravörös hullámok 
(hősugárzás) nagy részét elnyelik és visszasugározzák a 
Földre, ezáltal tovább melegítik azt. Ezért ha az atmoszfé
rában a hosszúhullámú sugarakat elnyelő és azokat kibocsá
tó tulajdonságú gázok koncentrációja nő, akkor bolygónk 
felszínének átlaghőmérséklete is nő (1. 1. ábra).

A helyzet komolyságát jellemzi, hogy a Föld lakói fosz- 
szilis tüzelőanyagok elégetésével csak 2000-ben a kb. 26 
milliárd tonna, az üvegházhatást fokozó szén-dioxidot jut
tattak a levegőbe, ami mintegy 7 milliárd tonna karbon
emissziónak felel meg (emissziós számításoknál általában 
nem szén-dioxid-emisszióról, hanem a vele ekvivalens kar
bonemisszióról beszélünk). Az emissziók 24%-a az USA- 
ból, 14%-a Kínából származott, a fejlett országok egyenként 
max. 4-5%-át adták, a fejlődő országok ennél jóval keveseb
bet. Az Intergovernmental Panel on Climate Change (röv.: 
IPPC) becslései szerint várható, hogy a fosszilis tüzelő
anyagok elégetéséből származó globális karbonemisszió 
2050-ben 15-23,2100-ban 13-30 milliárd tonna lesz.

A szén-dioxid kiemelkedő szerepe 
a Föld felmelegedésében

Az üvegházhatású gázok közül a szén-dioxid okozza az 
üvegházhatásnak mintegy 61%-át [16]. 1800 körül (kb. 
ekkor kezdődött az iparosodás) a C 02 koncentrációja a le
vegőben még csak mintegy 280 ppm(v) volt, de ettől 
kezdve ipari körzetektől távol telepített meteorológiai ál
lomásokon (pl. a Hawai-i Mauna Loa obszervatóriumban) 
végzett rendszeres mérések szerint a levegő szén-dioxid- 
tartalma napjainkban is, egyre fokozódó mértékben nő.

1. ábra. Egyszerűsített ábra a Föld radiatív felmelegedésének okairól
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így pl. 1958 körül még csak 310-315 ppm(v) volt, 
2001-ben már 368 ppm(v) lett a levegőben a szén-dioxid- 
koncentráció.

A növekedést elsősorban a rohamosan fokozódó iparo
sodás és közlekedés, illetve az ezek miatt jelentősen meg
nőtt energiafelhasználás okozza, amit viszont majdnem ki
zárólag fosszilis tüzelőszerek elégetésével állítanak elő. 
Ez olyan mértékű szén-dioxid-képződéssel jár, amit a ter
mészetes nyelők (növényzet, tengerek) csak igen lassan 
képesek elnyelni, ezért a szén-dioxid a levegőben feldúsul.

A Föld időjárásának modellezése

Világszerte számos meteorológiai és ipari kutatóintéz
mény foglalkozik azzal, hogy a földi időjárást szimuláló 
modelleket dolgozzon ki, és ezekkel végzett számítások
kal kísérelje meg a klímaváltozásnak a közeli és távolabbi 
jövőben várható mértékét, kihatásait és anyagi következ
ményeit megbecsülni. Eddig mintegy 400, a Föld és egyes 
régióinak a 2100-ig terjedő időszakban várható klímáját 
becslő esettanulmányt közöltek [17]. így például az EU 
időjárására vonatkozó megállapításokat összefoglaló 
egyik tanulmányban [18] megállapították, hogy rövidebb 
távon (2020-ig) Európa déli részeiben a forró nyarak gya
korisága megkétszereződik, a vízkészletek negyedével 
csökkennek, a sivatagosodás mértéke és az erdőtüzek szá
ma nőni fog, a levegő minősége romlani, a tengerpartok 
hőmérséklete nőni fog, továbbá Európa északi részein a 
hideg telek száma és a tundra területe csökkenni fog, az 
Alpok gleccserei 50-90%-ban elolvadnak. Pozitívumként 
említik, hogy a vízkészletek nőni fognak, és az agrárterme
lés és erdőgazdálkodás körülményei kedvezőbbek lesznek. 
Más modellekkel 2100-ra a légkör várható szén-dioxid-tar- 
talmát 540 és 970 ppm(v), a globális hőmérséklet-növeke
dést 1,0-5,8 °C-ra és a tengerszint növekedését 0,1-0,85 m 
közötti értékekre számították ki, de a 2500-ig terjedő idő
szakra további növekedést prognosztizáltak. Egyes mo
dellekkel végzett számítások szerint hosszabb távon a ten
geri áramlások (Golf-áram, Labrador-áram stb.) még eb
ben az évszázadban megváltozhatnak vagy megszűnhet
nek, ezáltal időjárási katasztrófát okozva.

A modellek egyike sem foglalkozik azzal, hogy a szén
dioxid-kibocsátást milyen technikai módszerekkel lehetne 
csökkenteni. A téma meteorológiai vonatkozásairól kiváló 
magyar nyelvű összeállítás jelent meg Mika János tollából 
[19].

Nemzetközi egyezmények az üvegházhatású 
gázok emisszióinak csökkentésére

Noha tudományos értelemben még ma sincs bizonyítva, 
hogy hogyan képes a Föld levegőburkában nyomnyi kon
centrációban jelenlévő üvegházhatású gázok koncentráció
jának viszonylag kismértékű növekedése a Föld klímáját 
drasztikusan befolyásolni, az ENSZ megfelelő szervezetei 
elővigyázatból már az előző század végén elkezdtek e gá
zok koncentrációnövekedésének várható kedvezőtlen hatá
sának megelőzési lehetőségeivel foglalkozni. Ezt az ENSZ 
a Klímaváltozási Keretegyezményben [20] a következőkép
pen fogalmazta meg (részlet a Keretegyezményből):

„ ... Aggódva amiatt, hogy emberi tevékenységek az 
üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának jelentős

emelkedéséhez vezetnek, tovább fokozva ezáltal a termé
szetes üvegházhatást, ami átlagosan a Föld felszínének és 
légkörének további felmelegedését fogja eredményezni, és 
károsan befolyásolhatja a természetes ökológiai rendsze
reket és az emberiséget

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozására 
eddig csak egyetlen nemzetközi intézkedéstervezet jött lét
re: ez az 1997. december 11-én készült Kiotói jegyző
könyv [21], amelynek legfontosabb része az, hogy az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének egyes tagországai köte
leznék magukat, hogy e gázok kibocsátását a 2008 és 2012 
közötti időszakig az 1990. évi szinthez viszonyítva leg
alább 5%-kal csökkentik. További fontos intézkedés (ami 
ugyan a globális emissziót nem csökkenti), az „emisszió
kereskedelem” bevezetése, ami azt jelenti, hogy a később 
megállapítandó nemzeti és vállalati emissziós határértéke
ket túllépők olyanoktól, akik a részükre előírt határértéke
ket nem lépték túl, emissziós kvótákat vásárolhatnak, és 
ezt a sajátjukként számolhatnák el, és ezáltal a túllépés tör
vényes következményeitől mentesülnének. A Kiotói jegy
zőkönyv akkor válna kötelezővé, ha azt legalább 55 tagor
szág ratifikálja, feltéve, hogy e ratifikáló országok a fejlett 
országok globális emissziójának legalább 55%-át adják. 
Ez a feltétel mai napig nem teljesült, mivel a jegyzőköny
vet a legtöbb üvegházhatású gázt kibocsátó néhány állam 
(USA, Oroszország, Kína) saját gazdasági érdekeire hivat
kozva máig nem hajlandó aláírni és ratifikálni.

Számítások a légkörben lévő, illetve a földön 
fosszilis tüzelőanyagok elégetésével 
„előállított” szén-dioxid-tömegének 

megállapítására

Mivel a jelen közlemény célkitűzése az, hogy fosszilis tüze
lőszerek elégetése révén a levegőbe kerülő szén-dioxid 
technikai eszközökkel való csökkentésének lehetőségeit 
vizsgálja, ezért a következőkben először azzal fogok foglal
kozni, hogy a Földről az iparosodás kezdete (1800) és 2000 
között a fosszilis tüzelőszerek elégetése folytán a légkörbe 
áramló ún. antropogén szén-dioxid (illetve a vele ekviva
lens karbon) tömegét kiszámítsam, és az eredményt a leve
gőben ugyanazon időszakban mért szén-dioxid (karbon) tö
meg növekménnyel összehasonlítsam.

A kb. 12 000 km átmérőjű Föld felületéből, a levegő 
mért szén-dioxid-tartalmából és abból a tényből, hogy Föl
dünk minden egyes négyzetcentimétemyi felülete feletti 
légoszlop tömege jó közelítéssel 1 kg, kiszámítható, hogy 
hány milliárd tonna szén-dioxid (illetve azzal ekvivalens 
karbon) van a levegőben egy adott időpontban. Ismeretes 
az is, hogy egyes években mennyi szenet, földgázt és kő- 
olajterméket égettek el, amiből kiszámítható, hogy hány 
milliárd tonna fosszilis eredetű szén-dioxid, illetve azzal 
ekvivalens karbon került évente a levegőbe.

A számításokból kitűnt, hogy 1800 és 2000 között a 
légkörben lévő C 02 tömege összesen kb. 600 Gt-val [22] 
(illetve ezzel ekvivalens 165 Gt karbonnal) nőtt, ugyaneb
ben az időszakban viszont az emberiség fosszilis tüzelő
anyagok elégetésével alig valamivel több mint hatszáz gi
gatonna C 0 2-t „gyártott”. Más szavakkal: az iparosodás 
kezdete óta kibányászott és eltüzelt fosszilis tüzelőszerek
ből származó COz tömege (karbon tömege) gyakorlatilag 
azonos a légköri szén-dioxid-tartalom (karbontartalom) 
azóta előállt növekményével.
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Mennyire kellene a széntartalmú tüzelőszerek 
használatát csökkenteni?

Sajnos ez az a kérdés, amire tudományosan alátámasztott 
választ ma senki sem tud adni. Azt azonban már ma is tud
juk, hogy ha valamilyen csoda folytán a mai napon meg is 
szűnne a kőolaj, a földgáz és a szén eltüzelése (és ezzel 
megszűnne a közlekedés, a fűtés, az ipar, mindezek követ
kezményeivel, de a fosszilis eredetű szén-dioxid/karbon 
emisszió is megszűnne), akkor is még legalább száz évig 
kellene vámunk arra, hogy a levegő szén-dioxid-tartalma 
stabilizálódjék. A lassú koncentrációváltozásnak az az 
oka, hogy a szén-dioxidnak csak mintegy 2%-a található a 
levegőben, 93%-a a mintegy 1,4 milliárd km3 vizet tartal
mazó tengerekben és 5%-a a szárazföldön van [23] és mert 
a levegő -  tenger -  szárazföld rendszer közötti szén-dioxid- 
csere roppant lassú folyamat.

Nyilvánvaló, hogy a fosszilis tüzelőanyagok használa
tát egyik napról a másikra nem lehet megszüntetni, de né
hány tíz vagy száz év múlva az is lehetetlen állapothoz ve
zethet, ha a fosszilis tüzelőanyagok növekvő felhasználása 
miatt bekövetkező klímaváltozás az egész emberiséget súj
taná, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy globális katasztró
fába torkollana [19].

Egy teljes mértékben karbonemisszió nélküli világ a je
lenleg használt technikai eszközökkel nem valósítható meg, 
de már ma is rendelkezésünkre állnak olyan technológiák, 
amelyekkel a további szén-dioxid/karbon emissziónöveke
dést legalább fékezni lehet. Mivel már ezek bevezetéséhez is 
igen nagy összegeket kellene beruházni, ezért érthető, hogy 
a legtöbb ország és globális vállalat kivár, vagy csak látszat- 
intézkedéseket hoz, pedig sürgősen igen nagy összegeket 
kellene a szén-dioxid/karbon-emissziókat jelentősebben 
csökkentő újabb technológiák kidolgozására fordítani. Ked
vező politikai akaratot, a kutatásokhoz és a beruházásokhoz 
kellő anyagi alapokat és megfelelő nemzetközi megállapo
dásokat feltételezve a karbonemissziókat a 2000-es évek kö
zepére -  végére a 2000-ben mért értékek felére -  negyedére 
lehetne csökkenteni, feltéve, hogy a felsorolt feltételeket az 
illetékesek néhány éven belül biztosítanák. Sajnos a siker 
valószínűsége nem nagy, mert ennél jóval kisebb horderejű 
ügyekben sem sikerült az országoknak ésszerű megállapo
dásokat létrehozniuk (1. pl. a Kiotói jegyzőkönyv, vagy a 
johannesburgi környezetvédelmi konferencia sikertelensége 
stb.) és az is tény, hogy a fejlett országok lakossága vonako
dik eddig elért életszínvonaláról mások javára -  akár cse
kély részben is -  lemondani.
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ködés az éghajlatváltozás veszélyének, az üvegházhatású gázok kibocsátásá
nak csökkentésére című tanulmány 2. melléklete. A tanulmányt a Debreceni 
Egyetem a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megrendelésére ké
szítette 2003-ban

[22] C. L. Sabine -  R. A. Freely: Carbon Dioxide. Cikk az Encyclopedia of Atmos
pheric Science-ben (Academic Press, 2003), pp. 335-343

ÖSSZEFOGLALÁS

Steingaszner Pál: Technológiai lehetó'ségek a klímaváltozás 
hatásainak mérséklésére a szén-dioxid-emissziók csökkenté
sével I.
Ma már mindenki tudja, hogy az időjárási anomáliák legtöbbjét a 
Föld felmelegedése váltja ki, továbbá azt is, hogy ez a folyamat a 
jövőben is folytatódni fog, és hogy ezt a légkörben nyomnyi kon
centrációban jelenlévő ún. üvegházhatású gázok koncentrációjá
nak növekedése okozza. E gázok közül legnagyobb hatása a 
szén-dioxidnak van, amelyet fosszilis tüzelőszerek elégetésével 
az emberiség maga is „elő tud állítani” .
A közlemény I. része összefoglalja a globális klímaváltozással 
kapcsolatos legfontosabb ismereteket, majd a rendelkezésre álló 
adatok alapján kiszámítja, hogy különböző években mennyi volt 
a szén-dioxid tömege a légkörben, valamint azt, hogy ehhez fosz- 
szilis tüzelőszerek elégetésével „gyártott” szén-dioxiddal az em
beriség milyen mértékben járult hozzá.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 346 (2004)]

SUMMARY

P. Steingaszner: Technologies to Moderate Impacts of Climate 
Change by Reducing Carbon Dioxide Emissions I.
It is well-known that most o f climatic anomalies are entailed by 
the global warming caused by continuously growing ppm conce- 
trations of greenhouse gases in the atmosphere. Carbon dioxide 
which dominates among greenhouse gases could be „produced” 
by mankind through burning fossil energy sources.
The first part o f the article summarizes the most important infor
mation about climate change, provides results o f calculations o f 
the mass o f carbon dioxide in the atmosphere for various years 
and that o f antropogenic carbon dioxide emissions from burning 
fossil fuels.
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Salétromsavgyártás a levegő molekuláris nitrogén tartalmának 
katalitikus oxidációjával, ammónia felhasználása nélkül

Bevezetés

A nitrogénipar közel 100 éves története során a nitrogén 
megkötése az ammóniaszintézis során történt, és a különbö
ző nitrogéntartalmú vegyületeket ammónia feldolgozásával 
állítják elő. A nitrátműtrágyák gyártása során, mint ismere
tes, az ammóniát levegő oxigénjével, Pt-, vagy Pt-ötvö- 
zetekből készült hálón oxidálják kb. 900 °C hőmérsékleten. 
A keletkező NO és N 0 2 nitrogén-oxidokat a hőértékesítés 
után abszorbciós tornyokban vízzel nyeletik el, ahol salét
romsav keletkezik. A salétromsavat ammóniával semlegesí
tik és ammónium-nitrát-műtrágyát állítanak elő. A nitro
génműtrágyák gyártási költsége és piaci ára tehát a felhasz
nált ammónia gyártási költségeinek függvénye.

AII. világháború utáni első évtizedekben az ammónia- 
szintézishez szükséges szintézisgázt világszerte földgáz
ból, vagy könnyű szénhidrogén-párlatokból kezdték előál
lítani és napjainkra a szénhidrogén alapanyagok felhasz
nálása általánossá vált. Ily módon a szénhidrogén alap
anyagok ára lett a meghatározó költségtényező, ami a 
kőolajárrobbanások során azzal párhuzamosan szintén nö
vekedett. Az ebből adódó gyártási költségnövekedést, 
amelyet a műtrágyák piaca egyre nehezebben viselt el, az 
ipar a technológiák fejlesztésével, a rendszerek energia
felhasználásának optimalizálásával próbálta ellensúlyozni.

A magyar nitrogéniparban az első nyomás alatti földgáz 
konverzióval működő ICI üzemben, a Borsodi Vegyi 
Kombinátnál (ma BorsodChem Rt.) 11 ammónia gyártásá
ra 42,3 GJ energiát használtak fel, az annál is korszerűbb 
Kellogg-rendszerű péti üzemben 1984-ben 38,5 GJ-t és a 
BASF ludwigshafen-i üzemében a még korszerűbb, a C.F. 
Braun eljárásával sikerült a fajlagos energiafelhasználást 
29,1 GJ/t értékre csökkenteni. Ez 31,3%-os csökkenést je
lentett a fajlagos energiafelhasználásban, de eközben a 
földgázárak növekedése egy nagyságrenddel nagyobb lett.

Ez a helyzet motiválta a kutatások felújítását a levegő 
nitrogénjének más úton, az ammóniaszintézis elkerülésé
vel végzendő oxidálására.

Az új eljárás ismertetése

A „Nitrochim” Tudományos-Termelő Kft. (119992 
Moszkva, Znamenszkij per. 2) kutatói 1996 és 2002 között 
kidolgoztak egy új eljárást, amely lehetővé teszi nitrogén- 
oxidok előállítását levegő molekuláris nitrogénjének oxi- 
dálásával, az alábbi reakció szerint:

2 HN03 + N2 = 3 NO + N 0 2 + H20  -  335 KJ (1)

Az (1) reakció szerinti NOx-ből a hagyományos vizes 
abszorpcióban elméletileg kétszer annyi salétromsav kelet-

* Agrochimtranspack Kft., Budapest

KOVÁCS ISTVÁN*

kezik, mint a reaktorba táplált H N 03 mennyisége. A fenti 
reakció 850-450 °C hőmérsékleten, salétromsavgőzök je
lenlétében, speciális katalizátor felületén játszódik le, ahol 
az endoterm reakció hőigényét az előmelegített levegő és 
salétromsavgőzök hőtartalma fedezi.

Az új eljárást a „Nitrochim” Kft. 1966 decembere és 
2000 szeptembere között 5 szabadalomban védte le, ame
lyek sorrendje és a megadott orosz szabadalmak számai és 
tárgyai az alábbiak:

1. ) RF. No 2070865; Kelte: 1996.12.27.
Tárgya: az új eljárás alkalmazása hagyományos sa
létromsavüzemekben, a Pt-hálós NH3 elégető elem 
után kapcsolt 2. katalitikus reaktorban, amelyekbe a 
belépő nitrózus gázokba salétromsavgőzöket táplál
nak be.

2. ) RF. No. 2131398; Kelte: 1999.06.10.
Tárgya: katalizátor molekuláris nitrogén oxidációjá
ra nitrogén-oxidok jelenlétében.

3. )RF. No.2127224: Kelte: 1999.03.10.
Tárgya: módosítások az 1.) alatti szabadalom alkal
mazásának paramétereiben.

4. ) RF No 2151736: Kelte: 2000.06.27.
Tárgya: Salétromsav gyártása ammónia felhasználá
sa nélkül, a levegő molekuláris nitrogéntartalmának 
részleges oxidálásával salétromsavgőzökkel katali
zátor felületén, a reaktorba belépő levegő külső 
energiaforrásból történő felmelegítésével.

5. ) RF. No. 2156730; Kelte: 2000.09.27.
Tárgya: Nitrogén-oxidok előállítása molekuláris nit
rogén oxidálásával salétromsavgőzök jelenlétében, 
ahol a katalizátor több rétegben van elhelyezve reak
torban és mindegyik rétegbe táplálnak be reakció- 
elegyet és hőenergiát.

Az új eljárás üzemi kísérleteit Novomoszkovszkban, az 
ottani „Azot” nitrogénműtrágyagyár salétromsav üzemé
ben folytatták le, a 4. számú, 45 000 t/év kapacitású terme
lőegységben, ahol az üzemi nyomás az NH3 elégető elem
ben 0,1 MPa, az abszorpcióban pedig 0,35 MPa.

Az új eljárás próbaüzemét a termelőüzemnek történő 
átadása előtt 2002. január-május és 2002. október-novem
ber hónapokban folytatták le és annak eredményeit jegyző
könyvben foglalták össze. (Ezt a jegyzőkönyvet megküld
ték az Agrochimtranspack Kft. igazgatójának, akit 
megbíztak azzal, hogy folytasson tárgyalásokat az új eljá
rás alkalmazhatóságáról Magyarországon. Ez a jegyző
könyv képezi az alapját jelen ismertetésnek).

Az átalakított salétromsavüzem leírása

Az átalakítás terveit a Novomoszkovszkij Insztitut Azot- 
noj Promyslennoszti (NIAP) készítette, amely az egykori
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1. ábra. Salétromsavgyártás a levegő ^-tartalmának részleges oxidációjával 
Jelölések: Nozzle -  füvóka, Burner -  égető, Contact apparatus -  kontaktáló berendezés, Heat exchanger -  hőcserélő, Gas scrubber -  gázmosó, 
Absorber -  abszorber, Nitrogen oxide cleaner -  nitrogén-oxid tisztító, Pump -  szivattyú; Nitrogen-hydrogen mixture -  nitrogén-hidrogén elegy, 

Catalyst -  katalizátor, Steam -  vízgőz, Nitrogen oxide containing gases -  nitrogén-oxid-tartalmú gázok, Direct circulating water -  belépő cirkulációs 
viz, Return circulating water -  kilépő cirkulációs viz, Compressor air -  kompresszorozott levegő, Steam condensate -  gőzkondenzátum, For cleaning 

& into atmosphere -  tisztításra és a szabadba, Activated non-concentrated nitric acid -  aktivált nem koncentrált salétromsav, Vapor-acid mixture -
gőz-sav elegy, Acid produced for user -  gyártott sav

moszkvai GIAP tervezőintézet egyik fiókintézete. Az át
alakított NH3-elégető elemmel működő savüzem folyamat
vázlatát az 1. ábra szemlélteti.

Az átalakítás során kivették az NH3-elégető elemből a 
Pt-hálót és annak helyére egy 3 m átmérőjű katalizátorko
sarat építettek be, amelyet 90 mm-es vastagságban szem
csés katalizátorral töltöttek meg, amelynek térfogatsúlya 
1,5 kg/dm3 volt. A következő összetételű katalizátort hasz
nálták:

Fe2C>3 88%
Cr20 3 6,5%
a i2o 3 5,0%
v 2o 5 0,3%
Nedvesség 0,2%

A katalizátorréteg felett 3 gázégőt építettek be, ame
lyekkel nagy H2-tartalmú szintézisköri lefújt gáz elégeté
sével biztosították a katalizátorrétegre kerülő reakcióelegy 
megfelelő hőmérsékletét. N2-forrásként az abszorpciós 
rendszerből távozó véggázokból vezették a reaktorba a 
szükséges mennyiséget, annak 0 2-tartalmát 15%-ig feldú
sítva.

A salétromsavat hőcserélőben forráspontig előmelegít
ve vezették be a reaktorba. A katalizátorba lépő savgőz-le- 
vegő elegy elosztó rácson át jutott a katalizátorra. A salét- 
romsavgőzök részaránya a katalizátor előtt 14 tf% volt, de 
a paraméterek változtatásával elértek 50 tf%-os részarányt 
is. A rendszert a gázégőkkel és a salétromsav adagolásával 
szabályozták az optimumra.

mkl

A próbaüzemi eredményeket összefoglaló jegyzőkönyv 
megállapítja, hogy azok alkalmasak a tervezés megalapo
zására mind a meglévő, különböző típusú salétromsavüze
mek rekonstrukciója, mind pedig új üzemek építése eseté
ben.

A próbaüzem során termelt H N 03 koncentrációja 50% 
körüli, mivel a hőforrásként használt szintézisköri lefújt 
gáz beégetésével annak magas H2 tartalmából sok víz ke
letkezett. Ezért az új eljárás újabb alkalmazásainál azt ja
vasolják, hogy a reaktorba belépő levegőt csöves hőcseré
lőben melegítsék fel a reakcióhoz szükséges 850 °C-ra, és 
növeljék meg a katalizátor térfogatát, a reaktorkonstrukci
ót pedig változtassák meg pl. radiálisra.

A próbaüzem során a reaktorba táplált HN03 mennyi
sége 2 m3/h volt a tervezett 3,2 m3/h helyett, ami a 45 000 
t/év H N 03 termeléshez szükséges lett volna. Végered
ményben 40 000 t/év kapacitást értek el. Az (1) reakció 
szerint a betáplált H N 03-ból 1,7-szeres mennyiségű ter
mék keletkezett. Emiatt cirkóniumtartalmú katalizátor al
kalmazását javasolták.

Az új eljárás gazdaságossága

Az üzemi önköltség csökkenését vizsgálták és hasonlítot
ták össze a gyár többi, NH3-elégetésével működő egysé
gében termelt HN03 önköltségével. Az új eljárással elért 
megtakarítások 1 t H N 03 termelésére vetítve következők 
voltak:
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NH3 0,2871 x l 350 Rbl/t = 387,450 Rbl
Pt 0,035 g x 305 Rbl/g =_______ 10,675 Rbl_
Összesen: 398,200 Rbl

A termelés többi költségtényezőjében nem észleltek kü
lönbséget a régi és az új eljárás között. A hagyományos el
járással termelt H N03 önköltsége 2002-ben 937 Rbl/t volt, 
amiből 43% -os önkö ltségcsökkenés adódott.

Az elért önköltségcsökkenés mértékének értékelésénél 
figyelembe kell vennünk, hogy az NH3 üzemközi elszámo
lási ára, az 1 350 Rbl/t a 2002 évi valutaárfolyamon (1 
USD = 31 Rbl) csupán  43 ,548  U SD /t volt a kedvezményes 
földgázár következtében. Minden más országban az NH3 
önköltsége ennek többszöröse, tehát az új salétromsav
gyártási eljárással elérhető önköltségcsökkenés mértéke is 
a megtakarított NH3 tényleges költségével arányosan nö
vekszik.

Az új eljárás jelenlegi helyzete

A Roszagrochim Rt. elnöke a következő tájékoztatást ad
ta: az eljárás szabadalmainak birtokosa, a Nitrochim Kft. 
az eljárás szabadalmait külföldön értékesítette (pl. Fran
ciaországban) és aláírtak egy szándéknyilatkozatot az eljá
rás szabadalmainak és basic  eng ineering /ének  eladásáról a 
Kínai Népköztársaságba, ahol a 35 átalakításra előirány
zott termelőegység kiviteli terveit a kínai fél fogja elkészí
teni, továbbá készültek fe a s ib ili ty  s tu d y -k  oroszországi 
üzemekre is, de beruházási döntésekről nincsenek infor
mációik. Ennek elsősorban a privatizált nitrogénműtrá
gya-gyárak új tulajdonosainak érdektelensége és a tőkehi
ány az oka.

A hazai nitrogénipar helyzete

A bevezetésben taglalt földgázár-eszkaláció oda vezetett, 
hogy az 1985-ben még üzemelő három nitrogénműtrágya
gyár közül napjainkra egyedül a péti Nitrogénművek Rt. 
tudott talpon maradni. A gyár kapacitása a mezőgazdaság 
ammónium-nitrát igényének kb. 70%-át tudta fedezni és 
az ország importra szorult.

Az ammónium-nitrát termelés szűk keresztmetszete 
Péten a salétromsav-termelés. Az üzem több mint 25 éve 
termel, de a hasznos időalapja a sok meghibásodás miatt 
nem éri el az évi 8 000 órát.

A rekonstrukció vagy egy új salétromsav üzemi beruhá
zás a termelés biztonsága érdekében napirendre került. En
nek ismeretében felvettük a kapcsolatot a Nitrogénmüvek 
Rt.-vei és átadtuk nekik az új orosz eljárásról kapott próba
üzemi jegyzőkönyvet tanulmányozás céljából. Érdeklődé
süket látva megszerveztük a referenciaüzem látogatását 
Novomoszkovszban és a szakmai konzultációkat Moszk
vában, a Roszagrochim Rt.-nél 2003 októberében.

Az üzemlátogatás során a Nitrogénművek szakemberei 
meggyőződtek arról, hogy az átalakított berendezéssel le
het iparszerűen salétromsavat termelni, de jelezték azt is, 
hogy a novomoszkovszki savüzem a GIAP korábbi tervei 
alapján épült és a Pétre szállított üzem attól lényegesen el

térő, továbbfejlesztett technológiával működik (üzemi 
nyomás az NH3 elégetőben is 0,70 MPa).

A Nitrogénművek szakembereinek nem tudtak olyan 
referenciaüzemet mutatni, ahol már átalakított UKL-7 tí
pusú rendszerek működnek, de ígéretet tettek a péti UKL- 
7 egységek átalakításához szükséges kiegészítő berende
zések költségeinek és várható energiafelhasználásának 
közlésére 1 hónapos határidővel.

A Roszagrochim Rt. határidőre megküldte a költség- 
becslést a péti salétromsavüzem 4 db UKL-7-es rendszeré
nek kulcsrakész kivitelezésére, egyenként 1,3 millió USD, 
összesen 5,2 millió USD áron. Közölték az átalakított 
rendszerek gazdaságosságának közelítő meghatározásá
hoz szükséges adatokat is. Az ammóniafelhasználás elma
radásából 306 m3 földgáz és 2,8 Euro értékű Pt megtakarí
tás mutatkozik az egyik oldalon és 20 m3 földgáz 
többletfelhasználás és 0,087 Euro katalizátorfogyasztás az 
új eljárással 1 1H N 03 termelésre. A meghatározó költség- 
tényező a földgázfelhasználás, ennek különbsége 286 m3 /t 
H N 03, de az ebből adódható önköltségcsökkenés %-os 
mértékét az üzemi titoktartás miatt nem sikerült meghatá
rozni.

A Nitrogénművek Rt. tulajdonosának döntése

Az új orosz salétromsav-üzemi technológia várható gaz
dasági előnyei ellenére a működő referenciaüzem hiánya 
miatt a döntés: új savüzemekre kell ajánlatokat kérni és az 
új savüzem üzembehelyezése után a meglévő salétrom
savüzemet le kell állítani.

Lesz tehát 4 álló salétromsav-termelő egység, amelyek
ről kb. 3 év múlva lehet döntést hozni: átalakítani az új 
orosz eljárás szerint, ha addigra lesz orosz UKL-7-es refe
renciaüzem, vagy lebontani a leállított üzemeket.

ÖSSZEFOGLALÁS

Kovács István: Salétromsavgyártás a levegő molekuláris nit
rogéntartalmának katalitikus oxidációjával, ammónia fel- 
használása nélkül
A közlemény ism erteti az Oroszországban 1996-2000 között 
végzett kutatások eredményeit és az azok nagyüzemi kipróbálá
sáról készült jegyzőkönyv adatait. Az új eljárás alkalmazásáról a 
magyar nitrogéniparban nem lehetett döntést hozni, mivel az 
orosz fél nem tudott átalakított UKL-7 típusú, a pétiekkel azonos 
referenciaüzemet mutatni.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 349 (2004)] 

SUMMARY

I. Kovács: Process for Producing Nitrogen Oxides without 
Using Ammonia through a Catalytic System of Molecular 
Nitrogen Oxidation
The article makes known the scientific achievements and the 
results o f adoption o f them for nitric acid production without 
ammonia in Russia between 1996 and 2000 based on the report 
on a large scale testing at the factory A zot in Novo- 
moskovsk/Russia. The decision on application o f the new process 
has not been made in Hungary because lack o f a reference plant 
working with m echanical construction similar to the existing 
plant in Hungary.
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Kémiai reaktorok, homogén- és heterogénreakciók
SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 

SAWINSKY JÁNOS

Szakaszos reaktor számítógépes szimulációja

A szakaszos reaktort a vegyiparban elterjedten alkalmaz
zák a viszonylag kis mennyiségű értékes anyagok előállí
tására. Ennek ellenére a biztonságos üzemvitelhez szüksé
ges információ viszonylag kevés. A szakaszos technológi
áknál a reakció lefolytatásának optimális körülményeit fő
ként gyakorlati tapasztalatok, félüzemi és üzemi kísérletek 
alapján határozzák meg. Erősen exoterm reakciónál az 
üzemi reaktor termikus viselkedése laboratóriumi készü
lékkel nem modellezhető, mivel a hőátadó felület és a re- 
akcióelegy térfogatának aránya az üzemi berendezés ese
tén lényegesen kisebb, mint a kisméretű készüléknél. 
A veszélyhelyzetek elkerüléséhez ismernünk kell a reak
ció lefolyását különböző kezdeti hőmérsékletek és kon
centrációk esetén. Ezeket az a priori ismereteket részben 
a reaktor számítógépes modellezésével szerezhetjük meg.

E cikk keretében csak a szabályozó nélküli rendszer vi
selkedésével foglalkozunk. Itt csupán utalunk néhány, a 
szakaszos reaktor szabályozásáról szóló közleményre 
[1-8]. Vizsgálatainkat exoterm reakcióra korlátozzuk, mi
vel ez esetben kell számolnunk azzal, hogy a reakció ve
szélyes mértékben felgyorsulhat.

Mérlegegyenletek

Legyen a készülékben végbemenő folyadékfázisú reakció 
egyirányú (A—> termék) és n-ed rendű. A komponensmér
leg:

1 dn
v AV át ( 1 )

ahol vA az A reaktáns sztöchiometriai együtthatója, nA a 
mennyisége (mól), t az idő és r a reakcióelegy térfogatára 
(V) vonatkoztatott reakciósebesség.

r = kcA (2)
ahol cA az A reaktáns koncentrációja (mol/m3), k reakció
sebességi együttható.

Az Arrhenius-összefuggés szerint

(3)
E ^

RT
ahol preexponenciális tényező, E  a reakció látszóla-

k = k„ exp
V y

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Műveletek 
Tanszék, Budapest
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gos, Arrhenius szerinti aktiválási energiája (J/mol), R molá
ris gázállandó (J/mol K), T a reakcióelegy hőmérséklete (K). 

Fejezzük ki a reakciósebességet az X konverzióval

X = n A 0 ~ n A

r‘A 0

V

n A0

dX
dt

(4)

(5)

ahol nM az A reaktáns kezdeti mennyisége (mól).

Szakaszos reaktor instacionárius hőmérlege:

Q , - Q ,  = v p c r ( \ + < p ^  (6)

ahol Qr = Vr(-AHR) a reakcióban felszabaduló hőáram (W), 
Qh = hF(T-Tlt) a hőátadó felületen át elvont hőáram (W), 
p  a reakcióelegy átlagos sűrűsége (kg/m3), cp a reak

cióelegy átlagos fajhője (J/kg K),
(p a reakcióeleggyel érintkező reaktorrészek (keverő, 

hőmérő, tartályfal stb.) és a reakcióelegy hőkapaci
tásának az aránya,

T a reakcióelegy hőmérséklete (K),
ÁHR reakcióentalpia (J/mol), 
h hőátbocsátási tényező (W/m2 K),
F  hőátadó felület (m2),
Th hűtőközeg átlagos hőmérséklete (K).

A hőmérleg felírásánál feltételeztük, hogy
-  a reakcióelegyet csak a készülék falán keresztül hűtik,
-  a reakcióelegy kis viszkozitású, így a keverő által be

vitt teljesítmény hőegyenértéke elhanyagolható a re
akcióban felszabaduló hőáramhoz képest,

-  a reakcióelegy sűrűségének és fajhőjének változása a 
hőmérséklettel és a konverzióval nem jelentős, így át
lagértékekkel számolhatunk.

A cp értéke kémiai reakció nélküli rendszerben végzett 
hőtani mérések alapján meghatározható. Laboratóriumi 
kisminta kísérleteknél <p ~ 0,3-K),4 érték adódik, üzemi zo
máncozott vagy saválló acélkészüléknél azonban a reak
cióeleggyel érintkező reaktorrészek hőkapacitása elhanya
golható (cp ~ 0). Ez esetben a hőmérleg:

VpcF^ -  = Vr(-SHt ) - h F ( r - T P  (7) 
dt
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Az exoterm reakcióban felszabaduló hőáram az Arrhe- 
nius-összefüggés szerint a hőmérséklettel exponenciálisan 
nő. A hűtőfelületen át elvont hőáram ezzel szemben csak 
lineárisan. Ezért veszélyes az exoterm reakció.

A térfogatra vonatkoztatott fajlagos hőátadó felület a 
méretnöveléssel csökken.

F _ a
V ~ Vm

(8)

Zománcozott duplikátomál (V = 0,1 -  40 m3) a = 4,4 -  4,8. 
Saválló készüléknél a = 3,6 -  4,3. Ha a tartály külső falára 
félbevágott csövet hegesztenek, akkor a hűtővíz oldalon a 
csatornában a hőátadás jobb, mint a duplikátor köpenyben, 
így annak ellenére, hogy a hőátadó felület kb. 20%-kal ki
sebb, mégis több hő vonható el, mint a duplikátorban. A le
hűtés (felmelegítés) idejére, Newton lehűlési törvénye sze
rint, érvényes

------ / = konst. (9)
V pC p

Ebből következik, hogy a méretnöveléssel nő a lehűtés 
ideje, t = K V 1/S, ami a nemkívánatos mellékreakcióknak 
(bomlás) kedvez.

Adiabatikus szakaszos reaktor

Az adiabatikus reaktorral azért foglalkozunk, mert
-  a szakaszos reaktor termikus viselkedésének néhány 

lényeges elemét e határesetben egyszerű összefüggé
sek alapján könnyen áttekinthetjük,

-  a gyakorlatban előfordulhat, hogy áramszünet miatt 
kimarad a reaktor hűtése, vagy nem elegendő a hűtés 
(a rendszer kváziadiabatikusan viselkedik).

Hőmérleg:
1 rri

Vpcp —  = Vr(-AHR) (10)
át

Helyettesítsük be az (5) összefüggést

VpcpáT ~ ^ - A H RáX (11)

integrálva az egyenletet

T - T  1 1o
_  n A 0 ^ ^ R  Y

vAVpcP
( 12)

ahol T0 a kezdeti hőmérséklet.
Adiabatikus üzemeltetésnél a konverzió és a reaktor

hőmérséklet között lineáris az összefüggés. Ha a reakció 
irreverzibilis, akkor a maximális hőmérséklet-változást a 
teljes átalakulásnál (X=  1) érjük el, amikor a limitáló kom
ponens teljes mennyisége elreagált.

A maximális adiabatikus hőmérséklet-változás a (12) 
szerint:

A Tad = R

vAVpcP
(13)

Behelyettesítve a (10) hőmérlegbe a reakciósebesség 
kifejezését és a (12) egyenletet, a hőmérséklet-változás se
bességére a következő differenciálegyenletet kapjuk

dT_ 
át

=  ( - vJ c”-1a t ;
f ,  T - T , )

n
f  E )

kx exp —

l Ay<w J 1 R T )
(14)

A (12) egyenlet megoldása nullad-, első- és másodren
dű egyirányú reakcióra a [9-12] munkákban megtalálható. 
A reakcióban szabaddá váló hő következtében a folyamat 
öngyorsító. A reaktor viselkedésének jellege független a 
kezdeti hőmérséklettől.

Hűtött szakaszos reaktor

Az exoterm kémiai reakciók megszaladásával (runaway) 
Szemjonov, Todesz és Frank-Kameneckij foglalkoztak elő
ször. Elméletük mind a mai napig a reakciók biztonság- 
technikai megítélésének alapját képezi. Szemjonov célja a 
kritikus üzemeltetési körülmények meghatározása volt, 
amelyeknél bekövetkezik a termikus robbanás [13, 14]. 
Szemjonov a levezetésnél feltételezte, hogy a reaktorban 
lejátszódó exoterm reakció nulladrendű, azaz a reakció- 
sebesség csak a hőmérséklettől függ.

Nulladrendű reakció

Szerves vegyületek folyadékfázisú katalitikus hidrogéne- 
zésénél kevert reaktorban gyakran megfigyelték, hogy a 
reakció nulladrend szerint játszódik le viszonylag nagy 
konverzióig [15-18], ha

-  az edukt erősebben adszorbeálódik a katalizátor aktív 
helyein, mint a termék,

-  a transzportfolyamatok gyorsak, és a katalizátor felü
letén beáll a szorpciós egyensúly, azaz a felületi reak
ció a sebességmeghatározó folyamat,

- a  hidrogén nyomása a reaktorban állandó, és az 
oldékonysága nem változik a reakcióelegyben az át
alakulás során. A hidrogén nyomásának állandó érté
ken való tartásához a reaktorban elfogyó hidrogént ál
landóan pótolni kell (semibatch operádon).

Az 1. ábra mutatja a hőáramok függését a reaktorhő
mérséklettől. A hőátadó felületen át elvont hőáram Qh line
árisan, a reakcióban felszabaduló hőáram QR exponenciáli
san nő a hőmérséklettel. A metszéspontokban a hőfejlődés 
sebessége egyenlő a hőelvitel sebességével: QR = Qh .

1. ábra. Szemjonov-diagram
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V (- AHr )k (r  )= hF(T -T h) (15)

A reakcióelegy és a hűtőközeg hőmérsékletéhez tartozó 
reakciósebességi együtthatók aránya:

=  e z (16)

ahol

* (r)

ahol

/  = - 1 +
/ 4 V/2

1 —
Ar

exp-
1 +

V/2
1-

(20)

Határértékben, ha ̂ 4r —» °° , akkorf= e  = 2,718. 

n-er/ rendű reakció

x

1 + —
Ar

Arrhenius-szám.

x = Ar T -T h

Behelyettesítve a (16) kifejezést a (15) hőmérlegbe, át
alakítás után a következő összefüggést kapjuk:

Se = x e ~ z (17)
ahol

r  r ( - A t f ,> f e )  E 
hF RTh2

Szemj onov-szám.

Kritikus határesetben a hőelvitel egyenese csak érinti a 
hőtermelési görbét (1. ábra, b egyenes). Ha a hűtőközeg 
hőmérséklete egy kicsit is nagyobb lesz, akkor a hűtés nem 
elegendő a felszabaduló hő elvitelére, a hőmérséklet roha
mosan nőni fog a reaktorban és felrobbanhat a készülék. 
Az érintési pontra (TJ levezethető [19], hogy

R T ^

E
'  4 '

1/2"
1 -

s Ar ,
és Ar = ----- > 4  (18)

RT„
A (17) egyenlet alapján meghatározhatók adott Arrhe

nius- és Szemjonov-szám esetén az alsó és felső metszés
pontokhoz tartozó reaktor-hőmérsékletek, valamint az 
érintési ponthoz tartozó kritikus Szemjonov-szám (a Se(x) 
görbe maximuma) (2. ábra) [20].

A reakció biztonságosan végezhető, ha hF/Vnagyobb a 
kritikus értéknél [19].

hF_
V

E ( -A H j

Jkrit RT2 k{Th) f (19)

2. ábra. Se(x) összefüggés
1. és 2. felső, ill. alsó metszéspont, 3. kritikus érintési pont

Példa: Maleinsav-félészter előállítása.

A maleinsavanhidridet 4 m3 hasznos térfogatú reaktor
ban keverés és melegítés közben 55 °C-on feloldjuk az alko
holban («-hexanol). Ekkor beindul a reakció (7q= 328 K). 
A savanhidrid (A,) és az alkohol (A2) kezdeti koncentráci
ója: Cj 0 = 4,55, c20 = 5,34 (kmol/m3). AHR = -33,5 
(kJ/moí), E = 105 (kJ/mol), k^ = 4,92-1012 (m3/mol.h), p  = 
990 (kg/m3), = 2 (kJ/kgK) [21]. A reakció másodrendű:
r = kCjC2. A hoátbocsátási tényező h = 0,25 (kW/m2 K).

a)  reakcóidő [min]

3. ábra. A hűtőfelület nagyságának hatása a konverzióra (a) és a hő
mérséklet-lefutásra (b) szakaszos reaktorban másodrendű irreverzibilis 

reakció esetén

A 4 m3-es kevert tartályreaktor hőátadó felülete 10 m2. 
A reaktor folyadékkal érintkező szerkezeti anyagának 
hőkapacitása a reakcióelegyéhez képest elhanyagolható 
((p= 0). A hűtővíz hőmérséklete nem lehet alacsonyabb a 
maleinsav-anhidrid olvadáspontjánál (53 °C), mert külön
ben fennáll a veszélye annak, hogy a hűtőfelületre kikris
tályosodik maleinsav-anhidrid, ami nagy termikus ellenál
lást jelentene. Ezért példánkban a reaktort 57 °C-os vízzel 
hűtjük, a hűtőközeg hőmérséklete a művelet során nem 
változik. A reaktorban a hőmérséklet a 100 °C-ot nem lép-
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heti túl, mert ellenkező esetben számottevő mennyiségben 
diészter keletkezne. A reaktorba beépítendő hőátadó felü
letet nagyságát úgy kell megválasztani, hogy a fenti célki
tűzések megvalósíthatók legyenek.

Mivel a reakció sebessége a reaktáns koncentrációtól is 
függ, az (1) és (7) mérlegegyenleteket szimultán kell meg
oldani. A  3. a ábrán a konverzió, a 3.b ábrán pedig a reak- 
tor-hőmérsékletváltozás látható az idő függvényében, kü
lönböző F értékeknél. Ha kicsi a hűtőfelület (F = 10 m2), 
akkor rövid ideig tartó melegedés után a hőmérséklet roha
mosan nő a reaktorban (kvázi-adiabatikusan viselkedik a 
rendszer). Mint a 3. ábrán bemutatott példánál látható, fi
gyelembe véve a reaktor-hőmérsékletre vonatkozó 100 °C- 
os korlátot, 26 m2-nél kisebb hőátadó felület nem elegen
dő a reaktor megfelelő hűtéséhez. Tekintettel arra, hogy a 
tartályreaktor hőátadó felülete 10 m2, a készülékbe a biz
tonságos üzemvitel érdekében még csőkígyót kell beépíte
ni, vagy a reakcióelegyet külső hőcserélőben kell folyama
tosan hűteni és szivattyúval visszatáplálni a reaktorba. 
Megjegyezzük, hogy a számpéldában említett feladatot 
nem célszerű állandó hűtőközeg-hőmérséklet mellett vé
gezni, mert így a reaktor a reakcióidő nagyobb részében 
túlságosan alacsony hőmérsékleten üzemel, így a teljes át
alakuláshoz indokolatlanul hosszú idő szükséges. A prob
léma megoldása a számítógéppel irányított hűtés.
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SUMMARY
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Kitüntetések

A köztársasági elnök -  a miniszterelnök ja 
vaslatára -  augusztus 20-a, államalapító 
Szent István király ünnepe alkalmából Ma
gyar Köztársasági Érdemrend Középke
resztje a Csillaggal (polgári tagozata) ki
tüntetést adományozta több évtizedes 
szakmai, kutatói, oktatói, tudományszerve
zői és tudományirányitói munkájáért, vala
mint a hazai kutatás és fejlesztés szféra eu

rópai uniós csatlakozása érdekében kifejtett 
nemzetközi tevékenységéért Kroó Norbert- 
nek, az MTA főtitkárának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Kö
zépkeresztje (polgári tagozata) kitüntetés
ben részesült a kémiai kutatások területén 
végzett nemzetközi elismertségű, iskolate
remtő tudományos és oktatói tevékenysé
géért, tudományszervező, tudománytörté

neti, tudományfilozófiai és tudományetikai 
munkásságáért, valamint a határon túli ma
gyar tudom ányosság hazai tudományos 
életbe történő bekapcsolása területén szer
zett elévülhetetlen érdemeiért Beck Mihály, 
az MTA rendes tagja, az MTA Kémiai Ku
tatóközpont kutatóprofesszora, Állami dí
jas, szerkesztőbizottságunk tagja.

K iválóságainknak kitüntetésük alkal
mából tisztelettel gratulálunk.

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

Egis Rt.

Biztató gazdasági növekedést mutatnak a 
cég három negyedéves (ez a francia tulaj
donos miatt október-júniusi időszakot ta
kar) adatai: mind az árbevétel, mind az 
adózott eredm ény dinam ikusan növeke
dett.

M egújult az Egis Rt. honlapja: 
http://www.eeis.hu. A forma megújulásán 
túl ezen most már -  regisztráció után -  az 
egészségügyi szakemberek is találhatnak 
részletes szakmai információt az Egis ter
mékeiről.

Dr. Tömpe János kilépését követően dr. 
Bern Zoltán vette át a technológiai főosz
tály vezetését. B em  doktor eddig a gyógy
szer-technológiai főosztályt vezette.

Dr. Rési Tibort, az Egis oktatási osztá
lyának vezetőjét az EU szakképzési bizott
ságának tagjává választották.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Kamarás Miklós, az ÁPV Rt. vezérigazgató
ja  augusztusi sajtótájékoztatóján elmondta: 
az idei tervekben nem szerepel az állami 
kézben lévő 11,8 százalékos MOL-csomag 
értékesítése. Draskovics Tibor pénzügymi
niszter hozzátette, hogy ha itt lesz az ideje, el 
fogják adni a részvényeket. A pakett idei ér
tékesítéséről eddig sem volt szó, hiszen már 
a tavalyi tanácsadói pályázat is 2005 végéig 
szóló értékesitéssel számolt. Az ügylet elha
lasztása kifizetődő lehet a költségvetés szá
mára, hiszen február óta jelentősen emelke
dett az olajpapír árfolyama.

mkl

Szakértők 130 és 160 milliárd forint kö
zé teszik azt az összeget, am ennyiért a 
MÓL Rt. megválna a gázüzletág eladásra 
szánt részétől. A MÓL augusztus közepére, 
végére várta a vevőjelöltek ajánlatait a 
Földgáztároló, a Földgázellátó és a Föld
gázszállító Rt.-re. Hernádi Zsolt szerint a 
tárgyalások már az idén lezárulhatnak. Ko
rábbi sajtóértesülések szerint hat pályázó 
jelezte érdeklődését, köztük a Gaz de 
Francé, a Gazprom, az OMV és a JSC 
Naftogaz Ukrainy. A gázüzletág negyedé
nek megtartása nem meglepetés, elemzők 
is ezt valószínűsitették. M osonyi György 
vezérigazgató korábbi nyilatkozata szerint 
a MÓL az ügyletből befolyó összeget INA- 
részesedésének növelésére, illetve románi
ai, szerbiai és szlovéniai kúthálózatának 
fejlesztésére fordítaná, vagy szénhidrogén
készleteket vásárolna belőle.

A Világgazdaság értesülései szerint a 
MÓL a Földgáztároló Rt.-ből és a Földgáz- 
ellátó Rt.-ből 75 százalék mínusz egy rész
vényt, míg a Gázszállító Rt.-ből csak 25 
százalékot hirdetett meg eladásra. Az olaj- 
társaság felkínálta a Panrusgazban birto
kolt 50 százalékos pakettjét is, ami nem 
meglepő. A magyar olajvállalat korábbi 
meghatározó szerepe a hazai gázágazatban 
az ügylet megvalósulása esetén minden
képpen csökkenni fog. Mivel a 177 milli
árd forintos, a szállításban lekötött eszköz
érték mellett a gáztárolókra a tavaly 
született gázárrendelet 110 milliárd forin
tos eszközértékét állapított meg, a felkínált 
vagyonelemek értéke meghaladhatja a 150 
m illiárd forintot, amit csak növelhet az 
utóbbi években évi 2-3 milliárdos nettó

profitot elérő Panrusgaz fele. Ez komolyan 
növelheti a MÓL mozgásterét a régióban és 
nem hagyja érintetlenül a részvényárfolya
mot. A MÓL Panrusgáz-részesedésének el
adása melletti legfontosabb érvként az ala
csony megtérülést szokták emlegetni. Jó 
üzletre csak ott számíthat a MÓL, ahol si
kerül olyan szakmai befektetőt találnia, 
amely saját birodalmán belül valamilyen 
szinergikus hatást képes elérni, vagyis az 
üzlettel többletérték keletkezik. Ez ebben 
az esetben vagy közvetlenül kapcsolódó 
szállítókapacitásokat vagy kitermelőbázist 
jelenthet. Ez viszont az olaj- és a gázipar 
hagyományos összefonódása miatt a regio
nális versenytársak honi megerősödését 
hozhatja. Az eladásra kínált paketteket át
tekintve viszont kiderül: azok kevés hozzá
adott értéket tartalmaznak, de egyfajta ter
mészetes monopóliumként mégis értéke
sek. Ilyen körülmények között maga az el
adás aligha növeli a MÓL értékét, inkább 
csak tőkét szabadít fel. A legvalószinűbb 
az INA további tulajdonrészének megszer
zése, illetve a PKN-nel való fúzió tető alá 
hozása lehet.

A M O L -PK N -O M V  hármasból öt 
éven belül kettő valószínűleg összeolvad, 
de nem lehetetlen, hogy a három cég egye
sül -  közölte Hernádi Zsolt, a MÓL elnök
vezérigazgatója. Hernádi szerint azonban a 
MÓL elsődleges célja a stratégiában lefek
tetett 150 millió dolláros éves költségcsök
kentés 2005-re történő elérése.

A M OL-csoport 2004. július 26-án 
megállapodást kötött az osztrák Roth 
Fleizöle GmbH többségi tulajdonának 
megvételére a Roth és Rossi Alapítványok
tól és egyben opciót kötött a fennmaradó 
tulajdonhányad megvásárlására. A tranz
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akció lezárásához versenyhivatali jóváha
gyás szükséges. A Roth Heizöle GmbH a 
legnagyobb családi tulajdonú és családi irá
nyítás alatt működő vállalkozás az osztrák 
ásványolaj szektorban, Graz és Linz régió
jában. A MOL-csoport akvizícióját követő
en R udo lf Roth, tiszteletbeli konzul és Jür- 
gen Roth  továbbra is részt vesznek a 
társaság vezetésében. A Roth Heizöle 
GmbH jelenleg 400 000 tonna kőolajtermé
ket forgalmaz, és 20 töltőállomás mellett 52 
automata dízel kútoszloppal rendelkezik, 
melyek a jövőben is Roth márkanév alatt 
működnek. A Roth Heizöle GmbH tulajdo
nában van 3 jelentős depó (Linz, Graz és 
Trofaiach) és rendelkezik a kőolajtermékek 
szállításához szükséges logisztikai eszkö
zökkel. A MÓL hosszú ideje fő szállítója a 
Roth Heizöle társaságnak és egyúttal az 
osztrák nagykereskedelmi piacon betöltött 
jelentős pozíciójának stabilizálására is tö
rekszik. A Roth Heizöle felvásárlása 
tovább erősiti a MÓL pozícióját a végfel
használói piacon is. A  Roth Heizöle piaci 
pozíciói és eszközei jó l kiegészítik a MÓL 
Komeuburg-i tárolóját. A Roth Heizöle és a 
M OL-csoport közösen azonosította a kő- 
olajtermékek (dízel, fűtő- és gázolaj) eladá
sának növelésére, valamint az együttműkö
dés által a meglévő üzleti tevékenység 
fokozására vonatkozó lehetőségeket.

Jelenleg 1 400 méter mélyen tartanak a 
MÓL próbafúrásai Béren (Nógrád megye), 
ahol egyelőre csak gázt találtak a kutatók. 
A pontosabb adatokhoz további 100 métert 
kell haladni a fúrással. A MÓL a hazai mel
lett külföldön is folytat kitermelési és kuta
tási tevékenységet. Az INA-val közösen 
vesz részt harmadik országokban kutató és 
kitermelési munkálatokban. A horvát olaj- 
vállalat ígéretes kutatásokat végez Észak- 
Afrikában, Egyiptomban, és koncesszióval 
rendelkezik Angolában, Szíriában és Albá
niában is. A MÓL Kazahsztánban is megje
lent, ahol részesedést szerzett egy amerikai 
konzorciumban. A MÓL idén már csúcstel
jesítményt vár a szibériai területről, ame
lyen a Jukosszal végez közös kitermelést, 
ígéretes a MÓL pakisztáni működése, ahol 
egy konzorcium tagjaként vesz részt a kuta
tásokban. A területen naponta 1-1,5 millió 
köbméter földgáz kiterm elésére szám íta
nak.

Európai üzemi tanács alakult a MOL- 
csoportnál. Az ELF törvényei szerint mind
azon multinacionális vállalatoknál, melyek 
legalább két EU-tagállamban telephellyel 
rendelkeznek, ilyet létre kell hozni. Az 
Üzemi tanács a munkahelyi élet minden fon
tos kérdésével foglalkozik: gazdasági kérdé
sek, foglalkoztatás, bérek, munkavédelem 
stb. A MOL-csoport EÜT-ja az első, amely 
Budapesten, egy magyar cégnél létrejött.

A MÓL szeptember elejei igazgatósági 
ülésén a gázüzletág lehetséges befektetői
vel való tárgyalások mellett szem élycse
rékről és alaptőke-emelésről is döntöttek. 
M ichel-M arc Delcom mune  eddigi pénz
ügyi vezető a továbbiakban stratégiai és üz
letfejlesztési igazgatóként dolgozik. Helyé
re az eddigi tervezési-ellenőrzési igazgató, 
Molnár Józse f kerül, aki korábban a TVK- 
ban és a BorsodChem-nél is vezető beosz
tást töltött be. Áldott Zoltán eddigi stratégia 
és üzletfejlesztési igazgató a kutatás-terme
lési üzletág vezetését veszi át, elődje, Bo
kor Csaba pedig m egválik a társaságtól. 
Végleges megbízást kapott a humánerőfor
rás-igazgatói munkakör ellátására Simola 
József. A  közel 400 millió forintos alaptő
ke-emelés a vezetői ösztönzést szolgáló, 
részvényre változtatható kötvényprogram 
keretében történik, a kibocsátott részvénye
ket tőzsdére viszik.

BorsodChem Rt.

Illéssy János, a Pannonplast volt elnök-ve
zérigazgatója lett a BorsodChem pénzügyi 
vezérigazgató-helyettese. A hivatalos in
doklás szerint a szakember kinevezését a 
vállalat növekedése és a pénzpiaci kihívá
sok tették szükségessé. Gazdik Zoltán ko
rábbi gazdasági vezérigazgató-helyettes to
vábbra is a BC pénzügyi felső vezetésének 
tagja marad, mint kontrollingigazgató.

A BorsodChem Rt. igazgatósága szep
tember 8-ra rendkívüli közgyűlést hívott 
össze, m elynek napirendjén a dolgozói 
részvénykibocsátás és személycsere szere
pel. A közgyűlés napjáig befejeződik a tő
keszerkezet felülvizsgálata, aminek függ
vényében a közgyűlés alapszabály módosí
tásokat hajthat végre. Az újabb zártkörű ki
bocsátás keretében 6 346 050 darab, a tőzs
dén forgó törzsrészvényektől eltérő soroza
tot bocsát ki a társaság.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A második negyedév ugyan rosszabbul ala
kult a TVK számára, m int az első három 
hónap, de a vegyipari társaság féléves 
gyorsjelentésében így is jobb számokkal 
rukkolt elő a tavalyinál. A vegyipari benzin 
jegyzésára csak a második fél évben közel 
60 százalékkal emelkedett a bázisidőszak
hoz képest, ekkora növekedést pedig nem 
lehetett érvényesíteni a készterm ékárak
ban. A csoport árbevétele 16 százalékkal 88 
milliárd forintra nőtt, ezt elsősorban a dol
lár euróval szembeni gyengélkedése és az 
olefin- és polim er-term ékértékesítésének 
mennyiségi növekedése segítette. Az utób
biban szerepet játszott a Slovnaft értékesí

tésének megugrása is. Az üzemi eredmény 
így másfél milliárd forinttal, 5,3 milliárdra 
javult, amit az idén pénzügyi tételek nem 
igazán befolyásoltak, szemben az elmúlt 
évvel, am ikor a devizahitelek árfolyam- 
vesztesége jelentősen rontotta a képet.

Kosztolányi Ágnes helyett Pénzes Ta
más látja el a társaság humán erőforrás 
szervezetének irányítását, Nagy András he
lyett pedig Piry László a polimer marketing 
és értékesítési vezérigazgató-helyettes. 
A beszerzés vezetője Bak Zoltán távozása 
után Baka László lett.

Columbián Tiszai Carbon Kft.

Kiemelten jó , 99,5 százalékos rendelkezés
re állási mutatót produkált az elmúlt eszten
dők során Magyarország egyetlen korom
gyára, a TVK Rt. és az amerikai Columbián 
Chemicals Company által alapított 
Columbián Tiszai Carbon Kft. A  2000 óta 
száz százalékban amerikai tulajdonban lé
vő társaság tavalyi forgalma meghaladta a 
10,5 m illiárd forintot. A term ékek több 
mint 80 százalékát exportálják Közép- és 
Nyugat-Európába. Az anyatársaság egyéb
ként világszerte 12 helyen működtet ko
romgyárat. A tiszaújvárosi koromgyár épí
tése -  a Colum bián és a TVK 60-40 
százalékos részesedésével -  1992-ben kez
dődött el 55 millió dolláros zöldmezős be
ruházás keretében. A termelés 1994-ben in
dult be az évi 50 ezer tonna kapacitású 
gyárban, amit rövidesen 60 ezer tonna fölé 
emeltek. A TVK négy éve 4,5 milliárd fo
rintért eladta partnerének üzletrészét.

Pannonplast Rt.

Gyökeres fordulatra számít a Pannonplast 
vezetése az idei év második felében. Leg
alábbis erre van szükség ahhoz, hogy a most 
módosított, egymilliárd forintos veszteséget 
tartalmazó éves tervet teljesíteni tudja a tár
saság. A Pannonplast ugyanis ezt az össze
get a féléves gyorsjelentés szerint már az el
ső hat hónapban teljesítette. A három 
hónappal ezelőtt közölt, még pozitív null
szaldót tartalmazó terv, és a mostani tény
adatok közti jelentős különbség azt mutatja, 
a cég helyzete rosszabb, mint amire a febru
árban munkához látott új menedzsment szá
mított. Ennek oka a vezetés szerint a „meg
rendelések nem várt csökkenése, a vártnál 
nagyobb reorganizációs kiadások, valamint 
a magas PVC alapanyagár”.

Szeptember 10-re rendkívüli közgyű
lést hívtak össze a Pannonplast új tulajdo
nosai, a Lazarus Vagyonkezelő Rt. (tulajdo
ni hányad: 6,105%) és a Berenberg Global 
Opportunity befektetési alap (tulajdoni há
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nyad: 3,985%). A javasolt napirendi pon
tok: a vezetői részvényopciós program mó
dosítása, valamint igazgatósági tagok visz- 
szahívása és újak megválasztása.

Akzo Nobel Coatings Rt.

A kilencvenes évek második felében ta
pasztalt nagyarányú növekedés után meg
torpanni látszik a hazai festékpiac bővülé
se. A  gyártókat az újonnan bevezetett 
környezetvédelm i term ékdíjak is sújtják. 
Peter de Groot, a világ legnagyobb festék- 
gyártója, a 14 milliárd eurós forgalmat pro
dukáló, hetvenezer munkavállalót foglal
koztató Akzo Nobel magyar cégének, az

Akzo Nobel Coatings Rt. elnök-igazgatója 
szerint a környezetvédelmi termékdíj egy
általán nem ösztönzi a vállalatokat a kör
nyezetbarát termékek előállítására, egysze
rű adóként működik. Bevezetése 5-15 
százalékkal növelte a költségeket, illetve az 
árakat a festékpiacon, ezt részben a gyártók
nak, részben a fogyasztóknak kell megfizet
niük. A holland-svéd társaság 1990-ben vá
sárolta meg az egykor a TVK-hoz tartozó 
tiszaújvárosi festékgyárat. Ez az üzem a 
hatvanas évektől elsősorban a Szovjetunió
ba exportálta termékeit. A privatizáció után 
modernizálták az üzemet, és ma már a ma
gyar piacot szolgálja ki, illetve a közép-eu
rópai régió többi országába exportálja ter

Angol-magyar javaslat a REACH-hez

M ár több alkalomm al beszám oltunk a 
készülő új vegyianyag-szabályozás, a 
REACH lényegéről és helyzetéről. Jelen
leg az EU Tanácsában egy ad-hoc bizott
ságban folyik Brüsszelben a rendeletterve
zet megvitatása. Itt a m agyar véleményt 
Schuchtár Endre állandó magyar kiküldött 
és Mogyorósy György, a Gazdasági és Köz
lekedési M inisztérium  osztályvezetője 
képviseli. Utóbbi az elnöke annak az itthon 
rendszeresen ülésező bizottságnak, mely 
kialakítja a Brüsszelben képviselendő véle
ményt. Ebben a bizottságban a GKM mel
lett a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodá
si Minisztérium, a Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központ, a M agyar 
Vegyipari Szövetség, a Magyar Kozmeti
kai és M osószergyártó Szövetség, a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete, a gyógyszer- 
ipar és a hazai zöld szervezetek (Zöld Pók, 
Levegő M unkacsoport és Greenpeace) 
képviselői foglalnak helyet.

A mint ismeretes, a REACH lényege, 
hogy annak hatálybalépése után (ez
2006-2007-re várható) mind a régi, mind 
az új vegyianyagokat be kell egy létreho
zandó ügynökségen jegyeztetni, és ehhez 
azok éves gyártott vagy importált volume
nétől függően növekvő m ennyiségű és 
költségű vizsgálatokat kell elvégezni és 
(előbb-utóbb) az eredm ényt becsatolni.

Az eredeti rendelettervezet nagyon java
solja, hogy az azonos vegyületeket gyár- 
tók/importálók egyesítsék a meglévő vizs
gálataikat, és közösen végeztessék el a még 
szükségeseket, hogy ezáltal a költségeket 
csökkentsék és főként az állatkísérleteket 
minimalizálják. A m ost már hivatalosan an
gol-m agyar OSOR (One Substance One 
Registration) javaslatnak nevezett elképze
lés ennél sokkal tovább megy: úgy módosí
totta az eredeti rendelettervezet szövegét, 
hogy egy-egy vegyülettel foglalkozók min
den, nem titkos információjukat az ún. In
formációs cserefórumban közösítsék. Ezál
tal nemcsak az érhető el, hogy ugyanazt a 
vegyületet ne vizsgáltassa meg feleslege
sen minden egyes érdekelt vállalat, de az is, 
hogy a minden bizonnyal eltérő meglévő  
adatok egyeztetése még az adatok beadása 
előtt megtörténhessen. Ezzel nagymérték
ben egyszerűsödik az ügynökség és majd a 
helyi hatóságok feladata. Ugyanilyen 
előny, hogy az egy-egy vegyületre vonat
kozó felhasználásokat -  amennyiben ezek 
közismertek, pl. hogy a butil-acetát fes
tékoldó szer -  jó l meg lehet határozni, 
ezekből kategóriákat is lehet képezni és 
igen alapos és pontos útmutatást lehet adni 
a biztonsági adatlapban, hogy miként járja
nak el a felhasználók. Ez nagy segítség a 
kisvállalkozásoknak, ahol az adatlapok
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mékeit. Az Akzo Nobel Magyarországon a 
második legnagyobb forgalmú vállalat a 
festékpiacon, legnagyobb riválisuk a Tri- 
lak.

Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Magyarországon tavaly nyárra készült el a 
veszélyes üzemek listája. Hazánkban 46 
olyan veszélyes üzem működik -  többek 
között a BorsodChem, a TVK és a MÓL -, 
ahol a tárolt anyagok mennyisége megha
ladja a felső küszöböt, 64 üzem pedig az al
só küszöbértéket képviseli.

K.Gy.

készítése -  valljuk be -  eddig gyerekcipő
ben járt, és a felhasználóknak, akik színvo
nalas eligazítást kapnak a biztonságos fel
használási módokról.

Természetesen a közös bejegyeztetés 
nem jelenti azt, hogy bárkinek ki kell adnia 
olyan felhasználási területeket, melyek a 
saját üzleti titkát jelentik: ezt mind az ere
deti REACH-ben, mind az OSOR-ban csak 
közvetlenül a hatóságnak kell tudomására 
hozni külön-külön minden bejelentőnek. 
Még arra is lehetőség van, hogy egy-egy 
anyag gyártója ne jelenjék meg ezeken az 
információcsere fórumokon: mind az 
OSOR, mind a REACH lehetővé teszi, 
hogy a gyártó/importáló cég adatai is csak 
a hatóságnak kerüljenek benyújtásra.

A második félévben folytatódik -  hol
land elnökség mellett -  az EU Tanács mun
kabizottságában a REACH további tárgya
lása, melyre a magyar küldöttség továbbra 
is a hazai vélemények integrálásával és a 
hazai igények maximális figyelembevéte
lével készül. A döntésre a Tanács és az ősz
szel összeülő és már a magyar képviselőket 
is foglalkoztató Európai Parlament közö
sen jogosult.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
European Chemical News augusztusi szá
ma (augusztus 2-8, 24. oldal) már „hivata
losan” angoEmagyar javaslatnak nevezi ezt 
a REACH működését megkönnyítő javas
latot.

K.Gy.
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Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése 
Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában

FP6-2004-
LIFESCHIHEALTH-5

Tematikus pályázati felhívás az „Élet
tudományok, genomika és biotechnológia az 

egészség szolgálatában” területen
2004. november 16. 540 millió euró

Az információs társadalom technológiái
FP6-2002-IST-C Future and emerging technologies Folyamatos 2004. december 31-ig 60 millió euró

2004/S 108-089076 Felhívás érdekeltség kinyilvánítására: 
Bizonyos szolgáltatások nyújtása 2007. február 14.

2003/S 90-079940
Felhívás érdekeltség kinyilvánítására: Az 1ST 
program igazgatóságaiban felmerülő külön

böző feladatok támogatásának ellátására
2006. április 27.

Aeronautika és űrkutatás

FP6-2004-Hydrogen-2

Tematikus pályázati felhívás: A kutatási 
együttműködés, értékelés és ellenőrzés támo

gatása egy közösségi hidrogén
kezdeményezés definíciós fázisához történő 

hozzájárulásként

2004. december 8. 4,5 millió euró

FP6-2004-Hydrogen-1

Tematikus pályázati felhívás a hidrogén és 
üzemanyagcellák komponensfejlesztése és 
rendszerintegrációja közlekedésre és egyéb 

alkalmazási területekre

2004. december 8. 35 millió euró

FP6-2004-TREN-3

Periodikus pályázati felhívás az „aeronautika 
és űrkutatás”, a „fenntartható energetikai 

rendszerek” és a „fenntartható felszíni 
közlekedés” területén

2004. december 8. 252 millió euró

Élelmiszerminó'ség és -biztonság

FP6-2004-FOOD-3-B

FP6-2004-FOOD-3-C

Tematikus pályázati felhívás az „Élelmiszer
minőség és -biztonság” területen 

Tematikus pályázati felhívás az „Élelmiszer
minőség és -biztonság” területen

2005. február 8. 

2005. szeptember 7.

59 millió euró 

5 millió euró

Fenntartható fejlődés, globális változások és az ökoszisztéma

FP6-2004-Hydrogen-2

Tematikus pályázati felhívás: A kutatási 
együttműködés, értékelés és ellenőrzés támo

gatása egy közösségi hidrogén
kezdeményezés definíciós fázisához történő 

hozzájárulásként

2004. december 8. 4,5 millió euró

FP6-2004-FIydrogen-1

Tematikus pályázati felhívás a hidrogén és 
üzemanyagcellák komponensfejlesztése és 
rendszerintegrációja közlekedésre és egyéb 

alkalmazási területekre

2004. december 8. 35 millió euró

FP6-2004-TREN-3

Periodikus pályázati felhívás az „aeronautika 
és űrkutatás”, a „fenntartható energetikai 

rendszerek” és a „fenntartható felszíni 
közlekedés” területén

2004. december 8. 252 millió euró

A nemzetközi együttműködés támogatására irányuló speciális intézkedések

FP6-2002-INCO-
DEV/SSA-1

Speciális támogatási akciók a fejlődő orszá
gok számára

2005. március 7. 
2005. szeptember 7.

2006. március 6.
1 millió euró

FP6-2002-INCO-
MPC/SSA-2

Speciális támogatási akciók a mediterrán 
partnerországok számára Ua. 0,6 millió euró
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A nemzetközi együttműködés támogatására irányuló speciális intézkedések

FP6-2002-INCO-
WBC/SSA-3

Speciális támogatási akciók a Nyugat-Balkán 
országai számára

2005. március 7. 
2005. szeptember 7.

2006. március 6.
0,6 millió euró

FP6-2002-INCO-
Russia+NIS/SSA-4

Speciális támogatási akciók Oroszország és a 
többi szovjet utódállam számára

Ua. 0,6 millió euró

FP6-2002-INCO-
COMultilatRTD/

SSA-5

Speciális támogatási akciók a nemzeti kutatási 
politikák és tevékenységek multilaterális 

koordinációj ához
Ua. 0,6 millió euró

A tevékenységek koordinálásának támogatása
FP6-2002-ERA-NET- 

1-CA-SSA 
(all call dates)

A nemzeti vagy regionális szinten végzett 
kutatási tevékenységek koordinálásának és 

együttműködésének támogatása

2005. március 2. 
2005. október 4.

2004- re 71 millió euró
2005- re 58,6 millió euró

A kutatási és innovációpolitikák koherens kialakítása

2003/S 128-114412

Call for expression o f interest, under public 
procurement rules prior to using restricted 

procedures, for individuals or organizations to 
assist with specific aspects o f work under the 
Sixth Framework Programme for RTD for the 

implementation of the specific programme 
Integrating and Strengthening the European 
Research Area activity on Support for the 
coherent Development o f Research and 

Innovation Policies

2006. március 26.

Kutatás és képzés nukleáris területen (Euratom)

Euratom Call Open

Speciális támogatási akciók, nemzetközi hoz
záférés a nagy infrastruktúrákhoz, akciók az 
emberi erőforrás mobilitásának fejlesztésére 
és támogatására az „Euratom Research and 
Training Programme on Nuclear Energy" 

keretében

2005. április 12.
2005. október 11.
2006. április 11.

1,5 millió euró beküldési 
időpontonként

A pályázati felhívások a CORDIS adatbázisnak a 6. Keretprogramot ismertető honlapján, a http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm címen keresztül érhetők el.
Búzás Ilona -  Heilingbrunner Klára 

BME OMIKK

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Műanyag és Gumi

(41. évfolyam, 6. szám, 2004. június) 
Nemes Sándor: A gumiipar Közép- és 

Kelet-Európábán
Leenaers, Joeri: N emzetközi Anyag 

Adatbázis rendszer -  IMDS
Balázs Gábor: Gumiabroncs hulladé

kok hasznosítása, az unió követelményei, 
valamint az ezek teljesítése érdekében ki
alakított megoldások

Thury Péter -  Bíró Szabolcs -  Bartha 
László: Gumiőrleménnyel módosított bitu
menek

Cardinet, Claude: Biztonságos élelmi
szer-ipari gumitermékek és az EU

K osaras Csabáné: A  hulladékká vált 
járművekkel kapcsolatos szabályozás 

Hadüzenet a gumiabroncs-hulladékok
nak (interjú dr. Samay Gézával)

Sándor Gáborné: A  kiselejtezett gép
járm űvekről szóló 2000/53/EK irányelv 
honosításnak feladatai

A Beta-Roll Holding múltja és jelene 
Perényi Ágnes: G umihulladékok és 

másodnyersanyagok hasznosítása

Membrántechnika

(V ili. évfolyam, 2. szám, 2004. május) 
Rektor A. — Koroknál B. -  Bélafiné 

Bakó K.: Gyümölcslevek koncentrálása 
membrános műveletekkel

M em brántechnikai K onferencia’04. 
Felhívás és jelentkezési lap 

Műszaki Kémiai Napok’04 
Az idei Nyári Egyetemen való részvé

telre meghirdetett pályázati felhívás ered
ményhirdetése 

Hírek, tallózó
Közelgő mem brános konferenciák, 

kurzusok

Középiskolai Kémiai Lapok

(31. évfolyam, 3. szám, 2004. június) 
Versenyhíradó (Rovatvezető: Kecskés 

Andrásné)
Tóth Judit: Az Irinyi Verseny döntője 

tanári szemmel
Halász Gábor: Az Irinyi Verseny dön

tője tanulói szemmel

XXXVI. Irinyi János Középiskolai Ké
miaverseny Döntő 2004.

A versenyen résztvevő pedagógusok 
A feladatsor
A verseny díjai és díjazottjai 
A XXXVI. Irinyi János Kémiaverseny 

döntőjének végeredménye
Gondolkodó (Rovatvezető: Magyarfal

vi Gábor)
Róka András: „Miért?”
Igaz Sarolta: Feladatok kezdőknek 
M agyarfalvi Gábor: Feladatok hala

dóknak
Kémia idegen nyelven (Rovatvezető: 

Vöcsey Zsuzsa)
Műhely (Rovatvezető: Tóth Zoltán) 
Dobóné Tarai Éva: Tanulói elképzelé

sek az anyag részecske természetével kap
csolatban

Naprakész (Rovatvezető: Kovácsné 
Csányi Csilla)

X. Országos Diákvegyész Napok 
Bemutatkozik a Bolyai Kollégium

mkl360 2004. 59. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM



Chem
EXPO

2005
április
19-22
HUNGEXPO
BUDAPESTI
VÁSÁRKÖZPONT

Az elemi kiállítás
A Chemexpo Közép-Kelet-Európa 
legátfogóbb vegyipari és műanyag- 
ipari rendezvénye, amely a vegyipar, 
a műanyagipar és korrózióvédelem 
minden területét lefedi.
Kiállítóként Önnek is ott a helye!

Tematika: vegyipar • m űanyagipar 
• gumiipar • korrózióvédelem • környezet- 
védelem, biztonságtechnika • biotechno
lógia • minőség-biztosítás • engineering, 
K+F, szakirodalom, információ, oktatás

További információ:
HUNGEXPO Rt., 1441 Budapest, Pf. 44.
Tel.: 263-6247, 263-6063, fax: 263-6092 
www.chemexpo.hu, chemexpo@hungexpo.hu
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A  m a g y a r  k é m ik u s o k  la p j á n a k  m é d i a a j á n l a t a  2 0 0 4 .  é v r e

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 2004-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 hirdethetőfelület 

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 2004-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 m egjelenéskor kedvezm ényt 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 meg

egyezik 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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200 éves a morfin
74 éves a Kabay-féle magyar morfingyártás

Bevezetés

Gyakran olvashatjuk, számtalan
szor hallhatjuk, hogy tehetséges 
feltalálók sokszor milyen nehézsé
gek árán érik el eredményeiket és 
van úgy is, hogy életükben nem 
kapják meg a megérdemelt elisme
rést.

Mégis csodálkozunk néha azo
kon a hasonlóságokon, amelyeket 
egyes kutatók életútjában találunk 
még akkor is, ha más korokban, 
vagy más országokban éltek.

Meglepődhetünk akkor is, ha a 
mindmáig leghatásosabb fájdalom- 
csillapító, a morfin felfedezőjének,
Friedrich Wilhelm Sertürnemek és 
az ipari gyártás magyar módszere 
megvalósitóinak, a Kabay házas
párnak életpályáját tekintjük át.

Mind a német felfedező, mind a 
magyar tudós házaspár nagyon fia
talon kezdte kutatómunkáját lénye
gében hasonló témában, a gyógy
szerkémia területén. A nehéz anyagi körülmények, a 
hiányos felszerelés, a megnemértés, a szakmai körök gán- 
csoskodása azonban nem tudták megakadályozni, hogy 
nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket érjenek el. 
Az elismerés is megérkezett, igaz, hogy későn és Kabay 
János esetében jóvátehetetlenül nagyon későn.

200 éves a morfin

Kétszáz évvel ezelőtt fedezték fel a morfint, az ópium leg
jelentősebb alkotórészét.

Friedrich Wilhelm Sertürner gyógyszerészsegéd, aki 
éppen befejezte tanulmányait, 1804-ben Padernbornban 
megelemezte az ópiumot és ennek során izolálta annak 
legfontosabb hatóanyagát. A felfedezés időpontját több 
szerző különbözőképpen adja meg, de a körülmények rész
letes tanulmányozása után G. Kerstein és K. Meyer egyér
telműen 1804-re teszi [1]. Sertürner 57 kísérletének döntő 
részét ekkor végezte. Eredményeiről 1806-ban a Journal 
dér Pharmacie 14. kötetében számolt be [2]. A kísérletek 
részletezésére itt nincs módunk, teljes anyaga a Magyar 
Vegyészeti Múzeum dokumentációs gyűjteményében 
megtalálható [3]. Vizsgálatainak indítóoka az volt, hogy a 
gyógyszertárból fájdalomcsillapításra kiadott ópium hatá
sa ugyanolyan mennyiségek esetén is különbözött az ópi-

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

um fajtájától függően. A rendelke
zésre álló eszközökkel végzett fel
tárás, majd ammóniás és savas ke
zelés után csapadékot kapott, 
amelyet tovább tisztított. Az újabb 
feloldások és kristályosítások után 
megfelelően tisztított anyag, az 
ópium most már szabályozhatóan 
adagolható hatóanyag volt. Ezt a 
hatóanyagot tíz évvel később, kí
sérleteinek megismétlése után ne
vezte el „morfiumnak” [4].

F. W. Sertürner 1783-ban Neu- 
hausban született. Apjához hason
lóan földméréssel szeretett volna 
foglalkozni, de apja korai halála 
miatt ezt nem valósíthatta meg, így 
gyógyszerésznek tanult a közeli 
Padernbornban. Vizsgái után köz
vetlenül az ópium vizsgálatával 
kezdett foglalkozni, amely 1804- 
ben már eredményhez is vezetett. 
Eredményeit azonban nem ismer
ték el, publikációjának jelentőségét 
nem ismerték fel, így felfedezése 

mintegy 10 évre feledésbe merült. Eközben másik városba, 
Einbeckbe került, ahol később saját gyógyszertárat nyitott. 
A napóleoni, szabad vállalkozást lehetővé tevő törvények 
megszűnése után emiatt hosszú és súlyos jogvitákba keve
redett.

Kutatásait csak később folytathatta, de az 1816-ban 
megismételt kísérleteiről szóló publikációját már elisme
rés fogadta. Franciaországban Gay Lussac folyóirata, az 
Annales de Chimie et Physique közölte fordítását 
1817-ben. Németországi elismerése sem késett sokáig, 
publikációja alapján megkapta a filozófia doktora címet.

Sokoldalú tevékenysége mellett (foglalkozott többek 
között a kolera okainak kutatásával is) sok keserűséget 
okoztak neki a francia kémikusok által provokált prioritási 
viták. Az ellenségeskedésnek a Francia Tudományos Aka
démia döntése vetett véget azzal, hogy elismerte Sertürner 
elsőbbségét a morfin felfedezésében.

Sertürner ennek ellenére az emberekkel szemben bizal
matlan különcként hunyt el 1841 februárjában.

A Kabay-féle magyar morfingyártás

Kabay János 1934. márciusában fogalmazott kéziratának 
egyik fejezetében az alábbiakat írja: „A morfin és társalka
loidoknak az előállítására régen kerestek egy módszert, 
hogy közvetlenül a növényből, tehát az ópiumnyerés kike
rülésével tudják előállítani, vagyis közvetlenül a máknö
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vényből. Az én eljárásom, mely több országban lett szaba
dalmazva, volt az első, mely ezt a kérdést gyárüzemileg 
megoldotta” [5].

Az idézett rész azóta különböző fonnában nagyon sok 
közleményben, kéziratban fordul elő és csak néhány olyan 
írás akad, amely kiegészíti.

így például ifjabb Kabay János könyve, amely először 
Ausztráliában jelent meg angolul 1990-ben [6], majd 
1992-ben fordították le magyarra és adták ki az Alkaloida 
Vegyészeti Gyár Rt. gondozásában. Néhány sor a könyv
ből: „Évekkel később Kabay Jánosné naplójában leírta, 
hogy János a szabadalmat kettőjük nevében szándékozta 
bejelenteni, hogy a felesége is részesüljön a felfedezés ér
demében. O azonban nem fogadta ezt el, mondván, hogy 
csak asszisztense volt és a jegyzeteket vezette” [7].

A Magyar Vegyészeti Múzeum őrzi az Alkaloida Rt.-tői 
a múzeumba került, mintegy 1 200 tételből álló hagyaté
kot. A levelezésekből, a nyersanyag és késztermék elemzé
sekből, a közös kísérleti naplókból, a gondosan megrajzolt 
technológiai folyamatábrákból, a Népszövetségnek Kabay 
János halála után megküldött írásos jelentésből, amely a 
mákszalma morfintartalmának meghatározásáról szól, 
egyértelmű számunkra, hogy Kabay Jánosné Kelp Ilona 
férjének egyenrangú munkatársa volt. Nem követhetünk el 
hibát akkor, ha a magyar morfingyártási módszer megalko
tójának a Kabay házaspárt tekintjük. Kelp Ilona emellett a 
sokszor igen nehéz körülmények között is gondoskodott a 
családról, a felnövekvő két gyermekről és hű támasza volt 
Kabay Jánosnak.

A körülmények valóban igen nehezek voltak, hiszen a 
világgazdasági válság éveiben, az ipari centrumoktól távol 
kellett egy vadonatúj technológiát létrehozni, amelynek a 
megvalósíthatóságát sokszor a tudományos körök képvise
lői is kétségbe vonták. A szakmai munkát a gépészeti ter
vezéstől a félüzemi, üzemi megvalósításig teljes egészé
ben a házaspár végezte, segítséget csak egyes admi
nisztrációs teendőikhez kaptak.

A gyártási folyamat részletes leírásánál a szakirodalom
ra és korábbi közleményünkre utalunk [8], amely részlete
sen ismerteti a morfingyártás mindkét alapeljárását, 
ábrákat mutat be a termelőüzemről, többek között a tech
nikai kuriózumnak számító -  és sajnos időközben meg
semmisült -  betonáztató és extrakciós kádakról. A gyár is
mertetéséhez és a Kabay házaspár által kidolgozott kétféle 
eljárás összehasonlításához a Népszövetség 1934-ben ké
szített anyagára hivatkozunk [9].

Memorandum, az „Alkaloida" Rt. (Büdszentmihály, 
Magyarország) gyár által kifejlesztett eljárásról, amely 
morfint és más ópium alkaloidokat közvetlenül száraz 
máknövényből (mákszalmából) állít elő. Genf, 1934. má
jus 9.

Az Alkaloida Rt., amelyet 1927-ben Kabay János 
gyógyszerészvegyész találmányának ipari hasznosítására, 
az ópium alkaloidok máknövényből való előállítására ala
pítottak olyan vállalat, amelyben a magyar állam részt vál
lal.

A legfontosabb részvényesek a Királyi Magyar Mező- 
gazdasági Minisztérium és a Kabay család. A Mezőgazda

mkl

sági Minisztérium képviselteti magát a menedzsmentben 
és a vállalat ellenőrző bizottságában. Általános felügyele
tét a Belügyminisztérium látja el, műszaki felügyeletével a 
kormány szakértőjeként Augusztin Béla professzort, a Ki
rályi Magyar Gyógynövény Kísérleti Állomás igazgatóját 
bízták meg.

Az állami részt a vállalat profitjából a magyar mező- 
gazdaság hasznára irányozzák elő kivéve, ha a vállalat bő
vítéséhez, vagy műszaki berendezéseinek javításához 
szükséges.

Az ópium alkaloidok kinyerésére a vállalat két eljárást 
szabadalmaztatott: az ún. „zöld eljárást” és a „száraz eljá
rást”.

Zöld eljárás:
A nyersanyag ekkor a zöld máknövény, amelyet rövid

del a virágzás után levágnak és azonnal kipréselnek. 
A morfint és a többi ópium alkaloidot a kipréselt léből nye
rik. A növényt más célra nem használhatják, ennek követ
keztében a nyersanyag ára magas. A zöld növény feldolgo
zása nagyon rövid időre korlátozódik (két-három hét), 
amíg a növény friss. A mák virágzás után nem sokáig ma
rad zöld, létartalma gyorsan csökken. Nem lehet a zöld nö
vényt tárolni, vagy rövid idő alatt elegendő, gazdaságosan 
feldolgozható préslét összegyűjteni.

Lehetetlen továbbá a zöld növény szállítása is, mivel a 
vágás után rögtön ki kell préselni.

A vállalat 1932 végére teljesen felhagyott a „zöld eljá
rással”, helyét a „száraz eljárás” vette át.

Száraz eljárás:
Ebben az esetben száraz növényi részekből áll a nyers

anyag (mákszalma, szecska), amely az érett mákból a sze
mek kicséplése után marad. Mindeddig ezt értéktelen 
anyagként kezelték, vagy esetenként néhány éves tárolás 
után gyenge minőségű trágyaként használták.

Ennek az eljárásnak az előnyei a „zöld eljárással” ösz- 
szevetve az alábbiakban összegezhetők:

1. Új bevételi forrást jelent a mezőgazdaság számára. 
A nyersanyag hulladékanyag, amelyet mindeddig értékte
lennek, vagy csaknem értéktelennek tekintettek.

2. A gazdasági hasznosítás teljes. A máktermés fo
gyasztható, a szemekből olaj nyerhető, a szalmából ópium 
alkaloidok állíthatók elő. A mák a drágább termékek közé 
tartozik, ára növekedhet.

3. Az eljárás folyamatos gyártást tesz lehetővé. A mák
szalma feldolgozása gyakorlatilag egész évben végezhető, 
mert a nyersanyag könnyen tárolható, és az ország legtávo
labbi részéből szállítható. Tárolása ugyanolyan, mint a kö
zönséges szalmáé. A szállítás nem zavarja a sürgős mező- 
gazdasági munkát, mivel elhalasztható a fontosabb 
munkák befejezéséig.

4. A nyersanyag-feldolgozás rövidebb, egyszerűbb és 
olcsóbb a drága gépek elhagyásával. Szükségtelenné vál
tak a préselésnél használt berendezések.

Kabay János 1896. december 27-én született Büdszent- 
mihályon (ma: Tiszavasvári). A hajdúnánási református
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gimnáziumban érettségizett. 1915-ben beiratkozott a 
József Nádor Műegyetem Gépészmérnöki Karára. Tanul
mányait a világháború miatt megszakította. A háború befe
jeztével rövid mezőgazdasági, majd gyógyszerész-gyakor
noki munka után a Tudományegyetemre iratkozott be, ahol 
1923-ban gyógyszerészi oklevelet szerzett. Bátyjának, 
Kabay Péternek hajdúnánási gyógyszertárában kezdett el 
dolgozni. Augusztin Béla meghívására a Gyógynövény Kí
sérleti Állomáson helyezkedett el. Itt ismerkedett meg 
Kelp Ilona vegyészdoktorral, akit 1925-ben feleségül vett. 
1925. május 1-jén nyújtotta be első szabadalmát a zöld 
máknövényből való morfin-előállításra. 1927-ben testvé
reivel, Kabay Péterrel és Józsefiéi Büdszentmihályon 
megalapította az Alkaloida Vegyészeti Gyárat. 1931 no
vemberében nyújtotta be második szabadalmát, amelynek 
alapján új üzemi eljárást dolgozott ki a morfin előállításá
ra száraz mákszalmából. 1934-ben a Népszövetség Kábí
tószer Ellenőrző Bizottsága meghívta, hogy Genfben is
mertesse módszerét, és eljárást dolgozzon ki a száraz 
növény morfintartalmának meghatározására. 1936. január 
29-én hunyt el műtét utáni fertőzés következtében.

Kelp Ilona 1897. szeptember 27-én született Kassán. 
Apja korai haláláig családja Kassán élt, itt végezte elemi 
iskoláit. Nehéz anyagi helyzetük miatt Kelp Ilona 15 éves 
korától a Földművelésügyi Minisztériumban ímokosko- 
dott, a gimnáziumot magánúton fejezte be, 1918-ban érett
ségizett. Tanulmányait a Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta és summa 
cum laude minősítéssel végezte el. Kiváló professzorai vol
tak: Winkler Lajos, Buchböck Gusztáv, Hevesy György, 
'Sigmond Elek, Eötvös Loránd. Kitűnő eredményei elis
meréseként rendkívüli hallgatóként bejárhatott a Műegye
temre -  ahol akkor még csak férfi hallgatók voltak -  és 
Zemplén Géza előadásait látogatta. 1921-ben diplomázott, 
disszertációja a bakelit összetételéről és annak alkalmaz
hatóságáról szólt [10].

Az egyetem után három évig a Magyar Királyi Állat- 
élettani és Takarmányozási Kísérleti Állomáson helyezke
dett el segédvegyészként. 1924 szeptemberében a Gyógy
növény Kísérleti Állomás meghívását fogadta el. Itt 
találkozott Kabay Jánossal, és 1925-ben összeházasodtak. 
Két gyermekük született, 1926-ban János, 1927-ben Ilona.

Kabay János halála után Kelp Ilona fejezte be megkez
dett kutatásaikat és az eredményeket ő publikálta „Morfin 
meghatározása mákszalmában Kabay János módszerével” 
címmel.

1948-ban az Alkaloida államosítása után családjával 
együtt először Ausztriába, majd 1950-ben Ausztráliába 
távozott. 1970. június 10-én hunyt el Sidneyben. Hamvait 
hazaszállították és férje mellett helyezték örök nyugalomra.

A morfint a XIX. század elején, a napóleoni háborúk 
idején fedezték fel. Az ismeretek bővülése folytán a tudo
mányos kutatás mégis minden területen fellendülőben 
volt. A kémikusok például egymással versengve igyekez
tek felfedezni a legkülönfélébb növényi hatóanyagokat.

A morfingyártás magyar módszerének kidolgozása a 
XX. század első harmadában egy vesztes világháború után 
a nagy világgazdasági válság kellős közepére esett. A ha
zai vegyipar és gyógyszeripar fejlődése mégis megkezdő
dött, mert az igazi tehetség mindig keresi a megújulást és a 
veszteségek pótlásának módjait. Ugyanakkor nem feled
kezhetünk meg a kiváló hazai oktatók és oktatási intézmé
nyek hatásáról sem.

Ez az újabb párhuzam teheti aktuálissá közleményün
ket, amelyben a XXI. század elején, a morfin felfedezésé
nek 200. évfordulóján három rendkívüli fiatal kutatóra em
lékeztünk.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Próder István: 200 éves a morfin, 74 éves a Kabay-féle magyar 
morfingyártás
A közlemény ismerteti három fiatal kutató életútját és eredmé
nyeit, akik a morfin felfedezésén és magyarországi gyártásán 
munkálkodtak.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 361 (2004)] 

SUMMARY

Próder The Morphine was Discovered 200 Years Ago, the 
Morphine Manufacturing Process of Kabay is 74 Years Old
The paper describes the path o f life and the scientific accomplish
ments o f  three young researchers who were engaged on the isola
tion and the Hungarian manufacturing process o f morphine.
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Műszaki tervezés, mint a korróziót megelőző lehetőség

Bevezetés

A kutatók nagy része úgy jellemzi a korróziót, mint általá
ban a szerkezeti anyagok, különösképpen pedig a fémek 
és ötvözetek elváltozását a környezeti hatások következté
ben. Ez az elváltozás lehet részleges, teljes vagy az anya
gok tulajdonságainak olyan mértékű megváltoztatása, 
mely lehetetlenné teszi további felhasználásukat. A korró
ziót helytelenül úgy is értelmezik, mint a fémek kopását 
vagy egyes szerkezetek és építmények tönkremenetelét.

Bár a korrózióvédelem napról napra fejlődik, megálla
pítható, hogy nem lehet megakadályozni a korrózió által 
okozott anyagi veszteséget. A számos kiváló korrózióvé
delmi technológia ellenére, a fémek oxidokká vagy más, 
kis energiatartalmú vegyületté alakulnak át, és ez a folya
mat nehezen akadályozható meg.

Pontos adatok nincsenek és nem is lehetnek a korróziós 
károkról, ezért a rendelkezésre álló adatok gyakran vitat
hatók. Sokszor túlbecsültek, másszor erősen alábecsültek. 
Jelentős többletköltséget jelentenek a korrodálódott és 
helyettesített szerkezetek, a karbantartásra felhasznált 
anyagok, ipari kapacitások kiesése, termékveszteségek és 
termékszennyeződések, a túlméretezés, valamint a beren
dezések periodikus felülvizsgálata [1].

A korrózióvédelem már a rajzasztalon kezdődik, azaz 
ebből a szempontból az alapvető döntéseket (alapanyag, 
forma, védőbevonat megválasztása) a tervezőnek kell 
meghoznia. Megfelelő konstrukciós és gyártási módozatok 
figyelembevételével sok korróziós kár megelőzhető vagy 
csökkenthető.

A korrózióvédelem szempontjából megfelelő tervezés 
(szerkesztés) gyakran magasabb költségeket eredményez, 
mint a gyártás szempontjából egyszerűbb megoldás. Fi
gyelembe kell azonban vennünk, hogy a korróziós károk 
javításokkal és korlátozott rendeltetéssel óriási utólagos 
kiadásokat vonhatnak maguk után.

A tárgyalt témakörben Sólyomvári Károly és Lábodi 
Imre kitűnő közleménye jelent meg a Magyar Kémikusok 
Lapjában [4]. Jelen dolgozat bizonyos mértékben erre 
épülve, az abban foglaltak ismétlését elkerülve néhány új, 
kizárólag az alkalmazó vegyész szempontjából fontos, 
könnyen alkalmazható módszereket mutat be a felhasználó 
érdekében.

Elvi meggondolások

A fémkorrózió problémái nem egyszerűsíthetők le megfe
lelő ellenálló szerkezeti anyag kiválasztására, hanem fi
gyelembe kell venni minden előrelátható kémiai, fizikai és
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mechanikai tényezőt, ami befolyásolhatja a fém/közeg 
rendszert. Ezek a tényezők külszíni igénybevétel esetében 
egyfelől magukba foglalják a különböző klímaterületek 
természeti tényezőit (hegyi, tengeri, sík övezet), mint pl. a 
fémek erózióját okozó szél, az atmoszférikus nedvesség, a 
napsugárzás, a hőmérsékletváltozás és azok a korróziós 
ágensek, amelyek az ipari tevékenység során jutnak a le
vegőbe [2, 3].

A korróziós károk megelőzésében és elhárításában 
egész sor eljárás alkalmazható, amelyek közül a legjelen
tősebbek az anyagok megfelelő kiválasztása, hatásos felü
letvédő technológiák alkalmazása (fémleválasztás kémiai 
és elektrokémiai úton, konverziós bevonatok kialakítása, 
anódos oxidáció, foszfátozás, kromátozás, fizikai-gázfázi
sú fémleválasztás PDV, ill. CDV eljárásokkal, termokémi- 
ai eljárások stb.), korróziós inhibitorok használata, elektro
kémiai védelem (katódos és/vagy anódos), minél 
egyszerűbb alakú alkatrészek megvalósítása, berendezé
sek optimális tervezésének feltételei stb.

A korrózióvédelem megvalósítható egyszerűbb formá
ban is, az alkatrészeknek megfelelő, ésszerűen kialakított 
felületet biztosítva. Ez a tervezés, amely az alapvető dön
téseket hozza meg, az alapanyagot, az alkatrész formáját és 
a védőbevonat megválasztását írja elő. Már a tervezés idő
szakában el kell dönteni, hogy a gyártmánnyal szemben tá
masztott követelmények és a szállítás, tárolás, felhasználás 
klímája megfelelnek-e az elvárásoknak vagy sem. Tehát a 
szerkezeti anyagok károsodásának egy része konstrukciós 
eszközökkel megelőzhető, a felületvédelmi technológiák 
ésszerű megválasztásával pedig elhárítható vagy csökkent
hető. Alapvető műszaki érdek, hogy a gyártmány felület
védelme minden alkatrésznél azonos színvonalon tervezett 
és kivitelezett legyen. Nagyon fontos ugyanakkor a beren
dezések karbantarthatósága, javíthatósága, a szétszerelhe- 
tőség nélküli felülvizsgálhatósága, valamint a könnyű ja
víthatósága. Ezek szavatolják a gépek, berendezések 
üzemképességét és üzembiztonságát [4].

A következőkben a fentiek figyelembevételével néhány 
olyan tervezői megoldást mutatunk be a készülék- és gép
gyártás területéről, valamint néhány speciális esetet, amely 
a korróziót megakadályozza vagy legalább csökkenti, és 
ahol a korrózió jelenségét számításba kell venni a tervezés 
kezdetétől egészen a megvalósításig.

Alkatrészek védelme 
nedves klímaterületen

Az atmoszférikus korrózió csak nedvesség jelenlétében 
megy végbe. Olyan fémalkatrészeknél és szerkezeteknél, 
amelyek ismétlődően eső- vagy kondenzvíz hatásának 
vannak kitéve, elvezető nyílásokat, réseket kell alkalmaz
ni, amelyek a nedvességet elvezetik, esetleg bizonyos le-
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folyókat szükséges közbeiktatni, amelyek megszün
tetik a nehezen karbantartható helyeket, amelyek
ben a víz összegyűlhet (1. ábra) [5].

Sok esetben megfelelő szellőzés elegendő a köny- 
nyen nedvesedő helyek megszüntetésére. Például a 
gépjármű-karosszériák korróziója gyakran az ajtók
nál kezdődik, ahol ezek belsejében a nedvesség ösz- 
szegyűlik és korróziót indít el. A fémszerkezeteken 
található keskeny rések, nyílások, térközök komoly 
problémákat okozhatnak. Egyfelől korrózióvédel
mük és időnkénti ellenőrzésük nehezen valósítható 
meg, másfelől igen kedvező feltételeket jelentenek az 
atmoszférikus nedvesség lecsapódásához. A képző
dött folyadékréteg az elektrokémiai korrózió kialaku
lását segíti elő.

Ilyen felületek kialakítását már a tervezési sza
kaszban el kell kerülni. Olyan esetekben, amikor ez 
nem lehetséges, ezeknek a felületeknek védőréteggel 
való ellátását és hozzáférhetőségüket feltétlenül meg 
kell oldani az időszakos vizsgálatokhoz.

Festékbevonatok alkalmazásakor két fém alkat
rész között javasolt távolság 45 mm vagy pedig a 
magasság legkevesebb 1/3-a (2. ábra).

Ugyanilyen meggondolások alapján lehet eljárni hen
ger alakú tartályok vagy berendezések esetén. A tartályo
kat úgy kell megtervezni, hogy teljesen kiüríthetőek legye
nek a karbantartó munkálatok idejére vagy hosszan tartó 
működésképtelenség esetén. Ezenkívül el kell kerülni, 
hogy a víz összegyűljön és megmaradjon a tartályok alatt. 
Ezt az állapotot mutatja be a 3. ábra [6, 7].

A folyadékok áramlásának helyes megítélése csökkent- 
heti az eróziós korrózió és a kavitációs korrózió veszélyét. 
Vízvezetékcső ívének az átmérővel vagy háromszor na
gyobbnak kell lennie (4. ábra) [8].

A terhelés egyenetlen megoszlása az alkatrészben érzé
kenyen befolyásolja a terhelés alatti korróziót. Ez az alkat
rész geometriájától függ többek között (5. ábra).

Szétszerelhető alkatrészek esetében a szerkezetek kivi
telezésénél két különböző fém érintkezése galvánelem ke
letkezéséhez vezet, előidézve a kevésbé nemesfém gyorsí
tott korrózióját. A két fém között keletkezett 50 mV 
potenciálkülönbség már elegendő az elektrokémiai korró
zió megindulásához. A két fém érintkezése miatt létrejövő 
elektrokémiai korrózió elhárítására gyakorlati eljárás a vil
lamos szigetelők alkalmazása, 
amelyekkel a kérdéses fémeket 
egymástól elválasztják (6. ábra).

Olyan berendezéseknél, ahol 
nem lehetséges a különböző fé- r 
mek villamos szigetelése, olcsó 
és könnyen karbantartható alkat
részeket alkalmaznak (7. ábra).

Az 1. táblázat néhány, a fenti 
célokra felhasználható, galvani- 
kus védelmet biztosító csereal
katrész anyagát tünteti fel.

Hegesztett kötéseknél a kor
rózió elhárítása érdekében a ter
vezőnek négy alapvető szem
pontból kell kiindulnia:

a) b) Kifolyás c)

d) e)

h)

1. ábra. Példák az alkatrészek elfogadható és elfogadhatatlan kialakítására 
a) elfogadhatatlan festés szempontjából; b) elfogadható; c) ajánlatos; 

d) elfogadhatatlan; e) elfogadható; f, g, h) meg kell oldani a folyadék elvezetését 
és a zárt terek tömítését; g) elfogadhatatlan; h) elfogadható

-  előkészítés és korrózióvédelem hozzáférhetősége;
-  üzemelés alatt összegyűlt nedvesség elvezetése és 

szellőztetése;
-  szennyeződések összegyűjtésére alkalmas helyek el

kerülése és a repedések elhárítása;
-  megfelelő hozzáférhetőség a karbantartás megköny- 

nyítésére, és a minél egyszerűbb ellenőrzés lehetővé tétele 
minden olyan felületen, ahol a védőbevonatokat néha fel 
kell újítani.

A tervezőnek vigyáznia kell arra is, hogy elkerülje a le
záratlan vagy a tömítetlen szélű felületeket, ahol lehetővé 
válik a korróziókeltő anyagok behatolása. Ezeken a helye
ken a korrózió termékei egyes esetekben terjedelmesebbek, 
mint az a fém, amelyből származnak. így jelentős nyomás 
alakul ki, amely súlyos szerkezeti rongálódást okozva meg
gyorsítja a korrózió kialakulását (8. ábra) [9].

Olyan esetekben, amikor hegesztett kötés kialakítása 
szükséges, a felhasznált fémnek nemesebbnek kell lennie a 
hegesztő fémnél. Ezeket az eseteket a 9. ábra tünteti fel.

Az éleket és sarkokat nem bontható kötéseknek és 
illesztéseknek tekinthetjük. Ezek általában a korrózió meg-

a)
b)

h
3

vagy 
45 mm

c) d)

2. ábra. Két fémrész közötti legmegfelelőbb távolság 
a, c) elfogadhatatlan festéssel történő korrózióvédelem szempontjából; b, d) elfogadható
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3. ábra. Tartályok 
és tartó alapzatok 

készítése
a, d) elfogadhatatlan; 

b, f) ajánlatos; 
e) elfogadható; 

c, d) ideális; 
h) konténer alapzata

c)

Irt

4. ábra. Korróziós veszély csökkentése vezetékben 
a) nagyon kockázatos; b) sokkal kisebb kockázat

5. ábra. Korrózió csökkentése terhelés alatt 
a) nagy helyi terhelés; b) kisebb helyi terhelés

Szigetelő
tömítés

Szigetelő gyűrűk

6. ábra. Elektromos 
szigetelő tömítés 

a kétfémes korrózió 
elhárítására 

a) elfogadhatatlan; 
b, c, d) elfogadható
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indulását elősegítő helyek, mivel a képződött korrózióter
mék térfogata nagyobb, mint magáé a fémé, hajszálrepedé
sek jelennek meg, főként a sarkokon és éleken. Nagyon 
fontos ezért az élek, sarkok és illesztések legömbölyítése 5 
mm-es görbületi sugárral vagy nagyobbal. így el lehet ke
rülni az aktív sarkokat és éleket. Ennek a szabálynak a be
tartása a hegesztéseknél is fontos (10. ábra).

Az ipar számos területén előfordul a korrózió vala
mennyi megjelenési alakja. Ez következik abból is, hogy a 
gépeket, műszereket, elektromos és elektronikai berende
zéseket a legkülönbözőbb fémekből (alumínium, öntött
vas, sárgaréz, nikkellel, krómmal, horgannyal, kadmium- 
mal, ónnal, ón-ólom ötvözettel bevont acél stb.) gyártják, 
és mindemellett nemfémes szerkezeti anyagokat (fa, gumi, 
műanyagok stb.) is felhasználnak [10].

K é s z ü l é k g y á r t á s  [ 1 1 ]

A rések és varrathibák a hegesztési helyek környékén el
kerülhetők a V-varratok teljes áthegesztésével. Nagy me-

1 . táblázat
Néhány feláldozható cserealkatrészként 

használható fém

1. fém Cserealkatrész anyaga 2. fém

Acél horgany, alumínium könnyűfém
Réz ólom horganyozott acél
Acél sárgaréz réz

X
a) Nemesebb b)

anyagok ..i. *

c) d)
8 . ábra. Nemesebb anyagokkal végzett csatlakozások különböző típusai 

a) hegesztés; b) szegecselés; c) kapcsolás; d) csavarozás

chanikai igénybevételnél hornyolt csőtoldatot kell alkal
mazni, így elkerülhető a réskorrózió és a felületkorróziós 
repedés.

A feneket teljesen össze kell hegeszteni a peremmel. 
Kétoldali bemenetnél K-varrat alkalmazható. A V-varra- 
toknál 1.. .2 mm-es varratrést kell beállítani, hogy a varrat
hibákat elkerüljük (jobb oldali ábrák). A réskorrózió és a 
feszültségkorróziós repedés meggátolható.

d)

Korróziós közeg

g)

i

b)

Korróziós közeg

I 4  I
h)

9. ábra. Hegesztési példák 
a, d, g, i) elfogadhatatlan; 
b, e, f, j, h) elfogadható

c)

f>

1

t) j)
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10. ábra. Köpeny összekapcsolása az edény aljával 
a) kifogástalan; b, c) hibás

X )
11. ábra. Ráhelyezett csőelágazások hegesztése

f
'A

, \  \  \

\ \ \  
\  \  \ X

/ /! / /

12. ábra. Hegesztett kötés ráhelyezett sík fenéken

/

%

Y y
/  / \

y
/

/ y
/ y .

k ,
Wr \ \ \ \ N
X x x V V N
N X X N

13. ábra. Hegesztéses kötés beállított fenékre 
A fenék és köpeny közötti rést el kell kerülni (jobb oldali ábra). A kö

zépső ábrán látható megoldás kedvezőtlenebb.
Először a közegoldalt kell hegeszteni, így elkerülhető a réskorrózió.

Gépgyártás [12]

Néhány jellegzetes példát mutatnak be a homloklap-lemez 
(csapágy)csapra és a gördülőcsapágyra vonatkozóan a 14. 
és 15. ábrák.

Csővezetékek

A rátolható hegesztőtök helyes megoldását a 7 7. ábra mu
tatja be. V-varratok helyes elhelyezésére a 18. ábra közöl 
helyes megoldást. Keringtető szivattyú korrózióit csök
kentő beépítésére a 19. ábra mutat be helyes megoldást.

Sajnos nem lehet röviden valamennyi szerkesztési mó
dot összefoglalni. A fenti példákkal azt kívántuk bemutatni, 
hogy minden tervezésre és szerkesztésre egyidejűleg kell a 
legmegfelelőbb szerkezetkialakítást megtalálni és levezet
ni. Mindenekelőtt a helyi terhelést és igénybevételt kell fi
gyelembe vennünk, és különös tekintettel kell lennünk a 
vegyipari gépek és berendezések korrózióvédelmére.

368 mkl

14. ábra. Csapágycsap hegesztése, tengely-kerékagy összeillesztése 
A hegesztési pontokat a keresztmetszetváltozás tartományából 

a legkisebb mechanikai igénybevétel helyeire kell tervezni (jobb oldali 
ábra). így a váltakozó igénybevételnél és mindenekelőtt a korróziós 

közeg hatásával szemben a rezgés okozta réskorrózió lehetősége 
csökken.

15. ábra. Gördülőcsapágy (pl. kismotoroknál)
A laza csapágy külső gyűrűjét tengelyirányban rugóval a dobozhoz 

feszítjük (jobb oldali ábra). így a relatív mozgás és a súrlódás korróziós 
hatása elhárítható.

Támasztólemez

JJJ

16. ábra. Ventilátorlapátok felerősítése 
A ventilátorlapátokat egy darabból kell készíteni, hogy a rezgés keltette 

réskorrózió elhárítható legyen (jobb oldali ábra).

r \

17. ábra. A rátolható hegesztőtokot előhelyezett tokokkal helyettesítik 
(jobb oldali ábra). A gyűrűs hézag a cső és a hüvelyfal között kimarad 

és a réskorrózió veszélye megszűnik
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18. ábra. A V-varratokat 
a hüvely (tok) 

összekapcsolásánál kell 
alkalmazni. A gyűrűs 
hézag és a réskorrózió 
megszűnik (jobb oldali 

ábra).

19. ábra.
Fűtőberendezések 

A keringetőszivattyúkat 
a meghatározott 

csőszakaszokban kell 
beépíteni azért, hogy 

a depressziót elkerüljék 
a csővezetékben 

(jobb oldali ábra).
A levegőbehatolás, 

valamint a lyuk 
és a bemaródásos 

korrózió megszűnik.

Biztonsági
előremenet

Biztonsági
hátramenet

I
t
♦

Biztonsági hátramenet
i

Birtonsági előremenet ^

Szivattyú

- 0 -
Előremenet

Hátramenet

Szivattyú

Előremenet
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ÖSSZEFOGLALÁS

Verme§an, H. -  Grünwald Ernő -  Ghirán Lóránt, A: M űszaki 
tervezés, m int a korróziót megelőző' lehetőség 
A közlemény tárgyalja a korrózió romboló hatását és a megfele
lő optimális módszerek alkalmazásának szükségességét ennek 
megelőzésére és leküzdésére a műszaki tervezés segítségével. 
A számos korróziót megelőző módszer közül a konstruktív terve

zés volt és ma is a legkevésbé tanulmányozott megelőzési forma. 
A közlemény éppen ezért a számtalan lehetőség közül bemutat 
néhány megoldást a készülékgyártás, gépgyártás területéről, va
lamint néhány különleges esetet. A példákból következik, hogy 
az alkatrész, gép vagy berendezés helyes konstrukciója hozzájá
rulhat a gazdaságos és hatásos korróziót megelőző módszerek ki
alakításához. Ez a feltevés nem ellentétes azzal, hogy a konstruk
ciónak és a technológiának mindenekelőtt a rendeltetésszerű 
használatban fellépő működési igénybevételt kell figyelembe 
vennie és minden más kérdés ennek szemszögéből, ennek aláren
delve vizsgálandó.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 364 (2004)]

SUMMARY

H. Verme$an -  E. Grunwald - L .  A. Ghiran: C orrosion P reven
tion by Design
The paper presents the destructive effects o f corrosion and the 
necessity to find some optimal methods for corrosion prevention. 
Among numerous methods used to reduce and prevent corrosion, 
the corrosion prevention by design is the least studied and 
applied. For this reason, this paper brings some solutions in this 
direction. It results from the examples presented that a proper de
sign can contribute decisively to the elaboration of economic and 
efficient methods in view o f corrosion prevention. This assump
tion is not contradictory to the fact that both technology and de
sign must take into consideration, first o f all, the functional loads 
in service. All the other question can be examined from this view
point and subordinated to it.

mkl2004. 59. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM 369



Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

A metán katalitikus hasznosítása

GUCZI LÁSZLÓ* 
BORKŐ LÁSZLÓ*

Bevezetés

A metán, mint a földgáz fő alkotóeleme a legelterjedtebb 
szerves vegyidet a természetben. Van szerepe a környeze
ti kémiában, a troposzféra egyik alapvető kis koncentráci
ójú összetevője, jelentős szerepet játszik az ott végbeme
nő ózonciklusban. Az üvegházi hatásban játszott szerepe a 
szén-dioxid hatásánál valamivel kisebb.

Milyen is valójában a metán, népies nevén a mocsárgáz 
elterjedtsége Földünkön, vizeinkben és a légkörben? Van
nak-e olyan tartalékaink, amelyek nagyon hosszú távon is 
ébren tarthatják nemcsak a kutatók, hanem a közgazdászok 
és döntéshozók figyelmét is? Érdemes-e óriási anyagi és 
emberi erőfeszítéseket fordítani a legstabilabb szerves mo
lekula aktiválására és a szerves kémiai szintézisláncba 
való bekapcsolására? Talán van remény pozitív válaszokra 
az egyelőre hipotetikus feltevésekre. Az 1. táblázat mutat
ja a becsült tartalékainkat, illetve a fogyasztásunkat.

Az összehasonlításból jól látható, hogy a tartalékaink 
messze felülmúlják a jelenlegi fogyasztást. Mások szerint 
a metán jelenleg ismert feltárt tartaléka 1,42 x 1014m3 [1]. 
Ez igen tekintélyes mennyiség, nagyobb része az emberi
ség energia célú felhasználására fordítódik. A tartalékok 
gyors fogyásával azonban előtérbe kerül a szintézisláncba 
bekapcsolt metán részarányának jelentős növelése a fosz- 1

1 . táblázat
A földgáztartalékok eloszlása a régiók között 

a 2002-es állapot szerint
Világ összesen 1,56* 10, 4m 3

Észak-Amerika 4,6%
Dél- és Közép-Amerika 4,5%
Európa és Eurázsia 39,2%
Közel-Kelet 36,0%
Afrika 7,6%
Ázsia, Csendes-óceán 8,1%

A termelési mutatók alapján a régiók részaránya 2002-ben 
az alábbiak szerint módosult:

Világ összesen 2,5x 1 0 12 m3

Észak-Amerika 30,3%
Dél- és Közép-Amerika 4,1%
Európa és Eurázsia 39,1%
Közel-Kelet 9,3%
Afrika 5,3%
Ázsia, Csendes-óceán 11,9%

1. ábra. 
Metánklatát 

(hidrát) modell

szilis tüzelőanyagként elégetett metán rovására. A föld
gáztartalékok jóval felülmúlják a kőolajtartalékokat, ennek 
ellenére a jelenlegi fogyasztás növekvő tendenciája mellett 
a következő évtizedekben a tartalékok kimerülhetnek. 
Újabb lehetőséget jelenthet a nehezen megközelíthető he
lyeken, nagy mélységekben, tengerfenéken található kő
szén- és más széntartalmú (pl. olajpala) tartalékok gázosí
tásával nyert nyersanyag. Hosszabb távon azonban inkább 
csak a legszűkebb szakmai körökben, a főleg geológusok 
és geokémikusok által közismert metánhidrátok, az úgyne
vezett metánkiatrátok szinte végtelenné teszik a felhasz
nálható metán mennyiségét. Mik is ezek a furcsa nevű kép
ződmények? A metánklatrátok a metán hidrátjai (7. ábra). 
A szerző által felhozott számokból cikkünk témája szem
pontjából a legérdekesebb számok: a korábban már emlí
tett hagyományos 1,42 x 1014 m3 földgáztartalékokkal 
szemben a metánhidrátok tartaléka 1,1 x 1020m3, vagyis 
milliószor nagyobb az előbbieknél. Megjegyzendő azon
ban, hogy a stabilis hidrátok nehezen megközelíthető lelő
helyeken, főleg a kontinentális talapzatokban, mélytengeri 
lelőhelyeken, az örök fagy övezetében találhatók. A Mátrá
tok stabilitási zónája nagyjából a 175-300 K (-98 és 27°C) 
hőmérsékleti és 0-40 MPa (0 és 400 bar) nyomás interval
lumban helyezkedik el.

Technológusok és kutatók általában megegyeznek ab
ban, hogy a metán a XXL század nyersanyaga. Főbb fel
használási területei:

* Izotópkutató Intézet, Kémiai Kutatóközpont, Budapest

m k l

-  energiaforrás gáz halmazállapotú hajtóanyagként,
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-  szállítható, folyékony halmazállapotú hajtóanyag
ként,

-  alapanyagként petrolkémiai termékek gyártásában.

A metán energetikai felhasználásának előnyei:

-  óriási tartalékok,
-  az egyik legtisztább energiaforrás (viszonylag kis 

mennyiségű CO0-kibocsátás egységnyi energiára szá
mítva),

-  viszonylag nagy hatékonyság a hő- és energiaterme
lésben (erőművek kombinált gázturbináiban),

-  a folyékony motorhajtóanyagok, és
-  a hidrogéntermelés nyersanyaga lehet az üzemanyag

cellákban.

A fentieknek az a várható következménye, hogy a föld
gáz részesedése az energiatermelésben növekszik.

A metán a vegyipar egyik legfontosabb nyersanyaga je
lenleg is. A metán termikus- és/vagy elektrokrakkolásán 
alapuló átalakítása nagy hőmérsékleten, csak óriási ener
giafelhasználással valósítható meg, és így a metán vegy
ipari hasznosítása csak közvetett módon oldható meg. Kü
lönösen nagy kihívást jelent azonban a metán közvetlen 
bekapcsolása a szerves szintézis körébe (pl. alkilálás).

A metán átalakítására, ill. hasznosítására számos lehe
tőség kínálkozik:

-  a metán C-H kötéseinek aktiválása,
-  a metán oxidatív csatolása etilénné, ill. nagyobb szén- 

hidrogénekké, valamint oxidatív és nem oxidatív aro- 
matizálás,

-  közvetlen és közvetett oxidálás metanollá és más oxi
géntartalmú vegyületekké,

-  a metán száraz reformálása C 02-vel és parciális oxi
dáció szintézisgázzá (CO + H2 keverékké),

-  a Fischer-Tropsch-szintézis fejlesztése,
-  CH3OH átalakítása szénhidrogénekké,
-  CH4 katalitikus bontása tiszta hidrogén és nanoszén 

előállítására.

Mint a fentiekből látható, a metán lehetséges felhaszná
lási területei rendkívül széles körűek, bonyolultságukat el
sősorban a metán különleges tulajdonságai határozzák 
meg. A metánmolekula nagy stabilitása a szerves vegyüle- 
tek világában egyedivé teszi a metán reakcióit. A tetraéder 
közepén elhelyezkedő szénatommal, csúcsaiban elhelyez
kedő 4 hidrogénatommal a metánmolekula modellje is na
gyon stabil szerkezetet feltételez (2. ábra). A C-H kötések 
energiája igen nagy (D(CH3_H) = D(H_H) = 435 kJ/mol), di
pólus momentuma nulla, nincs a metánban kettőskötés 

vagy egyéb funkciós csoport, nincs 
aszimmetriája, reakcióképessége 
igen kis fokú.

2. ábra. A metánmolekula modellje: 
mindegyik C-H-kötés egymással 109,5°-os 

szöget zár be

A metánátalakítás jelenlegi technológiái

Milyen stratégiai elveket követ a metán átalakítása és fel
dolgozása? Elvileg két út áll rendelkezésünkre. Az egyik 
az ún. közvetett eljárás, amelyben a metánt először szinté
zisgázzá alakítják át, majd ennek további reakciói hasznos 
kémiai termékeket eredményeznek. Ezek közé tartozik a 
metán vízgőzős bontása szintézisgázkeverékké (CO+H2), 
amelyet a jól ismert Fischer-Tropsch-eljárassal nagyobb 
szénatomszámú szénhidrogénekké, elsősorban dízelolaj- 
frakció irányába alakíthatnak át. A másik nagy technológi
át igénylő eljárás az ún. „gázból folyadék” („Gas-to- 
Liquid”) folyamat, amelyben a szintézisgázelegyből me
tanolt gyártanak, majd savas HZSM-5-katalizátoron 
dimetiléteren keresztül C6-Cg benzinfrakció készül. Ter
mészetesen a metanol számos egyéb, a kémiai ipar számá
ra fontos technológiai folyamat alapanyagát jelenti, mint 
pl. dimetil-éter, alkilálás, formaldehidgyártás stb.

A másik fontos irányzat a metánreformálás C 0 2 jelen
létében (ún. „száraz reformálás”), ami szintén szintézis
gázhoz vezet, illetve a metán parciális oxidációja CO + H2 
keverékké. A C 0 2 + CH4 elegy katalitikus átalakítása CO 
+ H2 eleggyé igen divatos elképzelés volt a '80-as évek
ben. A CH4 + C 0 2 elegy reakciója rendkívül endoterm, te
hát szükség van nagy energiabefektetésre, ami részben 
visszatérülhet a CO + H2 reakciójában.

CH4 + C 0 2 -¥  2 CO + 2 H2; AH°29g = 248 kJ.mol- 1 
CH4 C + 2 H2
2CO C + C 0 2

A nagy energia vagy atomerőműből származtatható, 
vagy napenergiából (a napfényt lencséken keresztül a reak
torra kollimálják). Sajnálatos módon egyik eljárás sem ju 
tott el az ipari megvalósításig. Magyarországot is érintené 
ez a technológia, mivel nagy mennyiségű szén-dioxid-tar- 
talmú metán áll rendelkezésre. Kétségtelen tény, hogy a 
két gáz keveréke talán olcsóbban is szétválasztható az ún. 
nyomáslengetéses, „pressure swing” eljárással. A keletke
ző szén-dioxidnak azonban nincs potenciális felhasználása 
és a globális üvegházhatásban megnyilvánuló káros szere
pe miatt nem kívánatos a légkörbe juttatása nagy mennyi
ségben.

A folyamat katalizátorai: hordozós nemesfém-katalizá
torok (Rh, Ru, ír, Pd, Pt), Ni-alapú katalizátor, módosított 
Co, Fe különböző hordozón, pl. A120 3, Z r02, ittrium-oxid- 
dal módosított cérium-oxid stb. A folyamat nehézségei kö
zött említhetők a két kiindulási „üvegházi” gáz, a kis 
H2/CO =1 arány (alkalmas elsősorban hidroformilezésre), 
a folyamat nagy endotermicitása, és a különböző formájú 
széndepozitumok (amorf szén, grafit, karbid) keletkezése. 
Olyan új katalizátorok fejlesztése várható, amelyeken 
csökken a széndepozitumok képződése.

A száraz (C02) és a vízgőzös reformálás kombinálása a 
széndepozitumok csökkenéséhez és a H2/CO arány növe
kedéséhez vezet:

3/ 4 CH4+ ‘A C 0 2 + 'A H20  -> CO + 2 H2
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3. ábra. C 0 2-reformálás napenergiával energiahasznosítási céllal

A száraz (C02) reformálás és a parciális oxidáció kom
binálása a széndepozit képződés csökkentésében és a 
H2/CO arány (l-t-2) növelésében segít. Ezenkívül csökken 
a reakció energiaszükséglete (a száraz reformálás endo- 
term, a parciális oxidáció exoterm), vagy éppen bizonyos 
CH4 :C02:0 2 aránynál termoneutrálissá tehető:

CH4 + C 0 2 + 0 2 -4 CO + (1-2) H2

A mellékelt két séma (3. ábra) mutatja a lehetséges fel- 
használás (a) és (b) variánsát.

A metánátalakítás jelenlegi és várható technológiáinak 
összefoglalása:

Jelenlegi technológiák 

CH4 —4 CO + H2
(vízgőzös reformálás)

CH4 -4  CO+H2 -4  CH3OH -4  

CH4 -4 CO + H2 - 4  c2+
(FT-szintézis)

CH4 —4 CO + H2 -4  H2

Várható technológiák

CH4 -4 CO+H2 
(C02 reformálás)

[20  CH4 ->  CH3OH, CH20
(szel. oxidáció)

CH4 - 4  c2+
(oxidatív csatolás)

CH4 —> H2 + nano-C
(dekompozíció)

CH4 —4 aromások

A metánátalakítás várható technológiái

Ebben a fejezetben olyan kutatásokról, fejlesztésekről szó
lunk, amelyekben a metán oxigénnel vagy nélküle közvet
lenül alakul át vegyipari alapanyaggá vagy termékké. 
A metán oxidatív [2] és nem oxidatív [3] átalakulásai ösz- 
szetett soklépéses mechanizmus szerint mennek végbe és 
különböző stabilis és nem stabilis köztitermékek képződé
sén keresztüljutnak el a céltermékig.

A 2. táblázatban néhány fontosabb nem katalitikus 
metán reakció, valamint a lehetséges köztitermékek átala
kulásának termodinamikai mutatói vannak feltüntetve. 
Amint a táblázatból kitűnik, az oxidatív átalakulások sza- 
badentalpia-változás értékei mind negatívak, vagyis meg
valósíthatók (2. táblázat, 1-8 reakció). Az értékes köztiter
mékek további átalakulásának szabadentalpia-változásai is 
negatívak, vagyis további oxidációjuk, felbomlásuk is 
nagy valószínűséggel végbe fog menni (2. táblázat, 3., 4. 
reakció).
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2. táblázat
Nem katalitikus metánreakciók szabadentalpia- 

változásai különböző' hőmérsékleteken

No. Reakciótípus
AG°, kcal mól“1 CH4

400 K 600 K 800 K 1000 K

1. CH4 + o 2 -> HCHO + H20 -69,2 -69,8 -70,9 -71,7
2. CH4 + 0,5O2 -4 CH,OH -25,5 -23,0 - 20,6 -18,1
3. HCHO + o 2 -4 C 02 + H20 - 122,0 - 121,2 -120,7 -119,6
4. CH,OH + 1,5 0 2 -> C 0 2 +H20 -165,8 -168,3 -170,8 -173,2
5. 2CH4 + 0,5 0 2 -4 C2H6 + H20 -18,4 -17,1 -15,8 -14,5
6. 2CH4 + 0 2 —> C2H4 + 2H20 -34,6 -35,1 -35,8 -36,4
7. 2CH4 + 1,502 -4 C2H2 + 3H20 -91,9 -96,6 -101,7 -106,8
8. CH4 + 0 2 —» C + 2H20 -97,0 -96,8 -96,8 -96,7
9. 2CH4 -4 C2H6 + H2 8,34 8,48 8,51 8,46

10. 2CH4 -4 C2H4 + 2H2 18,9 16,0 12,8 9,5
11. 2CH4 -4 C2H2 + 3H2 34,4 28,4 22,1 15,7
12. CH4 -> C + 2H2 10,1 5,50 0,55 -4,61

A metán oxigén jelenlétében végzett átalakítása

A metán katalitikus oxidációja kétirányú: (a) parciális oxi
dáció oxigéntartalmú termékek előállítása, (b) oxigén ini- 
ciált szénhidrogén-alapú folyamatok. Az (a) típusú folya
matok a teljes és parciális oxidációban valósultak meg, 
míg a (b) típusú reakciók példáját az oxidatív 
dehidrogénezés adhatja. Mind a nemzetközi, mind a hazai 
kutatásokat főbb vonalakban már több évtizede a fent em
lített irányok határozzák meg. Sematikusan ez a 4. ábrán 
látható.

C2H6 ^  C2H4

4. ábra. A metán átalakulása oxigén jelenlétében

A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a jelenleg közis
mert kutatási és fejlesztési irányok állapotát néhány érde
kesebb példa felvillantásával.



Teljes oxidáció [4, 5]. A legjobb eredményeket a teljes ka
talitikus oxidációban, technológiai nevén katalitikus ége
tésben sikerült elérni, amely szervesen kötődik a környe
zetvédelmi katalízis olyan fontos ágához, mint a vég
gáztisztítás („end of pipe” technology) [4]. A nemzetközi
leg elért legkiemelkedőbb eredményeket a belső égésű 
motorok kipufogógázainak a semlegesítésére kidolgozott 
hordozós nemesfém „háromutas” katalizátorok jelentet
ték, amelyek lehetővé tették a nitrózusgázok, szén-mon- 
oxid és a szénhidrogének koncentrációjának jelentős egy
idejű csökkentését. Erre a célra a kormányok, de különö
sen a nagy gépkocsigyártó és vegyipari óriások igen jelen
tős anyagi eszközöket fordítottak és fordítanak. A magyar 
kutatók is részt vettek az ipari véggáztisztításban felhasz
nálható katalitikus égetési folyamatok, valamint modellre- 
akcióik vizsgálatában. Palládium és palládiumtartalmú 
amorf ötvözetek, pl. a Pd2Ni50Nb4g kiváló hatásfokkal 
égetik el a m-xilolt. Megállapították, hogy a m-xilol kata
litikus oxidációja a metántól eltérően alacsony hőmérsék
leteken megy végbe a klasszikus redoxmechanizmus sé
mája szerint, és bizonyos kritikus hőmérsékletet elérve a 
szilárd felület által iniciált gázfázisú reakció formájában 
folytatódik.

A metán katalitikus égetése nagy jelentőséggel bír a 
földgáz nagymértékű energetikai felhasználása miatt. 
A nagy hőmérsékleten működő égetőberendezésekben az 
égéstermékeken kívül nitrózus gázok is keletkeznek. Ha 
sikerül lecsökkenteni a reakció hőmérsékletét, akkor jelen
tősen csökkenthető a káros NOx-kibocsátás. Különösen 
fontos a nagy hőmérsékletet hosszabb ideig deaktiválódás 
nélkül tűrő katalizátorok szintézise, vizsgálata és fejleszté
se. Hazai kutatásokat ebben az irányban nem folytatnak.

A metán parciális oxidációja [3, 6 , 7]. Már említettük, 
hogy a parciális oxidáció legfontosabb terméke a szinté
zisgáz (CO+H2). Ez kiindulópontja számos más reakció
nak. Fontos azonban a metán közvetlen átalakítása egyéb 
oxigéntartalmú vegyületekké (formaldehid, metanol, 
dimetil-éter stb.) is, és ez tekinthető az egyik leginkább 
kutatott irányzatnak. A metán parciális oxidációjában, va
lamint a témához szorosan kapcsolódó alapkutatásokban a 
magyar kutatók közül Solymosi és Erdőhelyi értek el biz
tató eredményeket. Ezekben az összetett mechanizmusú 
reakciókban a kitermelés kicsiny (néhány százalék), és a 
szelektivitás sem különösen nagy, mivel az értékes oxi
géntartalmú köztitermékek könnyen szén-dioxiddá oxidá
lódnak. Ez a reakció igen fontos első láncszeme lehetne a 
szerves kémiai szintézisláncnak. A probléma nem könnyű 
és nem meglepő, hogy kiterjedt kutatás folyik ebben az 
irányban.

Oxidativ dehidrogénezés [8 , 9]. A nemzetközi szakiroda- 
lomban a szelektív oxidáció témakörébe sorolják az oxi
dativ dehidrogénezés (OCM, Oxidative Coupling of 
Methane) reakcióit is, amelyekkel a legnagyobb szénhid
rogén-konverzió érhető el. Ezekben a reakciókban a kata
lizátorok céltermék- (szénhidrogének) szelektivitását az 
oxigéntartalmú termékek, főleg a szén-dioxid csökkentik.

A metán oxidatív dehidrogénezésében megjelent publiká
ciók adják a Cj-kémia túlnyomó részét. A metán oxidáci
ós dehidrogénezését Keller és Bhasin 1982-ben fedezték 
fel [10] és ők a folyamat kétlépéses megoldásának varián
sát ajánlották oxidálás-katalizátorregenerálás formájában. 
Az OCM folyamatok mechanizmusának a megfejtésében 
különösen aktívak a nagy olaj- és földgázipari cégek kuta
tói. Legvalószínűbb, hogy az OCM bázikus katalizátoro
kon, mint pl. a MgO felületén hidrogénvesztéssel aktivá
lódik, majd a képződött metilgyökök etánná, illetve etilén
né alakulnak át. A folyamat meglehetősen nagy hőmérsék
leten játszódik le, és az eddig elért legnagyobb konverzió 
kb. 25%. Ezzel párhuzamosan gázfázisú reakció is leját
szódik.

Kalcinálás hatására a MgO bazicitása megváltozik, és 
hatással van az OCM-re. Az oxigén csökkenti a MgO ba- 
zicitását és katalitikus aktivitását. Okait tekintve az inért 
atmoszféra kedvez az oxigénvakanciák kialakulásának 
MgO-ban, így a gázfázisú ez az oxigént aktiválja 0~- 
speciessé, míg oxigénben ez nem alakul ki. A MgO-hoz 
adott bázikus oxidok hasonló hatással rendelkeznek. 
Az OCM katalitikus aktivitása a következő sorrendben 
csökken:

La20 3 > Nd20 3 »  Z r02 > Nb20 5 

hasonlóan a 2 -butanol bomlásában mutatott,

La20 3 > Nd20 3 »  Z r02 > Nb20 5

a bazicitásra jellemző aktivitással.
A konverzió és szelektivitás növelését a technológia 

megváltoztatásával oldották meg. A metánátalakítást cir
kulációs rendszerben végezték és a kör egyik elemének 
membránt választottak, amelyen keresztül az etilén átdif- 
fundál és az etilén a rendszerből ezüstkomplex formájában 
eltávolítható. így a konverzió növelhető és kb. 80%-os sze
lektivitást értek el. Mindezek ellenére, amig megfelelő ka
talizátort nem találnak, a szintézisgázon keresztül történő 
metánátalakítás az ipar meghatározó folyamata.

Aromásképződés. Napjaink egyik ígéretes eljárása metán
ból aromás szénhidrogének előállítása. Ezeket részben 
közvetett úton, a szintézisgáz előállításán keresztül, rész
ben közvetlen metánátalakítással lehet végrehajtani. En
nek lehetőségeit az alábbiakban mutatjuk be:

Közvetett módszer:
CH4 —> szintézisgáz —> FT szintézis (Synthol)

F ischer-Tropsch-szintézis
CH4 —> szintézisgáz —> CH3OH —> MTG (Methanol 

To Gasoline)
CH4 —» OCM —> aromatizálás

Közvetlen módszer:
CH4 —> aromatizálás

A közvetlen módszer, bár ennek kísérleti megvalósítá
sát már bemutatták, még távol van a gyakorlati felhaszná

mkl2004. 59. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM 373



lástól. A metán katalitikus dehidrokondenzálása oxigén tá
vollétében átmenetifém-tartalmú zeolitkatalizátorokon 
történhet az alábbiak szerint:

CH4 -> H2 + C6H6 + C10H8 stb.

A lehetséges mechanizmus:

CH4 —> CHX —» C2Hy —> aromás stb. —> felületi karbid

bifunkciós, pl. Mo/H-ZSM-5-katalizátoron [11, 12]. 
A katalitikus reakció folyamán molibdén-karbid, Mo2C, 
vagy oxi-karbid felelős a CH4 —> C2H4 konverzióért, a 
zeolit csatornában lévő savas helyeken a C-,H4 aromássá 
alakul át.

Intenzív kutatások folynak annak a molibdén aktív ala
kulatának kiderítésére, mivel ma nem egységes az iroda
lom, hogy ez vajon molibdén-karbid vagy oxi-karbid. To
vábbá kérdéses az is, hogyan lehet a katalizátort 
módosítani, pl. Ga-adagolással (Mo/HZSM-5), mi a hatá
sa a zeolit típusának, van-e szinergetikus hatás a fém és a 
zeolit között. Kérdéses továbbá a működési paraméterek 
optimalizálása, a deaktiválás, a széndepozitumok termé
szete, a CO és CO? a deaktiválást inhibiáló hatására, a 
zeolit pórus hatása, az egyéb fémek hatása, pl. W and Fe 
mint szuboxidok, W, Zn/HZSM-5 aktív katalizátor hatása, 
amely a CH4 konverzióját 23% -ra növeli 850 °C-on nagy 
benzolszelektivitással egyidejűleg. Vizsgálják továbbá az 
oxidatív dimerizáció integrálását az aromatizálási folya
matba.

Nem oxidatív metánaktiválás

Nem oxidatív átalakulások esetén a szabadentalpia-válto- 
zások pozitív értékei még inkább előrevetítik a lehetséges 
reakcióutak megvalósításának bonyolultságát. A lehetsé
ges reakciótermékek közül az etán, etilén, acetilén, ben
zol, toluol és végül a szinte teljesen elemi szénből képző
dő alakulatok közül csak az utóbbiak szabadentalpia-vál- 
tozásai váltanak át a negatív tartományba 627 °C hőmér
sékleten (lásd 2. táblázat, 9-12. reakció).

A nem oxidatív metánaktiválás termodinamikai nehéz
ségei ellenére az utóbbi 10 évben igen intenzív kutatások 
tárgya volt, amelyekben eredményesen vették ki a részüket 
a magyar kutatók is.

A metán nem oxidatív katalitikus aktiválása a követke
ző főbb irányokban fejlődött:

-  kis hőmérsékletű kétlépéses metán homologizáció,
-  nagy hőmérsékletű metándimerizáció,
-  szén- és hidrogénképződés.

Kis hőmérsékletű metándimerizáció [13, 14]

A nem oxidatív kis hőmérsékletű metánhomologizáció, 
mint a metán oxidatív dimerizációjának lehetséges alter
natívája jelent meg az utóbbi 12-14 évben. Két kutatócso
port egymástól függetlenül arra a következtetésre jutott, 
hogy két lépésben alacsony hőmérsékleten C2+ szénhidra

mkl

gének (kettő- és nagyobb szénatomszámú szénhidrogé
nek) keletkeznek metánból szokatlanul alacsony hőmér
sékleten 250-400 °C-on. Első lépésben a metán a katalizá
tor felületével kölcsönhatásba lép és CHx-alakulatokat 
képez. Második lépésben a felületi speciesek hidrogénezé- 
se vezet a C2+-szénhidrogének képződéséhez. Ezzel a 
megoldással csökkenteni lehet a metán egyenes dehid- 
rogénezésének termodinamikai akadályát. Holland kuta
tók valósították meg a két lépést különböző hőmérséklete
ken: a metán disszociatív adszorpcióját 400 °C, a hidrogé- 
nezési lépést pedig kb. 100 °C-on végezték [15]. Legjobb 
katalizátornak a szilícium-dioxid hordozós Co, valamint a 
Ru bizonyult. EUROPT-1-katalizátoron a folyamat 250 °C 
hőmérsékleten játszódik le [16].

Hazai kutatásokban a metán fémfelületekkel történő 
kölcsönhatását vizsgálva a felületi CHX (1< x < 2 ) hidro
géntartalmú aktív felületi alakulatot azonosítottak a fém
től, hordozótól, a kétfémes rendszertől függően [17]. Szá
mos katalizátor közül a Pt-Co, Ru-Co, Re-Co, Pd-Co 
rendszerek a kiemelkedők. A NaY-zeolit hordozós 10% fé
met tartalmazó Pt:Co=l:9 atomarányú kétfémes mintán 
(10% PtjCo9/NaY) kétlépéses impulzusos üzemmódban 
250 °C-on a metán 2,1%-os átalakulása mellett a termékek 
94,3%-át C2+-szénhidrogének teszik ki. Ez megfelelő sze
lektivitást, de iparban nem hasznosítható konverziót jelent.

Összehasonlító vizsgálatokkal megállapították, hogy az 
„egylépéses” metánkonverzióban, a hidrogén kis koncent
rációjú jelenlétében -  a „kétlépéses” metán átalakításához 
képest -  növekszik az átalakult metán mennyisége és a C2+- 
szénhidrogének szerinti szelektivitás. C2+-szénhidrogének 
keletkezése szempontjából legjobbak a Pt-Co kétfémes 
rendszerek. A módszer koncepciója szerint a felületi hidro
gén a metán hidrogénvesztéses disszociációját visszaszo
rítja, így a felületi szén mennyisége csökken. Minthogy 
sem túl nagy, sem túl kis mennyiségű hidrogén nem ked
vez a reakciónak, a reakciótermékek mennyisége maximu
mon halad át 4,8 térf.% hidrogén-koncentrációnál, a C9+- 
szelektivitás pedig fokozatosan 90%-ról 51,9%-ra csök
ken. A C2+-hozam maximuma 80%-os hidrogénkoncentrá
ció esetén 150 °C-nál van. Összehasonlítható körülmények 
mellett az egylépéses üzemmódban kapott hozamok kb. 
2,5-szeresen felülmúlják a kétlépéses folyamat hozamait.

A kétfémes minták nagyobb aktivitást mutatnak, mint 
az egyfémes kobaltkatalizátor. A katalitikusán aktív felület 
kialakulását a legaktívabbnak bizonyult Pt-Co kétfémes 
rendszeren vizsgáltuk. EXAFS módszerrel bizonyították, 
hogy a Pt:Co=l:9 atomarányú kétfémes Pt-Co/Al20 3 és 
Pt-Co/NaY mintákon nem észlelhetők Pt-Pt kötések. 
Az előbbi mintán egyfémes Co és kétfémes Pt-Co részecs
kék egyidejűleg léteznek a felületen, míg az utóbbin egye
dül Pt-Co kötés mérhető, vagyis minden részecske kétfé
mes jellegű. XRD mérések alapján végzett modell
számítások alapján kimutattuk, hogy főleg 1 nm körüli mé
retű röntgenamorf-részecskék teszik ki a felületet borító 
fémrészecskék 99%-át. Csak 1 százalékot tesz ki a kris
tályszerkezetű és egyúttal 1-3 nm-nél jóval nagyobb mére
tű részecskék részaránya. A Co redukálhatóságát erősen 
növeli a Pt, Ru, Rh, Pd hozzáadása. Különösen a Pt segíti
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elő a Co redukálhatóságát, amit bizonyítottak az EXAFS, 
TPR és XPS mérésekkel elvégzett kísérletek.

Az előző kétlépéses megoldással ellentétben az álta
lunk felvetett és megvalósított egylépéses folyamatban kis 
mennyiségű (1-4%) hidrogén jelenlétében jelentősen nö
vekedett a C2+-termékek hozama. Impulzusos üzemmód
ban sikerült viszonylag hosszabb ideig megőrizni a katali
zátor aktivitását. Folyamatos üzemmódban azonban a 
katalizátor rövid időn belül elvesztette az aktivitását a fe
lületet beborító nem aktív széntartalmú képződmények 
miatt [18].

Nagy hőmérsékletű metánkonverzió

Kémiai termodinamikai számítások, valamint az elvégzett 
kísérletek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy 
közepes nyomáson (1 0  bar) a katalizátor mérgeződése las
sítható a C2-szelektivitás nagymértékű növekedése mellett 
[19]. Összehasonlító vizsgálatban a redox (pld. Pt-Co/ 
NaY) és savas (pld. Ga/HZSM-5) jellegű katalizátorokon 
kiderítettük, hogy a redoxtípusú katalizátoron a szénhidro
gén átalakítása homolitikus úton, míg a savas katalizáto
ron heterolitikus mechanizmus szerint megy végbe. 
A Pt10Co90/NaY mintán folyamatos üzemmódban köze
pes nyomáson (10 bar) 100%-os C2 (etán és etilén) szén- 
hidrogéneket nyertünk 3%-os konverzió mellett. Az akti
vitás jelentősen csökkent a katalizátor egyórás használata 
után. A Ga/HZSM-5 minta közepes nyomáson szinte telje
sen inaktív, míg atmoszferikus nyomáson 4%-os hozam
mal 80% körüli szelektivitással aromás szénhidrogének 
keletkeznek. A különbség valószínűleg az aktiválás me
chanizmusának különbözőségeiben rejlik. Valószínűleg a 
redoxtípusú mintákon CHX (X= 1+2) típusú gyökök szere
pelnek köztitermékként (amit korábbi munkáinkban be is 
bizonyítottunk), míg a savas minták iongyökökön keresz
tül transzformálódnak nagyobb szénatomszámú szénhid
rogénekké. Choudhary és munkatársai szerint [20] erősen 
diszpergált Ga nagyon erős savas helyeket generál, ame
lyeken karbonium ionok CH3+ formájában aktiválódik a 
metán. Fontos eredményként szükséges megemlíteni, 
hogy a folyamatos üzemmódban magas hőmérsékleten 
működő Pt-Co-NaY katalizátor viszonylag hosszú stabi
lis üzemelés után sikeresen regenerálható oxigéntartalmú 
gázkeverékkel, míg az alacsony hőmérsékletű kétlépéses 
metánkonverzió után a minta lemérgeződés után regene- 
rálhatatlan.

Hidrogén előállítása [3, 21]

A hidrogént tiszta energiaforrásnak és a , jövő tüzelőanya
gának” tartják. Fontos szerepet játszik a hidrogén sok más 
folyamatban is. A legkézenfekvőbb hidrogénforrást a Föld 
hatalmas vízkészlete jelenti, kinyerése azonban az óriási 
energiaszükséglet miatt egyelőre nagy gazdasági és kör
nyezetvédelmi teherrel járna. Ennek ellenére az a jövő 
egyik ígéretes útja. A szénhidrogének közül a metán ren
delkezik a legnagyobb H/C aránnyal, ezáltal a legjelentő
sebb hidrogéntartaléknak számít a fosszilis tüzelőanyagok 
között. A metán nedves (vízgőzös) reformálása a hidrogén

előállításának ígéretes reakcióiránya. Ezenkívül ismerete
sek az autotermális reformálás és a parciális oxidáció. 
Ezekben a melléktermékekben sok a C 0 2, amely az üveg
házhatást okozó legfőbb gázkomponens. Ennek kiváltásá
ra kezdődtek meg a metán egyenes bontásával kapcsolatos 
kutatások, amelyek eredményeképpen a reakció kizáróla
gos termékei a hidrogén és a különböző szénformák. A ha
gyományos módszerekkel összehasonlítva a megvalósítá
sának egyszerűsége a hidrogén újszerűén széles körű fel- 
használásának jelentheti az alapját. A módszer előnyeit a 
kettős hasznosítás még inkább emeli, mivel a keletkezett 
mellékterméket, a pirolitikus és az amorf szenet, a szén
szálakat széleskörűen alkalmazzák kompozíciós töltő
anyagként, hőszigetelőként, valamint orvosbiológiai esz
közökben.

A metán katalitikus bontása hidrogén előállítására 
különböző formájú szenek előállításához is vezet (nano- 
szálak, nanocsövek):

CH4 C + 2H2;
AH298{C = 74,5 kJ.moE1

A folyamat katalizátorai: Fe, Pd, Mo, Ni, Co és kétfé- 
mes katalizátorok pl. N i-C u-A l20 3. Ez utóbbi 40%-os 
konverzióval alakítja át a metánt 675 °C-on hidrogénné és 
szénszálakká. A kutatást elsősorban a katalizátorok fej
lesztése irányába, a deaktiválódás megértése, a mechaniz
mus, kinetika kidolgozása irányába kell folytatni.

Néhány különleges technológia

Szénformák előállítása [3]

A szénszálak előállításának egyik legfontosabb módszere 
a CVD (Chemical Vapour Deposition) módszer, amely el
nevezés helyesen adja meg a módszer lényegét. Az iroda
lomban katalitikus módszerként is szokás emlegetni, 
amely azonban csak annyiban elfogadható, hogy a szén
szálak vegyi úton történő előállításakor olyan anyagokat 
használnak, amelyek egyébként katalizátorokként szolgál
nak. A szénszálak képződésekor azonban az egyik termék 
rajta marad a katalizátoron, így nincs biztosítva a folyama
tos katalitikus ciklus az aktív centrumon. A szénszálak kü
lönböző nanocső, nanolabda, nanoöv stb. formában kelet
kezhetnek, felhasználásuk is igen széles körű lehet.

Gyémánt vékonyrétegek szintézise [3]

A legáltalánosabb a metán bontásával előállított DLC gyé
mántszerű vékonyrétegek (filmek) szintézise. Ezek az 
anyagok különleges tulajdonságokkal rendelkeznek: jó 
hővezetés, extrém keménység, kémiai stabilitás, kis frik- 
ciós együttható és jó optikai áttetszőség. A folyamat me
chanizmusának alapját a molekuláris hidrogén disszociá
ciójakor keletkező atomos hidrogén és a hígított szénhid
rogén közötti reakció által keletkezett szénhidrogén gyö
kök gyémántszerű réteggé történő transzformációja képe
zi. A gyémántképződés sebességének növelését és minő
ségének javítását elősegíti a nagy koncentrációjú metán-
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keverékek alkalmazása. A DLC rétegek jellemzésére sok
féle felületkutató módszert alkalmaztak: Raman-spekt- 
roszkópiát, röntgendiffrakciót, pásztázó elektronmikrosz
kópot, röntgen-fotoelektron spektroszkópiát és transz- 
missziós elektronmikroszkópot. Részletes információt a 
gyémántszerű filmekről a [2 2 ] közleményből nyerhetünk.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Guczi László -  Borkó László: A metán katalitikus hasznosítása 
A metán Földünk legelterjedtebb széntartalmú vegyülete, tartalé

kai jóval felülmúlják a kőolajtartalékokat. A jelenlegi fogyasztás 
növekvő tendenciája mellett a következő évtizedekben a feltárt 
tartalékok kimerülhetnek, de a perspektivikus metán nyersanya
gok, pl. metánhidrátok szinte végtelenné teszik a felhasználható 
metán mennyiségét. A könnyen hozzáférhető tartalékok gyors fo
gyásával azonban már jelenleg is jelentős paradigmaváltás megy 
végbe a földgáz kémiában, előtérbe kerül a szintézisláncba be
kapcsolt metán részarányának jelentős növelése a fosszilis tüze
lőanyagként elégetett metán rovására. A molekula nagy stabilitá
sa miatt a termodinamikai korlátok alapvetően meghatározzák a 
lehetséges reakcióirányokat, előtérbe helyezik a lehetséges kata
litikus megoldásokat. A közlemény áttekinti a jelenlegi és várha
tó technológiákat, különös tekintettel az oxidatív, valamint nem 
oxidatív folyamatokra, kitér a legújabb irányzatok, mint a „jövő 
tüzelőanyaga”, a hidrogén, a szén nanocsövek, a gyémánt vé
konyrétegek metánalapú szintézisének a bemutatására.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 370 (2004)]

SUMMARY

L. Guczi -  L. Borkó: Catalytic Transformation of Methane
Methane is the most substantial fossil energy source in the world, 
its reserve is significantly higher than that o f crude oil. The 
increasing consumption of the fossil energy sources will sooner 
or later exhaust the reserves and the methane source will become 
the only usable energy source due to the large supply in form of 
methane clathrate. The decrease o f methane used as energy 
source is predicted at the expenses o f the use for chemical feed
stock. Methane molecules are stable and due to thermodynamic 
principles their conversion into other compounds is rather limi
ted. The article reviews present and future technologies, which 
special regard to oxidative and non-oxidative transformations o f 
methane, moreover, latest possible applications such as hydrogen 
generation, carbon nanotube formation and preparation o f dia
mond-type thin layers will be discussed as well.

Királis homogén katalizátorok
PETZ ANDREA* 

KOLLÁR LÁSZLÓ*

Bevezetés

A királis vegyületek optikailag aktív formában történő 
előállítása a szintetikus szerves kémia egyik legnagyobb 
kihívása. Közismert a diasztereomerek, valamint -  az 
egyféle kiralitáselemet tartalmazó vegyületek esetén -  a 
két enantiomer jelentős mértékben eltérő biológiai hatása. 
Az élő szervezeteket jórészt olyan királis makromoleku
lák építik fel, amelyek elemi egységei az alapvegyületnek 
csupán egyik enantiomerjét tartalmazzák. Ennek követ
keztében a makromolekulák „enantiomerikusan tiszta” al
kotóelemei valamely „belépő” királis vegyület két enan-

* Pécsi Tudományegyetem, TTK, Szervetlen Kémiai Tanszék, Pécs

m k l

tiomerjével különböző kölcsönhatásba léphetnek. Mivel a 
kívánt hatás az esetek döntő többségében csupán az egyik 
enantiomerhez rendelhető, kézenfekvő, hogy az élő szer
vezetbe csak ezt a hasznos sztereoizomert juttassuk be, a 
másik -  legjobb esetben is „ballasztként” viselkedő -  
enantiomer mennyiségét a minimálisra csökkentsük. En
nek következtében a királis vegyületek nagy enan- 
tioszelektivitással történő előállítása a tudományos érde
kességen túl gyakorlati szempontból is igen fontos. 
A gyógyszer-, növényvédőszer-, illatszer- és élelmiszer- 
ipar területén az optikailag tiszta vegyületek iránt folya
matosan nő az igény, mi több, e termékek jelentős része 
ma már kizárólag „enantiomerikusan tiszta” formában 
hozható forgalomba. Ily módon a királis építőelemek 
szintézisét lehetővé tevő eljárások, köztük kiemelkedő he-
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lyen a homogénkatalitikus enantioszelektív szintézisek 
mind nagyobb jelentőségre tesznek szert.

A királis homogén katalizátorok megjelenése alapjai
ban változtatta meg az aszimmetrikus szintézisekről alko
tott képet. A szintetikus kémia olyan új, az esetek jelentős 
részében elképesztő hatékonysággal alkalmazható „esz
közhöz” jutott, amelynek eredményei már a gyakorlati 
(technológiai) alkalmazásokban is megnyilvánulnak. 
A néhány évtizeddel ezelőtt -  elsősorban az elért kis opti
kai hozamok (kis enantiomerikus tisztaságú termékek) mi
att -  sokak által csupán „intellektuális kihívásnak” tekin
tett reakciók mindennapi életünkben jelentkező, valódi 
sikertörténetekké váltak. Paradigmaváltásnak tekinthető-e 
a királis katalizátorok megjelenése? Megítélhető ez, tekin
tettel az eltelt viszonylag rövid időre? Úgy gondoljuk, az 
igenlő választ napjaink alap- és alkalmazott kutatási ered
ményei adják.

Az enantioszelektív katalitikus eljárások jelentősége 
röviden úgy foglalható össze, hogy ezek a reakciók nem
csak enantiomerek nagy tisztaságban történő („enan
tioszelektív”) előállítására képesek, hanem kis („katali
tikus”) mennyiségű anyag alkalmazásával nagy 
mennyiségű optikailag aktív termék nyerhető (1. később).

Az enantioszelektív reakciók alkalmazásának fontossá
gát jelzi az e területen 2001-ben odaítélt kémiai Nobel-díj 
is (W. S. Knowles, R. Noyori, K. B. Sharpless) [1]. 
Az aszimmetrikus szintézisek témakörben a nagyszámú, 
kutatási eredményeket bemutató közleményen túl az utób
bi két évtizedben számos kiváló összefoglaló és könyv is 
megjelent [2-5]. A Veszprémi Egyetem Szerves Kémia 
Tanszékének munkatársai 1994-ben összefoglaló jellegű 
magyar nyelvű közleményben számoltak be munkájukról 
[6 ], az utóbbi időben pedig -  jelezve a szélesebb érdek
lődést- a kiralitás jelenségével tágabb, általánosabb össze
függésben foglalkozó több közlemény is megjelent [7, 8 ].

A katalitikus aszimmetrikus szintézisekhez 
kapcsolódó alapfogalmak

A királis vegyületek optikailag tiszta formában való előál
lításának számos módja ismeretes. A hetvenes évek köze
péig a kutatók ezt a feladatot „klasszikus” szerves szinte
tikus módszerek alkalmazásával, így a) racemátok 
rezolválásával, b) eleve királis vegyületek valamely funk
ciós csoportjának átalakításával (új kiralitáselem bevitele 
nélkül), c) királis vegyületek valamely funkciós csoportjá
nak aszimmetrikus átalakításával (a királis vegyületben új 
kiralitáselem kialakításával, azaz „intramolekuláris kira
litás transzferrel”), valamint d) valamely „külső” királis 
vegyület segítségével („intermolekuláris kiralitás transz
ferrel”) oldották meg.

Az aszimmetrikus szintézisek területén döntő áttörést 
jelentett a királis katalizátorok megjelenése és gyakorlati 
jelentőségű, azaz a biológiai rendszerekkel összemérhető 
optikai hozamok elérése. A katalitikus folyamatok jelen
tősége abban áll, hogy kis mennyiségű királis katalizátorral 
a királis információ más vegyületek többszörös mennyisé
gére vihető át, azaz a kiralitás „megsokszorozható”: egy

katalizátormolekula jó esetben több millió prokirális mo
lekula királis molekulává történő átalakítását teszi lehetővé. 
A kiralitás „eredetét” tekintve ebben az esetben is a katalizá- 
tor-szubsztrátum molekulán belüli „intramolekuláris kira
litás transzferről” van szó, azonban a szubsztrátum termék
ké alakulása után távozik a katalizátorról.

A gyakorlati jelentőségű katalitikus eljárások megjele
nése több szempontból is fontos. Tiszta enantiomereket 
hosszú időn keresztül csupán biológiai rendszerek (enzi
mek, sejtkultúrák, mikroorganizmusok) segítségével lehe
tett előállítani, melyek szinte kizárólag a természetes anya
gok -  és azon belül is csupán egyik enantiomer (pl. 
L-aminosavak) -  szintézisére alkalmasak. Ezek a rendsze
rek igen gyakran „sérülékenyek”, alkalmazásuk fokozott 
körültekintést kíván. Az előbbiek figyelembevételével az 
aszimmetrikus katalitikus módszerek azzal a kézenfekvő 
előnyös tulajdonsággal bírnak, hogy mind a természetben 
előforduló, mind a mesterséges vegyületek szintézisére al
kalmasak, továbbá az első csoportba tartozó vegyületek

D IO P D B P-D IO P

D IPA M P

(CeH5)2P  P (Q H 5 ) 2

B D PP

CH 3N P (Q H 5 ) 2

-O P (Q H 5 ) 2

(CeH6)2P  P(CeH 5 ) 2

HsCr ,N NL 'C 6 H5

O P (Q H 5 ) 2

T H R E O PH O S P N N P

1. ábra. Néhány gyakran használt királis ligandum (a nevek megadásánál 
az abszolút konfigurációt nem jelöljük)

BDPP
BINAP
MOP
BPPFOH
DBP-DIOP
DIOP
DIPAMP
THREOPHOS
PNNP
DME

2,4-bisz(difenilfoszfano)pentán 
2 ,2 ’-bisz(difenilfoszfano)-1, l ’-binaftil 
2 -difenilfoszfano-2 ’-metoxi-l,l’-bmaftil 
l - [ r ,2 -bisz(difenilfoszfano)ferrocenil]etanol
2.2- dimetil-4,5-bisz(5H-dibenzolfoszfol-5-il-metil)-l,3-dioxolán
2.3- CMzopropilidén-2,3-dihidroxi-1,4-difenilfoszfano-bután 
bisz[(2 -metoxi-fenil)-fenilfoszfano]etán
1.3- bisz(difenilfoszfanoxi)-2-(N-difenilfoszfano-N-metil-amino)bután 
V.V'-biszídifenilfoszfanol-V, W-bisz( 1 -feniletil)etiléndiamin 
1,2-dimetoxi-etén
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esetében nemcsak a „természetes”, hanem a „nem ter
mészetes” enantiomer szintézise is megvalósítható.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az aszimmetrikus kataliti
kus eljárások közül jelen közleményünkben kizárólag az 
átmenetifém-komplexek által katalizált homogénkatali
tikus reakciókkal foglalkozunk. Nem tárgyaljuk a -  néhány 
vegyületcsalád szintézisénél kitűnő eredményt mutató -  
heterogén katalitikus és szerves katalitikus reakciókat, 
ahol a reakciók katalizátorai értelemszerűen vagy hetero
gén katalizátorok (királis „módosítót” tartalmazó szilárd 
hordozók), vagy katalitikus mennyiségben használt szer
ves anyagok (pl. optikailag aktív aminok).

Az aszimmetrikus szintézisekben használt királis átme
netifém-komplexek (elsősorban a Ru, Rh, Pd, Os, ír és Pt 
különböző ligandumokat hordozó komplexei) kirablá
sukat a gyakorlati jelentőségű komplexek esetén úgy nye
rik, hogy a fém koordinációs szférája királis ligandumokat 
tartalmaz. A királis ligandumok köre elképesztő változa
tosságot mutat: szinte minden donorcsoportot vagy donor
atomot tartalmazó vegyület szerepel ligandumként [9, 10]. 
Az előbbi irodalmak részletesen foglalkoznak a királis li
gandumok csoportosításával (egy- és többfogú, P, N, O, S, 
donoratomot tartalmazó ligandumok), jelen közlemény ke
retei között mégvázlatos ismertetésük is lehetetlen. A gya
korlati felhasználás tekintetében áttörést jelentő királis li
gandumok többnyire difoszfánok, amelyek vagy két 
azonos, vagy különböző foszfor donoratomot tartalmaznak 
(homo-, ill. heterobidentát difoszfánok) (1. ábra). (Az el
múlt évtizedek intenzív kutatómunkáját jól érzékelteti, 
hogy csupán a királis ditercier foszfánok csoportjában több 
ezer ligandum szintéziséről és többé-kevésbé részletes ka
talitikus vizsgálatáról számoltak be.) Ezek a ligandumok a 
katalitikus reakció során többnyire erősen kötődnek a köz
ponti fémhez („spectator ligands”), a katalitikus átalakítás 
a szubsztrátum és a reagensek központi fémhez történő ko
ordinációjával, azaz a központi fém további koordinációs 
helyeinek felhasználásával történik.

Ezen a ponton érdemes megemlítenünk, hogy a homo
génkatalitikus enantioszelektív reakciók egyetlen, jól defi
niált „katalizátoráról” beszélni valójában értelmetlen. 
Gyakran a bemért komplexet (a katalizátor „prekurzort”) 
értik alatta, de nyilvánvaló, hogy a kiindulási komplex ele
mi reakciók (ligandumcsere, oxidatív addíció, reduktív eli
mináció, beékelődési reakciók, ligandumokon történő 
elektrofil és nukleofil reakciók) révén különböző komp
lexek bonyolult egyensúlyi rendszerévé alakul.

A következő fejezetekben vizsgált, gyakorlati alkalma
zást nyert királis homogénkatalitikus reakciók megvalósítá
sának alapfeltétele volt az átmenetifém-szén kötés termé
szetének megértése és reaktivitásának vizsgálata, a fenti 
részreakciók részletes kinetikai, sztereokémiái elemzése.

Aszimmetrikus szintézisek

Az első homogénkatalitikus aszimmetrikus szintéziseket 
nem a kiemelkedő enantioszelektivitás értékek elérése 
motiválta, hanem -  mint az egyik első példánál -  a kar
bének átmenetifémek jelenlétében lejátszódó reakcióinak

mkl

alaposabb megértése [11]. Az etil-diazoacetáttal végzett 
ciklopropanálási reakciók során nyert 10% körüli optikai 
hozamok már jelezték az enantioszelektív reakciókban 
rejlő lehetőségeket. Az első ródium-katalizált dehidro- 
aminosav hidrogénezési reakció [1 2] és nikkel-katalizált 
olefin dimerizáció [13] a homogénkatalitikus aszimmetri
kus szintézisek első fontos mérföldkövei. A következő rö
vid áttekintésben kizárólag azon kiemelkedő gyakorlati 
jelentőségű homogénkatalitikus reakciók tárgyalásával 
foglalkozhatunk, amelyek az elmúlt közel három évtized
ben alapjaiban változtatták meg az aszimmetrikus szin
tézisekről kialakított képet.

Ipari jelentőségű enantioszelektív 
hidrogénezési reakciók

A molekuláris hidrogén aktiválásával megvalósított átme- 
netifém-katalizált enantioszelektív hidrogénezési reakciók 
-  ezen belül is a dehidroaminosav-származékok hidrogé
nezési reakciói -  a legrégebbi, ipari megvalósítást nyert 
aszimmetrikus szintézisek. Az (Sj-DOPA (Parkinson-kór 
elleni gyógyszer) előállítására használt Rh-DIPAMP- 
komplex (2. ábra) képes a megfelelő dehidroaminosav- 
származék enzimatikus rendszereket megközelítő enan- 
tioszelektivitással történő redukciójára [14]. (A hasonló 
szerkezetű, C=C kettőskötést tartalmazó szubsztrátumok 
ma már a legkülönbözőbb királis homogén katalizátorok
kal csaknem rutinszerűen alakíthatók át 95%-nál nagyobb 
optikai tisztaságú aminosav-származékokká.)

Hasonló enantioszelektív reakcióban állítható elő az 
N-acetil-fenilalanin megfelelő enantiomerje, amely az 
édesítőszerként ismert aszpartám kulcsintermedierje (3. 
ábra) [15].

A ketonok enantioszelektív hidrogénezésével nyerhető 
optikailag aktív szekunder alkoholok között ugyancsak 
számos, komoly farmakológiai jelentőségű származékot

CH3 ° W \^ ^ /C 0 0 H

CH3C O O ^ % - ^  NHCOCH3

H2

fRRj-DIPAMP-Rh(l)

fSJ-DOPA

2. ábra. (S)-DOPA („levodopa”) szintézise enantioszelektív 
hidrogénezési reakcióban

H2
(Rfij-PNNP-Rh(l)

,COOCH3 

NH2 

HN.

O
aszpartám

3. ábra. Aszpartám szintézise enantioszelektív hidrogénezési 
reakcióban

COOH
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(R) -BINAP-Ru(ll) 
-----------------------►

COOCH,

racém

COOCH,

karbapenem származékok

4. ábra. Karbapenem-származékok kulcsintermedierének előállítása 
aszimmetrikus hidrogénezési reakcióban

OCH,

H2 (2 MPa)
1% Ir-BDPP

benzol - metanol
OCH,

za más terpének (izopulegol, citronellol, 7-hidroxi- 
dihidrocitronellal stb.) optikailag aktív formában 
történő előállítására is.

Allil-alkoholok enantioszelektív epoxidációja

A titán(IV) komplexek által katalizált enan
tioszelektív epoxidáció („Sharpless-epoxidáció”) 
-  az enantioszelektív hidrogénezési reakciók mel
lett -  a királis homogén katalizátorok alkalmazá
sának másik fontos mérföldköve. Segítségével 
megvalósítható egy széles körben (pl. (3-blok- 
kolók előállítására) használható királis építőelem, 
a glicidol szintézise (7. ábra) [19].

Hasonló reakcióban állítható elő az egyik királis 
epoxid rovarferomon, a disparlure (8. ábra).

Olefinek enantioszelektív ciklopropanálási reakciója

A ciklopropanálási reakciók királis átmenetifém-kar- 
benoid származékokon keresztül játszódnak le, ahol a

5. ábra. Optikailag aktív aminok előállítása Schiff-bázisok 
enantioszelektív hidrogénezésével

találunk. Kezdetben királis mono- és ditercier foszfánokat 
tartalmazó ródiumtartalmú rendszereket alkalmaztak C=0 
kettőskötés nagy enantioszelektivitással történő redukció
jára. A jó másfél évtizede kifejlesztett ruténium-BINAP 
katalizátorrendszerek a ketonok redukciójában általánosan 
használhatók. Az amino- és karboxilcsoporton védett (3- 
keto-karbonsav származék ketocsoportjának aszimmetri
kus redukciójával nyerhető szekunder alkoholok a kar
bapenem származékok szintézisének intermedierjei (4. 
ábra) [16].

A királis szekunder aminok szintézisének egyik ígére
tes módszere a megfelelő Schiff-bázis enantioszelektív 
hidrogénezése. Irídiumtartalmú katalizátorrendszerekkel 
különösen akkor érhetők el jó (90%-ot megközelitő) opti
kai hozamok, ha a nitrogénen nagy térkitöltésű aromás 
csoport található (5. ábra) [17]. Ma már ez a reakció az (S)- 
metolachlor (2 -etil-6 -metil-fenil analóg) szintézisének 
alapjául szolgál. Az ipari eljárás során az alkalmazott 
szubsztrátum/katalizátor (Ir-XyliPhos) arány nagyobb, 
mint 1 0 0 0  0 0 0 .

Olefinek enantioszelektív izomerizációja

Az olefinek C=C kettőskötése optikailag aktív ródi- 
umkomplexek jelenlétében „vándorlásra” képes, és az 
izomerizáció eredményeképpen királis telítetlen szénhid
rogének alakulhatnak ki. A legnagyobb enantioszelekti- 
vitású reakciókat telítetlen tercier aminok esetében kapták. 
A dietil-geranilamin enantioszelektív izomerizálásával 
95-99%-os optikai tisztaságú (R)-citronellalhoz juthatunk 
(a természetes citronellal kb. 80% optikai tisztaságú!), 
melynek gyűrűzárási reakciójával mentol állítható elő (6. 
ábra) [16, 18]. A mentolszintézis a legnagyobb volumenű 
homogénkatalitikus aszimmetrikus szintézis. A Takasago 
International Co. a fenti reakciót széles körben alkalmaz-

'N (C 2H5 ) 2

ÍS;-BINAP-Rhy)

'N (C 2

'C H O

citronellal

(-)-mentol

6. ábra. (-)-Menthol szintézise enantioszelektív izomerizáció 
mint kulcsreakció felhasználásával

,OH tartarát-Ti(IV)^ UM + t-c4H9ooH ---------- L-L

(R)- és (SJ-glicidol

7. ábra. Glicidol szintézise enantioszelektív epoxidációval

n -C ,0H2
-O H  + t-C„HoOOH

(S.S) -tartarát-Ti(IV) A
n-C 10 H 2

A
/7-C10Hion2i

disparlure

8. ábra. Belső olefin enantioszelektív epoxidációja 

/ =  + N2CHCOOC2H5 Cu(II)L* ► y A

COOC2H5

COOH

COONa

9. ábra. Enantioszelektív ciklopropanálási reakció 
(cilasztatin előállítására)
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szubsztrátumba „beépítendő” karbenoidforrásként általá
ban etil-diazoacetátot alkalmaznak [20]. Királis réz(II)- 
komplex, mint katalizátor-intermedier alkalmazásával 
nagy enantioszelektivitással nyerhető izobuténből a 
megfelelő királis ciklopropán-származék, amely cilasz- 
tatinná, a karbapenemszármazékok in vivő stabilizátorává 
alakítható (9. ábra).

Várhatóan ipari jelentőségű aszimmetrikus 
homogénkatalitikus eljárások

Az alábbiakban azokból a reakciókból adunk -  kissé szub
jektív -  válogatást, amelyeknél a méretnövelés laboratóri
umi körülmények között biztonsággal megoldható, és ipa
ri megvalósításuk is küszöbön áll.

A hidrogénezési reakciók körében mind a C=C, mind a 
C=0 kettőskötés enantioszelektív hidrogénezésére csupán 
egy-egy példát emelünk ki.

a-Aril-akrilsav származékok enantioszelektív hidrogé- 
nezésével gyulladásgátló hatású vegyületek megfelelő 
enantiomeréhez, így pl. naproxénhez juthatunk (10. ábra). 
Ebben a reakcióban 97%-os optikai hozam érhető el, noha 
a szubsztrátum nem tartalmaz a korábbi dehidroaminosav 
származékokhoz hasonlóan acetamido csoportot, azaz nem 
biztosított a szubsztrátumnak az acetamido-származékok- 
hoz hasonló többfogú koordinációja [2 1 ].

Az acetofenon és aminoszármazékai az enantioszelek
tív ketonhidrogénezés kedvelt modelljei. Az utóbbiak ese
tében Rh-DIOP katalizátorral 95% körüli optikai hozamok 
érhetők el [22]. 3,4-Dihidroxi-acetofenon származékok 
enantioszelektív hidrogénezésével epinefrin állítható elő 
(11. ábra) [23].

A nem szteroidális gyulladásgátló származékok (NSAI) 
előállításának ígéretes módja a megfelelő aril-alkének 
aszimmetrikus hidroformilezése. A sztirollal mint modell- 
vegyülettel végzett széles körű vizsgálatok (12. ábra) ered
ményeinek ismeretében kijelenthető, hogy mind Pt-BDPP, 
Pt-DBP-DIOP, mind a nagy aktivitású és a gyakorlati

H2 (13,5 MPa)

COOH Ru-BINAP 

CH3OH

(SJ-naproxén

10. ábra. (l$)-Naproxén előállítása enantioszelektív hidrogénezéssel

NHCH3.HCI
H2 (5 MPa) 

Rh-BPPFOH 

CH3OH (2% H20 )

11. ábra. Epinefrin előállítása acetofenon-származék enantioszelektív 
hidrogénezésével

H2/0 0 =2 ,9/1 (30,4 MPa)
0,91% PtCI2 [(-)-D B P-D IO P ]- 
SnCI2
------------------------- ►

benzol

12. ábra. Sztirol enantioszelektív hidroformilezése (az analóg 
2-aril-propionsav intermedierek szintézisének modellreakciója)

mkl

OH

0 - _ ^ \  1-2% Rh-BINAP H20 2

* I -------------*- ------
DME 
-78°C

13. ábra. Sztirol enantioszelektív hidroborálása (optikailag aktív 
2-fenil-etanol szintézise)

O

14. ábra. Belső olefinek aszimmetrikus dihidroxilálása 
ozmiumkatalizátorok segítségével

alkalmazás kívánalmait megközelítő Rh-BINAPHOS ka
talizátorokkal optikailag közel tiszta formában előál
líthatok olyan farmakológiai jelentőségű 2 -aril-propionsav 
származékok, mint az ibuprofén, naproxén, suprofén [24].

Optikailag aktív szekunder alkoholok akár nagyobb 
méretekben történő előállításának alkalmas módja lehet az 
olefinek hidroborálási reakciója. A katecholborán addíció- 
val keletkező alkilborán oxidatív feldolgozása sztirol 
szubsztrátum esetén 2-feniletanol 95% feletti optikai tisz
taságban történő előállítását teszi lehetővé (13. ábra) [25].

Rendkívül nagy jelentőségű a cisz-vicinális diolok 
előállítására az olefinek dihidroxilálása (14. ábra). Bár a 
reakció mechanizmusát illetően (hatelektronos periciklu
sos vagy oxa-ozmaciklusos intermedieren keresztül leját
szódó reakció) még számos részlet nem tisztázott, olefinek 
széles köre 90% feletti (a transz-sztilbén származékok 
99% körüli) enantioszelektivitással alakíthatók át. Döntő 
jelentőségű volt a terület meghatározó kutatójának, Sharp- 
lessnek azon felismerése, miszerint ligandumként 
dihidrokinin- vagy dihidrokinidin-származékokat alkal
mazva az optikai hozam (és a katalitikus aktivitás) javítha
tó, továbbá a mérgező 0 s 0 4 helyett OsCl3 is szerepelhet 
katalizátorprekurzorként [26].

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a királis át
menetifém-komplexek által katalizált enantioszelektív re
akciók több mint két évtizede alapvetően új módszert je
lentenek az optikailag aktív vegyületek előállításában. 
Alkalmazásukkal már eddig is számos gyakorlati fontossá
gú származék előállítása vált lehetővé. Az egyre szigorúbb 
farmakológiai és környezetvédelmi előírások nagy 
valószínűséggel tovább növelik jelentőségüket.
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Petz Andrea -  Kollár László: Királis homogén katalizátorok 
A közlemény áttekintést nyújt az optikailag aktív vegyületek jelen
tőségéről, lehetséges szintézisükről. Részletesen elemzi a különbö
ző vegyülettípusok homogénkatalitikus aszimmetrikus szintézisé
nek lehetőségeit és a szintetikus eljárásokat alapjaiban megújító, 
valódi áttörést jelentő királis átmenetifém-komplexek sajátságait. 
Bemutatja a legutóbbi két évtizedben már ipari alkalmazást nyert 
legfontosabb aszimmetrikus homogénkatalitikus eljárásokat, vala
mint ismerteti a jövőbeni alkalmazások lehetőségeit.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 376 (2004)]

SUMMARY

A. Petz-L. Kollár: Chiral Homogeneous Catalysts
The paper gives a survey on the importance of optically active 
compounds and their synthesis. It describes some homogeneous 
asymmetric reactions for the synthesis of various types of com
pounds and the main features of the transition metal complexes 
renewing the synthetic chemistry and providing a real ‘break
through’ in asymmetric synthesis. The review also deals with 
asymmetric homogeneous catalytic reactions that have gained 
industrial importance during the last two decades, as well as those 
offering potential industrial application in the years to come.

Chemistry and Mathematics: 
Two Scientific Languages of the 

21st Century
Nova Acta Leopoldine, 
330(88), 1-160 (2003) 

Deutche Akademie dér Naturforscher 
Leopoldina e.V., Halle (Saale), 2003 

ISBN 3-8047-2038-2 
105 ábra és 2 táblázat

Az akadémiák a korai időben valamiféle 
közös tudományos cél művelésére létrejött 
testületek voltak és tagjai sokáig a tudomá
nyok, művészetek egy-egy szűkebb terüle
tével foglalkoztak. A XVII-XV1II. század
ban váltak műkedvelő, kötetlen szellemi 
társulásokból olyan szervezett intézmé
nyekké, amelyek a tudományos élet egé
szére kiterjesztették működésüket. Ha
zánkban Széchenyi István 1825-ben alapí
totta meg és hozta létre a Magyar Tudós 
Társaságot (Magyar Tudományos Akadé
mia) és az első akadémiai ülését a Társaság 
öt évvel később, 1830-ban tartotta meg.

A természettudományokkal foglalkozó 
Angol Királyi Társaság (Royal Society) 
1622-ben, a német Természettudósok Csá
szári Leopoldina Akadémiája (Academia 
Caesaré Naturae Curiosorum) 1652-ben 
alakult meg. Magasszintű munkásságát 
időszakos kiadványokban örökítette meg a 
munkássága során napvilágot látott előadá
sok, dolgozatok közlésével. A Deutsche

Akademie der Naturforscher Leopoldina 
(Halle/Saale) alapításának 350 éves évfor
dulóját a szokásos Leopoldina Szimpózium 
megrendezésével ünnepelték meg. A „Che
mistry and Mathematics: Two Scientific 
Languages of the 2Ist Century” jubileumi 
szimpózium színhelye Göttingen volt. 
A 2001. október 11-13. közötti rendezvényt 
két patinás társakadémia, az Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen (alapítási éve 
1751) és a francia Akademie des Sciences, 
Paris (1663) együttesen szervezte meg. Eh
hez a Max Planck Intézet adott barátságos 
otthont és szolgáltatott inspiráló környeze
tet. A jubileumi rendezvény anyagát az 
intézmény a szimpózium címével azonos 
kiadványban jelentette meg. A kiadványból 
Egyesületünk is kapott tiszteletpéldányt, 
amelynek egyes fejezeteit a továbbiakban 
ismertetjük összefoglalóan, az előadók 
rövid tudományos életrajzával együtt.

Herbert W Roesky (1935) egykori göt- 
tingeni diák, az akadémia tagja és 1980 óta 
a nagy múltú Szervetlen Kémiai Intézeté
nek vezető professzora kedves hangú, 
anekdotázó bevezetője élvezetes áttekin
tést ad a kémia és a matematika mintegy 
kétezer éves viszonyáról. Az antik kémia 
tudásanyaga gyakorlatias volt: használták 
és ismerték a tüzet, fémeket munkáltak 
meg, erjesztettek (fermentáltak), üveget 
készítettek és agyagedényeket gyártottak. 
Az alkimisták ezer éven át keresték a böl
csek kövét és aranycsináláson fáradoztak.

Az ókori matematika szintén mindennapi 
tudomány volt, műveletei szinte csak az 
összeadásra és a kivonásra korlátozódtak, a 
geometria mindössze egyszerű mérések el
végzésére szolgált, bár jól becsülték meg a 
síkidomok területét, és a gömbét is. Az arab 
csillagászok működésének köszönhető a 
sík és gömbi trigonometria, továbbá új szá
molási (numerikus) eljárások, algoritmu
sok felfedezése. A kémia és a matematika 
hosszú időn át egymástól függetlenül fejlő
dött a saját belső törvényeik alapján. A mo
dem matematika és a modem kémiai egy 
évszázada közel került egymáshoz, az 
újabb és újabb felfedezéseik kölcsönösen 
fejlesztették egymás eszköztárát, a mate
matika alkalmazott tudomány is lett, a ké
mia elméleti komputációs diszciplínává is 
vált. Különösen jellemző a XXI. századra, 
számítógépek, az informatika és az internet 
évszázadára.

Guy Ourisson (1926) strasbourgi pro
fesszor, a francia kémia utazó nagykövete, 
alapító elnöke az új Louis Pasteur Egye
temnek (1971-75). Számos külföldi kémiai 
társaság (amerikai, belga, angol, német) és 
tudományos akadémia (dán, indiai, luxem
burgi, svéd, szerb, német) tiszteletbeli tag
ja. Sokoldalú és szerteágazó tudományos 
munkásságának bemutatása helyett tőle 
megszokott eleganciával nyelvészeti témát 
választott, amely nemcsak a kémiával fog
lalkozók számára érdekes. Esszéjében be
mutatja, hogy a szisztematikus kémiai ne
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vek írott nyelve, főként képletei, de még in
kább a molekuláris kémia szerkezeti képle
tei, rajzai kivételesen gazdag információt 
hordoznak -  legyenek azok egyszerű vona
las ábrák, vagy háromdimenziós molekula- 
portrék -  tükrözik a kémiai szubsztancia 
domináns vonásait. A többlépcsős szintézi
sek lépéseit táblára felrajzolva egymás 
nyelvét nem beszélő kollégák számára is 
érthetővé válik a kémia.

Jean-Pierre Sauvage és kollégái (Louis 
Pasteur Egyetem, Kémia Kar, Strasbourg) 
az átmenetifém alapú molekuláris masinák 
és motorok témakörét foglalják össze. A bio
lógiában alapvető szerepük van az úgyne
vezett molekuláris mozgásoknak, ezek a re
verzibilis összehúzódások és megnyúlások. 
Az átmenetifém-komplexek és a rotaxán- 
molekulák szupramolekuláris rendszerei 
mozgásba hozhatók elektrokémiai, redoxi- 
folyamatok révén, vagy fotokémiai úton.

Olaf Delgado-Friderichs (Wilhelm 
Schikard Informatika Intézet, Tübingen) ta
nulmánya rendszerezve sorolja fel a virtuá
lis krisztallográfia létrejöttében szerepet 
játszó eredményeket, és bemutatja azokat a 
kutatási törekvéseket, amelyek a modem 
diszkrét geometria és szoftvertechnológia 
egyre elterjedtebb felhasználása segítségé
vel valósíthatók meg.

Peter Deuflhard (Berlini Szabadegye
tem, Matematikai és Komputertudományi 
Tanszék) professzor a felsőbb matematika 
alkalmazását illusztrálja a reakciókinetikai, 
a polimerkémia és a gyógyszertervezési

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI

Magyar Vegyipar

(14. évfolyam, 7-8. szám, 2004. július
augusztus)

Előrejelzések. Erősödik az európai 
vegyipar

Újabb látványos lépések a Petrolkémiai 
Fejlesztési Projektben

Szeptembertől új kapacitások a Bor- 
sodChem Rt.-nél

Szakmunkásképzés másképpen
A BorsodChem Rt. oktatási-képzési te

vékenysége
„Alkimista tábor” a Magyar Vegyészeti 

Múzeumban
A hónap körkérdése. Sikeres-e a nyári 

szakmai gyakorlat?
Honnan származik a kőolaj?
Rendkívüli energia a polimer-nitrogén

ben
Hírek a vegyiparból

mkl

példáin keresztül. A szemléletváltás arra 
inspirálja a komputációs kémia és az alkal
mazott matematika művelőit, hogy valós 
társadalmi és gazdasági szempontok alap
ján oldják meg a kulcstechnológiák fejlesz
tését a vegyiparban is.

Jerzy Haber (Katalízis és Felületkémia 
Intézet, Varsó) a szénhidrogének katalitikus 
oxidációja részleteinek felderítése során 
vette igénybe a kémiai intuíciót a matema
tikai egyenletek és fizikai modellek együt
tes figyelembevételével. Remek példák te
szik élvezetessé a heterogénkatalízis ilyen 
tárgyalását.

Jürgen Warnatz (Heidelbergi Egyetem, 
Számítástudományi Centrum) és Jürgen 
Wolfrum (Heidelbergi Ruprecht Kari Egye
tem, Fizikai Kémiai Intézet) egyetemi taná
rok az égési folyamatok komplex kinetikai 
és áramlástani viszonyaira kidolgozott 
módszereket ismertetnek. A reagáló kémiai 
rendszerek mély és hatékony matematikai 
analízisét nehezíti a bonyolult, soklépéses 
reakciómechanizmus, ráadásul a leírásukra 
alkalmazott közönséges és parciális diffe
renciálegyenlet-rendszerek számítástechni
ka oldaláról nézve nagyon „merevek”. 
Az utóbbi időben gyors számítógépek lehe
tővé tették az áramló rendszerek igényes és 
megbízható modellezését, szimulálását és 
optimalizálását.

Warnatz professzor tanulmányában vá
laszt ad arra, hogy mire képes a modem 
matematika, és megmutatja a kémia nélkü
lözhetetlen szerepét. Wolfrum a lézerdiag

nosztika alkalmazásának felvázolásával 
olyan mérések eredményeit ismerteti, ame
lyek megbízható modellekhez vezetnek, a 
modellek alapján gyakorlatban bevált esz
közök üzemszerűen működnek.

Érdekes Sir John Meurig Thomas (1932) 
a Royal Institution (London) professzora és 
legrégebbi kollégium Peterhausei Egyetem 
mestertanárának „Poetic Suggestion in Che
mical Science” című tanulmánya. Sir Tho
mas a ma élő kémikusok vezéregyénisége, 
évtizedek óta a kémiai Nobel-díj jogos váro
mányosa. Nagyra becsült tudós, az MTA 
tiszteletbeli tagja (1998). A kémia és mate
matika két fontos mérföldkövének bemuta
tása átfogja a termodinamika, spektroszkó
pia, mikroszkópia, atomfizika, nanokémia 
és a saját katalíziskutatásainak szinte min
den érdemi mozzanatát. A szimpózium elő
adásai alapján megírt esszék, a kilenc tanul
mány csak növeli a 350 éves Leopoldina 
Akadémia tudományos rangját.

A kiadvány kitűnően szerkesztett, 
élvezetes formában mutatja be a címben 
foglalt tudományterületek kapcsolódását, 
belőle több részletet kellene az MKL-ben is 
megjelentetni.

Az ismertetett kiadvány könyvárusi for
galomban nem kapható, de további infor
mációt a címben is megjelölt ISBN-szám 
segítségével be lehet szerezni.

Gál Miklós

TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Olaj Szappan Kozmetika

(53. évfolyam, 3. szám, 2004. május-jú
nius)

Horváth Zoltán -  Vecseri Csaba: A ri
cinus (Ricinus communais L.) termesztése 

Csóka Ildikó -  Erős István: Korszerű 
emulziós rendszerek a kozmetikában 

Dörmö Nóra -  Búcsú Dénes -  Kovács 
Sándor -  Bélfmé Bakó Katalin -  Gubicza 
László: Környezetbarát biokenőanyag elő
állítása zsírsavból enzimes észterezéssel 
oldószermentes közegben

Galambos Bertalan -  Héthelyi B. Éva: 
Finnországban termesztett gyógy- és fű- 
szemövény-fajok drogjainak keserűértéke 

Semih Ötles -  Serkan Ötles: Természe
tes alapú élelmiszer-ipari csomagolóanya
gok. Természetes csomagolóanyagok típu
sai

Biacs Péter: A Magyar Élelmiszer-biz

tonsági Hivatal szervezete, tevékenysége, 
feladatai

Then Mária -  Ladó Christina -  Szent- 
mihályi Klára: Elemkoncentrációk a Salvia 
officinalis L. növény részeiben és az elem
tartalom tanulmányozása a desztilláció so
rán

M. S. Amine-A. M. F. Eissa-A. A. El- 
Sawy -  A. F. Shawban -  R. El-Sayed: Új 
kettős jellegű, mikrobaölő és felületaktív 
sajátságú heterociklikus vegyületek. 3. 
rész. Nemionos vegyületek előállítása zsír- 
sav-hidrozidokból

Doleschall Fruzsina: Szakirodalmi 
szemle

Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle
Kozma János — Kiss Béla: Korszerű 

recepturák

S.E.
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XXXVI. Nemzetközi Kémiai Diákolimpia
(Kiel, 2004. július 18-27.)

A idei Nemzetközi Diákolimpiát Németor
szágban rendezték, Kiél városában. Minden 
korábbinál több ország és versenyző vett 
részt az eseményen, 61 nemzetből 231 fő.

A magyar csapat a várakozásoknak 
megfelelően jó eredményeket ért el. A hi
vatalos verseny egyéni eredményei a követ
kezők:

Kiss Péter, a budapesti Apáczai Csere Já
nos Gimnáziumból (tanára Villányi At
tila)
aranyérmet (15. helyezés)

Gogh Attila, a budapesti Apáczai Csere Já
nos Gimnáziumból (tanára Czirók Ede) 
aranyérmet (28. helyezés)

Fűm Márton, a budapesti Eötvös József 
Gimnáziumból (tanára Dancsó Éva) 
ezüstérmet (44. helyezés)

Kramarics Áron, a zalaegerszegi Zrínyi 
Miklós Gimnáziumból (tanára Halmi 
László)
bronzérmet (149. helyezés); 
szerzett.

A nem hivatalos pontversenyben a ma
gyar csapat a 8 . helyre került 66,7% átlagos 
teljesítménnyel, amit igen jó eredménynek 
tartunk. Kiemelkedett a mezőnyből Kína és 
Korea csapata. Oroszország, Ukrajna, Len
gyelország, Németország és Tajvan csapata 
kisebb különbséggel került elénk.

Az olimpia az előzetes várakozásoknak 
megfelelően német precizitással zajlott. 
A feladatok színvonala is kielégítő volt. 
Végre abbamaradt az a törekvés, hogy egye
temi szintű anyagot (spektroszkópia, kvan
tummechanika), de érdektelen módon kérje
nek számon. A feladatsor legnagyobb hibája 
a terjedelme volt. Sajnos nem jutott ideje a 
résztvevőknek arra, hogy minden feladattal 
alaposan foglalkozzanak, ami a pontszámok 
abszolút értékében tükröződik is.

A feladatok általában a modem kémia 
érdekes problémáihoz, mindennapi kérdé

sekhez kapcsolódtak, de megoldhatóak vol
tak a diákok ismereteinek ötletes alkalma
zásával. Szerencsés megoldás volt, hogy a 
feladatok hátterét nem a feladatsor kereté
ben mutatták be, nem kellett hosszú körítést 
elolvasni a vizsga közben, hanem külön 
előadásokban, bemutatókon beszéltek 
ezekről az aktuális kérdésekről.

A laboratóriumi munka gyakorlott kí
sérletezőket igényelt, hisz háromféle mun
kát kellett -  lehetőség szerint párhuzamo
san -  elvégezni. A szintetikus részfeladat a 
CD-lemezek fő alkotójának, a polikarbonát 
műanyagnak az újrahasznosítása volt. Első 
lépésben a CD darabkákat lúgos hidrolízis
nek alávetve kis molekulákra bontották a 
polimert. Ebből a termékből tisztítás után 
szintetizáltak egy újabb molekulát.

Az analitikai munkában egy magas hő
mérsékletű szupravezető kerámiát vizsgál
tak. Ki kellett mutatniuk, hogy az anyag a 
három lehetséges alkálifoldfém (kalcium, 
stroncium és bárium) közül melyeket tartal
mazza. A kerámiában található másik két 
fém (ittrium és réz) mennyiségét pedig 
pontos mérésekkel meg kellett határozniuk.

Az elméleti forduló hét kérdésében a fi
zikai kémia egy kicsit hangsúlyosabb volt, 
mint ahogy az szokásos volt korábban.

A legtöbb számolást talán a fűtés gazda
ságosságát, energetikáját és kémiáját firtató 
kérdés igényelte. Szintén a környezetvéde
lemhez kapcsolódott az Otto-motorok ki
pufogógázait tisztító katalizátorok felüle
tén lezajló folyamatokat és sebességüket 
körüljáró feladat. Németországban nem 
volt csoda, hogy az egyik szervetlen kémi
ai feladatban a diákoknak a germánium fel
fedezéséhez vezető kísérletek adatait kel
lett megérteniük és megmagyarázniuk. 
Az energetika ismét visszatért a biokémiai 
feladatban, bár itt nem egy uszoda fűtését 
elemezték, hanem annak számoltak utána, 
hogyan hajt a táplálék oxidációjából szár
mazó energia más biokémiai folyamatokat.

Mindkét szerves kémiai feladat fókuszában 
az állt, hogyan határozzák meg a reakciók a 
keletkező vegyületek térszerkezetét. 
Az egyik példa a megfázás tüneteit enyhítő 
(doppingszernek is tartott) pszeudoefedrint 
és sztereoizomereit tárgyalta. Az utolsó fel
adatban egy szervetlen (kalcium-karbonát) 
és egy szerves (polimer) anyagból képződő 
nanométeres szemcsék keletkezését és tu
lajdonságait vizsgálták a versenyzők. Ilyen 
nanostruktúrák alkotják például a kagylók 
héját.

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 Fónagy Tamás, Gengeliczki 
Zsolt, Homonnay Zoltán, Igaz Sarolta, 
Jedlovszky Pál, Kóczán György, Kotschy 
András, Magyarfalvi Gábor, Szalay Ro- 
land, Szabó András és Tarczay György. 
A csapat vezetői Magyarfalvi Gábor és 
Igaz Sarolta voltak. Tudományos megfi
gyelőként elengedhetetlen segítség volt 
munkánkban Villányi Attila, az Apáczai 
Csere János Gimnázium tanára.

A diákok kiválasztása a bevált rend sze
rint történt. A legtágabb keretbe az Orszá
gos Középiskolai Tanulmányi Verseny és 
az év közbeni levelező felkészítés legjobb
jait hívtuk be. A legjobb tizenkét fő vett 
részt a második egyhetes felkészítésen, és 
közülük került ki a csapat négy tagja. Sike
res lett az a kezdeményezésünk is, amely
ben a tavasszal két szombati napon a labo
ratóriumi munkát bemutató és kipróbáltató 
gyakorlatot tartottunk. Az érdekei előadá
sokat is tartalmazó programon 30-30 tehet
séges középiskolás vett részt az ország 
minden részéről.

A 2005-ös olimpia szervezője Tajvan 
lesz. Úgy tervezzük, hogy megismételjük a 
laboratóriumi munkát bemutató nyílt tanfo
lyamot. A jól bevált levelező tanfolyamot a 
megújult Középiskolai Kémiai Lapok kere
tében folytatjuk tovább. Az idei év során el
kezdődnek a 2008-ban Magyarországon 
megrendezendő olimpia előkészületei is.

Magyarfalvi Gábor
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H í r e k  a z  i p a r b ó l

C h i n o i n  R t .

Szeptember elejével a Sanofi-Aventis cso
port 70 országban új vezetőket nevezett ki a 
helyi vállalatai élére. Az újonnan kineve
zett vezérigazgatóknak nagy szerepük lesz 
a Sanofi-Aventis csoport felépítésében. An
nak érdekében, hogy az integráció teljesen 
megvalósuljon és az új vállalat működőké
pes legyen 2005 legelejére, szeptember vé
géig ki kell nevezniük a velük együtt dolgo
zó felsővezetőket. Magyarországon, az 
itteni leányvállalatok élére Frédéric Ollier- 
t nevezik majd ki.

Mint ismeretes a Sanofi-Synthélabo 
nemrég egyesült az Aventisszel és ezzel a 
világ harmadik, Európa legnagyobb gyógy
szervállalata jött létre.

E g i s  R t .

Ajúnius 30-ig terjedő háromnegyed év idő
szakában a cég árbevételének már 21%-a 
származott a Servier tulajdonosi kapcsolat
ból. Az Egis intermediereket gyárt a Servier- 
nek, Magyarországon forgalmazza termé
keit, előállítja a Bioparoxot és együttmű
ködik a Servier generikus vállalatával, a 
Biogarannal.

Az Egis harmadik a hazai gyógyszerpi
acon a Richter és a Novartis mögött. 
A gyógyszerpiac átlagos 11%-os növeke
dési üteméhez képest az Egis növekedése 
12%, tehát az átlagot meghaladó volt.

R i c h t e r  G e d e o n  R t .

Az állam két óra alatt értékesítette a Richter 
25% plusz 1 szavazatnyi tulajdonát 639 
millió euróért. Kétszeres túljelentkezés volt 
a kombinált kötvény-részvényopciós meg
oldásra. Ennek lényege, hogy most köt
vényt kapnak a vevők, és ezt öt év múlva 
válthatják részvényekre. Ezzel a megoldás
sal most jut az állam pénzhez, de öt évig 
feltétlen biztosított az is, hogy a Richter 
megőrizhesse önállóságát, de mivel az ed
digi részvénytulajdoni megoszlás is igen 
sok befektetőhöz kötődik, várhatóan az 
újabb kötvényeknél-részvényeknél is ez 
igy lesz. 12 milliót ebből most maga a vál
lalatjegyzett le.

M a g y a r  O l a j -  é s  G á z i p a r i  R t .

A Boston Consulting Group elemzése sze
rint jelenleg a gáz importára 33-34 forint 
körül van, ami januárra 36 forint fölé, a jö
vő év júniusára pedig várhatóan 38 forint 
fölé emelkedik köbméterenként. A tanul
mányból kiderül, hogy a magyarországi la

mkl

kossági gázárak még mindig jelentősen el
maradnak az európai szinttől, miközben a 
nemzetközi áremelkedés miatt Nyugat- és 
Kelet-Európábán egyaránt szükséges a gáz
árak korrekciója. Hazánk az elmúlt évben 
mintegy 13,5 milliárd köbméter gázt hasz
nált fel, amiből csak 3 milliárd köbméter 
volt az itthoni kitermelés.

Még az idén valamilyen megállapodás 
születik a gázüzletág részleges eladásáról -  
mondta Mosonyi György vezérigazgató. 
A Mól 75 százalék mínusz egy szavazat ré
szesedést kínált fel a tároló és a kereskedő 
vállalatából, illetve 25 százalék plusz egy 
szavazatot a szállításból.

A Mól Rt. szeptemberi sajtótájékoztató
ján többek között elhangzott: lezárult a ter
jeszkedés korszaka a feldolgozásban, a tár
saság előtt új célok állnak, a vezetés 
megérett a megújulásra. Az olajvállalat új 
akvizíciós stratégiát határozott meg, rész
ben ez indokolja a bejelentett változásokat 
a menedzsmentben. A feldolgozás és keres
kedelem terén végrehajtott akvizíciók vé
get értek, most már a szénhidrogénkészle
tek vásárlására összpontosít a társaság. 
A készletek megszerzése során a fő cél, 
hogy a Mól a kutatás-fejlesztésben is nem
zetközi szereplővé váljon. Ezen belül a ki
termelésben keres olyan lehetőségeket, 
amelyek már a beszállástól pénzt hoznak a 
társaságnak, de óvatos terjeszkedés várható 
a kutatási tevékenység területén is.

Hatodik alkalommal állította össze a 
Forbes a világ legvonzóbb befektetési lehe
tőséget jelentő nagyvállalatainak listáját. 
A végeredmény természetesen az amerikai 
cégek dominanciáját hozta, de nem maradt 
magyar szereplő nélkül a lista, a Mól és az 
OTP is helyet kapott a világ 400 legjobb 
nagyvállalata között.

Jelentős, 6,6  százalékos részesedést 
szerzett szeptemberben a Mól Rt.-ben a 
New York-i székhelyű Alliance Capital 
Management. A társaság a 7,1 millió darab 
részvényt a 123 ügyfele számára folytatott 
vagyonkezelési tevékenysége során szerez
te meg. Akárcsak a korábban 2,8 százalé
kos Mol-részesedést szerző Vienna Capital 
Partners, az 500 milliárd dollár körüli ösz- 
szeget kezelő és tavaly 2,73 milliárdos ár
bevétel mellett 330 millió dolláros adózott 
eredményt elérő Alliance Capital is pénz
ügyi befektetésként kezeli az ügyletet, azaz 
nem felvásárlási céllal szállt be a Mólba.

T i s z a i  V e g y i  K o m b i n á t  R t .

A BorsodChem Rt. 2004. szeptember 2-án 
részvényátruházási szerződést kötött a CE 
Oil & Cas Beteiligung und Verwaltung AG-

vel 3 760 979 darab, a TVK Rt. által kibo
csátott törzsrészvény eladására. A részvé
nyek vételára darabonként 5 503 forint. 
A szerződés megkötésével a BC-nek a 
TVK-ban fennálló közvetlen befolyása fel
tételesen 15,52 százalékkal csökkent. 
A 15,52 százalékos közvetlen befolyás
csökkenésnek feltétele, hagy a részvények 
vételára megfizetésre kerüljön, amelynek 
legkorábbi lehetséges időpontja 2004. szep
tember 30. A szerződés teljesítését követő
en a BC befolyása a TVK-ban megszűnik.

A Mól Rt. belföldi gazdasági társaság
ként, szakmai befektetőként 10 821 029 da
rab részvényt birtokol, amely a bevezetett 
sorozatra vonatkozóan 44,65 százalékos ré
szesedést, illetve szavazati jogot jelent. 
A teljes alaptőkére vonatkozóan részesedé
se és szavazati joga 44,31 százalék.

B o r s o d C h e m  R t .

2004. augusztus 1-jei hatállyal a társaság 
új pénzügyi vezérigazgató-helyettesének 
Illéssy Jánost nevezte ki. Illéssy János fel
adatai közé tartozik majd a pénzügyi és 
számviteli területek vezetése és ezzel egyi
dejűleg minden, a pénzügyi irányításhoz 
kapcsolódó tevékenység koordinálása. 
Gazdik Zoltán továbbra is a BorsodChem 
pénzügyi felsővezetésének tagja marad, 
mint controlling igazgató; legfőbb feladata 
a BorsodChem Rt. csoportszintű kontrol
lingtevékenységeinek irányítása. Mindkét 
vezető a vezérigazgatónak tartozik beszá
molási kötelezettséggel.

Illéssy János 2003 és 2004 között a 
Pannonplast Rt. elnök-vezérigazgatója
ként, míg 2001 és 2003 között a BNP 
Paribas Hungária Bank Rt. pénzügyi vezér
igazgató-helyetteseként tevékenykedett. 
Ezt megelőzően 5 évig a Pannonplast Rt. 
pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. 
A Pittsburghi Egyetemi PhD-tanulmányai 
előtt, 1990 és 1992 között controlling-igaz- 
gatóként dolgozott a Dexter Rt.-nél.

A BorsodChem Rt. szeptemberi rendkí
vüli közgyűlése úgy döntött: a társaság ve
zérigazgatója és vezetésének 50 tagja ösz- 
szesen 1,282 milliárd forintos juttatást kap, 
ha időben felépül és üzembe áll az új MDI- 
gyár. A közgyűlés elfogadta a -  tőkeemelés 
miatt szükséges -  féléves közbenső mérle
get. A menedzsment premizálását ugyanis 
6 346 050 darab, 202 forint névértékű dol
gozói részvény kibocsátásával finanszíroz
zák. A kibocsátást a közgyűlés jóváhagyta, 
miután az átvételre jogosultak előzetesen 
vállalták, hogy szavazati jogukat a HSBC 
Banknak engedik át, amely köteles a köz
gyűléseken megjelenni és az igazgatóságot 
támogatni. Kovács F. László vezérigazgató 
elmondta: a részvényprogram elsődleges
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célja, hogy a dolgozók a cégnél maradja
nak, és a munka minőségére is jó hatással 
legyen. A közgyűlésen a munkavállalók 
képviselője és Paszternák György, a Vegy
ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke 
is a jutalmazási rendszer kiszélesítése mel
lett foglalt állást. A vezérigazgató ígéretet 
tett egy átfogóbb részvényprogram kidol
gozására, amelyet várhatóan a jövő évi ren
des közgyűlés fogadhat el. A közgyűlés az 
alapszabály módosításairól és személyi 
változásokról is határozott, illetve megújí
totta az igazgatóság sajátrészvény-vásár
lásra vonatkozó mandátumát. Az igazgató
ságból távozott Nyíri Iván, a testületben 
Christoph Herbst helyét Heinrich Pecina 
foglalta el, az ő felügyelőbizottsági helyére 
viszont Herbst került. Igazgatótanácsi tag
gá választották a BC új pénzügyi igazgató
ját, Illéssy Jánost.

A Londonban bejegyzett Hong Kong- 
Shanghai Banking Corporation (HSBC 
Bank) ezzel 7,72 százalékos feltételes befo
lyást szerzett a BorsodChem Rt.-ben. 
A bank befolyásszerzésének feltétele az, 
hogy a cégbíróság bejegyezze a Bor
sodChem rendkívüli közgyűlésének hatá
rozatát az alaptőkén felüli vagyon terhére 
történt alaptőke-emelésről. A kazincbarci
kai vegyipari társaság, az HSBC Bank és a 
BorsodChem dolgozói szeptember 8-án ír
ták alá azt a háromoldalú szerződést, amely 
szerint az HSBC Bank haszonélvezetet sze
rez a BorsodChem alaptőke-emelésből szár
mazó dolgozói részvények szavazati jogán. 
Ajelenleg még 15,39 milliárd forint jegy
zett tőkéjű BorsodChem részvényeinek 
91,17 százaléka, a szavazati jog 91,54 szá
zaléka a bécsi Vienna Capital (VCP) cso
port tulajdonában van. Ezen belül a CE Oil 
and Gas Beteiligung und Verwaltung AG 
59,62 százalék, a VCP Industrie Beteiligung 
AG pedig 31,92 százalék szavazattal bír. 
A VCP és cégei bejelentették, hogy az alap
tőke-emelés bejegyzését követően a befo
lyásuk 84,47 százalékra csökken.

Szeptember 22-én a bécsi Vienna Capi
tal Partners csoport 1 775 és 2 075 forint 
közötti ársávot meghatározva megkezdte a 
tulajdonában lévő 91,17 százaléknyi Bor- 
sodChem-részvények nemzetközi zártkörű 
értékesítését; a felajánlott mennyiség a tár
saság papírjainak 67,9 százalékát jelenti. 
A VCP legfeljebb 47 millió részvényt ad el, 
amelyet -  túljegyzési opció alapján -  leg
feljebb 4,7 millió darabbal egészítenek ki a 
22-én Londonban megkezdődött road- 
show során (ez együtt jelenti a maximális 
67,9% részvényarányt). Egyidejűleg beje
lentették, hogy a részvényeket a varsói 
tőzsdére is bevezetik.

Az árat és a részvények új tulajdonosait 
szeptember végén jelenti be a Borsod-

Chem. Az értékesítés vezető szervezője és 
globális irányítója a HSBC bank.

A HVG értékelése 
a „részvénykeringőről”

Új menet indulhat a magyar vegyipar tőzs
dén jegyzett óriásaiért négy éve kezdődött 
harcban, miután az osztrák VCP bejelentet
te, csökkenti meghatározó befolyását a 
BorsodChemben. E hét hétfőn a 
BorsodChem Rt. (BC) részvényei 11,5, a 
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.-é (TVK) 3,7 
százalékkal értek kevesebbet -  2 465, illet
ve 4 020 forintot -  tíz nappal korábbi érté
küknél a Budapesti Értéktőzsdén. így rea
gáltak a befektetők arra, hogy a BC és a 
TVK nagytulajdonosai bejelentették: ré
szesedésüket csökkentik. A BC-menedzs- 
ment négyéves erőfeszítései ériek be. 
Ez idő alatt a magyar vegyiparért addig 
nem látott harc bontakozott ki. A BC 2000. 
májusi megjelenése a TVK-ban ugyanis a 
Mól Magyar Olaj- és Gázipari Rt. számára 
sem volt közömbös, mivel a Mól a TVK fő 
vegyipari alapanyag- és gázolaj-beszállító
ja, miközben ő maga mellékterméket és 
hidrogént vásárol tőle. A TVK-részvénye- 
sek ennek ellenére abban bíznak, hogy a 
Mól rövid időn belül felvásárlási ajánlatot 
tesz nekik. A jól értesültek szerint a VCP 
már meg is egyezett a Mollal, hogy értéke
síti neki 31,4 százaléknyi tiszaújvárosi pa
kettjét, amivel a Mól TVK-befolyása meg
közelíthetné a 85 százalékot. A TVK 
bekebelezéséhez szükséges mintegy 50 
milliárd forint előteremtése nem lenne 
gond a Mólnak -  okoskodnak a spekulán
sok -, hiszen előrelátható időn belül nincs 
mire költenie, mivel lemaradt a többi regio
nális célpontról, ráadásul a gázüzletág ez 
évre meghirdetett részleges értékesítéséért 
elemzők szerint legalább 80 milliárd forin
tot kaphat.

Novochem Kft. (volt Molchem)

Patak Péter ügyvezető igazgató bejelentet
te, hogy tőkeemelés révén az Overlack AG 
420 M Ft befektetésével 26%-os tulajdoni 
részesedéshez jutott. A többi tulajdonos a 
menedzsmentből kerül ki, a céget a vezetői 
kivásárlással vették meg a Móltól. A Novo
chem Kft. 14 milliárd forintos árbevétellel 
rendelkezik. Hosszú távú elképzelések sze
rint a világon a harmadik legnagyobb diszt
ribútor céghez, a Penta Group csoporthoz 
kívánnak közeledni, melyhez az új tulajdo
nos, az Overlack is tartozik.

Pannonplast Rt.

Szeptember 10-én tartotta rendkívüli köz
gyűlését a Pannonplast. A közgyűlés válto

zatlan tartalommal elfogadta a részvény op
ciós programmal kapcsolatban előre beter
jesztett javaslatot. Négy igazgatósági tagot 
(Zoltán Csaba, Chikán Attila, Káderjük Pé
ter, Molnár László) visszahívtak.

Az igazgatóság öt új taggal bővült a tu
lajdonosok határozata alapján: Szabó Ba
lázs (49) gépészmérnök, Bokorovics Balázs 
(30) vegyészmérnök, Töröcskei István (55) 
közgazdász, Somogyváry Géza (73) gé
pészmérnök, Gyimóthy Dénes (32) közgaz
dász.

A Pannonplast igazgatósága a rendkí
vüli közgyűlést követően alakuló ülését 
azonnal megtartotta. Ezen egyhangú szava
zással Bokorovics Balázst választotta az 
igazgatóság új elnökének. Az elnök szemé
lyében a társaság működésének ismerete 
mellett a döntés alapja a tőkepiaci háttér és 
tudás.

Az igazgatóság egyhangú döntése alap
ján új vezérigazgató került a társaság élére 
Szabó Balázs személyében. Szabó Balázs 24 
éve a társaság alkalmazottja és 15 éve tölt be 
a Pannonplastnál vezető tisztségeket, utoljá
ra termelési igazgató volt. Cégismeretével, 
szakmai hátterével biztosítja a folytonossá
got az átalakulási folyamat és a stratégia ki
vitelezésének felgyorsítása érdekében. 
A szavazás alapján Szabó Balázs a rendkí
vüli közgyűlésen részt vevő részvényesek 
több mint 86%-ának bizalmát élvezi.

A társaság igazgatósága részéről a ve
zérigazgatói (operatív) és az elnöki pozíció 
tudatosan került szétválasztásra, mely meg
felel a BÉT új vállalatirányítási javaslatai
nak is.

Az új menedzsment döntött az eddigi 
stratégia felgyorsításáról.

A részletek http://www.pannonplast.hu/ 
adat/sk20040917 l.pdf alatt olvashatók.

Műanyagipari Kutatóintézet Kft.

A 100%-os tulajdonos, a Pannonplast Rt. 
úgy döntött, hogy 2004. július 1-jétől vég- 
elszámolással megszünteti a cégcsoport 
kutató-fejlesztő-vizsgáló intézményét. 
Mintegy 30 dolgozótól végkielégítéssel 
megváltak, a cég berendezéseit más Pan
nonplast leányvállalathoz telepítették át. 
Mint ismeretes, negyvenhárom éves műkö
dés után a MÜKI-t 1993-ban végelszámo
lással szüntették meg, de a kutatók és a ké
szülékek egy újonnan alakult MÜKI Kft. 
nevű vállalatba a Pannonplast Rt.-hez ke
rültek, mint a MÜKI szakmai utódvállalata. 
Sajnos a Pannonplast anyagi gondjai és a 
folyamatos vezetőségváltás csak további 11 
évig tették lehetővé, hogy a hazai mű
anyagiparnak legyen saját kutató-fejlesztő 
bázisa. További információk a MÜKI Kft.- 
ről a www.muki.hu oldalon.
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Mivel hozzávetőlegesen ugyanezen 
időben a SZEVIKI Rt.-ben is megszüntet
ték az egyetlen státust, aki még a műanyag
ipari vizsgálatokkal foglalkozott, egy 50 
éves korszaknak jutottunk a végére.

P+M Polimer Kémia Kft.

Szeptember 17-én tartotta a Helsinki úti 
üzemben a P+M Kft. megalakulásának 10 
éves évfordulójára rendezett ünnepséget. 
Az üzem dolgozói (a létszám jelenleg kb. 
30 fő) és a német tulajdonos UPPC nevű 
vállalatának nagyszámú iderepült munka
társai mellett megjelentek nemcsak a cég
gel kapcsolatban álló vevők és beszállítók 
képviselői, hanem több régi munkatárs a 
Műanyagipari Kutatóintézetből. A nagy
szabású program a magyar tulajdonos, 
Mihalkó Zoltán köszöntőjével kezdődött, 
majd a német tulajdonos, Ulf Priimmer 
visszaemlékezése után pezsgővel köszön
tötték a jelenlevők a „gyerekkorból kilé
pett” céget. A tulajdonos gondolatai között 
nagy súlyt kapott az az emberi-szakmai 
háttér, amire a gazdasági-piaci segítsége 
építeni tudott. így vált szavai szerint a P+M 
Kft. sikeres vállalkozássá. Külön megemlé
kezett Vidra Gáborról, akinek fejében 
megtalálható know-how volt az alapja an
nak, hogy az elmúlt tíz évben a P+M Kft. 
sok új epoxivegyülettel tudott a piacon 
megjelenni.

A köszöntések után a jelenlévők több 
csoportban megtekintették az üzemeket és 
a laboratóriumot. A vállalat képes mind 
50-100 literes méretben fejlesztő-méretnö- 
velő munkára, mind pedig a 4 db 3 m3-es 
saválló berendezéssorban évi 1 000 tonnát 
meghaladó termék kibocsátására. A vizsgá
ló laboratóriumban kiemelt feladat a termé
kekben maradó epiklórhidrin meghatározá
sa, mert arra folyamatosan csökkenő, 
jelenleg 10 ppm határt jelentő követel
ményt kell betartani a kimenő termékek 
nagy részében.

A P+M Kft. 16 féle glicidilétert gyárt 
fenolok és alkoholok epiklórhidrines reak
ciójával. Ezen túlmenően a biszfenol-A- 
biszglicidil-éter alapgyantára alapozva épí
tőipari, öntő-, elektronikai és villamosipari, 
ragasztó és színező gyantákat állít elő. For
galmazza és részben gyártja az epoxigyan
ták másik, térhálósító aminkomponensét is.

A látogatók az üzembejárás alatt meg
győződhettek arról, hogy az elmúlt évtized
ben a MÜKI Kísérleti üzeméből modem, 
jól felszerelt, tiszta és rendezett gyár jött 
létre.

A bejárást az Állami Népi Együttes fer
geteges bemutatója követte. Ez jó alapot 
adott a következő fogadáson a helyi, sorok
sári fúvószenekar talpalávalójára való tán

coláshoz is. Eközben e sorok írója, mint az 
MKE főtitkára köszöntötte az ünneplőket, 
további eredményes munkát kívánva. Rá
mutatott, hogy az innovációra való készség, 
ami a kutatóintézeti múltból származott, és 
az itt dolgozók elkötelezettsége, ami sajnos 
egyre ritkább manapság, tették lehetővé ezt 
a szép sikert.

Greentech Vekerd Kft.

Hárommilliárd forintért 25 kt/év kapacitású 
használt akkumulátorfeldolgozó üzemet 
kívánnak építeni a Hajdú-Bihar megyei 
Vekerden. Az 50 fősre tervezett céghez a 
település már hozzájárult, elkészült a hatás- 
tanulmány, az engedélyre várnak. Az olasz
S.E.R.I. cég technológiáját kívánják hasz
nálni.

Mint ismeretes a Perion és más cégek is 
az elmúlt években többször próbáltak ilyen 
feldolgozóüzemet építeni. A szándék min
dig megbukott a helyiek ellenállásán. Ma
gyarországon évi 18-20 kt hulladék akku
mulátor keletkezik, a termékdíj bevezetése 
óta ennek 90%-át összegyűjtik és Nyugaton 
dolgozzák fel.

Onyx Magyarország Kft.

Szeptember közepétől ismét teljes kapaci
tással működhet, vagyis újra fogadhat meg
semmisítésre szánt veszélyes anyagokat a 
dorogi hulladékégető -  tájékoztatta az 
[origo]-t Horváth Lajos, az Észak-dunántú
li Környezetvédelmi Felügyelőség műszaki 
igazgatóhelyettese. Az engedélyezés oka: a 
környezetvédelmi felügyelet szeptember 
13-i vizsgálata megállapította, hogy az ége
tő előírásszerűén működik. Az ezer köbmé
teres tartályt, amelyből júliusban száz köb
méter szennyező anyag kiömlött, viszont 
továbbra sem használhatja az Onyx Ma
gyarország Kft. által üzemeltetett veszé
lyeshulladék-égető.

Az engedély magadását kifogásolják a 
zöldek. Dávid Anna, a Dorogi Környezet
védelmi Egyesület tagja szerint részletes 
környezeti hatástanulmányra lenne szükség 
az égetőben, pár órás vizsgálat alapján le
hetetlen hosszú távú következtetést levon
ni. Ennek hiányában pedig fennáll egy 
újabb baleset lehetősége -  vélik a helyi zöl
dek.

„Az engedély kiadása elfogadhatatlan 
és szakmailag tarthatatlan” -  nyilatkozta az 
[origo]-nak Illés Zoltán. A fideszes politi
kus elmondta: az Észak-dunántúli Környe
zetvédelmi Felügyelőség már múlt héten 
megadta az engedélyt az égetőműnek, ezt 
azonban a Környezet- és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség még azon a héten megsem-
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nősítette. Illés szerint ezek után szakmailag 
érthetetlen, hogy kaphatott újra engedélyt 
az égető. A főfelügyelőség szerint viszont 
egyszerűen formai okok miatt semmisítet
ték meg az engedélyt, azt ugyanis a győri 
hatóság nem határozat formájában adta ki. 
A képviselő feltételezi azt is, hogy a júliusi 
környezetszennyezés nem baleset, hanem 
bűncselekmény volt. Illés az eddigi vizsgá
latokra hivatkozva elmondta: a veszélyes 
hulladékot tároló, kettős falú tartályra tör
vénytelenül csapot szereltek fel, amin ke
resztül egy aknába vezették a szennyező vi
zet, innen pedig egy közeli patakba. 
A képviselő szerint ez nem egyedi eset le
hetett a cégnél, hanem gyakorlat.

Közben az ügyben a nyomozást a doro
gi kapitányságtól a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság vette át. 
Az égetőművet ugyanis az ivóvízbázis ve
szélyeztetése miatt mind az esztergomi, 
mind pedig a dorogi önkormányzat felje
lentette. Ha a hatóságok végül az égető be
zárása mellett döntenének, az mindenkép
pen jelentős probléma lenne, az évi 30 ezer 
tonna veszélyes hulladékot ártalmatlanító 
égető ugyanis a legnagyobb az országban. 
Dorogon pedig éves szinten közel annyi 
hulladékot semmisítenek meg, mint az or
szág többi 50 veszélyeshulladék-égetőjé
ben. Az égető partnerei közül pedig nem 
minden cég tudná fedezni a jóval drágább 
ausztriai ártalmatlanítás költségeit. így a 
dorogi égető kiesése komoly környezeti 
kockázatot jelentene.

Az üzemből július 29-ről 30-ra virradó 
éjjel történt meghibásodás következtében 
több mint 100 köbméter szennyező anyag, 
fáradt olaj és oldószer ömlött a Kenyérme- 
zei-patakba, majd onnét a Kis-Dunába és az 
ivóvízellátást biztosító kutak közelébe. 
Az üzemzavar után a területi védelmi bi
zottság vízfogyasztási tilalmat rendelt el 
Esztergomban. A lakosságot palackos és 
lajtos kocsival szállított ivóvízzel látták el 
több héten keresztül.

Az Onyx éves árbevétele 2,8 milliárd 
forint, 30 kt/év az égetőmű kapacitása. 
Az elmúlt 10 évben 5 milliárd forintot for
dítottak az égető fejlesztésére, környezet
védelmi beruházásokra.

A szerkesztő kiegészítő megjegyzései: 
Az égető a felhalmozódott nagy mennyisé
gű égetendő anyagot többek között egy ket
tősfalú ezer köbméteres acél tartályban is 
tárolta. Mivel a kettős fal köze felülről nyi
tott volt, az esővíz állandóan felgyűlt a két 
fal között. Ennek igény szerinti eltávolítá
sára szerelték a levezető csapot alulra. Saj
nálatos módon ez nyitva maradt (mennyire 
ismerjük üzemi tapasztalatainkból az ilyen 
feleslegesnek látszó leürítés-elzárási fel
adatok elmulasztásából származó gyakran



hatalmas kockázatokat) és nyitva volt akkor 
is, mikor a tartály kilyukadt és az égetésre 
váró -  az égetőmű hivatalos közleménye és 
a felvett jegyzőkönyvek szerint „ olajszár
mazékokat, szerves oldószereket és szeny- 
nyezett vizeket” tartalmazó -  anyag elkez
dett szivárogni és az esővíz-levezetőn 
keresztül a Kenyérmezei-patakba, majd on
nan a táti Duna-ágba került. A kiszivárgott 
anyag mennyisége a cég és független szak
értők mérése szerint 48 köbméter. A tartály
ban maradt anyagot leürítették, és azt egy 
másik vállalatnál tárolták átmenetileg. 
A vétkes dolgozókat elbocsátották, illetve 
felfüggesztették. Az Onyx honlapján több 
részlet is olvasható: http://www. onvxmagvar 
orszap.hu/hirek.html

Budalakk Kft. f.a.

Mintegy két és fél ezer veszélyes anyagot 
tartalmazó hordó áll a felszámolás alatt álló 
Budalakk Kft. Újpesti telepén. Az illetékes 
környezetvédelmi felügyelőség szerint a 
hordókban robbanásveszélyes anyag is van. 
Emiatt értesítették a katasztrófavédelmet. 
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 
Felügyelőség helyszíni szemle segítségével 
méri fel az eddig keletkezett károkat. Új
pest polgármestere mintegy ezer, szabály

talanul tárolt hordóról tud. „Ajelenleg oszt
rák tulajdonban lévő területről a gyártás so
rán keletkezett veszélyes hulladékokat a 
felszámoló cégnek lett volna kötelessége 
elszállitani. Azonban ez jogi vita miatt nem 
történt meg” -  mondta Derce Tamás, aki 
hozzátette: a jogi álláspontja szerint egyér
telműen a környezetvédelmi felügyelőségé 
a felelősség.

A polgármester a környezetvédelmi fel
ügyelőség márciusi jegyzőkönyvét felol
vasta, amely szerint „a területen jelenleg 
olyan állapotok vannak, hogy túl sok idő 
már nincs arra, hogy várni lehessen a ve
szélyes hulladékok további sorsának rende
zésére, valamint az ott maradt technológiai 
berendezések rossz állapota miatt bármikor 
súlyos környezetszennyezés következhet 
be”. Ajegyzőkönyv szerint -  mint elmond
ta -  a területen tűz-, robbanásveszélyes és 
rákkeltő anyagok vannak.

A Budalakk korábbi jelentése alapján 
tudják, hogy milyen veszélyes anyagok ke
letkeztek a gyártás során, valamint azt is, 
hogy a telephelyen kétezer darab veszélyes 
anyagot tartalmazó hordónak kellene len
nie. Azonban a telephelyen csak a hordók 
fele található -  fűzte hozzá Derce Tamás 
polgármester, hozzátéve, hogy lakossági 
bejelentés alapján derült fény arra, hogy

483 darab hordót a Heves megyei Pető- 
fibányára szállítottak, majd onnan egy Sza
bolcs megyei településre, engedély nélkül. 
A többi hordó hollétéről jelenleg nem tud
nak információt adni.

Szeptember 20-án a Környezetvédelmi 
Minisztérium saját költségén megkezdte a 
2 000 hordó elszállítását és ideiglenes tá- 
roltatását. Ennek költsége 13 M Ft, a szük
séges égetési költség további 50-100 M Ft. 
A terv szerint a költségeket a felelős cégen 
behajtják.

Dunaferr Rt.

A szeptember 20-i rendkívüli közgyűlésen 
az új tulajdonos, a Donbass-Duferco uk
rán-svájci konzorcium 17,3 milliárd forint 
alaptőke-emelést határozott el. Az elkövet
kező öt év alatt 275 millió eurót kíván a 
cégre költeni és ezen túl környezetvéde
lemre 50 millió, a munkakörülmények javí
tására pedig több mint 2 millió eurót.

Megerősítették a vezérigazgatói posz
ton Hónig Pétert, aki 2002 nyara óta igaz
gatja a céget.

Megjegyezzük, hogy a felszámolás 
alatti DAM-ot is ugyanez a konzorcium 
vette meg.

K.Gy.

Új etiléntároló tartály a Tiszai Vegyi Kombinátnál

Bevezetés

Az etiléngyártó/fogyasztó kapacitás folya
matban levő bővítése a meglévő tárolóka
pacitás növelését is szükségessé tette a 
TVK-nál. A TVK Petrolkémiai Fejlesztési 
programjának része egy új etiléntároló 
rendszer (tartály, kompresszorok, kiadószi
vattyúk, etilén-elpárologtató, fáklya) léte
sítése. Ezek speciális berendezések, nagy 
veszélyességű készülékek, tervezésükre, 
szállításukra csak kevés cég képes.

Az etilén-tárolókapacitás növelését 
6 000 tonnában határozták meg és 2001 . év 
II. fél évében ajánlatokat kértek a megfelelő 
referenciával rendelkező legnevesebb euró
pai tervező- és generálkivitelező cégektől.

A megszólított cégek más-más techno
lógiát ajánlottak. Ezek ismertetésétől elte
kintünk, de megemlítjük a tárolótartályok 
lehetséges típusait:

-  egyterű tartály (single containment), 
amelynél a tartálynak csak a belső tere al
kalmas a cseppfolyósított gáz tárolására;

-  kettősterű tartály (védőgyűrűs tartály, 
double containment), a belső tartály lyuka
dása esetén a védőgyűrűs tartálytér felfog
ja a folyadék teljes mennyiségét, de nem

tartja vissza a folyadékból elpárolgott gáz
halmazállapotú anyagot;

-  teljes terű kettős tartály (duplafalú 
tartály, full containment), melyet úgy ter
veznek, hogy a belső és a külső tartály egy

aránt képes egymástól függetlenül megtar
tani a tárolt mélyhűtött folyadékot.

A TVK Rt. a szerkezeti kialakításában 
és biztonságban a szakma szerint jelenleg 
legkorszerűbbnek elfogadott megoldást, a 
duplafalú tartálytípust építette meg.

A tárgyalások során jelentős műszaki 
ésszerűsítéseket értek el, melyek kedvező-
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en hatottak a vételárra és kedvezőek a ké
sőbbi üzemeltetés szempontjából is.

A végső ajánlatok elbírálásakor az érté
kelési szempontok alalpján a TVK szakér
tői zsűrije úgy ítélte meg, hogy az Uhde 
GmbH ajánlata a legkedvezőbb, így velük 
kötöttek szerződést 2002 . év közepén.

Megjegyzendő, hogy az Uhde cég több 
mint 30 éve foglalkozik cseppfolyósítható 
gázok mélyhűtött állapotban történő tárolá
sával, azóta fejleszt, tervez és épít alacsony 
hőmérsékletű tárolólétesítményeket.

A megépített 6 000 t-s 
etiléntároló tartály fontosabb 

műszaki jellemzői

Kriogén tárolótartály építése európai mére
tekben is ritka esemény, ezért ez a feladat 
nagy kihívás volt a hazai kivitelező ipar 
számára.

ATVK-nál 1974-ben épült etiléntároló 
tartály 3 000 t tárolókapacitású, 5 300 m3 
űrtartalmú. Kialakítása fix tetős, állóhenge
res, kettősköpenyű, teljes egészében szige
telt tartály. A tárolótartály anyaga hidegszí
vós acél. A perlit és üveggyapot szige
telőanyagot szénacél lemezből készült kül
ső köpeny fogadja be. A tartály az elmúlt 
30 évben megfelelően működött, és a köve
telményeknek ma is megfelel.

A tárolókapacitás bővítése során most 
megépült új etiléntároló tartály 6 0 0 0 1 táro
lókapacitású, 10 000 m3 űrtartalmú. Dupla
falú, duplafenekű, amely a tető kivételével 
hidegszívós (9% nikkeltartalmú) acélból 
készült. A tartályfenék és -palást szigetelé
se a külső tartályon helyezkedik el. A felső 
szigetelést a belső térben levő függesztett 
tetőszigetelés látja el.

A tartály műszaki jellemzői

-  Tervezési hőmérséklet: -  104 C°.
-  Tervezési, ellenőrzési szabvány és 

előírás: API 620 és API 620 Q.
-A  tartály méretezése a korábbiaktól el

térően a legújabb szeizmikus veszélyezte- 
tettségi fokozat szerint földrengésre ellen
őrzött.

A tartály a megszokottnál domborúbb, 
kisebb alapterületű, magassága pedig egy 
tízemeletes panelházéhoz mérhető.

-Atartály tervezési nyomása 120 mbar, 
üzemi nyomása 80 mbar.

-  A palást és fenéklemezek anyaga: 
A 553 TYPE1 (ASTM A 553), Ni-tartalom 
9%.

A palást képes ellenállni a 120 km/h 
szélsebességnek, ehhez a legfelső övlemez 
kivételével a palást belső oldalára övenként 
egy-egy szélmerevítő gyűrűt helyeztek el.

mkl

-  A tartály felemelkedésének megaka
dályozására 48 db lehorganyzó rögzítő pánt 
szolgál, amelyeket a külső tartály palásthoz 
és az alaphoz hegesztettek.

-  A tartály tető- és palásthűtésének oltó
vízigénye 720 m3/óra 8,3 bar nyomáson. 
A tűzivíz a tetőn 3, a paláston 6 sorban el
helyezett DN50-es körvezetékből 384 db 
spinkler füvókán jut a felületre.

-  A tartály tetőn elhelyezett kezelőpódi
umra való feljárást egy 11 szintes, tűzihor- 
ganyzott kivitelű lépcsőtorony biztosítja. 
A lépcsőtorony egyben a tartály felszálló 
vezetékeinek alátámasztására és megfogá
sára is szolgál, mivel a csatlakozó vezeté
kek zömmel a tetőn kerülnek bevezetésre a 
tartályba.

-A  tartályba való bejutást a szerelés alatt 
két db DN600-as alsó és egy db DN800-as 
felső búvónyílás biztosította. Az alsó búvó- 
nyílások a szerelés befejeztével egy-egy 
edényfenékkel lezárásra kerültek. A belső 
tartálytérbe egy hágcsó vezet le.

-  A tartály túlnyomás elleni védelmét 
két darab fáklyára és két darab szabadba 
lefüvó biztonsági szelep szolgálja. A sza
badba lefüvó biztonsági szelepek kizárólag 
havária esetén működnek, melynek bekö
vetkezési valószínűsége rendkívül kicsi.

A vasbeton alap jellemzői

A speciális kialakítású alapot két egymás 
felett elhelyezett mintegy 30 m átmérőjű, 
egyenként 700 mm vastag lemez alap al
kotja. Az alsó lemez alap 2 m mélyen he
lyezkedik el a talajban. Ezen a talajszinttől 
1,85 m magasságban, 120 db pilléren nyug
szik a felső lemez. A felső lemez kiemelé
sére az átszellőztetett tér biztosítása miatt 
van szükség, amely az alap átfagyását hiva
tott meggátolni.

A szigetelés jellemzői

A -104 °C-os folyékony halmazállapotú 
etilén tárolásából adódóan a tartály szigete
lésének megoldása is egyedi.

Fenékszigetelés

A külső tartály fenéklemeze 450 mm vas
tagságú szigetelésen nyugszik, melynek ré
tegei alulról felfelé a következők:

-  a betonalapra ragasztott alumínium
bitumen fólia,

-  a palástlemezek alatt keményfa blok
kokból kialakított gyűrű,

-  a fenéklemez alatt üveghab blokkok,
-  száraz homok.
Külön nehézséget jelentett a fenékszi

getelés nedvességtől mentes kivitele, illet
ve e követelmény szerinti megvalósítása.

Első ütemben csak a külső tartály palástja 
alatti keményfa szigetelőgyűrű készült el, 
melynek időjárás elleni védelme különös 
figyelmet igényelt. A belső szigetelő réteg 
elhelyezésére a palást elkészülte és a tartály 
lefedése után került sor. Ezt követte a fe
néklemez szerelése utolsó műveletként.

Palástszigetelés

A palástszigetelés 300 mm vastagságú poli- 
uretán rideghabrendszerből készült. A poli- 
uretán rideghab-szigetelés helyszíni habo
sítással készült a vizes, kétkomponensű 
anyagból. A képződött zárt cellás ridegha
bot (50 kg/m3) a külső oldalról 1 mm vas
tagságú trapéz acéllemez zárja le.

A rideghab 300 mm vastagságban tör
tént kialakítása egyedülálló. A hab alap
anyagát szállító cég szerint ilyen vastagsá
gú tartályszigetelés most készült először. 
A tárolt mennyiségre vetített napi párolgás 
rendkívül kicsi.

Tetőszigetelés

A tetőszigetelés a belső tartálytérben a kül
ső tartály tetőszerkezetéhez függesztett tar
tókon helyezkedik el. A tartógerendákra 
1 mm vastagságú alumínium trapézlemez 
került, amelyen egy polietilén fóliaterítés 
van. Erre került öt rétegben, a 16-20 kg/m3 
sűrűségű üveggyapot paplan. A függesztett 
tetőszigetelés a belső tartály felett helyez
kedik el, a külső tartály faláig húzódva. 
A szigetelésen két db átszellőző nyílás van, 
a tartálytér és a tetőtér nyomásának ki- 
egyenlítésére. A beépített szigetelőanyag 
tömege közel 5,5 tonna.

Helyszíni gyártás

A tartály hegesztése

AtartályA 553TYPE1 anyagának hegeszté
séhez felhasznált elektróda 170%-os anyag- 
kihozatalú, ami azt jelenti, hogy az elektróda 
bevonata is tartalmaz fém anyagot, amely 
beépül a varratba. Ezért az ömledék rendkí
vül dús, és nehéz a megtartása, különösen 
függőleges pozícióban. A megfelelő minő
ségű varrat kialakítása rendkívül nagy gya
korlatot igényelt a hegesztőtől.

Ezt az acéltípust ritkán használják a ha
zai gyakorlatban, ezért az MHtE (Magyar 
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati 
Egyesülés) külön bizonyítványt állított ki a 
hegesztők részére, akik erre az alapanyagra 
vizsgáztak.

A hegesztés teljes egészében kézi ívhe
gesztéssel készült, amelynek köszönhetően 
a palást és fenéklemez deformációktól, hul
lámoktól és behúzódásoktól mentes. 
Az A 553 TYPE1 anyag hegesztéséhez fel
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használt elektróda összes tömege 5 676 kg, a 
tető és az acélszerkezet szénacél elemeinek 
hegesztéséhez felhasznált elektróda mennyi
sége 818 kg. Az elhasznált összes elektróda 
darabszáma megközelítette a 180 000-et.

A tartály szerelése

A tartály alulról felfelé épült. A tartályfalat 
kívül és belül teljes magasságban be kellett 
állványozni. A tetőszerkezet tartói elő
gyártva kerültek beépítésre. A tetőszerke
zetet és a központi gyűrűt a szerelés ideje 
alatt egy acélcsőből kialakított árboc tartot
ta. Először a külső, majd a belső tartály 
épült meg. A szerelési anyagok beszállítása 
egy szerelőnyíláson keresztül az erre a cél
ra kialakított görgős kocsin történt. A belső 
emelést a tetőszerkezethez erősített körpá
lyára függesztett futómacska látta el. A füg
gesztett tető tartóinak szerelése megkívánta 
a tartály teljes belső terének beállványozá- 
sát. A függesztett tető szigetelőanyagának 
beadására szükség volt egy tetőszerelő nyí
lás megnyitására is.

A nyomáspróbák során érdekességnek 
számított a külső tartály vákuumpróbája, 
amely a belső tartály vizes próbájával egy
bekötve vízszintsüllyesztéssel került meg

valósításra. Ugyancsak az érdekességek 
közé sorolható a felemelkedési próba is, 
amely üres állapotban levegővel történt.

Minőségellenőrzés

A minőségellenőrzésben négyszintű ellen
őrzés valósult meg a kivitelező, a megren
delő, a szuperfelügyelet és a szállító részvé
telével. Az ellenőrzés részletes műszaki 
ellenőrzési és felügyeletei terv alapján tör
tént, amely az API 620Q és a szállító utasí
tásai alapján készült a magyar előírásoknak 
megfelelően. Az ellenőrzési terv 620 ellen
őrzési pontot tartalmaz. A belső és külső 
tartály hosszvarratai, csomópontjai 100%- 
ban, a harántvarratok a csomópontok kö
zött egy helyen radiográfiai vizsgálattal el
lenőrzöttek. Különlegességnek számított, 
hogy a hegesztési varratok sorait külön pe
netrációs vizsgálatnak kellett alávetni. 
A fenéklemezeket vizes próba előtt és után 
vákuumboxos vizsgálattal ellenőrizték.

A megvalósítás ideje

A létesítmény kivitelezése a földmunkák 
megkezdésétől a mechanikai komplettség 
eléréséig 17 hónapot vett igénybe.

A megvalósításban részt vett 
főbb cégek

Uhde GmbH: a technológiai rendszer terve
zése, berendezések szállítása, szerelés 
ellenőrzése;

Olajterv Rt.: hazai tervező, építészet, mű
szerezés;

TVK Automatika Kft.: műszerezés, villa
mosság;

Alterra: építészet;
R&M-GYGVMultiszerviz Kft.: gépészet, 

szakipar, hidegszigetelés;
AGMIRt.: minőségellenőrzés.

Végezetül meg kell említeni, hogy a tu
lajdonképpeni fővállalkozó a TVK Rt. volt, 
amelynek szakemberei a kezdeti tárgyalá
soktól egészen az átvétel megkezdéséig, fo
lyamatosan kézben tartották és irányították 
a tervezés, beszerzés, kivitelezés és minő
ségellenőrzés folyamatát. A folyamatban 
levő üzembehelyezést úgyszintén TVK-s 
szakemberek vezénylik.

Deák Árpád -  Szrogh Károly -  
Bíró László -  Tömösközy Zsolt

A vegyipar 2004. I. félévi termelési adatai

TEÁOR-szám, megnevezés

Termelés 
(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 314 537 117,0 287 741 108,7 217 816 110,5 69 925 103,7
24 Vegyi anyag, termék gyártása 489 673 109,1 479 869 109,5 191 823 99,9 288 046 116,9
241 Vegyi alapanyag gyártása 216 363 110,1 216 630 109,3 100 730 111,8 115 901 107,1
2411 Ipari gáz gyártása 18918 109,1 18 986 110,0 17 275 104,4 1 710 242,2
2412 Színezék, pigment gyártása 2 703 91,8 2 713 92,8 880 66,2 1 834 114,9
2413 Egyéb szervetlen vegyi alapa. gy. 10 037 105,3 9 989 103,9 3 274 80,7 6 715 120,8
2414 Szerves vegyi alapanyag gyártása 15 732 95,0 16 069 95,7 5 515 94,7 10 555 96,3
2415 Műtrágya, nitrogénvegyület gy. 19 430 192,7 18 503 151,3 13 957 169,2 4 546 114,2
2416 Műanyag alapanyag gyártása 149 543 106,7 150 370 107,9 59 829 110,7 90 542 106,1
242 Mezőgazdasági vegyi termék gy. 5 594 89,2 5 501 95,1 2 734 97,0 2 767 93,3
243 Festék és bevonóanyag gyártása 14 694 99,6 14 432 97,9 13 140 95,6 1 292 129,0
244 Gyógyszergyártás 200 494 112,0 190 184 113,7 48 627 84,6 141 557 128,9
245 Tisztítószer, testápolási cikk gy. 42 062 103,0 42 229 102,7 21 255 97,6 20 975 108,3
2451 Tisztítószer gyártása 32 626 99,9 33 029 99,8 16 780 92,1 16 249 109,2
2452 Testápolási cikk gyártása 9 436 115,5 9 201 114,6 4 475 126,0 4 726 105,5
246 Egyéb vegyi termék gyártása 5 863 98,4 5 864 100,5 4 068 90,2 1 796 135,5
247 Vegyi szál gyártása 4 603 90,0 5 072 93,5 1 268 81,8 3 758 98,2
25 Gumi-, műanyag termék gyártása 254 841 112,8 253 275 113,0 113 401 108,3 139 874 117,2
251 Gumitermék gyártása 64 831 122,0 65 162 122,7 11 107 126,8 54 055 121,9
252 Műanyag termék gyártása 190 010 110,0 188 113 110,0 102 294 106,6 85 819 114,4
23-25 Vegyipar 1 059 051 112,3 1 020 885 110,1 523 039 105,9 497 845 114,9

Feldolgozó ipar 6 697 570 112,6 6 635 694 112,4 2 337 651 100,1 4 298 043 120,4
Ipar 7513 427 110,6 7 451 443 110,5 3 148 582 99,4 4 302 861 120,2

Megjegyzés: Az adatok 5 fő  feletti adatszolgáltatói körre vonatkoznak. Volumenindex: előző év =100%
Fernezelyi Ferencné
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Tudományos emlékülés a Magyar Vegyészeti Múzeumban 
200 éves a morfin
(Várpalota, 2004. szeptember 24.)

„Morfium nélkül nem szeretnék orvos len
ni. A morfium barát, amely a szakavatott 
orvos kezében megszünteti a fájdalmat” -  
hangzott el a Paul Krause német orvospro
fesszortól (1925) vett idézet a Magyar Ve
gyészeti Múzeumban szeptember 24-én 
tartott ünnepi emlékülés nyitó előadásán.

A morfin felfedezésének 200. évfordu
lója tiszteletére a Magyar Gyógyszerésztu
dományi Társaság Gyógynövény Szakosz
tálya, Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya 
és a Magyar Vegyészeti Múzeum által szer
vezett tudományos ülésen két szekcióban a 
tudományterület neves képviselői tartottak 
előadást.

A szervezők megnyitója után a délelőt
ti szekció első előadója Dr. Klaus Meyer, a 
Német Gyógyszerésztörténeti Társaság el
nöke a morfin felfedezőjének, Friedrich 
Wilhelm Sertürnernek az életét, tudomá
nyos munkásságát ismertette. Sertürner na

gyon fiatal gyógyszerészként nemcsak az 
ópium pontosan adagolható hatóanyagát, a 
morfint fedezte fel, hanem ráirányította a 
figyelmet a szerves anyagok egy új osztá
lyára, az alkaloidokra. Mindezek mellett 
megteremtette a kísérleti gyógyszerészet 
alapjait.

A nyitóelőadást követően Bayer István 
professzor történelmi áttekintésében, 
amely a XVII. századtól napjainkig terjedt 
számos tényadattal bizonyította, hogy az 
ópium, a morfin és a heroin hatással van
nak a nagypolitikára is.

Szendrei Kálmán, a Szegedi Tudo
mányegyetem professzora többek között a 
fájdalomcsillapító szerek globális piacának 
adatairól, a gyógyszerválasztás főbb ténye
zőiről beszélt. Hangsúlyozta a szakmai is
meretek bővítésének szükségességét és a 
morfin hozzáférhetőségének javítását.

A délutáni szekció ifjabb Kabay János

„Apám emlékezete” című előadásával kez
dődött. A morfingyártás magyar módszere 
kidolgozásának valósághű műszaki és ke
reskedelmi adatai mellett az előadás érzel
mi töltése ragadta meg a hallgatóságot. 
Kabay János eljárásával ma világszerte, 
Magyarországtól Ausztráliáig gyártanak 
morfint. A módszer kidolgozója azonban 
39 éves korában bekövetkezett halála miatt 
a sikert, elképzeléseinek megvalósulását 
már nem élhette meg.

Benkő András a Gyógynövénykutató 
Intézet képviseletében a morfin toxikológi
ájáról tartott előadást. Elmondta, hogy ho
gyan dolgozik a toxikológia. A mák alkalo
idjai mellett beszélt a félszintetikus és 
szintetikus származékokról is.

Az előadások után a résztvevők megko
szorúzták Kabay János és felesége, Kelp 
Ilona arcképét a „Hires vegyészek arckép- 
csarnokában”. Koszorút helyeztek el Bit- 
tera Gyula, a hazai illóolaj ipar megterem
tőjének portréjánál is, majd vezetés mellett 
megtekintették a Magyar Vegyészeti Mú
zeum kiállításait.

Próder István

Beszámoló az „Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” 
közhasznú szervezet 2004. szeptember 21 -i üléséről, valamint 
a 2005. évi támogatáspolitikájáról

Az „Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért” közhasznú szervezet 2004. 
szeptember 21-i ülésén Egerben áttekintet
te a 2004. évi működést, mely a korábban 
meghirdetett módon alakult.

Ebben az évben az alapítvány 200 ezer 
Ft-tal támogatta a Sopronban megrendezett 
„XXIst European Colloquium on Hetero
cyclic Chemistry” konferencián résztvevő 
fiatal kutatókat. Az alapítvány támogatta a 
„Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnoló
giai Szimpózium ’04” Egerben, 160 kutató 
részvételével szeptember 20- 2 1-én meg
tartott rendezvényét. Itt hirdették ki a 2003. 
április 1. és 2004. március 31. között sike
resen megvédett PhD-dolgozatok szerzői 
számára kiírt pályázat győztesét. Az alapít
vány által kiírt pályázatra 5 pályamunka ér
kezett be. A 100 ezer Ft-os kutatástámoga
tási díjat, többlépcsős pályázati elbírálás 
után, Pongrácz Zita: „A Silene italica ssp. 
nemoralisból izolált ekdiszteroidok” című

dolgozatával nyerte el (Szegedi Tudo
mányegyetem, Farmakognózia Intézet). 
2004. október 14-15-én Visegrádon rendez
ték meg a VII. Clauder Ottó Emlékver
senyt, ahol a győztesnek 100 ezer Ft kuta
tástámogatási díjat ajánlottak fel.

A kuratórium tagjai egyhangúan dön
töttek az alapítvány 2005. évi támogatáspo
litikájáról.

-A  2005. első felében több helyszínen 
megrendezésre kerülő „XXVII. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián” az 
alapítvány egyenként 50 ezer Ft kutatástá
mogatási különdíjat ajánl fel a Kémiai, 
Vegyipari, Biológiai szekciókban, továbbá 
az Orvostudományi szekcióban külön az 
orvostudományok és külön a gyógysze
résztudományok területéről készült egy- 
egy dolgozat szerzőjének a helyi zsűrik 
döntése alapján.

-  Az alapítvány pályázatot hirdet 1 db 
100 ezer Ft-os kutatástámogatási díj elnye

résére a gyógyszerkutatás, gyógyszer
fejlesztés és -forgalmazás témában készült 
(kémiai, analitikai, biokémiai, biztonsági 
vizsgálat, klinikai vizsgálat, szervezésügy 
stb.) dolgozatra. A díj elnyerésére azok pá
lyázhatnak, akik 2004. április 1. és 2005. 
március 31. között sikeresen megvédték 
PhD-dolgozatukat, valamint akik 2005-ben 
maximum a 35. életévüket töltik be. Pá
lyázni a doktori disszertáció téziseivel le
het, melyhez csatolni kell a disszertáció té
májából megjelent közlemények egy-egy 
különlenyomatát. A részletes pályázati fel
hívást az alapítvány kuratóriumi elnöke
2005. február 15-ig küldi meg az egyete
mek tudományos rektorhelyetteseinek.

-  Az alapítvány 2005-ben kiemelten 
támogatja az MTA Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszertechnológiai Munkabizottság 
jubileumi ülését, a „Gyógyszerkémiai 
és Gyógyszertechnológai Szimpózium 
’05”-öt.

Az alapítvány tevékenysége és hírei a 
http://www.szote.u-szeged.hu/amgv/ hon
lapon tekinthetők meg.

Hermecz István
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A százegyedik tanév a Műegyetem kémiai épületében

Egyetemi hírek____________________

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem „Ch” (vagyis kémiai) épülete 
100 éves. A Szent Gellért tér és a Műegye
tem rakpart találkozásánál álló épület a bu
dapesti városkép jellegzetes darabja, a vi
lágörökség része. Az építkezésről, annak 
előtörténetéről, körülményeiről, az elké
szült épület szépségeiről az MKL szeptem
beri számában írt Pedroni Emma Anna. 
Az alapos, gazdagon illusztrált, a történeti 
értékek megbecsülését és szeretetét sugár
zó közleményt mindenki figyelmébe aján
lom. A következő sorok a változásokról, a 
jelenről és a jövőről szólnak -  az új tanév 
kezdete alkalmából.

1904 őszén a Műegyetemnek összesen 
137 vegyészhallgatója volt. Valószínűleg 
ebben az időszakban jelenhetett meg a ve
gyészmérnök-hallgató elnevezés, hiszen az 
Egyetem 1907-ig vegyészi, utána vegyész
mérnöki oklevelet adott ki. Az elkészült 
épületbe a Kémiai és a Kémiai Technoló
giai Tanszék költözött, Ilosvay Lajos és 
Wartha Vince professzor vezetésével. A két 
tanszéknek ekkor összesen hat oktatója 
volt. Ideiglenesen itt kapott helyet a Nö
vénytan Tanszék is. A szép és tágas épület 
még el sem készült, de már többen megjó
solták, hogy nem lesz elég nagy. Ilosvay 
Lajos, aki akkor az egyetem rektora volt, az 
előző tanévben ezt mondta: „Méltán ag
gaszt, hogy a lassú előkészületek következ
tében, ha a hallgatói létszám ilyen mértékű 
növekedést mutat, már kinövünk az új inté

zetnek a régi viszonyok alapján megállapí
tott méreteiből.” (Az akkori „lassú előké
születeket” irigyelhetjük: az Országgyűlés 
1902-ben határozott a lágymányosi építke
zésről.) Az 1905-ben megalapított Elektro
kémiai Tanszéket már a Budafoki úton fel
épült fizikai pavilonban -  a mai „F” 
épületben helyezték el. A „Ch” épületben 
pedig hamarosan megkezdte működését a 
Mezőgazdasági Kémiai Technológiai és a 
Szerves Kémiai Tanszék; alapító professzo
raik Sigmond Elek és Zemplén Géza voltak.

A „Ch” épület falai között kiváló mér
nökök generációi nevelkedtek, és világra
szóló tudományos eredmények sora szüle
tett. Most csak Oláh György nevét említjük, 
aki itt szerezte vegyészmérnöki diplomáját, 
és a Szerves Kémia Tanszék oktatójaként, 
az épület második emeletén kezdte meg az 
1994. évi kémiai Nobel-díjhoz vezető kuta
tásait.

Ma a karon vegyészmérnököket, bio- 
mérnököket és környezetmérnököket kép- 
zünk, a Műegyetem többi karával és más 
egyetemekkel együttműködve. E három 
szakon összesen mintegy 1 200  nappali 
hallgatónk van. Szervezett doktori (PhD) 
tanulmányaikat évente közel 30-an kezdik 
meg. A kémiai épületben működik a kar ti
zenegy tanszéke közül öt, valamint három 
akadémiai kutatócsoport. Nem csoda hát, 
hogy az épület belseje megváltozott. A szép 
lépcsőházat sikerült megőrizni, de a hosz- 
szanti folyosókat a tanszékek „belakták”, a

nagy, általános célú laboratóriumokból ki
sebb laboratóriumokat és szobákat alakítot
tak ki. Az elmúlt évtizedekben az épület fo
kozatos -  és hosszan tartó -  felújításához 
kapcsolódóan teljesen beépült a tetőtér is, 
amihez az állami forrásokon túl a Varga Jó
zsef Alapítvány támogatását is felhasznál
tuk.

A közeljövő legjelentősebb változása a 
kar életében a kétfokozatú mérnökképzés 
bevezetése lesz. A nemrég megjelent kor
mányrendelet szerint az alapdiplomát -  
mely az angolszász Bachelor of Science 
(B.Sc.) fokozatnak felel meg -  a műszaki 
területen hét félév alatt, 210 kreditpont tel
jesítésével lehet megszerezni, az erre épülő 
mesterfokozat -  Master of Science (M.Sc.) 
-  pedig 120 kredites és négy féléves lesz. 
Reméljük, hogy ez is hozzásegít bennünket 
ahhoz, hogy -  EU-tagságunkat is kihasz
nálva -  az eddiginél is eredményesebben 
kapcsolódjunk be a nemzetközi felsőokta
tási együttműködésbe és versenybe.

Nekünk, akik hosszú évek, évtizedek 
óta dolgozunk itt, a „Ch” épület valóban a 
második otthonunk. Kívánjuk, és azért dol
gozunk, hogy őrizze meg szépségét a máso
dik száz évre, és legyen továbbra is helye a 
korszerű mérnöki tudás megszerzésének, 
az új tudományos eredmények és alkalma
zások megszületésének.

A Vegyészmérnöki Kar a százéves év
fordulót az épület történetét bemutató kiál
lítással ünnepli, mely a Magyar Tudomány 
Napjának rendezvényeihez kapcsolódik.

Pokol György

EU-hírek

Az EU 6. KTD Keretprogram „Élelmiszerminőség és -biztonság 
prioritási területének nyertes projektjei és legújabb pályázati 
felhívásai

Az Európai Unió 6 . Kutatási, Technológia- 
fejlesztési és Demonstrációs Keretprog
ramjának hét tematikus prioritása közül az 
ötödik az „Elelmiszerminőség és -bizton
ság”. Az ötödik prioritási terület számára 
elkülönített költségvetés 685 millió EUR a 
keretprogram 4 éves időszakára.

A terület első pályázati felhívásai 2002. 
december 17-én jelentek meg, 167 millió 
EUR költségvetési kerettel és 2003. áprili
si beadási határidővel. A megadott időpon
tig 200  pályázat érkezett be, amelyeket 
független szakértők értékeltek. Az első pá
lyázati felhívás 36 nyertes projektje (24 ku
tatási projekt és 12 specifikus támogatási

akció (SSA)) összesen 166 millió EUR tá
mogatást kapott. Annak ellenére, hogy 
nagyszámú magas színvonalú pályázat ké
szült, a korlátozott 
költségvetési keret 
következtében szá
mos tématerületet 
nem tudott a bizott
ság támogatni, így 
ezek közül néhány- 
nyal újra lehetett ta
lálkozni a 2004-es 
munkaprogramban.
A projektek mind
egyike olyan fo

gyasztóorientált kérdésekkel foglalkozik, 
mint például az élelmiszerekkel kapcsola
tos betegségek és allergiák, az élelmiszerek 
hatása az egészségre, környezetbarát ter
melési eljárások és hasonló témakörök. 
Philippe Busquin, az EU kutatási főbiztosa 
a projektek bemutatásakor azt nyilatkozta:

Az 1. pályázati felhívás alapján elnyert támogatások

Pályázati
forma*

Összes nyert 
pályázat

Magyar
részvétel Támogatás összesen

IP 6 3 127,7 millió euróNoE 6 2
STREP 11 2 31,4 millió euróCA 1 0
SSA 15(12+3) 5 6,9 millió euró

* A pályázati formákat illetően utalunk a [2,3] hivatkozásra.
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„Ezek az első, EU által támogatott kutatási 
projektek kulcsfontosságú szerepet fognak 
játszani az európai polgárok életminőségé
nek a javításában, valamint a kapcsolódó 
EU-politikák alakításában” [1].

A nyertes pályázatok 1/3-a új pályázati 
formában született (6 Integrált Projekt (IP) 
és 6 Kiválósági Hálózat (NoE)), a hagyomá
nyos formákban 11 STREP (specifikus cél
zott kutatási projekt), 1 koordinációs akció 
(CA) és 12 SSA kapott még támogatást. 
Ezenkívül a társult tagjelölt országok számá
ra kiírt pályázati felhívás alapján 3 SSA-t is 
kiválasztottak támogatásra. (Az említett pá
lyázati formák ismertetése az interneten több 
helyen is, így a [2,3] helyen megtalálható.)

A bizottság célul tűzte ki a KKV-k (kis- 
és közepes vállalkozások) támogatásának 
15%-os részarányát az összes résztvevőre 
vetítve. Az első pályázati felhívás nyertes 
pályázataiban a KKV-k száma eléri a részt
vevők 15%-át, ugyanakkor a megítélt EU- 
támogatás mértékét tekintve ez a cél nem 
teljesült maradéktalanul.

A bizottság 2004 nyarán katalógust tett 
közzé [4], amely bemutatja az előbbiekben 
említett 39 támogatott projektet. A kataló
gus általános bevezetője ismerteti az „Élel
miszerminőség és -biztonság” prioritás 
szakterületeit, céljait, a részvételi lehetősé
geket, az új támogatási formákat, továbbá a 
terület szempontjából hasznos egyéb infor
mációforrások elérhetőségét. Az egyes pro
jekteket egyoldalas összefoglalóval mutat
ják be, közük továbbá a projektben részt 
vevők listáját és a projektre vonatkozó 
praktikus adatokat (kapcsolatfelvételi lehe
tőségeket és webcímeket).

Az első felhívás nyertes pályázatainak 
1/3-ban partnerként magyar szervezetek is 
részt vesznek.

A terület második pályázatának felhívá
sai 2003 novemberében jelentek meg 2004. 
februári, illetve szeptemberi benyújtási ha
táridőkkel.

A 2004. februári határidőig beküldött

185 pályázat független szakértők általi érté
kelését követően 44 projekt összesen 192 
millió EUR támogatást kap. A nyertes pro
jektek elsősorban a következő témakörök
kel foglalkoznak: nyomonkövethetőség, 
szennyező anyagok az élelmiszerekben, 
élelmiszer-allergia, elhízás és a táplálkozás 
különböző aspektusai. A 44 kiválasztott 
projektből 10 IP és 2 NoE képviseli az új 
pályázati formákat. A hagyományos pályá
zati formák közül 15 STREP, 4 CA és 13 
SSA kap támogatást. A KKV-k részvételi 
aránya 21 ,6% a résztvevők számát tekintve, 
ugyanakkor a megítélt EU-támogatás rész
aránya a második felhívások esetében sem 
éri el a 15%-ot (13,8%) [5].

2004. július 24-én megjelentek a téma
terület harmadik pályázatának felhívásai. 
E felhívások három eltérő benyújtási határ
idővel (2004. október 7, 2005. február 8 ., 
valamint szeptember 7.) jelennek meg. 
Közleményünk megjelenési időpontjára 
való tekintettel 2005. évi beadási határidejű 
pályázatokról adunk tájékoztatást.

A 2005. február 8-i beadási határidőig 
STREP, CA és SSA projektek beküldését 
várják a következő tématerületeken:

• A teljes élelmiszerlánc
• Az élelmiszerekkel kapcsolatos be

tegségek és allergiák epidemológiája
• Az élelmiszerek hatása az egészségre
• A termelési lánc nyomonkövethető- 

sége
• Analitikai, észlelési és ellenőrzési el

járások
• Biztonságosabb és környezetbarát ter

melési eljárások és technológiák, 
egészségesebb élelmiszerek

• Az állati takarmány hatása az emberi 
egészségre

• Környezeti egészségi kockázatok
• Specifikus támogatási akciók
A felhívás költségvetése 59 millió EUR.
A 2005. szeptember 7-i beadási határ

időig SSA projektjavaslatokat várnak a kö
vetkező tématerületeken:

• Az Európai Kutatási Térség célkitűzé
seinek realizálása

• A KKV-k részvételének elősegítése
• A nemzetközi együttműködés ösztön

zése
• Kapcsolatok a tagjelölt országokkal
• A politika kialakításának támogatása
• A kutatási eredmények kiaknázásának 

ösztönzése
• Az EU élettudományokkal és biotech

nológiával kapcsolatos stratégiájához 
való hozzájárulás

A felhívás számára rendelkezésre álló 
teljes költségvetés 5 millió EUR.

A fenti felhívások alapján benyújtható 
pályázatok elkészítéséhez szükséges vala
mennyi információ a CORDIS adatbázis
nak a pályázati felhívásokat bemutató hon
lapján keresztül [6] érhető el.

Megemlítjük, hogy az EU-hoz való 
csatlakozásunkat követően a pályázati fel
hívásokat már magyar nyelven is közzéte
szik az EU Hivatalos Lapjában, az Official 
Joumal-ban (OJ). Az OJ magyarul rendel
kezésre álló számai elektronikus formában 
megtalálhatók az interneten [7].

IRODALOM

[1] Improving food quality and safety: ftp://ftp.cordis-
.lu/pub/food/docs/pr le en.pdf

[2] A pályázati formák ismertetése a CORDIS-on:
http://www.cordis.lu/fb6 /instruments.htm

[3] A 6 . Keretprogram eszközei, részvételi szabálya:
http://www.nkth. gov.hu/main.php?folderID=440

[4] Food quality and safety in Europe: http://eu-
ropa.eu.int/comm/research/fp6/p5/firscallre- 
sult en.html

[5] Food quality and safety: http://europa.eu.int/com-
m/research/press/2004/pr1706-2en.cftn

[6] Pályázati felhívások a CORDIS-on: http://fo6 .-
cordis.lu/fb6 /calls.cfm

[7] Az EU Flivatalos Lapja http://europa.eu.int/eur-lex/
hu/search/search oi.html

Búzás Ilona -  Heilingbrunner Klára 
BME OMIKK

ANALITIKAI MŰSZEREK FORGALMAZÁSÁVAL ÉS SZERVIZELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ KFT.

kereskedelm i képviselőt és szervizm érnököt keres.

Elvárások: -  tömegspektrometriás kromatográfiában való jártasság -  tárgyalóképes angol nyelvtudás
-  felsó'fokú szakirányú végzettség -  gépkocsivezetó'i gyakorlat

TELJESÍTMÉNYORIENTÁLT FIZETÉST ÉS SZOLGÁLATI GÉPKOCSIT AJÁNLUNK.

Jelentkezés fén yképes önéletrajzot is tartalm azó levélben az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: UNICAM Magyarország Kft., 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. E-mail: unicam@unicam.hu
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Syyeaüteti étet
MKE hírek

Jegyzőkönyv az MKE IB 2004. szeptember 20-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Bakos Jó
zsef, Kalaus György, Kálmán Alajos, Kiss 
Tamás, Kovács Attila, Körtvélyessy Gyula, 
Velkey László, Záray Gyula, IB-tagok, Bíró 
Géza, a felügyelőbizottság elnöke, vala
mint Igaz Sarolta, mint a KÖKÉL felelős 
szerkesztője és az Irinyi Versenybizottság 
elnöke.

Kimentette magát: Banai Endre, Her- 
mecz István, Liptay György, Tömpe Péter, 
IB-tagok.

Napirend előtt a főtitkár felolvasta Vod- 
nár János MKE-tag levelét, aki nagyon 
kedvesen és költőien köszönte meg az 
MKE vezetőségének, hogy felköszöntötte 
75. éves születésnapján.

17/2004. határozat: mivel a tagok köré
ben ez a felköszöntési akció igen pozitív 
visszajelzést kapott, rendszeresek a köszö
nőlevelek, az IB dicséretben részesíti az ak
ció kitalálóját és szervezőjét, Androsits Be
áta ügyvezető igazgatót.

I. Beszámoló a határozatok végrehajtá
sáról és a titkárság nyári tevékenységéről

Androsits Beáta részletes ismertetése 
alapján megállapítható volt, hogy

-  két határozat teljesítése maradt még 
el, a 16/2004, az oktatási ankét őszi szerve
zéséről és a 14/2004-es elnöki levélről, 
melyben a nagyvállalatok vezetőit arra 
kéri, hogy az új belépőknek az MKE anya
gát adják át;

-  az MKE gazdasági helyzete az au
gusztusig terjedő adatok alapján stabil. 
A nyereség egyelőre elmarad a tervezettől, 
mert több támogatásra még nem érkezett 
döntés, ill. nem készült el az elszámolás;

-  ezek közül kiemelten fontos, hogy az 
ECM-22 Krisztallográfíai konferencia el
számolása a külső szervezővel mielőbb tör
ténjék meg;

-  kiemelkedően jól sikerült az idei Ve
gyészkonferencia, melyért az IB köszönetét 
fejezi ki a szervezőknek.

18/2004. határozat: Össze kell állítani 
az ECM-22 konferencia szervezési tapasz
talatait és a vonatkozó gazdasági adatokat. 
A cél, hogy ez alapján az IB véleményt tud
jon mondani a külső szervezéses megoldás 
szükségességéről és hatékonyságáról. Fele
lősök: Androsits Beáta és a konferencia el
nöke. Határidő: a decemberi IB-ülés.

2. A KÖKÉL és az Irinyi-verseny
Igaz Sarolta az Irinyi-versennyel kap

csolatban elmondta, hogy az első alkalom
ra való tekintettel volt bennük megillető- 
döttség, de a Szegedi Egyetem és a 
titkársági aktivisták odaadó segítsége kö
vetkeztében minden nagyobb zökkenő nél
kül sikerült a versenyt lebonyolítani. Kér
désekre válaszolva kiemelte, hogy a 
színvonal évek óta változatlanul magas, a 
részvételben nem volt érezhető semmilyen 
elhatárolódás és hogy a 2004-2005-ös ver
senyre megjelent a Közlönyben a verseny- 
kiírás. Sok tapasztalatot szereztek, melye
ken okulva a következő alkalommal még 
simább és színvonalasabb versenyt kíván
nak rendezni.

Az IB újra megerősítette, hogy nagyra 
értékeli és támogatja mind a KÖKEL szer
kesztésében, mint az Irinyi-verseny szerve
zésében az érdekeltek kiemelkedő munkáját.

Igaz Sarolta bejelentette, hogy a Nem
zetközi Diákolimpia szervezői a tervezett 
2008 helyett lehet, hogy 2007-ben fogják 
Budapestre hozni a helyszínt. Magyarfalvi 
Gáborral, a diákok felkészítésében évek 
óta oroszlánrészt vállaló egyetemi oktató
val egyetértésben szeretnék, ha az MKE ké
miatanári szakosztálya ebben aktív szere
pet játszana. Az IB ezt nagy örömmel 
üdvözölte, tekintettel arra, hogy 2007-ben

az MKE fennállásának 100 éves évforduló
ját is ünnepli.

19/2004. határozat: az IB médiamora
tóriumot rendel el. Kér minden tagtársat, 
hogy tartózkodjék minden olyan megnyi
latkozástól, mely az Általános és Középis
kolai Kémia Lapok kiadásával foglalkozó 
kollégákat irritálhatja.

3. Az Egyesület internetes megjelenése
Körtvélyessy Gyula szóbeli előterjesz

tésében utalt az IB-tagok által jóváhagyott, 
áprilisi tervezetre. Ez alapján a változások 
végrehajtása három menetben ment végbe. 
Nyáron átkerült és megújult a honlap egy 
olyan webszerverre, mely már igen magas 
szintű adatbázis kezelői funkciókat tesz le
hetővé. Novemberre véglegesen elkészül 
az az internetes adatbázis, melynek segítsé
gével a tagok egyrészt folyamatosan meg
újíthatják adataikat, másrészt amely lehető
séget ad számukra -  amennyiben kívánják 

hogy személyes szakmai képességeikkel 
megjelenhessenek több nyelven az MKE 
honlapján és így megismertethessék magu
kat a világgal. Az adatmódosítás, az ada
tokhoz való hozzáférés gondosan kialakí
tott személyes kóddal való bejelentke
zéshez lesz kötve, a személyiségi jogok vé
delmében.

A harmadik fázisban elindul az inter
netes kémikus fórum. Itt is a bejelentkezési 
kóddal léphetnek be a kémikusok, indíthat
nak új témát, illetve szólhatnak hozzá a fu
tó témákhoz. A cél az, hogy a napi aktuális 
kémikusi problémáktól (vegyipari balese
tek, új rendeletek) az általános érdeklődés
re számot tartó témákig (oktatás, EBKM té
mák) mindenről eszmét cserélhessünk.

A legközelebbi IB-ülés 2004. október 
18-án 15:30-kor lesz.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Körtvélyessy Gyula

Beszámoló rendezvényekről
BIZTONSÁGTECHNIKA 2004
(Siófok, 2004. május 26—28.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 
Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztá
lya hagyományosan minden évben május 
végén rendezi meg a Biztonságtechnika 
konferenciát Siófokon. A mostani rendez
vényen a témában érintett hatóságok képvi

selői mellett előadásokat tartottak a nagy 
vegyipari üzemek biztonságtechnikai veze
tő is. A közlemény a teljesség igénye nél
kül kíván beszámolni a konferenciáról.

Az Európai Unióhoz való csatlakozá
sunk időpontjára az uniós jogszabályok ma

gyar jogrendbe építése nagyrészt megtör
tént. A biztonságtechnikát érintő törvénye
ink és a hozzájuk kapcsolódó rendeletek kö
zelmúltban megjelent módosításainak be
vezetése új problémákat vet fel, sőt a várha
tó új veszélyesanyag-szabályozás területén 
teljesen új feladatok várnak ránk.

A munkavédelemben bevezetett jogsza
bály-változásokat Perjési Zsolt, az OMMF
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatója 
mutatta be. Értelmezte a munkavédelmi 
törvény módosításainak jelentőségét, a tör
vény új elemeit, pl. a kockázatértékelésben 
a szakképzett munkavédelmi szakember 
foglalkoztatásának kötelezettségét, az okta
tás területén bevezetendő változásokat, és 
pl. a súlyos veszélyeztetettség kritériumá
nak definícióját, a szabványok alkalmazá
sának körülményeit.

Eöri Tiborné, az OMMF főosztályveze
tője a védőeszközök tanúsításának az uniós 
csatlakozás utáni követelményeiről beszélt. 
Definiálta az egyéni védőeszközök új kate
góriák szerinti besorolását, bemutatta a mű
szaki dokumentáció tartalmát, az EVE 
típusbizonyítványt, azt, hogy mikor szük
séges az EK típustanúsítás, ki végezheti az 
egyéni védőeszközök időszakos felülvizs
gálatát. Az egyéni védőeszközök EU-irány- 
elv alapján végzett megfelelőségértékelési 
eljárását ábrán szemléltette. A konferenciá
val egy időben egyéni védőeszközgyártó és 
-forgalmazó vállalkozások védőeszköz-be
mutatóját láthattuk.

Ungváry György, az FJOKK főigazgató 
főorvosa a „Globalizáció a kémiai bizton
ságban -  SAICM-GHS-OECD minősítési, 
vizsgálati rendszerek” címmel tartott elő
adást. A kémiai biztonság fogalmának az 
időben történt változásáról, a kiemelt fel
adatokról és a kémiai biztonság magyaror
szági szabályozásáról ejtett szót. Ismertette 
a globális harmonizációs rendszer (GHS) 
alapelveit, a rendszerrel szembeni elváráso
kat, pl., hogy az eddigi 3 helyett 5 méreg
erősség szerinti osztályt vezetnek be -  első
sorban a gyermekek védelmében -, a ve
szélyszimbólumok köre bővül (pl. nyomás 
alatti gázok, rákkeltő anyagok). A helyes 
veszélyesanyag-kezelés stratégiai megkö
zelítését (Strategic Approach International 
Chemical Management, SAICM) 2005-re 
kell kidolgozni, és kb. 2020-ra a módszere
ket megvalósítani. A bioterrorizmus meg
előzésének kezeléséről jogszabály-tervezet 
készül a gyors riasztás, reagálás, a szaksze
rű ellátás szempontjait figyelembe véve.

Az EU új veszélyes anyag politikájának 
tervét Sógor András, a Richter Gedeon Rt. 
főosztályvezetője, mint az egyik magyaror
szági ipari szakértő mutatta be. Beszámolt a 
stratégia kialakítását megelőző 2001-es Fe
hér könyvről, a nyilvános vitát lezáró első 
verzióról lhttp://europa.eu.int/comm/enter 
prise/chemicals/chempol/index.html. az 
angol és magyar szakértők által beterjesz
tett javaslatokról. Összegezte a jelenlegi és 
a REACH szabályozásban rejlő különbsé
geket, elemezte, milyen hatást gyakorol az 
új veszélyesanyag-politika az iparra, mi
lyen pluszköltségek várhatóak vállalati 
szinten, és ezek milyen terheket rónak az 
ipar egyes szereplőire.

mkl

Gáspárné Bada Magdolna (MAVESZ) 
a REACH-csel kapcsolatos magyar vegy
ipari véleményt ismertette, mely szerint a 
célokkal a vegyipar egyetért. Ennek ellené
re jelenlegi formájában az első verziót vég- 
rehajthatatlannak ítéli, és véleménye sze
rint lényeges változások szükségesek a 
magyar vegyipar versenyképességének 
megtartása érdekében. Szükségesnek látják 
részletes hatástanulmány elkészítését, a 
kockázat-alapú megközelítést, az interme
dierek kivételét a rendszerből, az egy anyag 
-  egy regisztráció elv bevezetését.

A biztonsági jelentések, elemzések té
makörben Deák György, a BM OKF főosz
tályvezető-helyettese a Seveso II. irányelv 
bevezetésének hatósági tapasztalatairól, az 
intézményfejlesztésről, a kapcsolódó pro
jektekről, tanfolyamokról, útmutatókról, az 
irányelv végrehajtása során szerzett nem
zetközi tapasztalatokról, a hatósági eljárás 
menetéről, az átsorolás és a mentességi el
járás kérdéséről beszélt. Megállapította, 
hogy néhány értelmezési probléma mellett 
összességében teljesítették az üzemek fel
adataikat.

Cseh Gábor, az MMBH főosztályveze
tő-helyettese a biztonsági jelentések, elem
zések tapasztalatait a szakhatóság szemszö
géből elemezte. Bihari Gyula, a Borsod- 
Chem Rt. főosztályvezetője az ipari tapasz
talatairól elmondta, milyen eredményeket 
lát az irányelv bevezetését követően.

Deák György, a BM OKF főosztályve
zető-helyettese a létesítményi tűzoltósági 
rendszer változásairól, a hatósági helyzet
képről tartott előadást. Az előadás után a 
hallgatóság köréből számos kérdés és vá
lasz fogalmazódott meg pl. a létesítményi 
tűzoltókat megillető jogokról, a létesítmé
nyi és a hivatásos tűzoltók viszonyáról, és a 
létesítményi tűzoltók elriaszthatóságáról.

A műszaki biztonság a TVK Rt.-nél 
címmel tartott előadást Vígh László főosz
tályvezető-helyettes. A műszaki biztonság 
kialakításának igényéről, a TVK műszaki 
felügyeleti tevékenységének szükségessé
géről, megítéléséről, a felügyelet jövőjéről, 
fennmaradásáról, és a műszaki biztonság 
megőrzéséről beszélt.

Hankó János, az ExVA Kft. igazgatója 
az ATEX direktíva kapcsán a potenciálisan 
robbanásveszélyes munkahelyek biztonsá
gi kérdéseit elemezte.

Gombor István, a MÓL FÉR VERIK 
Központ igazgatója arról beszélt, mi tette 
szükségessé a vegyipar részvételét a 
veszélyelhárításban. A VERIK az ország 
9 pontján működik, együttműködve a MÁV 
Veszélyelhárító Szolgálattal. Ismertette 
a segítségnyújtás szabályait, az együttmű
ködési megállapodásokat és néhány mentési 
példát mutatott be. Célkitűzésük a tagvál
lalatok számának növelése, együttműkö

dési megállapodás megkötése a BM OKF- 
fel.

Babcsány Ildikó főosztályvezető, az Or
szágos Környezetvédelmi, Természetvé
delmi és Vízügyi Főigazgatóság részéről 
bemutatta az egységes környezethasználati 
engedélyezés (IPPC) tapasztalatait, vala
mint azt, hogyan sikerült beilleszteni a 
meglevő környezetvédelmi engedélyek kö
zé, mit várhatunk a BAT (elérhető legjobb 
technika) dokumentumtól. Beszámolt ar
ról, hogy a környezetvédelmi tárca magyar 
nyelven BAT referencia dokumentumokat 
készít, amelyeket rövidesen a Környezetvé
delmi Értesítőben tesznek közzé.

Szontagh Tamás, a Richter Gedeon Rt. 
főosztályvezető-helyettese az ipar részéről 
felkért hozzászólóként kritikával illette az 
egységes környezethasználati engedélyezé
si eljárást. A magyar szabályozás szemléle
tét bírálta (pl. ellenőrzés helyett engedélye
zés), amely kis cégeknél átláthatatlan 
kötelezettséget ír elő. Kifejezte a BAT do
kumentummal szembeni kételyeit is, bár 
szellemében támogathatónak ítélte a jog
szabályt. Javasolta, hogy -  angol példa 
alapján -  a biztosítókkal együttműködve 
oldják meg a feladatokat.

Somogyi Péter EHS vezető (Chinoin 
Rt., Veresegyház) az ISO 14001 rendszerrel 
minősített vállalati tapasztalatairól, a kör
nyezetközpontú irányítási rendszer, vala
mint a munkabiztonság, tűzvédelem és ka
tasztrófavédelem kapcsolatáról, egységéről 
beszélt.

Fenyvesi Rita, a DuPont Safety üzletág 
képviselője bemutatta a világ egyik legbiz
tonságosabb vegyipari cégét, útját a bizton
sághoz, az első (egyoldalas!) szabályzatot 
1811-ből, a mára kialakult 10 biztonsági 
alapszabályt, módszereiket, és eredményei
ket.

A konferencia szervezőinek munkáját 
dicséri, hogy a biztonságtechnikát érintő te
rületeknek, a hatósági vezetőik által bemu
tatott elemzése után, a szabályokat a gya
korlatban alkalmazó ipari szakemberek 
véleményét iktatták a programba, így 
mindkét fél képviselőinek lehetősége nyílt 
egymás és a hallgatóság kérdéseire vála
szolni, az üléselnökök, Sógor András 
(Richter Rt., főosztályvezető), Kápolna Fe
renc (EGIS Gyógyszergyár Rt., főosztály- 
vezető), Mihályi György (EGIS Gyógy
szergyár Rt., vezérigazgató-helyettes), 
Purzsa Tamás (BorsodChem Rt., vezér
igazgató-helyettes), és Blazsek István (Nit
rogénművek Rt, vezérigazgató-helyettes) 
koordinálásával.

A konferencián elhangzott előadások 
rövid kivonatát az MKK honlapján 
(http//:www.mkk.ore.hul hamarosan olvas
hatják.

Balogh Katalin
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XXI. Országos Kémiatanári Konferencia
(Pécs, 2004. augusztus 15-19.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete Oktatási 
Bizottságának és a Pécsi Tudományegye
tem szervezésében, Pécsett került sor az 
idei kémiatanári konferenciára. A kémia 
tantárgy oktatása a lecsökkent óraszámok 
és a társadalom vegyipar-ellenessége miatt 
rendkívül nehéz helyzetben van, ezért a ké
miatanárok összefogására manapság külö
nösen nagy szükség van. Ez a helyzet ki
emelkedő jelentőséget ad a kémiatanári 
összejöveteleknek.

A mintegy 120 résztvevő 5 napot töltött 
együtt a Pécsi Tudományegyetem vendég
látását élvezve. A konferencia alcíme „A 
kémia és a társtudományok kapcsolata” 
volt. A korábbi konferenciákhoz képest a 
szervezők még több programmal várták a 
nyári vakáció utolsó napjait továbbképzés
re fordító általános iskolai-, középiskolai- 
és egyetemi tanárokat.

A 13 plenáris előadáson hallhattunk a 
molekuláris nanomasinákról, a szilárd tele
pülési hulladékkezelésről, a kombinatori
kus kémiáról, a Sulinet digitális tudásbázis
ról, fényhasznosító molekulákról és 
alkalmazásaikról, a kémia hatásáról az or

vostudomány fejlődésére, biogeokémiai 
körfolyamatokról, a környezetállapot-érté
kelés módszertanáról, az élelmiszer-bizton
ságról napjainkban, a kémia technológiák 
szerepéről az életminőség javításában, a 
paksi üzemzavarról és a 2005-ben beveze
tésre kerülő kétszintű érettségiről. A konfe
rencián 6 szekcióban 32 szekció-előadásra, 
8 gyakorlati foglalkozásra és egy kerekasz- 
tal-beszélgetésre került sor. A poszterszek
cióban közel 30 szerző állította ki anyagát. 
Mi résztvevők esetenként a bőség zavará
val küzdöttünk, nehéz volt a sok értékes 
program között választani.

A Magyar Kémikusok Egyesülete idén 
is kiadta könyv formájában a konferencián 
szereplő előadások, gyakorlati foglalkozá
sok és poszterek rövid összefoglalóját. 
A konferencián részt vevőknek módjuk van 
egy rövid dolgozat készítésével az itt eltöl
tött időt 30 órás akkreditált továbbképzés
ként elismertetni.

A házigazdák nemcsak a tudományos 
továbbképzésünket tartották szem előtt, ha
nem kirándulást is szerveztek számunkra 
remek idegenvezetéssel, amely során alkal

Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium ’04
(Eger, 2004. szeptember 20-21.)

Kétnapos, sikeres ülést tartott az MTA 
Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnoló
giai munkabizottság az MTA Gyógysze
résztudományi Komplex Bizottsággal, az 
MFT Gyógyszerkémiai, az MGYT Gyógy
szerkutatási, az MKF Szerves- és Gyógy
szerkémiai Szakosztályaival, továbbá az 
MKE QSAR és Modellezési Szakcsoporttal 
közösen Egerben, a Hotel Flórában az „Ala
pítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatá
sért” közhasznú társaság támogatásával.

A tudományos ülésen rekordszámú 
résztvevő, 160 kutató vett részt 27 egyete
mi, akadémiai és ipari kutatóhelyet képvi
selve. Az ülésen 16 előadás hangzott el, 
melyek bemutatták az egyes kutatóműhe
lyekben folyó magas szintű kutatásokat 
a gyógyszerkémia, gyógyszerformázás, 
gyógyszeranalitika, szerkezetkutatás, az el
méleti módszerek gyakorlati alkalmazása, 
gyógyszerfejlesztés és biokémia területén.

Ezúttal elmaradt az „Alapítvány a Ma
gyarországi Gyógyszerkutatásért” köz
hasznú társaság által az elmúlt évben sike
resen megvédett PhD-dolgozatok számára 
meghirdetett pályázat első helyezettjének

már hagyományosnak tekinthető nyitó elő
adása, mert a pályázat nyertese, Pongrácz 
Zita (Szegedi Tudományegyetem, Far- 
makognózia Intézet) időközben posztdok
tori ösztöndíjasaként az University of Pitts
burgh, Department of Medicine, Division 
of Infections Disease tanszékén a HIV- 
ellenes szerek hatásmechanizmusának ki
netikai analízisével foglalkozik. A pályázat 
eredményét Simay Antal professzor ismer
tette a szimpózium résztvevőivel. A pályá
zat címe: A Silene italica ssp. nemoralisból 
izolált ekdiszteroidok. Pongrácz Zita levél
ben köszönte meg a díjat. Előadására haza
térte után egy későbbi időpontban kerül sor.

A szimpóziumot Perjési Pál (Pécsi Tu
dományegyetem, Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet) előadása nyitotta meg. Az előadás 
kalkonok és kalkon-származékok cito- 
toxikus és citoprotektív hatásainak vizsgá
latával foglalkozott. Ezt követően Lóránd 
Tamás (Pécsi Tudományegyetem, Bioké
miai és Orvosi Kémiai Intézet) érdekes 
előadásában Mannich-ketonok diasztero- 
szelektív redukciójával, a kiindulási keto
nok és a kapott alkoholok biológiai hatása

munk volt igazi kékfestő mesterrel és mű
helyével, valamint mézeskalács-sütővel 
megismerkedni. Láttuk a Villányi szobor
parkot, a Siklósi várat, vacsora közben pe
dig megismerkedtünk a siklósi és villányi 
borok jellegzetességeivel.

Az augusztus 18-án este rendezett foga
dáson, fehér asztal mellett, lehetőség nyílt 
szakmai és baráti beszélgetésekre.

Mind a programok szakmai színvona
lát, mind a vendéglátást kimagaslónak ítél
tem.

Ezúton köszönjük a konferencia szerve
zőinek, Androsits Beátának és munkatársa
inak, Kilár Ferencnek, Erdösiné Gáspár 
Margitnak és Hajnissné Anda Évának fá
radtságot nem ismerő, kiváló szervezőmun
káját. Reméljük, hogy a következő konfe
renciákon is minél több, az oktatásért 
felelősséget érző, szakmailag magasan kép
zett kollégát üdvözölhetünk.

Nagy érdeklődés kísérte a kiállító cégek 
(ATESTOR Kft., Labsystem Kft., Euro- 
profil Rt., Spektrum 3D Kft., Apáczai 
Kiadó és Könyvtári Eszközök Kft.) szak
mai bemutatóját.

Maadadiné Borbély Mária 
a Kémiatanári szakosztály titkára 

maadadi@pihgv.hu

inak összehasonlításával foglalkozott. Dor- 
mán György (ComGenex Rt.) egy amerikai 
vállalattal kialakított kooperációs témát, az 
új, várhatóan rákellenes hatású szelektív 
kináz gátlók tervezését és fejlesztését tár
gyalta. Kutatásaik során többek között vir
tuális szűrési technikát is alkalmazták. 
Fenyvesi Ferenc (Debreceni Egyetem, 
Gyógyszertechnológai Tanszék) a gyógy
szerfelszívódásban szerepet játszó P-gliko- 
protein és ciklodextrinek közötti kölcsön
hatás elemzésével foglalkozott, amely 
kölcsönhatás megnövelheti a gyógyszer
molekulák biológiai hozzáférhetőségét. 
Ambrus Rita (Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszertechnológiai Intézet) PhD-kép- 
zés keretében nifluminsav fizikai-kémiai 
tulajdonságainak javítását vizsgálja, (3- 
hidroxi-propil-(3-ciklodextrinnel és polivi- 
don alkalmazásával. Szépen felépített elő
adása kezdeti eredményeit mutatta be. 
Bajáik János (Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszertechnológiai Intézet) egy kísér
lettervezési módszert mutatott be tabletták 
összetételének gyors kidolgozására. Szat
mári István (Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszerkémiai Intézet) előadása a 
naftoxazinok egy meglepő tautomériáját 
tárgyalta, melyek biológiai aktivitásánál 
felmerül, hogy e származékok prodrug-
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ként viselkednek. Siposné Fehér Pálma 
(Debreceni Egyetem, Gyógyszertechnoló- 
gai Tanszék) logikus előadásában a hypo
physis közti-hátsó lebenyének hatását is
mertette a laktáció alatti prolaktin 
elválasztásra.

Vacsora után került sor a munkabizott
ság hagyományos „Esti beszélgetés” fóru
mára. Ezúttal Mészáros Zoltán, a Chinoin 
korán eltávozott kutatási igazgatójára em
lékeztünk vissza. Munkásságának fonto
sabb állomásait, személyiségét ismerhette 
meg a hallgatóság az egykori tanítvány, Ko
vács Gábor professzor úr visszaemlékezé
sében. Mészáros Zoltán a napjainkban is ki
emelkedő bevételt eredményező eredeti 
magyar gyógyszer, a No-Spa egyik kidol
gozója. Továbbá a ma már széles körben al
kalmazott projekt management alapjait rak
ta le a Chinoinban az 1970-es és 1980-as 
években. A megemlékezést Szántay Csaba, 
Korbonits Dezső, Hermecz István és Rysz 
Vilmosné, az egykori közvetlen munkatárs, 
személyes hangú visszaemlékezései zárták 
a barátra, a kollégára és az egykori tanítóra.

Á második napi programot Stampf 
György (Semmelweis Egyetem, Gyógysze
részeti Intézet) nagy ívű előadása indította. 
A gyógyszeres aeroszolok új, korszerű vál
tozatait tekintette át. Dredán Judit (Sem
melweis Egyetem, Gyógyszerészeti Inté
zet) előadásával a munkabizottság egyik 
alapító és meghatározó tagja, a tavaly kö
rünkből eltávozott Dávid Ágoston profesz-

szor úr előtt tisztelgett. Előadásának témáját 
egy Dávid professzor úr kezdeményezett 
témából választotta. A logikusan felépített 
előadás a Lorentz-Lorenz összefüggés 
gyógyszertechnológiai alkalmazásának 
eredményeit mutatta be. Hasznosné Nezdei 
Magdolna (Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszertechnológiai Intézet) napjaink
ban a gyógyszerfejlesztésben egyre fonto
sabbá váló témával, a gyógyszeralapanya
gok mikromorfológiai jellemzésével, a 
pórus térfogat, a fajlagos felület, a pórus mé- 
ret/felület közötti összefüggésekkel foglal
kozott előadásában. Zelkó Romána (Sem
melweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, 
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) igen ér
dekes előadása amorf polimer segédanya
gok fizikai öregedésének hatását vizsgálta 
pozitron élettartam spektroszkópia segítsé
gével gyógyszerformák stabilitására.

A konferenciát a Richter Gedeon Rt. 
munkatársai magas szintű és érdekfeszitő 
előadásai zárták. Keserű György Miklós a 
HEM fehérjék családjába tartozó, nitrogén- 
monoxidot szállító nitroforinok új családjá
ról és vizsgálatáról számolt be. Demeter 
Adám előadása a szilárd fázisú NMR- 
spektroszkópia egyre szélesebb körben ter
jedő gyógyszeripari alkalmazását ismertet
te számos gyakorlati példán keresztül. 
Balogh György Tibor biomimetikus, nagy- 
áteresztő-képességű screen-rendszer kidol
gozását és gyakorlati alkalmazását mutatta 
be metabo-litikusan aktiválódó nitrogén-

monoxid donorok azonosítására. A szim
pózium utolsó előadásában Dézsi László a 
nagy szakértelmet kívánó új technika, a te
lemetriás patkánymodell kidolgozásának 
fontosabb állomásait foglalta össze gyógy
szermolekulák kardiovaszkuláris hatásának 
vizsgálatára.

Az előadásokat élénk vita követte, ezzel 
nem kis feladat elé állítva az egyes szekció 
elnökeit (Arányi Péter, Keserű György Mik
lós, Hermecz István, Zubovics Zoltán és 
Fülöp Ferenc elnököket), akiknek jelentős 
szerepe volt ahhoz, hogy a munkabizottsági 
ülés sikeresen került lebonyolításra.

A munkabizottsági ülés eredményes 
megrendezéséhez nagymértékben hozzájá
rult a Richter Gedeon Rt., IVAX Gyógy
szerkutató Intézet Rt., a Chinoin Rt., az 
Egis Gyógyszergyár Rt., és a Sigma- 
Aldrich Kft. támogatása.

A 2005. évi jubileumi munkabizottsági 
ülés 2005. szeptember 12-13-án Hévízen, a 
Thermál Hotelben került lebonyolításra. 
Az ülés keretében a munkabizottság meg
hívott előadók előadásában az elmúlt 10 év 
gyógyszerkutatással, gyógyszerfej lesztés- 
sel kapcsolatos akadémiai, egyetemi és ipa
ri eredményeit tekintette át. Az „Esti be
szélgetés” keretében a magyarországi 
gyógyszerkutatás egyik alapítója, Issekutz 
Béla életét és munkásságát idézte fel visz- 
szaemlékezésében az egykori munkatárs, 
Knoll József akadémikus.

Hermecz István
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Időszerű
A 2004. évi kémiai Nobel-díj

A kémiai Nobel-díjat 2004-ben Aaron Ciechanover, 
Avram Hershko izraeli és Irwin Rose amerikai orvosku
tatók, biokémikusok nyerték el „az ubikvitinmediált pro- 
teolízis felfedezéséért”.

Aaron Ciechanover (1947-) és a magyar származású 
Avram Hershko, vagyis Herskó Ferenc (1937—) a 
Technion-Israel Institute of Technology (Haifa) professzo
rai és Irwin Rose (1926-) a University of California 
(Irwine) tudományos tanácsadója egyenlő arányban meg
osztva érdemelték ki a világ legrangosabb tudományos 
elismerését.

A Nobel-díjasok a philadelphiai Fox Chase Cancer 
Center (Philadelphia, USA) jól felszerelt laboratóriumai
ban kezdték el (1978) és végezték úttörő biokémiai kutatá
saikat. A házigazda amerikai és az egymást váltó izraeli 
ösztöndíjasok kutatási célul az akkor előzmény nélküli és 
látszólag érdektelen, olyan folyamat részleteinek vizsgála
tát jelölték meg, amely még nem került a biológiai kutatá
sok látóterébe.

Ma már nyilvánvaló, hogy a hibátlan sejtműködés, sejt
szaporodás és sejtpusztulás szempontjából a sejtfehérjék 
képződése és lebontása együttesen finoman szabályozott. 
A sejtproteolízis szerepe és célja az, hogy eltüntesse a fe
hérjeszintézis közben vagy utána a hibás fehérjéket, és 
azokat is, amelyek eleget tettek működésüknek, elöreged
tek, szerkezetük megváltozott.

A reticulacitate lizátum modellrendszer vizsgálata so
rán ismerték fel, hogy az eukarióta sejtekben (baktérium, 
élesztő, emlős, ember) megtalálható viszonylag kis mole
kulatömegű (8,5 kDa) fehérje, az ubikvitin jelöli ki a sejten 
belüli rövid élettartalmú proteineket, részlegesen denaturá- 
lódott, vagy károsodott fehérjéket, amelyeknek le kell 
bomlaniuk. Az ubikvitin 76 aminosavból álló fehérjemole
kula, genetikai értelemben konzervatív, mindössze három 
aminosavban van eltérés, az ember és az élesztő esetében. 
Az ubikvitin C-terminálisa glicin (aminoecetsav), ennek 
karboxilátcsoportja acilálja a lebontásra ítélt nem kívána
tos fehérje lizil-e-amino-csoportját. Ilyenkor az ún. 
izopeptidkötés jön létre az ubikvitin és a lebontásra kerülő 
fehérje e-aminocsoportja között. Ennek az ubikvitin-fehér- 
je konjugátumnak létrejöttéhez, majd aktiválásához és vé
gül az ATP-vel történő lebontásához három enzim 
(Ej, E2, E3) jelenlétére és részvételére van szükség. 
Ciechanover, Hershko és Rose szisztematikus kísérleti 
munkával ismerték fel, választották szét és izolálták a há
rom enzimet (Ej, E2, E3).

Az ubikvitinált fehérjéket a sejtmagbeli, proteoszómák- 
ban és a citoszolban egyaránt jelenlévő proteázkomplex

(2 000 kDa) ismeri fel, a specifikus proteázok végzik a 
denaturációt, a letekeredést és végül a fehérje-lebontást, 
proteolízist.

Az ubikvitinmolekula újra és újra felhasználásra kerül, 
aktiválódik, konjugátumot képez. Az ubikvitinmediált 
proteolízis a molekuláris biológia, sejtbiológia és bioké
mia alapvető és fontos folyamata. A díjazottak alapvető 
felfedezése alapján olyan összetett ciklikus folyamatok 
szabályozásának molekuláris szintű megértése lehetővé 
vált, mint a sejtciklus, a DNS-molekulák hibáinak kijavítá
sa, avagy a gének átíródása, így közelebb lehetett jutni szá
mos betegség molekuláris hátterének tisztázásához. Vár
hatóan a közeljövőben ezeknek ismeretében remény van a 
gyógyszeres kezelésükre.

Herskó Ferenc 1937-ben született Karcagon, 1950-ben 
szüleivel és fivérével vándorolt ki Izraelbe. A Jeruzsálemi 
Héber Egyetem Orvostudományi Karán diplomázott 
(1965), katonaorvos volt, majd doktori címet szerzett 
1969-ben. Kapcsolatot tart szülővárosában élő rokonaival, 
fia a SOTE orvostanhallgatója, bátyja Magyarországon is 
jólismert és gyakran megforduló hematológus. Karcag vá
rosa Herskó Ferencnek, Nobel-díjas szülöttének díszpol
gári címet adományoz. Az MTA elnökének felkérésére a 
budapesti Akadémián ismerteti tudományos eredményeit, 
amelyre 2005. év elején kerül sor.
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Koronaéterek kutatásának és felhasználásának helyzete 
napjainkban

HUSZTHY PÉTER* 
BAKÓ PÉTER** 
BAKÓ TIBOR** 

TŐKE LÁSZLÓ**

Bevezetés

A Pedersen által 1967-ben először leírt koronaéterek tulaj
donságairól, felhasználásáról és kutatásáról igyekeztünk 
időről időre magyar nyelvű tájékoztatást adni [1-5]. A té
materületre különös figyelmet irányított az a tény, hogy 
1987-ben Nobel-díjjal is elismerték legjelesebb művelőit. 
Az új makrociklusos poliéterek előállítása és alkalmazási 
lehetőségeinek kutatása napjainkban is intenzíven folyik, 
legfeljebb „hangsúlyeltolódások” vehetők észre. Az utób
bi időszak fejleményeiről kívánunk most beszámolni úgy, 
hogy ahol lehet, kerüljük a korábban leírt tényeket, alap
fogalmakat. Természetesen ezen keretek között csak a fő 
tendenciák ismertetése lehetséges, hiszen a téma terjedel
me miatt teljességre nem törekedhettünk.

A rendelkezésre álló összefoglalók, irodalmi források 
áttekintése után megállapítható, hogy továbbra is érdeklő
dés mutatkozik a fémionok és ammóniumionok elválasztá
sára alkalmas ionszelektív szintetikus receptorok, ill. mé
rési módszerek iránt, de ezen belül főleg a kromofor, ill. 
luminogén csoportot tartalmazó makrociklusok vizsgálata 
került előtérbe. Intenzív fejlődést mutat a nukleáris ipar 
problémáinak megoldásában szerepet játszó koronaéterek 
kutatása és alkalmazása is. Meglátásunk szerint azonban 
az egész tématerületen belül a királis makrociklusok irá
nyában történt a fő „hangsúlyeltolódás”. Ennek magyará
zata az lehet, hogy az utóbbi időben több iparágban, külö
nösen a gyógyszer-, növényvédőszer-, illatszer és 
kozmetikai ipar területén elsődleges kívánalom lett az 
enantiomertiszta hatóanyagok előállítása, ill. forgalmazá
sa. Ennek egyes korszerű módszerei pedig királis korona
éterekkel valósíthatók meg, mint például a racém elegyek 
szétválasztása (reszolválás) vagy az enantioszelektív kata
lízis. Ezzel párhuzamosan nagy az igény az új enan
tioszelektív analitikai meghatározások fejlesztésére is, 
mint a királis gázkromatográfiás és HPLC-töltetek alkal
mazása vagy a kapilláris elektroforézis. Ugyanakkor nem 
történt említésre méltó előrelépés (nem jelentek meg új in
formációval közlemények, szabadalmak) a fázistranszfer 
katalizátorként való alkalmazásában, ezért ezzel a terület
tel most nem foglalkozunk.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémia Tanszék, 
Budapest

** Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémiai 
Technológia Tanszék, Budapest

mkl

Koronaéterek alkalmazása fém- 
és ammóniumionok elválasztásában

Ez az elválasztási lehetőség a makrociklusoknak (hőst) a 
különböző fémkationokkal szemben mutatott szelektív 
komplexképzésén alapszik. A szelektivitás sok tényezőtől 
függ, ezek közül a legfontosabbak: a kation és a korona
éter belső üregének egymáshoz viszonyított méretei, a ka
tion elektrosztatikus töltése, az oldószer (polaritása, hidro
génkötések kialakulása és koordinációs képessége), a 
makrociklus flexibilitása és előrendezettségének mértéke 
(preorganisation), entalpia és entrópia viszonyok a kation- 
host kölcsönhatásban, a kation és hőst szolvatációs sza
badenergiája, az ellenion természete és kölcsönhatása az 
oldószerrel és kationnal, a donoratomok minősége (pl. O, 
S, N, P) stb. Ezek közül a méretek megfelelése fontos, de 
nem meghatározó tényező. A fentiek alapján tehát érthető, 
hogy csak sok kutatómunkával lehet gyakorlatilag haszno
sítható ionszelektív vegyületet előállítani, mint amilyen 
korábban az SZKT Tanszéken kifejlesztett BME44-jelű 
káliumszelektív ionofor volt [6 ].

A makrociklus gyűrű méretén kívül meghatározó a fel
építésében részt vevő heteroatomok minősége is. Általá
ban a „kemény” éteres oxigénatomokat tartalmazó makro
ciklusok a „kemény” alkáli- és alkáliföld/fémionok 
komplexálását preferálják, és a „lágy” szulfid- és amintar- 
talmú vegyületek szívesebben kötődnek a „lágy" nehéz
fém-kationokhoz.

A makrociklus koordináló képessége és szelektivitása 
nagymértékben függ a gyűrűhöz kapcsolódó szubsz- 
tituensektől is. A koronagyűrű tulajdonságaiból adódó 
megkülönböztető képességet centrális diszkriminációnak, 
míg a rajta függő szubsztituensek hatásából eredő megkü
lönböztetést oldalsó vagy laterális diszkriminácónak ne
vezzük. Ez utóbbinak különös jelentősége van az ún. la- 
riátéterek esetében, ahol a gyűrűn található „oldalkarok” a 
kationnal kölcsönhatásra képes heteroatomokat is tartal
maznak.

Az utóbbi időben is sok kutatóhelyen folynak vizsgála
tok lítium-, nátrium-, kálium-, cézium- stb. kationok sze
lektív elválasztására vagy kimutatására. Az érzékeny de
tektálás szükségességét mutatja az élő szervezetben 
rendkívül fontos nátrium- és káliumionok mennyisége, ill. 
arányuk. Az ionkoncentráció a sejten belül és kívül is kü
lönböző. A nátrium koncentrációja sejten belül 10-15 
mmol/liter, sejten kívül 150 mmol/liter, a káliumkoncent
ráció ellenkezőleg, belül 130-150 mmol/1, míg kívül 5-10 
mmol/1. A kalcium kisebb mennyiségben van jelen,
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5 mmol/1 sejten kí
vül és 100  mmol/1 sej
ten belül. A cézium- 
szelektív elektródok 
fontos analitikai mé
rőeszközök a radio
aktív Cs+-izotópok 
mennyiségi megha
tározására a nukleá
ris energiatermelés 
hulladékában, továb
bá a céziumszelektív 
koronaétereknek je 
lentős szerepe lehet 
a nukleáris szenny
vizek cézium tartal
mának extrakcióval 
történő eltávolításá
ban is.

Az utóbbi időben 
intenzíven vizsgálják 
a mérgező átmeneti
fémek (Cu2+, Co2+,
Co3+, Ni2+, Zn2+),
nehézfémek (Pb2+, Cd2+) és a rendkívül mérgező Hg2+ sze
lektív komplexálásának lehetőségeit is, mert ezek kivonása 
az ipari szennyvizekből csak hatékony oldószeres extrakció
val valósítható meg, ill. mennyiségük detektálására érzé
keny mérőeszközre van szükség. Az újonnan szintetizált 
poliéterek kationelválasztó képességét különböző módsze
rekkel hasznosítják: oldószeres extrakcióban, membrán- 
transzport folyamatban (folyékony és lipofil membránok
ban) és szilárd hordozóhoz kötve. A következőkben néhány 
példát mutatunk be szelektív ionoforok alkalmazására.

Ha két koronaétert koordinációra hajlamos hetero- 
atomokból felépülő hosszú lánccal kötnek össze, akkor le
hetőség van szendvics típusú komplex létrejöttére, és ez a 
hisz-korona vegyület bizonyos fémkationokra szelektív le
het. Az 1. ábrán látható 1 molekula jó cézium szelektivi
tást mutatott (Na+- és K+-kationokkal szemben) és a kiala
kított telítetlen kötés lehetőséget teremtett műanyag
membránba való beépítésre. A vegyület PVC-membrán 
céziumérzékelő elektródba történő kipróbálása biztató 
eredményeket hozott [7, 8 ].

Új irányzat, hogy összeépítik a kalixarén és koronaéter 
szerkezeti elemeket, ily módon ötvözve azok tulajdonsága
it: erős ionmegkötő-képességű, ill. kiemelkedő szelektivitá- 
sú vegyületek keletkezhetnek. Az 1. ábrán látható 2 mo
lekula egy l,3-altemáló-tiokalix[4]mono(korona)-éter, 
melynek alkáli- 
fém-pikrátokkal 
végzett extrakci- 
ós vizsgálata cé
zium szelektivi
tást mutatott [9].
Japán kutatók az 
eddig ismert leg
jobb cézium-sze- 
lektivitású mak

2. ábra. Átmenetifémek komplexálására alkalmas makrociklusok

rociklust szintetizálták, a 3 kalix[4]arén dibenzo-korona- 
vegyület szelektivitási koefficiense Na+-kation mellett 
KCs/Na ~ 10"5 (elektród polimermembránjában mérve)
[10]. Kromoforcsoporttal rendelkező l,3-kalix[4]-korona- 
5 és -6  származékok a kalciumiont preferálják [11].

Szintén új gondolat a mononukleáris és heteronukleáris 
komplexek szintézise. Erre példa a 2. ábrán látható 4 BF2+ 
-dal „hálósított” mononukleáris, négy (N, S és O atomok
ból felépülő) makrociklust tartalmazó vegyület, mely át
meneti fémek koordinációjára hajlamos, és pikrát-extrak- 
ciós vizsgálatokban (Pb2+-, Ni2+-, Co2+-, Cd2+-, Zn2+-, 
Cu2+- és Ag+-pikrátokkal) figyelemre méltó nikkel-szelek
tivitást mutatott [12].

Nagyjelentőségű a higany komplexálása koronaéterek
kel. Lengyel kutatók vizsgálták a 15-korona-5, a 18-koro- 
na-6  és a dibenzo-24-korona-8 vegyületek komplexképzé
sét higany(II)-cianiddal (nem Hg2+-kationnal) különböző 
oldószerekben. Kimutatták, hogy DMSO-ban a 18-koro- 
na-6  ligandummal legstabilabb a komplex [13].

A 2. ábrán látható 5 típusú molekulák extrakciós koef
ficiense alapján jelentős ezüst szelektivitást tapasztaltak 
Pb2+-kationnal szemben [14].

A 3. ábrán látható azakorona vegyületek (6-8), közöt
tük 7 poliecetsav származékai, olyan szintetikus anyagok, 
melyek kiváló fémionmegkötő képességgel rendelkeznek
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8
3. ábra. Nehézfémek és lantanoidák komplexálására alkalmas makrociklusok
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a nehézfémek és lantanoidák vonatkozásában. Egyes fajtái 
alkalmasak orvosi és biológiai alkalmazásra, mint például 
MRI kontrasztanyagok, lumineszcens szondaanyagok, 
DNS/RNS hasítok, radioimmunterápiás segédanyagok a 
daganatos betegségek kezelésében, és az anti-HIV terápiá
ban. Például a 8 vegyidet a klinikai vizsgálatok utolsó fá
zisába jutott a HÍV kezelésében és hatásosnak mutatkozik 
az őssejtek immobilizálására is [15].

Fokozott figyelem fordult az utóbbi időben a foszfortar
talmú makrociklusok felé. Ezeknél a koronagyűrűben van 
egy vagy több foszforatom, de legtöbb vegyületben inkább 
az oldalkarok funkcionalizálására használják (lariátéterek), 
melyek variálásával a fém-kationokkal szemben mutatott 
szelektivitás tág határok közt változtatható [16]. Hazánkban 
Keglevich György munkacsoportjában foglalkoznak ilyen 
foszfor-oldalkaros lariátéterek vizsgálatával [17].

Koronaéterekkel (15-korona-5 és 18-korona-6) módo
sított kapillár elektroforézis segítségével sikeresen válasz
tottak szét neurotranszmitter anyagokat: dopamint, szero- 
tonint, epinefrint, izoproterenolt és fenilalanint [18]. Nagy 
irodalma van a koronaéterek gázkromatográfiás állófázis
ként való alkalmazásának is [19].

Japán kutatók új, oszlopkromatográfiás módszert dol
goztak ki bizonyos nyers vegyületek gyors tisztítására, ki
használva a koronaéterek és az ammóniumion közötti köl
csönhatást. A módszer eredményesen alkalmazható 
peptidek és heterociklusos vegyületek egyszerű kinyerésé
re. Ehhez speciális 32-korona-10 makrociklust (9) szinteti
záltak. Az eljárást a 4. ábra szemlélteti.

Az adott reakció befeje
zése után a poliétert és 
az elegyet amino-metilezett 
polisztirol-alapú oszlopra 
öntik, ahol a koronaéterrel 
komplexált vegyület sze
lektíven adszorbeálódik, 
míg a reagens feleslege és a 
szennyezések lemoshatok.
Ezt követő deszorpció tri- 
etil-aminnal, vagy poláros 
eluenssel a kívánt terméket 
eredményezi nagy tiszta
sággal [2 0 ].

5. ábra. A nukleáris iparban 
alkalmazott koronaéterek formái

K o r o n a é t e r e k  a l k a l m a z á s a  

a  n u k l e á r i s  i p a r b a n

A nukleáris ipar sok olyan problémát vet fel, melyek meg
oldásában a makrociklusos poliéterek fontos szerepet kap
hatnak. A következő két területet kell kiemelni: 1) a kime
rült nukleáris üzemanyagok újrahasznosítása, 2 ) a hasadá
si termékek elkülönítése a radioaktív hulladékokból, abból 
a célból, hogy a sugárzó anyagok mennyisége csökkenjen, 
és a tárolás könnyebbé váljék.

A kimerült nukleáris anyagok feldolgozásának legfon
tosabb lépése az uránium [U(VI)] és plutónium [Pu(IV)] 
kinyerése folyadék-extrakciós eljárással, hogy utána eze
ket regenerálni lehessen. A jelenlegi módszereknek sok 
hátránya van, ezért fordult a figyelem a koronaéterek felé, 
és az intenzív kutatás manapság is tart [21]. Leghatásosabb 
vegyületnek a plutónium és uránium hasadási termékektől 
való elválasztására a szubsztituálatlan koronaéterek és a 
diciklohexil-18-korona-6 típusú vegyületek bizonyultak. 
Az előbbiek a gyakorlatban nem annyira váltak be vízben 
való oldhatóságuk miatt. A diciklohexil-18-korona-6 mak
rociklusok közül leggyakrabban a 10 di-ferc-butil-szár- 
mazékot (DTBDCH-18-korona-6) alkalmazzák, magában 
vagy kötött állapotban [22] (5. ábra).

A kutatások célja egyrészt az, hogy csökkentsék a mak
rociklus vízben való oldhatóságát, miközben növekedjen a 
szerves oldószerekben való oldhatóság. A másik kutatási 
irány a koronaéterek immobilizálására irányul. Ennek két 
formája ismeretes: az egyik módszer szerint a koronaétere-
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két kovalens kötéssel kötik polimerekhez (pl. a 12 képletű 
sztirolalapú klórmetilezett kopolimer), a másik pedig a po
rózus polimerre történő felvitel abszorpcióval (pl. szili- 
kagélre, zeolitra) [23]. A 11 vegyidet olyan poliimid, 
melyben diamino-diciklohexil-18-korona-6 szerkezeti 
egységek vannak beépítve. A lényeg az, hogy átalakítás 
közben ne csökkenjen a makrociklus komplexképző ké
pessége (kapacitása) és szelektivitása [24]. Ezután követ
kezik egy másik kérdés, hogy a kialakított koronaéter-tar- 
talmú extrahálószer vagy szorbens mennyire ellenálló a 
sugárzásnak? Kimutatták, hogy a (3-, de különösen a y-su- 
gárzás hatására kémiai átalakulások következnek be, a 
makrociklusok bomlanak, hidrogén szabadul fel, romlik a 
szorbensek kapacitása stb. [25]. A jelenleg folyó kutatások 
nagyrészt arra irányulnak, hogy milyen oldószerek (toluol, 
kloroform stb.), és adszorbensek biztosítják a legnagyobb 
stabilitást. Az uránium és plutónium kinyerésének techno
lógiájára részleteket nem közölnek [26].

A koronaéterek alkalmazásának másik területe a radio
aktív szennyvizek tisztítása. E szennyvizek meglehetősen 
nagy aktivitását a hosszú élettartamú stroncium- és cézi
umizotópok okozzák (felezési idejük x1/2 = 28,5 ill. 30,1 
év), raktározásuk bányákban, fold alatti tárolókban törté
nik (a 90Sr és 137Cs széles körben használt [3-sugár forrás 
is). A sugárzó izotópok szelektív extrakciója csökkenti a 
veszélyes hulladék mennyiségét és egyszerűsíti a tárolást. 
Jelenleg kétféle módszer kipróbálása folyik az USA-ban. 
Az atomreaktorokból összegyűlt szennyvíz salétromsavas 
oldatából DTBDCH-18-korona-6 (10) szerves oldószeres 
oldatával a stroncium 90-es izotóp 99,8%-át tudják kivon
ni az első körben. Az extraktum nem tartalmaz Na-, Fe-, 
Ca- és ballasztelemeket, viszont tartalmaz Pb- és K-katio- 
nokat, ami egy újabb elválasztási műveletet kíván [27].

A másik eljárás alkálikus oldatból nyeri ki a radioaktív 
technécium- és stronciumionokat DTBDCH-18-korona-6 
(10) tartalmú kerozin és tributil-foszfát segítségével [27].

L u m i n e s z c e n s  c s o p o r t o t  t a r t a l m a z ó  

k o r o n a é t e r e k

Szelektív reagensek analitikai alkalmazásának fontos fel
tétele valamilyen jól mérhető jel jelenléte, például 
extinkció, elektródpotenciál, lumineszcencia. Mivel a 
lumineszcencia rendkívül érzékenyen detektálható, a lu
mineszcens (fluoreszcens, fosz- 
foreszcens, kemilumineszcens) szub- 
sztituenssel rendelkező koronave- 
gyületek igen érzékeny és szelektív 
reagensei lehetnek az alkáli-, alkáli- 
földfém-, ill. ritkaföldfémionok ki
mutatásának és meghatározásának.
A 10' 9 mólos vagy ez alatti koncent
rációban történő meghatározás lumi- 
neszcenciás módszerrel ma már rutin 
feladat. Ez az érzékenység különö
sen kívánatos az orvos-biológiai 
gyakorlatban, ahol gyógyszereknek, 
metabolitoknak, toxinoknak vérszé

6. ábra. A fotokémiai szenzor működési elve

rumban és/vagy vizeletben előforduló igen kis koncentrá
cióját rutinszerűen kell mérni [28].

A fotokémiai szenzorok általános működését a 6. ábra 
szemlélteti. Fontos feltétel, hogy a szubsztrátum (vendég
molekula) vonzódjon a szenzor receptor részéhez. Ez a mo
lekuláris felismerés jelensége, ahol a rendszer receptorrésze 
egy koronaéter, kriptand, kalixarén, üreges molekula stb. 
A kötésnek szelektívnek kell lennie a kívánt szubsztrátumra 
a többi potenciális vendégmolekula mellett. A receptor kap
csolatban van a jeladó résszel, amelyik a kötődés hatására 
valamilyen jelet generál, egy elektromágneses sugárzás el
nyelése (fotokémiai érzékelő), vagy áram formájában 
(elektrokémiai érzékelő), ill. más jól mérhető változás (pl. 
szín vagy pH) formájában. A receptor és a jeladó közötti 
összekötő rész (spacer) közvetíti a kötött komplex tulajdon
ságaiban bekövetkezett változást, amely a jel generálását 
eredményezi [29]. A fluoreszcens koronaéter származékok
ban a szenzormolekulák koronaéter része, mint receptor 
funkcionál a kiválasztott fém- vagy ammóniumkation meg
kötésében. A kötés olyan változást indukál a koronaéterhez 
kapcsolódó fluoreszcens tulajdonsággal rendelkező csoport 
elektronszerkezetében, amelynek folyományaként a fluo- 
reszcia jel intenzitása a többszörösére növekedhet (jelátala
kítás), ill. a csoport fluoreszkálóvá válik [29].

Az antracén oldalkarokat tartalmazó aza-18-korona-6 
vegyületen mutatjuk be a fluoreszcens makrociklus-szen
zor működését (7. ábra). A szabad antracén erősen fluo
reszkáló a 7t-Jt* elektronátmenetnek megfelelően. A 13 
vegyületben azonban ez a fluoreszcencia teljesen ki van 
oltva, a nitrogén elektronpárjából származó elektronátme
net miatt.

A -  CH2 -  rész elég rövid ahhoz, hogy az elektronátván- 
dorlás bekövetkezzen. Egy K+-fön jelenlétében azonban ez 
az elektronpár a kation és a makrociklus közötti kölcsön-

7. ábra. Fotoindukált elektronvándorlással működő kationfelismerő koronaéter
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10. ábra. Magnézium- és kadmiumkationok szelektív kimutatására alkalmas kemoszenzor-molekulák

hatás részévé válik (14), és így már nem tud szerepet ját
szani a fluoreszcencia kioltásában, melynek eredménye
képpen az antracén fluoreszcencia „bekapcsol”, és ez köny- 
nyen detektálható, ill. intenzitása mérhető. A szenzorok 
ezen fajtáját hívják (az angol Photon-induced Electron 
Transfer fordítása után ) PET-érzékelőknek [29].

Sok vegyidet esetében fotoindukált izomerizáción alap
szik a fémionok komplexálásában mutatkozó különbség. 
A legegyszerűbb példa a 8. ábrán látható 15 vegyület, 
amelyben két koronagyűrűt azobenzol-híd köt össze. 
A transz-forma (anti-paralel) termodinamikailag stabil, de 
UV-besugárzás hatására cisz(paralel)-formává izomeri- 
zálódik, és hő hatására visszaalakul. Ez a hisz-koronaéter 
egy kationt két koronagyűrűjével képes megkötni, ha a kon
formáció alkalmas erre az intramolekuláris együttműködés
re. Ebben az esetben (cAz-konformáció) erős kölcsönhatás 
alakulhat ki a koronagyűrű üregénél nagyobb méretű kation
nal is, és gyakran nagyobb szelektivitás tapasztalható, mint 
a megfelelő monociklusos vegyületnél. Tehát jelentős kü
lönbség van a cisz- és transz-forma ionmegkötő-képessé- 
ge között. Ilyen módon lehet fotoizomerizációval változtat
ni a kationszelektivitást. Sok makrociklusra van példa, ame-

lyek hasonló módon működnek 
[30].

Nagyon intenzív kutatómunka 
folyik a világ különböző kutatóhe
lyein új kemoszenzor makrocik
lusok kifejlesztésére, amelyek al
kalmasak a biológiailag fontos 
fémkationok, valamint a különö
sen mérgező nehézfémek szelektív 
kimutatására. Erre mutatunk be né
hány példát az alábbiakban.

A 9. ábrán látható fenol-egysé
get és négy nitrogénatomot tartal
mazó 16 molekula lítiumionra sze
lektív, amit színváltozással tud 
jelezni [31]. Az antracén alapú flu
oreszcens PET-kemoszenzor 17 
különösen alkalmas nátrium kimu
tatására más alkáli- és alkálifold- 
fém-ionok között [32].

Japán kutatók találtak egy 
pirén-funkcionalizált monoaza- 
kriptand származékot (18), mely 
rendkívül érzékeny báriumszelek- 
tív receptor vizes oldatban (alkáli
fém- és alkáliföldfém-kationok 
mellett), melyet a fluoreszcencia 
intenzitásának jelentős növekedé
sével lehet követni [33].

A koronaéterhez kapcsolt p-fe- 
nilén-diamin származékok 19 (10. 
ábra) érzékeny elektrokémiai és 
fluoreszcens változásokat produ
kálnak acetonitrilben, különböző 
fém-kationokkal történő komplex
képzés hatására, különösen Mg2+- 
ionokra szelektívek Na+ mellett, és 

ezt a fluoreszcencia-spektrum kék eltolódása jelzi [34]. 
Szubsztituált kinolin oldalkarokat tartalmazó 20 diaza-18- 
korona-6  fluoreszcencia-növekedéssel jelzi a fém-katio
nokkal történő komplexálást, és gyakorlatban használható 
Cd2+ szelektivitást mutat Zn2+-ionok mellett. A rendkívül 
toxikus kadmium koncentrációjának mérése nagyon fon
tos szennyező áramló gázokban és élelmiszer-ipari termé
kekben [35].

A 21 űwz-8 -hidroxikinolin-oldalkaros kéntartalmú 
diaza-16-korona-5 vegyület (11. ábra) fontos fluoreszcens 
kemo-szenzor a Zn2+ szelektív kimutatására sok más kati
on mellett [36].

Két példa a királis megkülönböztetés fluoreszcens ki
mutatására: a 22  terpiridinrészt tartalmazó makrociklus a 
szerves ammóniumsók erős kelátképző liganduma, amit 
kromofor tulajdonságának változása érzékenyen jelez. Na
gyon jó enantioszelektivitást értek el vele az a-fenilglicin- 
metilészter enantiomerjeinek megkülönböztetésében, 
KS/KR = 3,8 [37].

Szintén érdekes tulajdonságú a 12. ábrán látható 23 lu
mineszcens makrociklus, mely kiválóan megkülönbözteti 
az a-(l-naftil)etil-ammóniumkation enantiomerjeit és ezt
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12. ábra. Akridin egységet tartalmazó lumineszcens makrociklus

a lumineszcencia változásával jelzi, ami az akridin- és naf- 
talinrészek 7t-7t kölcsönhatásával magyarázható [38].

Királis koronaéterek

A molekuláris felismerés minden bizonnyal egyik legérde
kesebb fajtája az enantiomer-felismerés, mely királis ko
ronaéterekkel is megvalósítható. Az enantiomer-felis
merés során egy királis molekula eltérő kölcsönhatásba 
lép egy másik királis molekula két enantiomerjével. Ez az 
eltérés megnyilvánulhat a gazdamolekula és a vendégmo
lekula között létrejött komplexek stabilitásában (termodi
namikai kontroll), a komplex képződés, vagy a már kiala
kult komplexek disszociációjának sebességében (kineti
kus kontroll). Cram és munkatársai több mint harminc év
vel ezelőtt számoltak be az első szintetikus királis makro
ciklus az (.S’,ó')-ó/.vz(binaftil)-2 2 -korona-6  ((S,S)-24, 1. 13. 
ábra) előállításáról [39].

Néhány évvel később az (S,S)-24 ligandum (R)-, ill. (S)- 
fenilglicin-metilészter hidrogén-hexafluoro-foszfáttal 
képzett diasztereomer komplexeinek stabilitási viszonyait 
is megvizsgálták. Az amerikai kutatók megállapították, 
hogy az (S,S)-24 ligandum -  (5)-ammóniumsó diaszte
reomer komplex (az ún. homokirális komplex) a stabilabb, 
mert azt a ligandum alternáló oxigénatomjai és a só ammó- 
niumprotonjai között kialakult hárompontos hidrogénhíd- 
kötés mellett az észterkarbonil-csoport és a naftalingyűrű 
közötti intermolekuláris n-n kölcsönhatás is stabilizálja, 
ugyanakkor ennél a stabilisabb komplexnél nem lép fel a 
naftalin- és a benzolgyűrűk között sztérikus feszültség, 
ami a kevésbé stabil heterokirális komplex esetében fenn
áll [40].

Cramnak és munkatársainak 1973-ban megjelent úttö
rő jelentőségű publikációja [39] óta nagyszámú királis ko

ronaétert állítottak elő és intenzíven tanulmányozták azok 
enantioszelektív komplexképzését protonált primer 
aminok enantiomerjeivel szemben. Az 1997-ig végzett 
ilyen irányú kutatásokat egy kiváló mű foglalja össze [41].

Az azóta megjelent publikációk alapján a következő 
szerkezeti egységeket tartalmazó királis koronaéterek te
rén értek el figyelemre méltó eredményeket:

a) binaftil egységet tartalmazó koronaéterek
b) borkősavból és származékaiból levezethető korona

éterek
c) aminosavakból, aminokból és származékaikból leve

zethető koronaéterek
d) szénhidrátalapú koronaéterek
e) fenolszármazékokat tartalmazó koronaéterek
f) heterociklus egységet hordozó koronaéterek.

A jó enantioszelektivitással rendelkező makrocikluso
kat igyekeznek immobilizálni (szilárd fázishoz kötni). 
Többféle módszert dolgoztak ki a szilikagélhez történő 
kapcsolásra, melyet azután királis töltetként lehet alkal
mazni az oszlopkromatográfiában, a HPLC vizsgálatban, 
különböző szerves racém primer és szekunder aminok (só
formában) enantiomerjeinek elválasztására [42]. Ilyen mó
don például sikeresen reszolváltak különböző aminosava- 
kat, a-(l-naftil)etil-amint, ill. a-feniletil-amint (hidrogén- 
perklorát sóik formájában) [43].

A királis koronaéterek másik felhasználási területe az 
enantioszelektív szintézisekben valósul meg. A vegyülete- 
ket királis fázistranszfer katalizátorként alkalmazzák olyan 
reakciókban, ahol optikailag aktív termékek keletkezhet
nek. Ha a királis koronaéter katalizátor képes aszimmetri
kus indukciót kifejteni, akkor a reakcióban nem racém 
elegy keletkezik, hanem valamelyik enantiomer felesleg
ben vagy tisztán. Szénhidrátokból felépülő makrociklu
sokkal több reakciót sikerült megvalósítani jó enan
tioszelektivitással (80-95% enantiomer felesleg) [44,45].

13. ábra. Az (5',5)-bisz(binaftil)-22-korona-6 szerkezete
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Ez a tématerület olyan sokirányú és nagy terjedelmű, 
hogy egy külön közleményben fogunk beszámolni róla a 
későbbiekben.

Ez az összeállítás az OTKA támogatásával készült (té
maszám: T-038393 és T-042514).
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ÖSSZEFOGLALÁS

Huszthy Péter -  Bakó Péter -  Bakó Tibor -  Töke László: Koro
naéterek kutatásának és felhasználásának helyzete napjaink
ban
Ez az összefoglaló bemutatja a fém- és ammóniumszelektív ko
ronaéterek ionoforként való alkalmazását különböző oldószeres 
extrakciókban, PVC membránelektródokban és szilárd fázisú 
gyantákon, melyekben a vegyület kovalensen kötött a polimer fá
zishoz. A legjobb szelektivitású szintetikus makrociklusokat ion- 
szelektív elektródokban alkalmazzák alkáli, alkálifoldfém, átme
neti- és nehézfém- stb. kationok meghatározására. Különösen 
fontos az erősen mérgező elemek ellenőrzése és eltávolítása az 
ipari hulladékokból. Bizonyos azakorona-vegyületek biológiai és 
orvosi alkalmazásban használatosak. Példákat mutatunk be a ko
ronaétereknek a radiokémia különböző területein való felhaszná
lására. A fotokróm makrociklusok tervezését és alkalmazását is 
áttekintjük.
Heterociklusos csoportot (piridin, akridin stb.) tartalmazó királis 
koronaéterek kovalens kötéssel szilikagélhez kapcsolva hasznos 
adszorbensek (királis állófázis) racém szerves ammóniumsók 
kromatográfiás szétválasztására.
A monoszacharid-alapú lariátéterek használhatók királis fázis- 
transzfer-katalizátorként különböző enantioszelektív reakciók
ban.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 398 (2005)]

SUMMARY

P. Huszthy -  P. Bakó -  T. Bakó -  L. Töke: Research and Appli
cation of Crown Ethers
This review summarizes the research and application of metal and 
ammonium cation selective crown ethers as ionophores in differ
ent solvent extractions, in PVC membrane electrodes and in solid 
phase resin binding covalently to polymer matrixes. Synthetic 
macrocycles with high selectivity have been employed in cation- 
selective electrodes for determination of alkali, alkali earth met
al, transition metal, heavy metal cations. The control and removal 
of the highly dangerous elements from industrial waste streams 
are especially important. Several azacrown-ethers have been 
found useful in biological and biomedical applications. Examples 
of the use of crown ethers in different fields of radiochemistry are 
presented. The design and application of photochromic crown 
compounds are also mentioned here.
Chiral crown ethers containing heterocyclic units (pyridine, acri
dine etc) attached to silica gel by covalent bonds are useful adsor
bents (chiral stationary phases) for the resolution of racemic pri
mary organic ammonium salts in chromatography.

The monosaccharide-based lariat ethers are useful as chiral 
phase transfer catalysts in various enantioselective reactions.
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Csúcstechnológiák, paradigmaváltások

Genomika: genomalapú biológia*

FALUS ANDRÁS**

Bevezetés

E fejezet írása idején már interneten hozzáférhetőek az 
emberi és még számos faj genomjának adathalmazai. Az 
államilag támogatott „HUGO” (Human Genom Organisa
tion) nevű nemzetközi, valamint a magánvállalkozáson 
alapuló Céléra program célja az egész emberi genom fizi
kai térképezése volt, amely a 2 0 0 1 . február 15-16-án 
megjelent Nature és Science cikkek, majd 2003-ban a ja
vított kiadvány tanúsága szerint megvalósult. Ez a pillanat 
az emberiség kultúrtörténetének egyik legnagyobb ünne
pe, csak Amerika felfedezéséhez vagy az első űrutazások 
szenzációjához mérhető.

Kombinálódva a jelen korunkban domináló informati
kai felülettel, az internet számítógépes információszolgál
tatás révén a genomikai tudás ma már minden laboratóri
umba másodpercek alatt eljuthat. így rendelkezésünkre áll 
minden emberi gén „normális” és a betegséggel kapcsola
tos („morbid”) formájának szerkezete, így a kutató és a 
géndiagnoszta maga tervezheti meg az éppen felvetődő be
tegség igazolására szolgáló molekuláris reagenst.

Korunk biológiája, az élő rendszerek működésének 
megismerése és e tudás alkalmazása napjainkban óriási 
mintaváltáson megy át. Ennek legfontosabb mozgatóereje 
a genomikai megközelítés bevezetése, amely három, tudo
mánytörténeti értelemben egyenként is jelentős terület idő
beli és motivációs egybeesése következtében vált reális le
hetőséggé.

A paradigmaváltás három fő alappillére

Az első a genomprogramok előrehaladt állapota. Mint tu
dott, 2001  első hónapjaiban már baktériumok, az élesztő, 
a szőlőmuslica, a fonálféreg és növények mellett az embe
ri genom, legújabban pedig az egér lényegében teljes 
genomiális géntérképe rendelkezésre áll, a világháló adat
bázisaiból lehívható és elemezhető. Bár a gének annotáci
ója (azonosítása) még sok időt vesz igénybe, ez a lexiká
lis tudásanyag új genetikai információs minőséget jelent. 
Ma, 2004 második felében, már a javított „munkapél
dány” is rendelkezésre áll.

A második, a „microarray” [(csip (génlap)] eljárás, 
melynek speciális jellegzetességei nagyságrendekkel eme
lik az egyidejűleg vizsgálható gének számát, szerkezeti 
(nukleotidsorrend) és funkcionális (génkifej eződés- 
mRNS) információk tömegét képes nyújtani.

* A témával kapcsolatban 1. még Hollósi Miklós: A humán genom -  kémikus 
szemmel. Magy. Kém. Lapja, 56, 78 (2001)

** Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest; 
faland@dgc i. sote .hu

Végül a harmadik a bioinformatika. Ez az új biosta- 
tisztikai/biomatematikai megközelítés korrelációs és hal
mazelméleti eljárásokkal elemzi a genomiális/expressziós 
adatbankok és a génlap technika által szolgáltatott adathal
mazt és biológiai következtetések levonására alkalmas 
elemzést nyújt.

Az emberi genom

A gének száma és a fizikai méret

2001. február 15-én a Natúré, másnap, február 16-án a 
Science adott ki egy-egy különkiadást, The Humán 
Genome címmel. Történelmi pillanat kortársai lehettünk, 
a megjelenő cikkek és a „link”-ként megadott adatbázisok 
az emberi genom gyakorlatilag teljes „könyvét” hozzáfér
hetővé tették. Ennek mérete elképesztő, ha nukleotid- 
bázisonként mm-enként leírnánk azt, az emberi genom 
hossza kb. a Duna teljes hosszával egyezne meg. A hatal
mas versenyben levő állami (Humán Genom Program, ve
zetője Francis Collins) és a magánvállalat (Céléra, veze
tője Craig Venter) több ponton külön úton haladó, de egy
másra alaposan ható erőfeszítéseivel hozzáférhető adat
halmazai most kinyíltak és azt mutatták, hogy a korábbi 
becslésekkel szemben (80-140 ezer emberi gén/haploid 
genom) jóval kevesebb, mindössze 26-40 ezer gén találha
tó a humán genomban. Ennyi gén emberben mintegy 3 
milliárd (3xl09) bázispár formájában jelenik meg. Össze
hasonlításképpen, például a genetikailag már feltérképe
zett ecetmuslicának (Drosophila melanogaster) 13 ezer, a 
Caenorhabditis elegáns nevű fonálféregnek pedig 18 ezer 
génje van. Nemrég tették közzé az egérgenom teljes adat
bázisát, ott közel 2 0  ezer gént listáztak, és megismertük a 
patkány- és a nyúlgenomot is. A Drosophila és a 
Caenohrabditis genom nukleotidbázisban kifejezett fizikai 
mérete jóval kisebb mint az emberé, tehát a nagyságrendi
leg azonos számú gén emberben jóval „lazábban”, kisebb 
„génsűrűséggel” helyezkedik el. Érdekes, hogy a génsűrű
ség az emberi genomban meglehetősen egyenetlen, a leg
nagyobb génsűrűség a 17, 19, 2 2 -es kromoszómákon ta
pasztalható, míg a 4, 13, 18-as és az ivari kromoszómák 
(X és Y) génekben viszonylag szegények. A mai adatbázis 
még számos finomításra, hiányok betöltésére szorul, egy
öntetűen mintegy másfél-két évre ígérik a Javított” kiadás 
nyilvánosságra hozatalát.

A gének kis száma felveti: hogyan határozhatja meg 
ilyen kevés gén tulajdonságainkat, a szervezetünket felépí
tő fehérjemolekulák összességét? Nyilvánvaló (és ezt is 
tudtuk már), hogy a gének kis száma azt jelenti, hogy a ge
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netikailag jellemző tulajdonságok (fenotípus) egy jelentős 
része már a fehérjemolekulák, illetve a sejtfolyamatok 
szintjén határozódik meg. Számos, hasonló funkciót ellátó 
fehérje szerkezete egyébként is sokkal bonyolultabb em
berben, mint például a szőlőmuslicában vagy a férgekben.

Nyilvánvaló az említett élőrendszerek összehasonlítá
sából is, hogy a gének száma és a szervezet komplexitása 
között nincs közvetlen összefüggés.

A helyzet érdekességét tovább fokozza az a már eddig 
is ismert adat, hogy a gének „átíródó” (transzkripció: 
mRNS), majd fehérjére „lefordított” részei, az exonok a 
teljes genetikai állománynak mindössze 1-1,5%-át teszik 
ki, jelentős arányban fordulnak elő az exonokat elválasztó 
intronok (érdekes módon a genetikai polimorfizmus itt a 
legnagyobb) és az emberi genetikai állomány mintegy har- 
madát-felét kitevő úgynevezett ismétlődő szekvenciák, 
melyek legnagyobb részének egyelőre nem ismerjük a 
funkcióját. Egyes elképzelések szerint szerepük lehet a 
„térkitöltésben”, a gének egymástól távol tartásában, ami 
emeli a rekombinációs gyakoriságot, hiszen minél távo
labb van két gén egymástól, annál gyakrabban lehet kitéve 
rekombinációnak, azaz az apai és anyai kromoszómák kö
zötti géncserének az ivarsejtek előállítása során (meiózis).

Egyedi nukleotid polimorfizmus (SNP)

A kutatások során nagy számban (1,4-2,1 millió/haploid 
genom) fedeztek egyedi mutációkat, ún. SNP-ket (egyedi 
nukleotid polimorfizmus). Ez azt jelenti, hogy a mintát 
adó egyes személyek DNS-ében egy adott ponton a nuk- 
leotidbázisok eltérőek. Az SNP könyvtárak vizsgálata na
gyon ígéretes lehetőségeket jelent individuális, egyedi el
térések kimutatására, pl. az igazságügyi orvostanban (apa
ság, kriminalisztika) és például gyógyszermellékhatások 
prediktív feltárásában, ami még személyre szabottabbá te
heti a gyógykezelést. Az evolúciós genetika is sokat remél 
az SNP-profilok vizsgálatától. A genomban nem egyenle
tesen elosztó SNP-k egyébként tényleg „csak” markerek, 
hiszen nem több mint 1%-uk vezet rendellenesen működő 
gén kialakulásához.

Az emberi genom fizikai megismerése egyértelműen 
jelzi az emberi faj genetikai egyöntetűségét, amire már ed
dig egyébként fehérjevizsgálatok is utaltak. Eszerint gene
tikai anyagunk 99,9%-ban azonos bármely más emberével. 
Valójában egyes, különböző emberfajtákból származó em
berek között nagyobb genetikai hasonlóság is lehet, mint 
ami a fajta ugyanazon tagjához képest jellemző. A legna
gyobb különbség (minden etnikai korlát nélkül) nyilvánva
lóan a női és férfi genom között van. A kutatók szerint ge
netikai alapon (sincs) értelme fajtákról beszélni, ez a 
kategorizálás teljesen tudománytalan.

A microarray/génlap módszer lényege

A microarray technológia során első lépésként olyan bio
lógiai génlapokat (2-4 cm2) állítanak elő (ezeket meg lehet 
vásárolni, vagy megfelelő laboratóriumi háttérrel a fel
használó maga állítja elő), amelyen rendezetten, sorokban 
és oszlopokban több ezer, esetleg tízezer, jól azonosítható
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ponton nukleinsav darabok (oligonukleotidok) vagy 
cDNS (a mRNS DNS-re visszaírt formája) láncok felvite
lére kerül sor. Előbbiek felviteléhez mások mellett az ún. 
„fotolitográfia” szolgál, amely során nukleotidonként 
(„szintenként”) fényérzékeny védőcsoportokkal ellátott, 
előre meghatározott nukleotidokból építik fel a 8 -2 0  elem
ből álló láncot. Az eljárás során megfelelő pontokon át- 
lyuggatott „maszkok” segítségével történik a kétdimenzi
ós mintázat kialakítása. Ha cDNS-ek felvitele történik, 
mikrocseppeket alkalmaznak, és így kerülnek az ismert 
szerkezetű cDNS molekulák a helyükre.

Nyilvánvalóan, mindezen topográfiai információkat és 
az egyes pontokra felvitt nukleinsavdarab pontos szekven
ciáját számítógépben rögzítik. Az így előkészített array-t 
inkubálják („hibridizálják”) az ismeretlen minta valami
lyen színes (pl. zöld/piros) festékkel jelzett nukleinsav da
rabjaival. Mosás után, csak a részleges vagy teljes azonos
ságot jelentő nukleotid komplementeritást mutató darabok 
maradnak a génlap felszínén. A leolvasás tehát a génlap fel
színének pásztázó értékelését jelenti, az érzékelő az egyes 
pontok színét, és annak intenzitását rögzíti. Ezt követi a 
bioinformatikai elemzés, tehát a ponthalmaz színelemzése, 
az adatok szétválogatása és értékelő csoportosítása.

Mit kérdezünk a génlappal?

Míg DNS génlapokon mutációk (pl. nukleotidcsere) jelen
létére vagy hiányára kérdezünk, génexpressziós microarray 
esetén a kérdés komparatív, tehát az, hogy két összehason
lítandó mintában (pl. egy sejt/szövet két aktivációs állapo
ta, egy biológiai hatóanyag hatása a kontrolihoz képest, 
egy egészséges és egy betegből származó szövetminta 
összehasonlítása stb.) milyen gének fejeződnek ki és ezek 
mennyiségileg hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ezt gén
expressziós profilnak nevezik. A profilok összehasonlítása 
lehetővé teszi az adott hatásra jellemző gének felismerését 
és azonosítását. Technikailag ez úgy történik, hogy a két
féle mintából származó mRNS mintát, illetve azok cDNS- 
re átírt formáját kétféle festék (pl. zöld és piros) egyikével 
jelölik, majd keverve a két populációt hibridizálják azt a 
génlappal. Amennyiben az egyik (pl. zöld festékkel jel
zett) mintában egy adott génlap ponton reprezentált gén 
erősebben fejeződik ki, a leolvasás e ponton „zöldebb” 
pontot fog detektálni, fordított esetben „pirosabb” lesz a 
számítógép által azonosított pont. A legtöbb esetben a két 
szín megfelelő kombinációja jelzi a két mintában egy 
adott gén kifejeződési arányát. Lehetséges az is, hogy a 
rögzített expressziós mintázatot ezután adatbankokban ta
lálható kétdimenziós mintázatokhoz hasonlítják, és ki
emelik a hasonló eloszlású profilokat. Nyilvánvalóan kü
lönböző hatásokhoz különböző génkifejeződési mintázatok 
tartoznak. Például a sejtek különböző receptorain keresz
tül kiváltott jelátviteli útjainak génexpressziós mintázatát 
elemezve azonosítani lehet ismert szignálok molekuláris 
következményeit mRNS szinten. Nagyon lényeges az eb
ben az összeállításban részletesen nem tárgyalt pro- 
teomikai megközelítés is, ekkor nem cDNS, hanem pro
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tein/peptid mintázatok összehasonlítására kerül sor, példá
ul kétdimenziós clektroforetogram révén.

Immunológiai példával élve: B lymphocytákon elvé
gezhető az immunglobulin receptorok, citokinrecep- 
torokon ható jelek, vagy pl. hisztamininhibitorok hatásá
nak molekuláris nyomonkövetése. Kitűnően azonosítha
tóak a genetikai beavatkozások (pl. antiszensz hatások, 
domináns negatív mutáció, génkiütés) hatásai is.

Adatbányászás-elemzés-bioinformatika

Az egyes génlapokról bekerülő adathalmaz bioinfor
matikai elemzése nyomán a számítógép clusterekbe ren
dezi a kapott információkat. Erre példa a hierarchia clus- 
ter korrelációs analízis. Itt olyan mátrixábrázolás az elem
zés eredménye, ahol az egyes oszlopok az egyedi mintá
kat, az egyes sorok az egyes géneket jelentik. A számító- 
gépes összerendezés lényege az, hogy a többé, majd egy
re kevésbé hasonló géneket kifejező minták csoportokba 
rendezve vannak feltüntetve. Az egész génlap munka-lo
gisztikája tehát úgy fest, hogy az egyes mintákból szárma
zó egyedi microarray adatok bioinformatikai összegzése 
után számítógépes adatbankok meglévő mintázatkönyvtárai 
segítségével következtetéseket vonunk le. A következteté
sek természete biomedicinális területen legalább kétféle:

1. Diagnosztika (betegségmegállapítás), prognosztika 
(betegségkockázat becslése), esetleg megelőzés.

2. Olyan géncsoportok kiemelése, amelyeknek predik- 
ciós potenciálja van, tehát előre jelzik valamely, pl. 
betegségi állapot, szövődmény, mellékhatás stb. be
következését.

Ez utóbbi lehetővé teszi a génlap második „generáció
jának” („diagnózis” génlap) előállítását, amin már csak ki
zárólag a „betegségspecifikus” gének szerepelnek.

Ma már lehetséges szövettani blokkokból is rendezett 
„microarray-t” készíteni, esetenként akár több száz szövet
tani blokkból kiemelt henger együttes metszése nyomán 
létrehozott készítményen. Ezen akár nukleinsav expresz- 
sziós (pl. in situ génamplifikáció), akár proteomikai analí
zis is végezhető.

A továbbiakban néhány biomedicinális területről példá
kon szeretném bemutatni a génexpressziós profilvizsgála
tok óriási potenciálját, nem emlitve pl. a hatalmas lehető
ségeket magába rejtő farmakogenomika kérdéskörét.

A  g e n o m k u t a t á s  m a i  a l k a l m a z á s i  t e r ü l e t e i

Daganatok

A NIH sejtbankjaiból 60 emberi daganatos sejtvonal gén
kifejeződési mintázatát 1161 gén párhuzamos vizsgálata 
alapján állapították meg. Ennek során olyan bioinfor
matikai analízist végeztek, amely kimutatta a különféle 
szövettani eredetű ráksejtvonalak génexpressziós profiljai
ban látható hasonlóságokat és eltéréseket. Ez az adatbank 
ettől kezdve összehasonlításként szolgálhat egyedi tumo

rok jellemzésére. Egy másfajta bioinformatikai megköze
lítés a rendelkezésre álló génkifejeződési adatok alapján 
olyan halmazokat képez, amelyekbe olyan gének kerül
nek, amelyek a legnagyobb eltérést mutatják a betegség 
kimenetelét illetően. így sikerült például melanomában 
szenvedő (festékes bőrrák) betegek máj áttételét jósló 
vagy azt nem valószínűsítő géneket kiemelni. Ezek a gé
nek együttes expressziójuk esetén óriási valószínűséggel 
előjelzik a melanomás beteg várható máj áttétét. Ennek a 
lehetőségnek a korai felismerése nyilvánvalóan gyökere
sen más terápiás stratégiát sugall a kezelőorvos számára. 
Ma már olyan génlapok is léteznek, amelyek egy-egy sejt 
expresszálódó génjeit foglalják magukba, ilyen pl. a lym- 
phogénlap, amely az emberi lymphocyták kifejeződő gén
készletét tartalmazza. Ennek felhasználásával sikerült pél
dául az ún. „diffúz, nagysejtes B sejt lymphoma” syndro- 
ma alcsoportokra bontása, amit eddig a hagyományosabb 
szövettani, immunológiai, sőt molekuláris módszerekkel 
sem értek el. Az expressziós microarray eljárással a bete
geket két csoportra sikerült osztani: a germinális centrum 
B-, illetve az aktivált B-jellegű betegekre. Az eredmény 
jelentősége az, hogy az előbbiek betegség kilátásai (pl. 
túlélési idő) sokszorosan jobbak az utóbbiakénál. 
Ez megint az alkalmazandó kezelési stratégiák vonatkozá
sában jelent hatalmas segítséget a klinikus orvosnak.

Fertőzések

Terjedő és súlyos vírusfertőzések (pl. hepatitis, HÍV), az 
egyre nagyobb és kiterjedtebb rezisztenciával jellemezhe
tő bakteriális és gombafertőzések vonatkozásában az 
egészségügyi gyógyító és megelőző ellátás világszerte nö
vekvő kihívás előtt áll. Központi jelentősége van a 
vakcináció kérdésének és az egyes fertőzések epidemioló
giai következményei megértésének.

A fertőzési genomika a mikroorganizmusok és a gazda- 
szervezet kölcsönhatásának egyedi és fajspecifikus eleme
it képes vizsgálni. Sikerült például a Bordatella alcsopor
tok eltérő pathogenitása és génexpressziós mintázatai 
között összefüggést találni.

A szerkezeti és fúnkcionális genomika ígéretei igen je
lentősek a fertőzésbiológiában. A nem túl távoli jövőben 
lehetségesnek látszik olyan DNS/cDNS microgénlap elő
állítása, amely potenciálisan minden ma ismert vírus, bak
térium és mikroszkopikus gomba összes specifikus génjét 
tartalmazza. Lehetségesnek látszik tehát a mikrobiológiai 
diagnosztika felgyorsulása, akár egyetlen csepp vérből és 
az is, hogy a megfelelő rezisztenciagének kimutatásával, 
pl. az antibiotikum-érzékenység is az eddigieknél sokkal 
gyorsabban kerüljön megállapításra. Hatalmas lehetőség a 
vakcinakészítés genomikai megközelítése, a mikroorga
nizmusból a megfelelő immunológiai „céltáblák” 
(epitópok) hatékony és gyors kiemelése, sőt a beteg egyé
ni genetikai jellegzetességeihez igazított egyéni vakci
natervezés is.
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Allergia

Korunk egyik, sajnos terjedő népbetegsége az allergia, az 
azonnali túlérzékenység és az ehhez kapcsolódó krónikus 
gyulladási betegségek (pl. asthma) arányának emelkedése. 
A jelentős környezetbiológiai okok feltárása mellett a 
szerkezeti és funkcionális genomika is nagy szerepet lát
szik játszani a biomedicinális kutatásban és gyakorlatban. 
Sikerült például új, eddig nem ismert, vagy fúnkciójukban 
nem azonosított géneket találni az atopias dermatitis nevű 
betegségben. Az érintett gének annotációja (funkció azo
nosítása) folyamatban van, remélhetőleg vannak köztük 
olyanok is, amelyek új gyógyszercélpontokként jelölhető
ek ki.

Elméletileg és gyakorlatilag is jelentősnek látszik egyes 
kemokinek (sejtek mozgását szabályozó citokinek) génje
inek genomikai elemzése, hiszen pl. az eosinophil sejtek
nek a légzőrendszerbe való bevándorlása az asthmára való 
„hajlam” egyik fontos tényezőjének tekinthető. A legfon
tosabb bioaktiv mediátorok egyike a hisztamin. Ennek 
egyik receptorán genomikai módszerekkel sikerült olyan, 
a jelátviteli funkciót érintő eltérést találni, amelynek nagy 
jelentősége látszik úgy allergiában, mind pedig egyéb (pl. 
tumoros, gastroenterológiai) folyamatokban is.

Gyógyszerkutatás

A farmakogenomika a genomikai analíziseknek az egyik 
sikerágazata. A már említett SNP génlapok révén mellék
hatás-jóslás is végezhető. A vizsgálat úgy történik, hogy 
egy adott betegségben (pl. Alzheimer-kór) kiválasztanak 
egy adott gyógyszerre mellékhatást mutató és nem mutató 
csoportot, majd SNP génlapok eredményeinek bioinfor
matikai elemzésével keresnek olyan SNP mintázatot, 
amely az egyik vagy a másik csoportra jellemző. Ezt kö
vetően, egy következő betegen már csak az SNP profilt 
kell meghatározni és nagy eséllyel megjósolható, hogy a 
betegre az adott gyógyszer hogyan fog hatni. Ez a techni
ka a gyógyszeradagolás personalizálása mellett hosszabb 
távon még a gyógyszergyártás költségeit is csökkenteni 
fogja, hiszen sok hatóanyagot nem kell kidobni, csak a 
megfelelő célcsoportot kell hozzá megkeresni.

A farmakogenomika egy másik sikeres iránya a 
gyógyszermetabolizációt vizsgáló (pl. Cytp450) fehérjék 
kutatása.

Allatmodellek

Génmodifikált egerek fenotípusának vizsgálatakor nagy 
segítséget nyújthat a genomikai elemzés. Mi hisztaminter- 
melésre képtelen egerek (hisztidin dekarboxiláz „knock
out”) embrióit vizsgáltuk 3 különböző expressziós génlap
pal. Munkánk során a normális („vad”) és az ugyanolyan 
törzsből származó, de hisztaminmentes egerek embrioná
lis szövetből nyert mRNS cDNS formáit használtuk. Mint
egy 10 000 egérgént vizsgálva a gének 5-8%-ában talál
tunk változást a gének expressziós mintázatában. A hiszta- 
minhiány miatt megváltozott kifej eződésű gének annotá
ciója folyamatban van.
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e l e m e k k e l

A DNS microarray-géngénlap technika hatalmas teljesítő- 
képessége, miniatürizálhatósága (nanotechnológia), auto- 
matizálhatósága kitűnően kapcsolódik az informatikai 
technológia robbanásszerű fejlődéséhez és a nemzetközi 
számítógépes hálózati rendszerekhez. A szerkezeti és 
funkcionális genomika egy eddig nem létező sajátosságot 
eredményez, az in silico kutatás és alkalmazás lehetősé
gét. Ez a lehetőség, közvetlen laboratóriumi munka nélkül 
is jelentősen kiterjeszti a korszerű tudományt végző bioló- 
gus/orvos/bioinformatikusok körét növeli, tehát térben és 
időben növeli a kreatív kutatási tevékenységet végző kuta
tók és alkalmazók számát.

Biomedicinális értelemben emberi gének nem ismert 
funkcióinak azonosítása, új biomarkerek (diagnosztika), 
potenciális targetek (gyógyszerfejlesztés) kijelölése válik 
lehetővé. A genomiális medicina differenciál-diagnoszti
kai lehetőségekkel, a megelőzés új alternatíváival, a keze
lések, gyógyszerhatások/mellékhatások előjelzésével gaz
dagítja a kutatói/klinikai tevékenységet.

A genomkorszak kezdete a biológia történetének fényes 
pillanata. Majd ötvenéves periódus végén lépték át a mai 
biológusok azt a határt, ami elsősorban nem befejezést, ha
nem új kezdetet jelent. Hatalmas az eredmény, impozáns 
az adatbank, és annak lényegében nyilvános jellege az em
beriség közös kincsét jelenti. Mégis a feladatok, amelyek a 
kutatók és az alkalmazók előtt állnak még nagyobbak. 
A hiányzó részek adatainak teljes feltárása és a már eddig 
is feltárt dokumentációs hibák kijavítása után sok, eddig 
nem létező műfajú munka következik. Idetartozik a gének 
annotációja (azonosítása), a gének közti kölcsönhatások és 
a ma még teljesen misztikus genomikai szinkronizációk, 
genomiális imprintingek jelentésének megfejtése. A micro- 
array-génlap technika hatalmas teljesítőképessége, mini
atürizálhatósága (nanotechnológia), automatizálhatósága 
egymást erősítőén kapcsolódik az informatikai technoló
gia robbanásszerű fejlődéséhez és a nemzetközi számitó
gépes hálózati rendszerekhez. Várható a nem optikai alapú 
(pl. piezoelektromos elven működő, tetszőleges alakzatú) 
génlapok megjelenése.

E sorok írója, hasonlóan Matt Ridley-hez (a magyarul is 
megjelent kitűnő Genome című mű szerzőjéhez) nem haj
landó a divatos pesszimizmus vagy elegáns szkepticizmus 
mögé rejteni lelkesedését. Örül, hogy kortárs lehet, egy ha
talmas ugrás többé-kevésbé közeli nézője, szerény résztve
vője. Örül, hogy elkezdheti a genomika oktatását, terjesz
tését a következő generáció számára, és részt vehet az 
egyre inkább felértékelendő ismeretterjesztésben, ami ért
hető, igaz és érdekes képet ad a nem szakmabeli kortársak
nak. Örül, mert meggyőződése, hogy egy józan, nem ideo- 
logizált tudomány nem csúszik sem a démonizálás, sem 
pedig a bálványgyártás hibájába. Örül, mert meggyőződé
se, hogy a genomika tudománya áldás és nem átok, mert 
például megérteni a daganatok és az allergia molekuláris 
genetikai profilját, diagnosztizálni és megakadályozni az 
Alzheimer-kórt, feltárni az emberi fejlődés őstörténetét,
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molekuláris részleteiben megismerni a pre Cambriumi ten
gerek élővilágát nagyszerű, gazdagító közös tudást jelent. 
Ugyanakkor természetesen tudja, hogy mint oly sok más 
tudomány, a genetika/genomika is hordoz veszélyeket az 
emberi személyiségi jogok megsértésétől kezdve, az ille
gális, klónozási horror kísérletezgetésekig, az ökológiai 
veszélyektől egészen a genetikai beavatkozások nem ki
számítható mellékhatásáig. Mégis meggyőződése, hogy a 
sokszor eltúlzott veszélyek megfelelő nyilvánossággal és 
legitimizált szabályokkal kezelhetőek, a visszaélések kor- 
látozhatóak és nemzetközileg szankcionálhatóak.

Bízom benne, hogy a genomika várható fejlődése, a ha
talmas paradigmaváltás például biomedicinális területen 
és az érthető nyilvánosság révén mind többek számára de
rülhet ki, hogy a tudomány kiemelt erkölcsi és anyagi meg
becsülést érdemlő gazdagító érték és szépsége révén pozi
tív esztétikai kategória egyben.

ÖSSZEFOGLALÁS

Falus András: Genomika: genomalapú biológia
Az összefoglaló áttekinti a genomika alapvető fogalmait, kitér a 
genomprogramokra, a magas teljesítőképességű genomikai me
todikák részleteire és a bioinformatika alapjaira. A cikk második 
részében emberi betegségek genomikai megközelítésének példá
ján át világítják meg a genomika jelentőségét.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 405 (2004)]

SUMMARY

A. Falus: Genomics: Genome-Based Biology
The review includes the basic principles of genomics, describes 
the outlines of genome programmes, technological aspects of 
high-throughput methods and bioinformatics. The second part of 
the paper demonstrates the significance of genomics through the 
genomic approaches in major human diseases.

Cézium-, rubidium- és hidrogénmézer-atomórák

B e v e z e t é s

Az idő pontos meghatározása az emberiség ősi igénye. 
Tudjuk, hogy az idő mérésére már a legrégebbi civilizáci
ók is ismertek módszereket. A fizika, és főképpen a kvan
tumfizika, valamint az elektronikai technológia fejlődése 
a XX. század közepén tette lehetővé azt, hogy az időt min
den más fizikai mennyiségnél pontosabban legyünk képe
sek megmérni. A múlt század közepén kifejlesztett atom
órák pontossága mára már eléri a 10"14- 1 0 '16 értéket, ami 
azt jelenti, hogy az atomórák az emberiség által valaha 
létrehozott legnagyobb pontosságú eszközök. Az atom
órák felhasználásával újradefiniálták az idő és a távolság 
alapegységét, a másodpercet és a métert, és ezzel az em
beriség az idő- és a távolságmérés területén is átlépett az 
atomkorszakba. Az atomórák rendkívüli pontossága az 
oka annak, hogy a korszerű méréstechnikában más fizikai 
mennyiségek mérését is lehetőleg időmérésre vezetik visz- 
sza. A cikk betekintést nyújt az időmérés történetébe, be
mutatja az atomórák különböző típusait és azok működé
sének alapelveit. Gyakorlati példákon keresztül áttekinti a 
pontos időetalonok széles körű alkalmazási lehetőségeit, 
különös tekintettel a globális helymeghatározó rendsze
rekre. A téma fontosságát az is aláhúzza, hogy az elmúlt 
évtizedekben több kutató nyerte el a fizikai Nobel-dijat az 
atomórák kifejlesztését támogató elméleti és kísérleti 
munkájáért.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai 
Tanszék, Budapest

PAP LÁSZLÓ*

A z  i d ő  m é r é s é n e k  r ö v i d  t ö r t é n e t e

Az idő viszonylag pontos meghatározásának igénye az 
emberiség ősi történelmi korszakaiba nyúlik vissza. 
A kezdeti időben, az emberiség történetének hajnalán az 
idő meghatározásához, azaz az időbeli tájékozódáshoz az 
égi objektumok (a Nap, a fényesebb csillagok) mozgásá
nak megfigyelését használták. A középkortól kezdve az 
időméréshez szükséges technológiai fejlesztések igazi 
motorja a tengeri navigáció volt. A földrajzi szélességet 
már a XVI. században elég pontosan meg tudták határoz
ni a Nap és a Sarkcsillag helyzetének mérésével. A föld
rajzi hosszúság elfogadható pontosságú meghatározásá
hoz azonban nagy precizitású időmérő eszközök, úgyne
vezett kronométerek kifejlesztésére volt szükség.

A XX. század elejéig a hagyományos időmérő eszkö
zök kielégítették a mindennapi felhasználók igényeit. 
Az általános metrológia, a tudományos kutatás, a termé
szet jelenségeinek pontosabb megismerése és a globális 
helymeghatározó rendszerek azonban új megoldásokat 
követeltek. Bár az órákat folyamatosan továbbfejlesztet
ték, a pontosság iránt megnőtt igények alapvető, új elvek 
alkalmazását tették szükségessé. A forradalmi áttörést az 
atomórák kifejlesztése jelentette, aminek eredményekép
pen a mérési pontosságot korábban soha nem látott szintre 
sikerült emelni.

Az atomórák olyan új és korszerű rendszerek, amelyek 
hagyományos feladatokat új elvek alapján, új eszközökkel 
oldanak meg. Az idő és a frekvencia pontos meghatározá
sa önálló tudományterület, ami azonban több tudományte
rület (fizika, kvantumfizika, kémia, elektromágneses térel
mélet, elektronika, számítástechnika, informatika, 
méréstechnika, szabályozástechnika stb.) eredményeit 
használja fel.
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A frekvenciaetalonok típusai 
és működési elvük

Néhány alapinformáció

Az időmérési elvek tárgyalása előtt célszerű megadni az 
óra definícióját. Az óra nem más, mint egy rezonátor vagy 
frekvenciaforrás és egy számláló, amely az oszcilláció pe
riódusait leszámlálja. Az egyszerű oszcillátorok tipikus 
példája a karórákban használt kvarcoszcillátor. A kvarc
oszcillátor általában rövid időre nézve rendkívül stabil, de 
a frekvenciája a belső változások (öregedés) és külső ha
tások miatt meglehetősen gyorsan változik. Ez az oka an
nak, hogy a karóráinkat viszonylag gyakran kell egy pon
tosabb etalonhoz igazítani. Bár a kvarcoszcillátorok is 
igen pontosak lehetnek, az atomórák pontossága ezeknél 
mindenképpen jobb. Az atomórákban a frekvenciamegha
tározó elem valamilyen atom, például a 87Rb, a 133Cs vagy 
a H, a számláló pedig egy nagy sebességű digitális elek
tronika. Az atomórák oszcillátorát általában frekven
ciastandardnak vagy frekvenciaetalonnak nevezzük, ami
ben a frekvencia értékét szigorú fizikai törvények határoz
zák meg. A kvantumfizika törvényei szerint egy atommag

vencia az adott atom két diszkrét gerjesztettségi állapota 
közötti energiakülönbségből, illetve az ezen energiát szál
lító foton frekvenciájából származik. Tehát az atomi rezo
nancia alkalmazásának az a legfőbb előnye, hogy itt a rez
gési frekvenciát az elemi részecskék közötti kölcsönhatá
sokat jellemző legfontosabb fizikai konstansok határozzák 
meg. A diszkrét gerjesztettségi állapotok közötti kétirányú 
átmenetet, az abszorpció és az emisszió jelenségét az 1. 
ábrán illusztráljuk.

Ahhoz, hogy a frekvenciaetalonokat össze tudjuk ha
sonlítani, szükség van néhány fogalom pontos definíciójá
ra. Ezek között talán a legfontosabb a stabilitás, ami a frek
vencia változásának statisztikai becslése adott időinter
vallumban. Nyilvánvaló, hogy ez a fogalom nem jellemzi 
a jel pontosságát, csak arról ad felvilágosítást, hogy a frek
vencia milyen sebességgel változik. Az oszcillátorok mi
nőségét alapvetően a stabilitás határozza meg. A másik 
gyakran használt fogalom a pontosság, ami a frekvencia (f) 
eltérését adja meg a névleges értéktől (1. a 2. ábrát). Ez a 
mennyiség tehát elsősorban arról ad felvilágosítást, hogy 
az oszcillátor mennyire pontosan van beállítva, azaz a frek
venciája az öregedés vagy más hatására mennyire változott 
meg.

körül az elektronok csak diszkrét („kvantált”) energiaálla
potokat vehetnek fel, és maga az energia attól függ, hogy 
az elektronok az atommag körül melyik pályán „keringe
nek”. A pályák között különböző átmenetek jöhetnek lét
re; a bennünket érdeklő átmenetek azok, amelyeknél a leg
alacsonyabb energiájú, úgynevezett alappályákon keringő 
elektronok „hiperfinom” energiaszintje változik meg. 
A „hiperfinom” átmeneteknél az atommag és az elektron 
mágneses momentumai közötti igen gyenge kölcsönhatás 
változik meg, és az ehhez tartozó frekvencia a mikrohul
lámú tartományba esik. Az atomórákban a rezgési frek-

ww Abszorpció csak akkor 
- következik be, ha

Ej AE = hv = E2-E j

1. ábra. Az abszorpció és emisszió illusztrációja (h = 6,625T0‘34 Ws2a
frekvencia)

Kristályoszcillátorok

A kristályoszcillátorok az atomórák után az időmérő rend
szerek legfontosabb komponensei, náluk csak az atomórák 
pontosabbak. A kvarcoszcillátorok frekvenciameghatáro
zó eleme a kvarcrezonátor, ami a kvarckristály piezoelek
tromos hatását (elektromos jel hatására a kristály rezeg, il
letve a kristály mechanikai rezgésének hatására elektro
mos jel keletkezik) használja ki. A rezgés frekvenciája 
a kristály alakjától, méretétől és a kristálytani metszet 
irányától függ. Az elmúlt ötven évben a rezonátorok

minősége jelentősen fejlő
dött. Az egyszerű kompenzá- 
latlan oszcillátorok (XO) 
mellett megjelentek a hőmér- 

A lefelé irányuló séklet kompenzált (TCXO), a
átmenethez emisszió mikroszámítógéppel kom-
tartozik penzált (MCXO), a feszült

séggel vezérelhető (VCXO) 
és az egyszeres vagy több
szörös kemencével kompen- 

Efo,on-hv-E2-E j záfr (coX O ) változatok.
Planck-féle állandó, u pedig a rezgési Mindegyik típusnak ismertek

az előnyei, és az adott alkal-

i

0

l f
i

0
>

i

0

l f

A S \  n / \

i

0

f

v  '  ^  -  v  V

idő idő idő idő
Stabil, de nem Nem stabil és nem Nem stabil, de Stabil és pontos

pontos pontos pontos

2. ábra. A pontosság 
és stabilitás 
fogalmainak 
illusztrálása
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mazáshoz a legmegfelelőbb eszközt a műszaki paraméte
rek (stabilitás, pontosság, a frekvenciaváltozási sebesség, 
a fáziseltérés, a fáziszaj és a bemelegedési idő) és az ár 
alapján lehet kiválasztani.

Cézium-atomórák

A céziumnyalábos atomórák, illetve a céziumnyalábos 
frekvencia standardok olyan rendszerek, melyek a pontos 
idő, illetve a pontos frekvenciájú jelek előállításakor refe
renciaként a céziumatom egyetlen stabil 133-as (133Cs) 
izotópja által kisugárzott, illetve abszorbeált nagy spekt- 
rális tisztaságú mikrohullámú jelet használják. A cézium 
által kisugárzott, illetve abszorbeált jel frekvenciája 
9 192 631 770 Hz, amely alapul szolgál a cézium-atomóra 
időegységének a meghatározására.

A mai cézium-atomórák frekvenciájának relatív pon
tossága 2-3-szor 10"14, ami azt jelenti, hogy az időt egy nap 
alatt 2  nanoszekundum pontosan tudjuk mérni, illetve az 
óránk 1 400 000 év alatt késik, vagy siet egyetlen másod
percet. A cézium-atomórák működésének az alapja az, 
hogy olyan frekvenciájú mikrohullámú jellel gerjesztjük a 
céziumizotópok atomjait, amelynek a frekvenciája meg
egyezik a céziumizotóp egyik igen nagy frekvenciapontos
ságú rezonancia-frekvenciájával, és ennek a jelnek a peri
ódusait leszámlálva határozzuk meg az idő pontos 
egységét. A gerjesztéshez használt mikrohullámú jel frek
venciája olyan, hogy annak egy fotonja képes a céziu
matom egyetlen külső pályán keringő elektronját az alap
állapotból a legközelebbi, magasabb energiaszintű 
állapotba juttatni.

A cézium azért optimális választás pontos frekvenciájú 
jelek előállítására, mert annak mind az 55 elektronja, de fő
leg a külső pályán „keringő” egyetlen elektron rendkívül 
stabil elektromágneses erőtérben van. Éppen ezért a külső 
elektronok csak kis mértékben hatnak egymásra. A cézium
atomokat igen erős vákuumban (például az atmoszféra 10 
trilliomod része nyomáson) tartva az is biztosítható, hogy 
az atomok más elemi részecskékkel se kerüljenek kölcsön
hatásba. Mindez azt eredményezi, hogy a cézium 133-as 
izotópja felhasználásával spektrálisan rendkívül tiszta jelet 
állithatunk elő.

A cézium-atomórák típusai. Kétféle cézium-atomórát 
különböztetünk meg: a laboratóriumi, primer standardot, 
amely nagyméretű professzionális berendezés, és a kom
merciális másodlagos standardot, amely lényegében hor
dozható eszköz. A világon csak néhány speciális laborató
rium rendelkezik elsődleges standarddal, például az 
Egyesült Államokban, Franciaországban, Németország
ban és Angliában. A kommerciális berendezéseket viszont 
sorozatban gyártják, és igen sokféle célra használják. 
Az úgynevezett időközpontokban a nagy pontosságú 
atomórákból többet is elhelyeznek, és ezek átlagos idejé
nek mérésével biztosítják a nagy pontosságú időjeleket, 
amiket tudományos célokra és a mindennapi alkalmazá
sokban egyaránt felhasználnak. A pontos időt úgynevezett 
időintervallum-számlálókkal határozzák meg, amelyek

összehasonlítják az egyes órák idejét a mesterórával, 
amelynek a frekvenciája nem más, mint a többi óra frek
venciájának átlaga. Néhány céziumórát a helyszínről el
visznek, és azokhoz más órákat szinkronizálnak.

A cézium-atomóra működési elve. Mint azt korábban 
említettük, a céziumelemet alkalmazó atomórákban a cé
ziumatomokat olyan mikrohullámú jellel sugározzák be, 
amelynek a frekvenciája megegyezik a céziumatom egyik 
hiperfinom átmeneti frekvenciájával, és az időegységet, il
letve az etalonfrekvenciát ebből a mikrohullámú jelből ál
lítják elő.

A céziumot sokféle ok miatt választották ki, mint az 
atomórákban alkalmazható legmegfelelőbb elemet. A leg
fontosabb okok az alábbiak:

-  A frekvenciaetalonok legfontosabb minőségi paramé
tere a frekvenciastabilitás, amit az atomórákban az 
energiaátmenetek Q-faktora határoz meg. Az alkáli
atomok közül a céziumnak van alapállapotban legna
gyobb hiperfinom energiaátmenethez tartozó frek
venciája, ami önmagában segíti azt, hogy a Q-faktor 
nagy legyen.

- A  céziumnak egyetlen stabil izotópja van, a 133Cs, 
ami elkerülhetővé teszi azokat a problémákat, ame
lyek más elemek esetén a különböző izotópok szétvá
lasztásával kapcsolatosak.

-  Az alkálifémek közül a céziumnak van a legalacso
nyabb olvadáspontja és a legmagasabb gőznyomása, 
ami lehetővé teszi azt, hogy az atomi nyalábot ala
csony hőmérsékleten tartsuk.

A céziumatom-nyaláb forrása olyan kemence, ahol vá
kuumban a céziumot körülbelül 90 C°-on gőzállapotra he
vítik, és amelynek van egy kis átmérőjű kimeneti nyílása. 
A nyíláson keresztül a céziumatomok kilépnek a kemencé
ből, és keskeny atomi nyalábot alkotnak. A rendszer végén 
az atomokat detektálják, mégpedig oly módon, hogy egy 
úgynevezett „forró vezetékkel” leválasztják róluk az 
egyetlen valenciasávban lévő elektronjukat, és az így pozi
tív töltésűvé váló atomokat elektromos térrel felgyorsítva 
töltött részecskék detektálására alkalmas eszközzel (példá
ul elektronsokszorozóval) érzékelik. A kemence és a 
detektor között az atomok két mágneserőtéren és egy úgy
nevezett Ramsey-rezonátoron haladnak keresztül. A Ram- 
sey-rezonátor Norman Ramsey után kapta a nevét, aki 
1940-ben alkotta meg ezt az eszközt először. A két mágnes 
igen erős inhomogén mágneses teret hoz létre (tipikusan 
10 000 Gauss/cm gradienssel). A céziumnyalábos rend
szer a 3. ábrán látható. A céziumnyalábos cső hossza 30 
cm-től néhány méterig változhat.

A hevítés következtében a nagy sebességű atomok a ke
mence nyílásán át az első mágnes mágneses terébe kerül
nek, amely a Zeeman-effektus alapján a kilépő atomokat 
két nyalábba sorolja az aktuális gerjesztettségi állapottól 
függően.

Amikor a céziumatomok elhagyják a kemencét, kétféle 
mágneses kvantumállapotot vehetnek fel. A „+”-polaritású 
állapotban lévő atomok az első mágneses tér hatására úgy 
hajlanak el, hogy bejutnak a Ramsey-rezonátorba, míg a
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Állapot szelektor 
mágnesek

DC + mód. jel

Cézium
kemence (4)

Cézium
forrás (1)

Nyaláb cső (3)

(1) Aktívelem
(2) Szabályozott környezet
(3) Konténer
(4) Atomi pumpa
(5) Ramsey-rezonátor
(6) Sugárzó forrás
(7) Állapotdetektorok
(8) Szabályozó elektronika
(9) Frekvenciaforrás
(10) Ionpumpa és getter

Úi—Íhű

3. ábra. A céziumnyalábos frekvenciastandard felépítése

állapotban lévő atomok az ellenkező irányban hajlanak 
el, és nem jutnak be oda. Az atomokat az első mágnes a 
szerint szelektálja, hogy energia emisszióra vagy abszorp
cióra képesek.

A második mágneses tér az első mágneses térrel éppen 
ellentétes feladatot lát el, átengedi azokat az atomokat, 
amelyek az első mágneses téren nem jutnak át, és eltéríti 
azokat az atomokat, amelyek az első mágneses téren ke
resztül tudnak jutni. Mindez azt jelenti, hogy a két mágne
ses tér együttesen egyetlen atomot sem engedne át a detek
torhoz, ha a Ramsey-rezonátorban más külső hatás nem 
érné az atomokat.

A Ramsey-rezonátorban az atomokat olyan mikrohullá
mú jellel sugározzuk be, amelynek a frekvenciája közel 
azonos a céziumatom hiperfinom átmeneti frekvenciájá
val, azaz a korábban említett 9 192 631 770 Hz-cel. Ami
kor a mikrohullámú jel frekvenciája éppen megegyezik az 
atom rezonancia-frekvenciájával, akkor a megfelelő álla
potban lévő céziumatomok a Ramsey-rezonátorban ab
szorbeálják a mikrohullámú energiát, és magasabb ener
giaszintű gerjesztett állapotba kerülnek. A gerjesztés 
hatására az atomok mágneses polaritása ellentétesre válto
zik, így átjutnak a második mágneses téren. Ezután a ger
jesztett állapotban lévő atomok egy „forró vezetéknek” üt-

„Forró vezeték” közve ionizálódnak, és végül ionizálás
ionizátor (7) után eljutnak a detektorig.

Az eljárás következtében a detektorra 
érkező atomok száma jelzi, hogy a mikro
hullámú jel frekvenciája mennyire köze
líti meg az atomok rezonancia-frekvenci
áját. A 4. ábra szerint az atomi nyaláb 
árama, aminek az optimalizálásával az 
órajelet előállítják a mikrohullámú jel és 
az atomok energiaátmenetéhez tartozó 
frekvenciák különbségétől függ. A ka
rakterisztika a Ramsey-rezonátorra jel
lemző, és a középen látható nagyon kes
keny csúcsot használjuk fel a VCXO 
szinkronizálására. A mikrohullámú jel 
frekvenciáját addig szabályozzák, amíg az 
elektronsokszorozó kimeneti árama maxi
mális nem lesz, ezzel mérik a cézium
atomok rezonancia-frekvenciáját. Az 

Kimenet említett mikrohullámú jel frekvenciáját 
ezután leosztják, és arra használják, hogy 
egy úgynevezett fázis-zárt hurok segítsé
gével egy 5 MHz-es kvarcoszcillátor frek
venciáját szabályozzák vele. A kvarcosz

cillátor jelének felhasználásával mód van arra, hogy az 
atomóra kimenetén bármilyen frekvenciájú pontos időjelet 
előállítsanak. A pontosság növelése érdekében a rendszert 
mágnesesen el kell választani a külvilágtól, azaz árnyékolni 
kell.

4. ábra. A céziumnyalábos frekvenciaetalonok szelektivitása

Rubídium-atomórák

A rubídium frekvenciaetalonok kiváló rövid idejű frek
venciastabilitás mellett kis méretben is megvalósíthatóak. 
Az ilyen eszközöket elsősorban a navigáció, a távközlés és 
az űrtechnika területén használják. A rubídium-frekvencia- 
standard legfontosabb eleme egy gőzfázisban lévő 87Rb 
rubídiumizotópot tartalmazó cella, amit egy mikrohullá
mú üregrezonátorban helyezünk el, amelynek a rezonan
cia-frekvenciája megegyezik a rubídium hiperfinom átme
netéhez tartozó frekvenciával. A rubídium-atomóra felépí
tését az 5. ábrán adtuk meg.

A rubídium-atomóra működésének megértéséhez a kö
vetkező fontos fizikai jelenségeket kell elemezni:

-  Arubídiumnak két stabil izotópja van, ezeket szét kell 
választani, és biztosítani kell azt, hogy a folyamatban 
csak a 87Rb-izotópok vegyenek részt. Erre szolgál a 
85Rb szűrő, amely biztosítja, hogy a rajta áthaladó 
fény csak a 87Rb-izotópokat legyen képes gerjeszteni. 

- A  hatásos működéshez szükséges, hogy a 87Rb- 
izotópok többsége a számunkra fontos hiperfinom 
átmenet egyik, például a magasabb energiájú állapo
tában legyen. Ezt a feladatot oldja meg a cézium
atomórák esetén a Zeeman-effektust alkalmazó eljá
rás. A rubídium-atomórákban ezt a szerepet az 
úgynevezett hiperfinom optikai pumpálás tölti be, 
mely egy rubídiumgőz-alapú lézerforrás által előállí
tott fény fotonjainak abszorpciójával és az azt követő 
spontán emisszióval a 87Rb-izotópok döntő többségét
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fotocella 
(7)

oszcillátor

▼
Kimenet

az alacsonyabb hiperfinom energiaálla
potból a magasabb energiaállapotba viszi 
át.

A lézerből érkező fény, amit gerjesztett 
plazma állít elő, a 85Rb szűrés után keresztülha
lad a rezonanciacellán, ahol kölcsönhatásba lép 
a plazma állapotban lévő 87Rb-izotópokkal, és 
elvégzi a fent említett hiperfinom optikai pum
pálást. Ezután a fény áthalad a mikrohullámú 
rezonátoron, és a fotocellára jut. Ha a cella 
minden 87Rb izotópja a magasabb hiperfinom 
energiaállapotban lenne, akkor a lézerfény fo
tonjainak az abszorpciója lecsökkenne, és a 
cella a fényt átengedné. Ha a mikrohullámú jel 
frekvenciája éppen a rubidium hiperfinom át
menetéhez tartozó kb. 6 ,8  GHz-cel azonos, ak
kor az üregben rezonancia lép fel, és a rubídi- 
umizotópok egy része a magasabb energiájú 
hiperfinom állapotból átkerül az alacsonyabb 
energiájú hiperfinom állapotba. Mivel ekkor az 
optikai pumpálás során a több alacsonyabb 
hiperfinom energiaállapotba kerülő 87Rb- 
izotóp több fényt nyel el, a fényerő lecsökken, 
amit a fotocella érzékelni tud. Az így keletkező szabályo
zó jel a feszültséggel vezérelhető kristályoszcillátor szink
ronizálására használható. A cellában lévő puffer nemes
gázkeverék csökkenti a frekvencia hőmérsékletfüggését és 
növeli a rendszer pontosságát.

Összehasonlítva a rubidium- és cézium-atomórákat, 
megállapítható, hogy a rubídiumetalonok pontossága lé
nyegében azonos a cézium etalonokéval. Sőt a rubídium
etalonok előállítása sokkal egyszerűbb, így az áruk is ki
sebb. Ezen túl a rubídiumetalonok rövid idejű stabilitása 
(néhány száz másodperc idő alatt) jobb, mint a céziumeta
loné, de ez utóbbi sokkal jobb hosszú idejű stabilitási ada
tokkal rendelkezik. A rubídiumfrekvencia-standardok fá
ziszaja 10 kHz távolságra az alapfrekvenciától -145 
dBc/Hz, ami a kereskedelemben kapható, jó minőségű cé
ziumetalonok adataival közel azonos. A rubídiumetalonok 
alkalmazásának vannak hátrányai is. Régebben a rubídi- 
um-forrás élettartama igen rövid volt (ma ez már megha
ladja a 10 évet), a céziumnyaláb élettartama ennél lényege
sen nagyobb. A rubidiumstandard hőmérsékleti stabilitása 
rosszabb a céziumetalonénál és a hidrogénmézerekénél is. 
Emellett tudni kell, hogy például a globális helymeghatá
rozó rendszerekben a céziumetalonok hosszúidejű stabili
tására van szükség. A kis méret és súly miatt a rubidium- 
standard ideálisan alkalmazható mobilrendszerekben. 
Az új GPS-műholdakat rubídium-atomórákkal szerelik 
fel, de ezeket céziumstandardokhoz szinkronizálják, így 
biztosítva a kiváló rövid és hosszú idejű stabilitást egy
aránt. A rubídiumetalon igen gyorsan eléri az üzemi álla
potot, öt perc alatt megközelíti az 5-ször 10' 10 pontosságot.

A hidrogénmézerek

A lényegi különbség a hidrogénmézerek, a rubidium- és a 
cézium-atomórák között az, hogy a hidrogénmézerekben 
nincsen direkt lehetőség az atomok számának a mérésére.

fűtőelemek (2)

Rubidium lézer dióda (4)

Szervo Szintézer
(8) (8a)

r
Kvarc- 10 MHz

Rubídium-forrás (1)

(1) Aktív elem
(2) Szabályozott környezet
(3) Konténer
(4) Atomi pumpa és 85Rb szűrő
(5) Rezonátor
(6) Sugárzó forrás
(7) Állapotdetektorok
(8) Szabályozó elektronika
(9) Frekvenciaforrás

5. ábra. A rubídium-atomóra felépítése

Ez azért van így, mert ma még nincsen hatékony eszköz a 
gerjesztett állapotban lévő hidrogénatomok detektálására. 
A hidrogénmézerek működésének legfontosabb alapelve 
az, hogy az üregrezonátorban a mikrohullámú tér és az 
atomok között erős kölcsönhatás jön létre, ami a mikro
hullámújel szintjének a növelésével és az emisszió kivál
tásával könnyen létrehozza a hiperfinom átmeneteket. Ha 
az erősítés elegendően nagy, akkor az oszcilláció fennma
rad, a jel pedig szondákkal kicsatolható. A rendszerben 
magas hőmérsékletre hevített H2-gázból atomi nyalábot 
állítunk elő. A plazmaállapotban lévő nyalábban elkülö
nítjük egymástól a számunkra szükséges H-atomokat és a 
H2-molekulákat, majd erős mágneses tér segítségével, a 
korábban ismertetett Zeeman-effektus alapján kiválaszt
juk azokat a H-atomokat, amelyek a magasabb energiájú 
hiperfinom állapotban vannak. Ezeket az atomokat ezután 
eljuttatjuk egy mikrohullámú rezonátorban elhelyezett, ál
talában gömb alakú, kvarcüvegből készült konténerbe. 
A mikrohullámú rezonátor frekvenciája megegyezik a 
hidrogénatomok hiperfinom energia átmenetéhez tartozó, 
kb. 1,4 GHz értékkel.

A hidrogénmézerek aktív és passzív, erősítő üzemmód
ban is képesek működni. A passzív hidrogénmézerek 
(PHM) működési elve az alábbiakkal jellemezhető:

-  A rendszerben az alapjelet kvarcoszcillátor állítja elő, 
melyből frekvenciaszintézer segítségével létrehozzuk 
a hidrogénatom hiperfinom átmenetéhez tartozó kb. 
1,4 GHz-es jelet.

-  Ezt a jelet adóantenna segítségével becsatoljuk a hid
rogénatomokat tartalmazó konténerbe, ahol a mikro
hullámú jel és a hidrogénatomok kölcsönhatásba lép
nek egymással. A konténerben létrejövő rezonancia 
miatt a mikrohullámú jel energiája akkor lesz maxi
mális, ha a becsatolt mikrohullámú jel frekvenciája 
éppen megegyezik a hidrogén hiperfinom átmene
téhez tartozó frekvenciával.
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Üveggömb (3)
Vevőantenna (7)

(1) Aktív elem
(2) Szabályozott környezet
(3) Konténer
(4) Atomi pumpa
(5) Rezonátor
(6) Sugárzó forrás
(7) Állapotdetektorok
(8) Szabályozó elektronika
(9) Frekvenciaforrás
(10) Ionpumpa, getter

Kimenet

(5) és (9) 

Vevőantenna (7)

1,4 GHz

6. ábra. A passzív hidrogénmézerek felépítése 
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RCVR és 
PLL (8a) □

( 10)

Állapot 
szelektor 

L _ r  mágnesek
(7)

H,-H felbontás (4)

Kvarc
oszcillátor

Hidrogénforrás (1)

Kimenet 7. ábra. Az aktív hidrogénmézerek felépítése

-  A konténerből a jelet vevőantenna segítségével kicsa
toljuk, és a jelszint érzékelésével a kvarcoszcillátor 
frekvenciáját addig hangoljuk, amíg a szint a maxi
mális értéket el nem éri.

Ma a passzív hidrogénmézerek stabilitása felülmúlja a 
céziumetalonokét. A passzív hidrogénmézerek egyik leg
nagyobb előnye az, hogy az élettartamuk a céziumcsö
veknél lényegesen hosszabb. A hidrogénmézerek hosszú 
idejű stabilitása attól függ, hogy az üreg automatikus han
golási rendszere (CAT) milyen mértékben képes csökken
teni az üreg elhangolódásának a hatását. A CAT rendsze
rekben a hosszú idejű stabilitást több évig tartó mérésekkel 
ellenőrizték. Ennek alapján elmondható, hogy a hidrogén
mézerek hosszú idejű stabilitása összemérhető a legjobb 
kommerciális célú céziumetalonokéval. A frekvenciaeta

lonok reprodukálhatósága 
arra jellemző, hogy egy esz
közt kalibráció nélkül 
mennyire pontosan lehet is
mételten előállítani. A hidro
génmézerek reprodukálha
tósága eléri a 10"14 értéket, 
ami egy nagyságrenddel 
jobb a céziumetalonokéhoz 
képest. A passzív hidrogén
mézerek felépítését a 6. áb
rán illusztráltuk.

Az aktív hidrogénmé
zerek (AHM) működési elve 
a passzív hidrogénmézere- 
kétől az alábbiakban külön
bözik:

-A z  aktív hidrogénméze- 
rekben a rendszer alap
jelét nem egy külső 
kvarcoszcillátor állítja 
elő, hanem a mézeref- 
fektus alapján a maga
sabb hiperfmom energia 
állapotban lévő hidro
génatomok emissziója 
következtében -  megfe
lelő feltételek esetén -  
a rezonátorban állandó 
szintű mikrohullámú jel 
jön létre, melynek a 
frekvenciája megegye
zik hidrogén hiperfi- 
nom átmenetéhez tarto
zó értékkel.

- A  konténerből a jelet 
vevőantenna segítségé
vel kicsatoljuk, és egy 
fázis-zárt hurok segítsé
gével a rendszer kvarc
oszcillátorát ehhez a jel
hez szinkronizáljuk.

Az aktív hidrogénmé
zerek (AHM) a legstabilabb 

kommerciális célú frekvenciaetalonok. Pontosságuk tipi
kusan naponta lns. Viszont egy óra alatt a stabilitásuk 
kb. 100-szorosan felülmúlja a legjobb céziumoszcillátoro
két, azaz elérik a 2-szer 10"15-es értéket. Az aktív 
hidrogénmézerek stabilitását az alábbi tényezők befolyá
solják:

- A  rezonanciafrekvencia igen pontos az atomok hosz- 
szú tárolási ideje miatt (1 s),

-  Ha az erősítő elemek izolált atomok, akkor a mézer 
zaj szintje igen alacsony,

-  Az alacsony nyomáson tárolt atomok szabadon és per
turbációtól mentesen mozognak a kisugárzás során,

-A z  atomok állóhullámokkal történő gerjesztése csök
kenti a Doppler-hatást, azaz a tárolt atomok átlagos 
sebessége igen kicsi.

(1) Aktív elem
(2) Szabályozott környezet
(3) Konténer
(4) Atomi pumpa
(5) Rezonátor
(6) Nincs sugárzó forrás,

az üreg oszcillál. Itt nem a kvarc
oszcillátor a frekvenciaforrás, 
mint a passzív konfigurációban, 
hanem az üreg

(7) Állapotdetektorok
(8) Szabályozó elektronika
(9) Frekvenciaforrás
(10) Getter
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8. ábra. Az egyes atomórák pontosságának összehasonlítása

Az aktív hidrogénmézerek 
felépítése a 7. ábrán látható.

A hidrogénmézereket igen 
sok területen alkalmazzák:

-  A rádióasztronómia terüle
tén az igen nagy bázistávol
ságú interferometriában 
(VLBI) a rögzített adatok 
időzítésére,

-  Laboratóriumi frekvencia
standardként,

-  Telefonhálózatok elsődle
ges órajeleként,

-M űholdas földi állomások 
frekvenciaetalonj aként,

- A  GPS rendszerekben al
kalmazott oszcillátorok mi
nőségének az ellenőrzésé
re,

-  Űrkutatási berendezések 
időmérő eszközeként,

-  Tudományos kutatásban pél
dául az Einstein-féle speciális relativitáselmélet kí
sérleti igazolása területén.

Bár a hidrogénmézerek piaca mindmáig eléggé korláto
zott, az igények a jövőben várhatóan jelentősen nőni fog
nak. Ennek az a fő oka, hogy a hidrogénmézerek 1 és 100 
másodperc közötti stabilitása jobb mint a többi frekvencia
etaloné. Tudjuk, hogy a hidrogénmézerek közepes idejű 
stabilitása az üreg termikus zaja miatt az idő négyzetgyö
kével fordítottan arányos. Hasonló módon a rendszer rövid 
idejű stabilitása az üreg termikus zajától és az előerősítő 
elektronikus zajától függ. A működési hőmérséklet csök
kentésével a stabilitás jelentősen növelhető. Az új fejlesz
tések során elért kezdeti eredmények alapján még a 
10'17-es stabilitás is elérhetőnek tűnik. A ma működő kü
lönböző atomórák pontossági adatait a 8. ábrán adtuk meg 
az átlagolási idő függvényében [az ábrán a 8y(x) a mért 
mennyiség (frekvencia vagy idő) relatív szórása],

A közeljövő atomórái

Az 1990-es évek közepéig a Ramsey-rezonátort használó, 
nagyméretű céziumnyalábos atomórákat alkalmazták a 
méréstechnikai alap-laboratóriumokban a frekvencia-refe
renciák előállítására, és napjainkban is ennek a típusnak a 
kompakt változatait használják ipari, katonai és űrkutatási 
célokra pontos idő- és frekvenciaetalonként.

A céziumnyalábos atomórák teljesítményének további 
növeléséhez a legígéretesebbnek a lézer alapú optikai eljá
rások alkalmazása látszik, mégpedig két lehetséges irány
ban. Egyrészt az optikai lézeres pumpálás lehetővé teszi 
azt, hogy lényegében minden atom belekerüljön a nyaláb
ba, szemben a ma alkalmazott eljárásokkal, ahol az ato
moknak csak néhány százaléka vesz részt a folyamatok
ban. Ennek elsősorban az az eredménye, hogy a jel-zaj 
viszony nő. Másrészt a lézeres hűtés segítségével elérhető,

hogy nőjön az az idő, amíg az atomok és a mikrohullámú 
tér kölcsönhatásban vannak egymással, ami csökkenteni 
tudja az órajel frekvenciájának bizonytalanságát.

Zacharias már 1953-ban javasolta, hogy az atomórák
ban lassú atomnyalábot alkalmazzanak. Elképzelése sze
rint a lassú atomokat függőleges irányba kell mozgatni, 
mintegy szökőkutat formálva belőlük, majd a gravitáció 
hatására visszaeső atomokat kell mikrohullámú jellel ger
jeszteni. Az így kialakított atomi szökőkútban az atomok 
és a mikrohullámú jel közötti kölcsönhatási idő akár egy 
másodpercre is megnőhet, ami tovább javíthatja az atom
óra paramétereit.

Zacharias elképzelését abban az időben nem lehetett 
megvalósítani, mivel az atomoknak csak igen elenyésző 
része volt az alkalmazott rendszerekben elegendően lassú. 
Az atomi szökőkút ötletének megvalósítása közel három 
évtizedet váratott magára, amíg ki nem fejlesztették a lé
zerhűtés módszerét. Ma az atomi szökőkút elvét alkalma
zó atomórák a legstabilabbak és a legpontosabbak a vilá
gon.

A lézerhűtés olyan eljárás, melynél az atomok mozgási 
sebességét, azaz hőmérsékletét csökkentjük a fénynyomás 
segítségével. A folyamatot, erősen leegyszerűsítve, a kö
vetkezőképpen lehet elképzelni: tételezzük fel, hogy egy 
atom éppen v sebességgel mozog egy adott irányban, az 
atomra irányuló lézernyaláb pedig az atomot a mozgás irá
nyával szemben éri. Ha a lézer frekvenciája közel esik az 
atomrezonancia-frekvenciájához, akkor az atom abszorbe
álja a lézernyaláb egy fotonját, és ezzel egy időben meg
változik az impulzusmomentuma, mivel a fotonok impul
zusmomentuma lelassítja egy kicsit (céziumatomok 
esetében kb. 3,5 mm/s-mal). Egy újabb elektron abszorp
ciója előtt az atomnak spontán módon ki kell sugározni egy 
fotont a tér tetszőleges irányába. Több ilyen abszorpciós
emissziós ciklus (például céziumatomok esetében ez a 
szám 90 000 lehet) után az atomok erősen lelassulnak.
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Lézer, 9. ábra. Egy atomi
rezonancia-frekvencia szökőkút

alatt felépítése

Lézer,
rezonancia-frekvencia

felett

Az atomi nyalábok lézeres hűtése igen sokféle területen 
alkalmazható, de az atomórákban használt technikákhoz, 
elsősorban a kisméretű űrkutatási területen alkalmazott 
rendszerekhez, nehezen illeszthető. Ennek az az oka, hogy 
egyetlen foton hatására az atomok sebessége csak igen kis 
mértékben csökken. Emiatt kb. egy méter távolságra van 
szükség a céziumatomok lelassítására, ami azt jelenti, 
hogy a nyalábot hordozó csőnek ilyen elfogadhatatlan mé
retűnek kellene lenni. Tovább rontja a helyzetet az, hogy a 
lassítási eljárás alatt az atomok impulzusmomentuma a 
mozgás irányára merőlegesen megnő akkor, amikor össze
sen 90 000-szer spontán emisszió során fotonokat sugároz
nak ki a tér tetszőleges irányába. Ez azt jelenti, hogy az 
atomok jelentős része a keresztirányú mozgás miatt elvész 
azelőtt, mielőtt elérné az atomóra kollektorát. Ez a hatás 
nagymértékben rontja az atomóra pontosságát.

A problémát úgy lehet áthidalni, hogy az atomokat egy 
időben, a tér mindhárom irányában hűtjük, az úgynevezett 
„optikai melasz” módszerét alkalmazva, ahol egymással 
szemben sugárzott lézernyalábok az atomokra, az atomok 
mozgásával ellentétes irányú és az atomok sebességével 
arányos erővel hatnak. Három egymással szemben sugár
zó lézernyaláb pár alkalmazása esetén, ha a nyalábok a tér 
három ortogonális irányába mutatnak, egy atomra a nyalá
bok keresztezési pontjában a mozgás irányától függetlenül 
lassító erő hat, mintha az atomok „melaszban úsznának”. 
Ezzel a technikával az atomokat néhány milliomod Kel
vin-fokra is le lehet hűteni.

Egy egymással szemben sugárzott lézemyalábpár ese
tén, ha a két lézer frekvenciáját egymással ellentétes előjel
lel kismértékben megváltoztatjuk, akkor a Doppler-effek
tus hatására az atomok a lézerek irányában mozognak a
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kisebb frekvenciájú lézer felé. Ezzel a módszerrel lehetővé 
válik az, hogy a lelassított atomokat tetszőleges irányba ki- 
lövelljük. Ez a modem atomi szökőkút működési elve (9. 
ábra).

A szökőkútelvet használó atomórákban a háromdimen
ziós „melaszban” lehűtött atomok egy csomagját („labda
csát”) függőlegesen felfelé lövellik ki. A lehűtött atomok 
csomagja kétszer halad keresztül egy mikrohullámú üre
gen, egyszer felfelé, egyszer pedig lefelé mozogva. Ami
kor a csomag a gravitáció hatására lefelé mozogva bejut a 
mikrohullámú üregbe, akkor az atomok gerjesztett állapot
ba kerülnek. Azoknak az atomoknak a számát, melyek ger
jesztett állapotban vannak, optikai úton -  egy külön lézer
rel megvilágítva, és emissziót előidézve -  megmérjük, így 
előállítunk egy olyan jelet, amely a hagyományos cézium
nyalábos atomórákban is megtalálható, és amelynek a ma
ximum értékre szabályozásával a mikrohullámú jelet az 
atomi rezonanciafrekvenciához lehet szinkronizálni. A fo
lyamat végén egy újabb hűtött atomokból álló „labdacsot” 
állítunk elő, és a folyamatot periodikusan megismételjük.

Az atomórák űrtechnikai alkalmazásai

A globális műholdas helymeghatározó rendszer (Global 
Positioning System (GPS)) talán legfontosabb elemei a 
műholdakon és a földi vezérlőállomásokon elhelyezett 
atomórák, melyek a helyzet meghatározásának a pontossá
gát biztosítják. A GPS rendszerben a távolságot a fény ál
tal megtett idő mérésével határozzák meg.

Nem a GPS rendszer az egyetlen, ahol a műholdak fe
délzetén atomórák vannak. Az orosz Glonass navigációs 
rendszer is hasonló elveken működik mint a GPS rendszer. 
Sőt a kommunikációs célra létrehozott műholdas rendsze
rekben (például a Milstar-hálózatban) is szükség van az 
atomórák pontosságára a biztonságos és titkos adatátvitel
hez. Ahogy a rádiós sávszélességekért folytatott verseny 
felerősödik, más kommunikációs rendszerekben (kom
merciális és katonai rendszerekben egyaránt) megnőhet a 
szerepe az űreszközökben alkalmazható pontos frekven
cia- és időetalonoknak. Manapság a legnagyobb pontossá
gi követelményeket a GPS rendszer támasztja, ahol egy 
mikroszekundum időmérési hiba a távolság mérésében 
300 méter mérési hibát eredményez.

Az űrkutatásban alkalmazott hűtött 
atomokkal működő atomórák

Sajnos a szökőkútelvet a műholdakon nem lehet alkalmaz
ni, mivel ott a gravitációs tér igen gyenge, ami lehetetlen
né teszi a kilövellt hűtött atomokból álló „labdacs” moz
gását a mikrohullámú üregben. Ennek ellenére egy francia 
egyetemi és kormányzati intézetekből álló konzorciumnak 
sikerült kifejleszteni egy űrben is működő, metrológiai cé
lú atomórát (PHARAO), amely a szökőkútelvet alkalma
zó atomórák technológiáját valósítja meg a Ramsey-típusú 
konfigurációban.

A lézerrel hűtött atomórák egyik legnagyobb problémá
ja az, hogy benne az atomi nyaláb pulzusszerűen működik,
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és így működik a frekvenciamérés is. A két mérés között 
eltelt idő alatt ugyanis a helyi kristályoszcillátor frekven
ciája kismértékben megváltozhat. Ez a kis és rövid idejű 
hiba a fáziszárt hurokban képes lehet a teljes rendszer kö
zepes és hosszú idejű teljesítőképességét jelentősen leron
tani.

Éppen ezért az atomi szökőkútelven működő metroló- 
giai célú és az űrkutatásban alkalmazott atomórák is (pél
dául a PHARAO is) hidrogénmézert használnak helyi osz
cillátorként. Sajnos ez a megoldás a GPS típusú rend
szerekben nem használható.

Az Aerospace Corporation olyan lézer hűtéses atomóra 
megépítését tervezi, amely teljes mértékben alkalmazko
dik az űrbéli alkalmazásokkal kapcsolatos követelmények
hez. A rendszer kompakt, robusztus és folytonos atomi 
nyalábot használ, elkerülendő a korábban említett hatást.

Az Aerospace Corporation rendszere egy egyszerű, ro
busztus, hűtött atomokat kibocsátó forrást használ, amely 
csapdába fogott, lézerrel hűtött atomokkal működik. A for
rás legfontosabb eleme a magneto-optikai csapda (MOT), 
amely a korábban emlegetett háromdimenziós „melaszt” 
olyan inhomogén mágneses teret előállító elektromágne
ses tekercsekkel kombinálja, amelyek képesek a hűtött ato
mokat befogni egy központi csapdába. Ebben a rendszer
ben egy folytonosan működő hűtött atomokat tartalmazó 
nyaláb jön létre, amit a Ramsey-típusú atomórákban alkal
maznak.

A módszer lényegesen egyszerűbb mint a korábbiak, 
mivel itt az atomok hűtéséről egyetlen lézer gondoskodik. 
A rendszer kompakt, mechanikailag robusztus és relatíve 
kis teljesítményt igényel, ami jól illeszkedik a műholdas 
alkalmazásokhoz. Az előzetes számítások alapján várható, 
hogy az új rendszer paraméterei két nagyságrenddel job
bak lesznek, mint a ma alkalmazott rendszereké.

Z á r s z ó

A modem tudományos kutatás és a mindennapi élet is 
megkövetelte az idő és a frekvencia igen pontos mérését. 
Az atomórák kifejlesztésével és gyakorlati alkalmazásával 
a méréstechnika minden korábbi pontossági csúcsot meg
döntött. Az idő és a távolság alapegységeinek új definíci
ójával pedig megnyílt az út a természettudományok továb
bi fejlődése előtt. A pontosság növelése a gyakorlati alkal
mazások területén is új távlatokat nyitott, új szolgáltatások 
bevezetését (például a globális helymeghatározást) tette 
lehetővé.

Nobel-díjasok, akiknek a munkáját később 
az atomórákban felhasználták

1902 -  Lorentz és Zeeman: a Zeeman-effektusért,
1907 -  Michelson: a fénysebesség méréséért,
1922 -  Bohr: a klasszikus kvantummechanikáért,
1932 -  Heisenberg: a mátrix kvantummechanikáért,
1933 -  Dirac és Schroedinger: a kvantummechanikáért,
1943 -  Stern: az atomnyalábos módszerért,
1944 -  Rabi: a rezonanciamódszerért,

1952 -  Bloch és Purcell: a mágneses rezonanciáért,
1964 -  Townes, Basov és Prokhorov: a lézerért és a mézerért, 
1966 -  Kastler: az optikai pumpálásért,
1981 -  Bloembergen és Schawlow: a lézer spektroszkópiáért, 
1989 -  Ramsey: a Ramsey-módszerért; Dehmelt és Paul: az ion

csapdákért,
1997 -  Phillips, Cohen-Tannoudji és Chu: a lézerhűtésért és a 

csapdázásért.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Pap László: Cézium-, rubidium- és hidrogénmézer-atomórák
Jelen közlemény betekintést nyújt az időmérés történetébe, be
mutatja az idő és a frekvencia pontos meghatározása szolgáló 
atomórák különböző típusait, a céziumnyalábos, a rubidium- és 
hidrogénmézer-alapú atomórák felépítését és azok működésének 
alapelveit, utalva azokra a fizikai, kvantumfizikai, kémiai, elekt
ronikai, méréstechnikai, szabályozástechnikai elvekre, amelye
ket a nagy pontosságú, korszerű idő- és frekvenciaetalonok hasz
nálnak. A cikk gyakorlati példákon keresztül áttekinti a pontos 
idő- és frekvenciaetalonok széles körű alkalmazási lehetőségeit, 
különös tekintettel a globális helymeghatározó rendszerekre. 
A téma fontosságát az is aláhúzza, hogy az elmúlt évtizedekben 
több kutató nyerte el a fizikai Nobel-díjat az atomórák kifejlesz
tését támogató elméleti és kísérleti munkájáért.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 409 (2004)]

SUMMARY

L. Pap: Cesium, Rubidium Beam and Hydrogen Maser Atom
ic Clocks
This paper is dealing with the short review of the history of time 
measurement and the most important types of the time and fre
quency standards: the atomic clocks. The basic principles of the 
cesium beam, the rubidium and the hydrogen maser atomic 
clocks are given in details overviewing the physical, quantum 
physical, chemical, electronic, measurement and control theoreti
cal backgrounds that are used in these high precise, up-to-date 
time and frequency standards. At the end of the paper the most 
important fields of the applications are described, pointing out the 
special role of them in the global positioning systems. The impor
tance of this scientific field can be illustrated by the long list of 
the scientists, who have been awarded by the Nobel prize for their 
theoretical and practical research supporting the development of 
the atomic clocks.
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Kémiai reaktorok, homogén és heterogén reakciók
SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 

SAWINSKY JÁNOS

Gőz-gázfázisú katalitikus reakciók csőköteges reaktorban
KEGLEVICH GYÖRGY* 

BAKÓ PÉTER* 
SALLAY PÉTER*

A csőreaktor

A szerves vegyiparban gyakran alkalmaznak párhuzamos 
csövekből álló, ún. csőköteges reaktorokat [1] (1 ábra). 
A csövekre az a jellemző, hogy átmérőjük (d) sokkal kisebb 
mint a hosszuk (1) (1/d ~ 100-1000). A reaktor akár több 
száz/több ezer csőből is állhat, amelyek hossza 6 -1 2  m, át
mérőjük 2-5 cm lehet. A reakcióelegyet a reaktor egyik 
végén táplálják be, ami azután a csövekben végighaladva 
távozik a berendezésből.

A csőköteges reaktor gáz-/gőz- és folyadékfázisú reak
ciókhoz használható fel. A legtöbb esetben a szilárd katali
zátortöltet teszi heterogén fázisúvá a rendszert.

Ideális működés esetén a betáplált anyagok dugószerű- 
en (azonos sebességgel) haladnak végig a cső mentén. Ily 
módon a hossztengelyre merőlegesen a mikrokinetikai pa
raméterek elméletileg azonosak. Egy „reaktorszelet” kon
centrációjának lefutása a hosszúság mentén a szakaszos 
tartályreaktor időbeli koncentrációprofiljának felel meg.

termék

1. ábra. Csőreaktor

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémiai Techno
lógiai Tanszék, Budapest
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Az ideálisan működő reaktor matematikai modellezése 
megoldott [2]. A valós reaktorokban egy adott keresztmet
szetben sem azonos az áramlási sebesség, a fal közelében 
a súrlódás miatt kisebb (lamináris áramlás). így viszont a 
fal mellett nagyobb a tartózkodási idő, tehát nagyobb mér
tékű az átalakulás. A nagyobb termékkoncentráció miatt a 
középvonal irányába diffúzió indul be, ami természetesen 
a reaktor hőmérsékleti viszonyait is befolyásolhatja. Tur
bulens esetben az áramlási profil jobban közelíti a dugó
szerűt, mint a lamináris esetben. A csőreaktor működésére 
jellemző a térsebesség (betáplálás/reaktortérfogat) és a tar
tózkodási idő (a térsebesség reciproka). A szokásos rövid 
tartózkodási idők (pár sec) mellett az időegységre jutó be
táplálás sokkal nagyobb, mint a reaktor térfogata. A kis tar
tózkodási idő miatt gyakran kicsi az átalakulás mértéke, 
ezért a reagálatlan anyagot recirkuláltatják. A csőköteges 
reaktort általában nagy sebességű reakciók lejátszására 
használják. A folyamatos üzemmód miatt nagy mennyisé
gű termék előállítására alkalmas. Mivel kicsi a reaktortér
ben lévő anyagmennyiség, a csőköteges reaktor különösen 
alkalmas veszélyes reakciók végzésére.

Az exoterm reakciók kézben tarthatósága teszi szüksé
gessé azt, hogy a reaktorcsövek vékonyak legyenek. Más
különben a képződési hő nem vonható el, ami robbanásve
szélyt okoz. Ideális működés esetén a reaktor legmelegebb 
pontjának helye (hot spot) exoterm reakciókra az egyes 
csöveknél ugyanabban a magasságban jelentkezik. A hő
mérséklet számszerű értéke fontos a reakció lefutása szem
pontjából. A túlzott felmelegedés ugyanis a nemkívánatos 
mellékreakcióknak kedvezhet. Az áramlási sebességgel, a 
mólaránnyal és a katalizátor mennyiségével befolyásolhat
juk mértékét. Fontos kérdés továbbá a reaktor fűtésének 
megoldása, a legtöbb exoterm reakció indulásához ugyan
is fűtés kell (amit elektromos úton, ill. gőzzel vagy a csö
vek között áramoltatott folyadékkal oldanak meg), a stacio
ner állapot beállítása után viszont a keletkező reakcióhőt 
kell elvonni megfelelő hűtéssel. Sok esetben a fűtés meg
szüntetése után önfenntartóvá válik a reakció.

Csőreaktor-alkalmazások

A következőkben néhány tipikus, csőköteges reaktorban 
megvalósított átalakítást mutatunk be.

Ipari jelentősége van a benzinek oktánszám növelésé
ben használatos metil-íercierbutiléter szintézisének [3].
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Ezt csőköteges reaktorban, savas katalizátor jelenlétében 
állítják elő metilalkoholból és izobutilénből a következő 
reakcióegyenlet alapján:

CH3 CH3
n +
CH2

CH3
CH3OH

savas ioncserélő 
gyanta

CH3\ r
CH3

CH3

Etilén és benzol reakciója során [4] a csöveket először • 
melegítik, majd a reakció beiindulása után megindítják a 
fűtést. Ez a zeolit katalizátort alkalmazó eljárás „zöld” al
ternatívája a hagyományos alumínium-trikloriddal katali
zált Friedel-Crafts-reakciónak. A reakcióegyenlet a 
következő:

450 °C, 20 bar
CH2= C H 2 ------------------

zeolit

^ y C H 2CH3

Kumol előállításakor hasonlóan járnak el. Gázfázisban 
bór-trifluorid promotor jelenlétében H3P 0 4/Si02-katalizá
tor segítségével 200-300 °C-on alkilezik a benzolt izo- 
propilénnel 95%-ot meghaladó szelektivitással [5].

Érdekes eljárást alkalmaznak a ftálsavanhidrid előállí
tása során [6 ]. A gőz halmazállapotú o-xilolt levegő segít
ségével oxidálják úgy, hogy a xilolt a forró levegőáramba 
porlasztják, majd ezt az elegyet vezetik be a katalizátorral 
töltött csövekbe. A felszabaduló reakcióhőt a reaktorcsö
vek között keringetett nátrium-nitrit és kálium-nitrát 
eutektikus sóolvadék elegy veszi fel. A sóolvadék elegy 
hőjével a reaktoron kívül elhelyezett ún. sóhűtőben nagy
nyomású gőzt fejlesztenek. A sóolvadék hőmérsékletét a 
reaktor hőmérséklete alatt tartják (a katalizátor öregedésé
től függően 360-390 °C-on). A xilol kb. 80%-a alakul át 
ftálsavanhidriddé, a többi (elsősorban oxidációs) mellékre
akciók során elvész. A reaktorból kilépő forró gázok hő
energiáját gőzfejlesztő hőcserélőben hasznosítják. A be
szilárduló terméket tovább tisztítják. Az ismert reakció
egyenlet:

H20

Maleinsavanhidridet újabb eljárások szerint a hagyo
mányos benzol-oxidációs eljárás helyett bután levegős 
oxidációjával is előállíthatják csőköteges (9 000 db, 4 m 
hosszú és 21-24 mm átmérőjű csövekből álló) töltött reak
torban 350-370 °C-on. A katalizátor alumínium-titán- 
alapú hordozóra felvitt ammónium-metavanadátból és 
foszforsavból készült [7]. A reakció egyenlete:

O
3c \ CH,

CH2 CH3 +  levegő
350-370 °C 

katalizátor

A formaldehid metanolból történő előállítása során két
féle folyamat játszódik le: exoterm oxidáció és endoterm 
dehidrogénezés [8 ]. Az elpárologtatón átbuborékoltatott

levegővel kapott gőz-gáz elegyhez pótlevegőt adnak, majd 
a keveréket az ezüst szitaszövetet tartalmazó csövekbe ve
zetik. A reakciót atmoszférikusán végzik adiabatikus kö
rülmények között, az exoterm reakció miatt ugyanis az el
járás a stacioner szakaszban önfenntartó. A formalde
hidgőzöket kondenzál tatás után vízben elnyeletik, majd 
rektifíkáló oszlopon ~40%-os formaiin oldathoz jutnak. 
A véggázokkal hőcserélő segítségével gőzt termelhetnek. 
A lejátszódó reakciók:

CHjOH + 1 /2 0 ,----------► CH20  + H20  AH = -159 kJ/mol

CH3OH « ► CH20  + H2 AH = 84 kJ/mol

Katalizátor: Ag, hőmérséklet: 550-560 °C

Hasonló reakcióval állítható elő etanolból acetaldehid 
is 480 °C-on ezüst katalizátoron [9].

Etilén-oxid előállításakor -  a teljes oxidáció visszaszo
rítása céljából -  275 °C-on reagál tátják az etilén-oxigén 
inért gázzal hígított keverékét az ezüstkatalizátort tartal
mazó csövekben [10]. Az etilén-oxid előállítása is erősen 
exoterm folyamat, hőjével gőzt fejlesztenek. Az átalakulás 
nem teljes, ezért a reagálatlan anyagot visszaforgatják. (A 
recirkuláció miatti nitrogénfeldúsulás elkerülésére alkal
maznak inkább oxigént levegő helyett.) Az etilén-oxidot 
vízzel abszorbeálják a termékelegyből, majd a vizes oldat
ból vízgőzzel kihajtják a terméket és nyomás alatt kolon
nán frakcionálják. (Propilén hasonló körülmények között 
végzett oxidációja nagyrészt szén-dioxidot és vizet ered
ményez.)

250-300 °C, 10-20 bar
CH2= C H 2 + 1/202 -----------------------------►

Ag

Az újabb technológiai irányzatok közül a mikrohullámú 
technika a csőreaktorok területére is betört [11], amivel a 
mikrohullámú reaktorokról szóló, ebben a sorozatban ké
sőbb megjelenő közleményünkben foglalkozunk majd. 
Példaként egy reakció:

+ EtOH

mikrohullámú 
besugárzás 

140 °C

kénsav v. 
ioncserélő

OEt

Sztirol polimerizációját is megoldották csőreaktorban 
ciklohexán oldószerben 25 °C-on atmoszférikus nyomá
son [12 ].
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ÖSSZEFOGLALÁS

Keglevich György -  Bakó Péter -  Sallay Péter: Gőz-gázfázisú 
katalitikus reakciók csőköteges reaktorban

A csőköteges reaktorokat folyamatos üzemű gőz-gáz-szilárd fá
zisú átalakítások megvalósítására használják. Tipikus példa a 
metil-tercierbutiléter, az etilbenzol, a kumol, a ftálsavanhidrid a 
maleinsavan-hidrid, a formaldehid és az etilén-oxid előállítása, 
illetve a sztirol polimerizációja.

[Magy. Kém. Lapja, 59, 418 (2004)]

SUMMARY

Gy. Keglevich -  P. Bakó -  P. Sallay: Vapour-Gas Phase Cataly
tic Reactions in Multitubular Reactors 
The multitubular (bundle of tubes) reactors are applied in contin
uously operated vapour-gas-solid phase transformations as 
shown on the preparation of methyl-iertian’butylether, ethylben
zene, phthalic acid anhydride, maleic acid anhydride, formalde
hyde, ethylene oxide and the polymerisation of styrene.

Who is who in the thermal analysis 
and calorimetry

Szerkesztette:
Liptay György és Simon Judit 

Akadémiai Kiadó -  Lexika Kft.

A termikus analízis a múlt század második 
felében nagy fejlődésnek indult. Ennek oka 
a műszerek érzékenységének növekedése 
mellett a szimultán módszereket előtérbe 
helyező magyar iskola is volt. A ter- 
moanalitikai módszereket ma már széles 
körben alkalmazzák a legkülönbözőbb te
rületeken. A metodikát művelő kutatókból 
az alkalmazással foglalkozó szakemberek 
kerültek többségbe, akik már nem ismerik 
személyesen egymást a távoli felhasználási 
területek miatt. Ezt a hiányt igyekszik 
csökkenteni a most megjelent Who is who 
in the thermal analysis and calorimetry c. 
könyv, amely az Akadémiai Kiadó gondo
zásában jelent meg (társkiadó a Lexika 
Kft.). A könyvet Liptay György és Simon 
Judit szerkesztette és majdnem 250 kutató 
adatait, munkásságát tartalmazza. Minden
kinek egy oldal állt a rendelkezésére, ame
lyen a személyes adatain, fényképén, pos
tai és e-mail elérhetőségén kívül a 
tanulmányi helyei, tudományos fokozatai, 
munkahelyei megtalálhatók. Feltüntetik a 
tudományos tevékenység területét, a publi
kációk és a hivatkozások számát is. Közlik 
az öt legfontosabbnak tartott publikáció 
(szerzők, cím, megjelenési hely), valamint 
a könyvek, könyvrészletek adatait. Megad
ják a kitüntetéseket, szabadalmakat, vala
mint a tudományos életben betöltött pozí
ciókat is. A könyv végén a négy leg
jelentősebb termoanalitikai műszergyártó 
cég adatai, rövid története, főbb termékeik, 
azok alkalmazási területei találhatók a lég-

mkl

fontosabb publikációik, kiadványaik mel
lett.

A könyvet jól tudják hasznosítani a ter
mikus analízissel foglalkozók, valamint 
azok, akik munkájukban ezt a tudomány
ágat kívánják használni.
A könyv ára: 5 500 Ft + 5% áfa. 
Megrendelhető az alábbi címen:
Lexica Kft. 1146 Budapest,
Thököly út 58-60. Tel/fax: 222-9276, 
e-mail: lexica@ mail.datanet.hu

Ferenc Darvas -  András Guttman -  
György Dormán:

Chemical Genomics 
(Kémiai genomika)

357 oldal, 9 fejezet, 12 táblázat,
90 ábra

(ISBN: 0-8247-5490-5)
Marcel Dekker, Inc. (New York, Basel)

A humán genom szekvenciájának megfej
tésével új lehetőségek nyílnak a felfedező 
gyógyszerkutatás előtt. A nagyszámú azo
nosításra váró gén ill. általa kódolt fehérje, 
a gyógyszermolekulák számára célpontul 
szolgálhat. Mindez a korábbinál hatéko
nyabb terápiás módszerek felfedezésének 
ígéretét hordozza, beleértve az eddig nem 
orvosolható betegségek gyógyításának le
hetőségét. A kémiai genomika olyan új ku
tatási irány, amely a gyógyszerkutatás ko
rai fázisában egyidejűleg ad információt 
hatásos, új vegyületekről és a hatás kifejté
sében részt vevő fehérjékről vagy egyéb 
biopolimer molekulákról. A kémiai geno
mika a genom, ill. proteoma tanulmányozá
sát kisméretű kémiai vegyületekkel fehérje 
vagy sejtszinten valósítja meg közvetlenül 
a fehérjékkel való kölcsönhatás révén. Ez

által a kémiai vegyületek segítségével 
ugyanazon lépésben lehet a gyógyszerkuta
tás számára fontos célfehérjét, ill. annak fi
ziológiás funkcióját meghatározni, és ezen 
kölcsönhatás eredményeként a kémiai ve- 
gyületet egyúttal gyógyszerjelölt moleku
lának is tekinthetjük, amivel jelentősen le
rövidül a gyógyszerhatóanyag-felfedezés 
korai szakaszának időtartama. A könyv ezt 
az új, párhuzamos, ún. posztgenomikus fel
fedezési stratégiát, kémiai és bioinfor
matikai megalapozását és megvalósításá
nak gyakorlati módszereit tárgyalja kilenc 
fejezetben. A nemzetközileg elismert szer
zők bemutatják a nagykapacitású fenotípu- 
sos, sejteken alapuló esszék és DNS- 
expressziós analízis alkalmazását, valamint 
az aktivitáson/affinitáson alapuló megkö
zelítéseket, amellyel a genomot több szin
ten is vizsgálhatjuk a kisméretű szerves ve
gyületekkel.

A könyv elsőként nyújt áttekintést erről 
az új rohamosan fejlődő területről gyógy
szerkutatóknak, szerves kémikusoknak, de 
a molekuláris biológiával vagy bioinfor
matikával foglalkozók számára is hasznos 
tudnivalókkal szolgál. A könyv különösen 
ajánlható gyógyszerkémiai szakirányú 
képzésben részt vevő egyetemi, főiskolai 
oktatók számára, mint oktatási segédlet.

A könyv a Marcel Dekker (New York, 
Basel) könyvkiadó íwww.merceldekker. 
com) gondozásában jelent meg 2004 máju
sában.

Megrendelhető a kiadó angliai közvetí
tőjétől:

Taylor & Francis, Customer Services, TPS, 
Cheriton House, North Way, Andover, 
Hampshire SP10 5BE,
Tel: +44 (0) 1264 34 3070,
Fax: +44 (0) 1264 34 3005.
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K i t ü n t e t é s e k  a  m a g y a r  t u d o m á n y  ü n n e p é n

A magyar tudomány ünnepe rendezvényso
rozat november 3-ai megnyitóján több kol
légánk részesült rangos kitüntetésben.

Az Akadémia elnökségétől Eötvös 
József Koszorút kapott Bernáth Gábor, a 
kémiai tudomány doktora, az SZTE 
Gyógyszerkémiai Intézetének egyetemi ta
nára.

Az Arany János Közalapítvány a Tudo
mányért Oláh György szakkuratóriuma, 
Oláh György adományozásának segítségé
vel, Oláh György-díjat adományozott

Pálinkó Istvánnak, a kémiai tudomány kan
didátusának.

A Richter Gedeon Rt. és az MTA által 
alapított díj kuratóriuma Bruckner Győző
díjat adományozott Medzihradszky Kálmán
nak, a MTA rendes tagjának, az ELTE Szer
ves Kémiai Tanszéke professzorának. A 40 
éven aluli kutatóknak kiadható Bruckner 
Győző-díjat a kuratórium Gyurcsik Bélának, 
a kémiai tudomány kandidátusának, az 
SZTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tan
széke adjunktusának adományozta.

A MÓL Rt. díj kuratóriuma a 2004. évi 
MÓL Tudományos Díjat megosztva ítélte 
oda Szirmai Lászlónak, Magyar Jánosnak, 
Szalmásné Pécsvári Gabriellának, Holló 
Andrásnak a MÓL Rt., Baladincz Jenőnek, 
a MOL-LUB munkatársának és Háncsok 
Jenőnek, a VE Ásványolaj- és Széntechno
lógiai Tanszék docensének. Ugyanilyen el
ismerésben részesült Mizsey Péter, a BME 
Vegyipari Műveletek Tanszék egyetemi ta
nára, ifj. Rácz László és Szedlák Péter a 
MÓL Rt. munkatársai.

Kitüntetettjeinknek gratulálunk.

R i c h t e r  G e d e o n  R t .  a  M a g y a r  K é m i a  O k t a t á s á é r t

(Budapest, 2004. október 11.)

Az idén öt kémiatanár vehette át kiemelke
dő munkájáért „A Magyar Kémia 
Oktatásért”-díjat. A díj átadására az MTA 
Akadémiai Klubjának termében ünnepé
lyes keretek között immár hatodik alka
lommal került sor. A rangos elismerést a 
Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Ké
mia Oktatásáért 3 tagú kuratóriuma évente 
ítéli oda, olyan középiskolai és általános is
kolai kémia tanároknak, pedagógusoknak, 
akik áldozatos munkájukkal járulnak hozzá 
a magasabb színvonalú képzéshez. A kura
tórium a díjazottak kiválasztásához szüksé
ges adatokat pályázati formában szerzi be.

A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar 
Kémia Oktatásért 1999-ben a Richter Ge
deon Rt. kezdeményezésével jött létre az
zal a szándékkal, hogy a társaság a magyar- 
országi kémiaoktatásban és az azzal 
kapcsolatos ismeretterjesztésben közvetle
nül vállalhasson támogató szerepet. Az ala
pítvány feladatai közé tartozik többek kö
zött a kémiában kiemelkedő eredményeket 
elérő diákok és tanárok felkarolása, elisme
rése és díjazása, valamint a kémiaoktatás
ban bekövetkező változások figyelemmel 
kisérése, publikálása.

Az alapítvány 2004-ben Kapocsi Mar
git Katalin, Podobni Lajosné és Dr. Lovas 
Zoltánná középiskolai tanárok (250-250 
ezer forint), valamint Martomé Rúzsa Va
léria és Magdó Sándor általános iskolai ta
nár (200-200 ezer forint) a kémiaoktatás
ban és a kémiaoktatásért végzett munkáját 
ismerte el.

Kapocsi Margit Katalin 1976-ban szer
zett az ELTE Természettudományi Karán 
biológia-kémia szakos középiskolai tanári

diplomát. 1988-tól a székesfehérvári Cisz
tercita Szent István Gimnázium tanára, 
munkaközösség-vezetője volt, jelen tanév
től pedig a székesfehérvári Szent István 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakis
kola tanára. 1994-től Fejér-megye kémiai 
szaktanácsadója. Oktató-nevelő munkájá
ban a tehetséggondozás központi szerepet 
foglal el, tanítványai szép eredményeket 
érnek az országos kémiai és biológiai ver
senyeken. Színvonalas oktató-nevelő mun
kája mellett nagy gondot fordít saját szak
mai és pedagógiai továbbképzésére is. 
Szaktanácsadóként kiemelkedő szervező- 
munkát végez: továbbképzéseket, megyei 
versenyeket szervez, tanterveket készít, 
felméréseket végez a megyében. A megyei 
és az országos rendezvényeken rendszere
sen tart előadásokat, cikkei jelennek meg 
„A kémia tanítása”, a „Magyar Vegyipar” 
szaklapokban. 2000-től a Magyar Vegyé
szeti Múzeum külső munkatársaként kiállí
tások összeállításában, oktatási programok, 
nyári táborok kidolgozásában, szervezésé
ben és lebonyolításában.

Podobni Lajosné a szegedi József Atti
la Tudományegyetem Természettudományi 
Karán szerzett középiskolai biológia-ké
mia szakos diplomát 1963-ban. A kiskőrö
si Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközép- 
iskola után a kiskunhalasi Szűts József 
Általános Iskolában, majd a Fazekas Gábor 
Utcai Általános Iskolában tanított. 1975 óta 
a Szilády Áron Gimnáziumban, a jelenlegi 
Kiskunhalasi Református Kollégium 
Szilády Áron Gimnáziumában tanít első
sorban kémiát. Diákjai rendszeres és ered
ményes résztvevői az országos tanulmányi

versenyeknek. Nyolc éve az iskolai kémia
biológia munkaközösség vezetője. 
1989-től Bács-Kiskun megye középiskolai 
szakfelügyelője, majd szaktanácsadója. 
Ebben a munkakörében előkészíti az Irinyi 
verseny iskolai és megyei elméleti és labo
ratóriumi feladatait, szervezi a kémia taná
rok továbbképzését, segíti fiatal kollégái 
szakmai fejlődését. Az iskola tanári kara
1998-ban „Pro Schola Reformata 
Halasiense” kitüntetésben részesítette. Ta
nári tevékenységét „Kiváló munkáért” mi
niszteri dicsérettel ismerték el.

Dr. Lovas Zoltánná szakmai pályafutá
sát 1970-ben vegyészmérnökként kezdte. 
1979 óta mérnök-tanárként tanít az Irinyi 
János Környezetvédelmi Középiskola és 
Szakmunkásképző Iskolában. Tanítványai 
szép eredménnyel szerepelnek a Szakma 
Kiváló Tanulója és Országos Szakmai Ta
nulmányi Versenyen. 1980 és 1985 között a 
mérnök-tanárok, műszaki tanárok és mű
szaki oktatók képzésében külső óraadóként 
és iskolai vezető tanárként vett részt. 
1985-től szakfelügyelő, majd a Nemzeti 
Szakképzési Intézetben szaktanácsadó. 
A magyar vegyipari szakképzést segítette a 
szakmai és vizsgáztatási követelmények 
kialakításában és azok szakmai lektorálásá
val. Részt vett tantervek és szakmai progra
mok kidolgozásában. 1999-ben elkészítette 
a vegyianyag-gyártó szakképesítés felnőtt- 
képzési oktatási programját, 2 0 0 0 -ben a 
környezetvédelmi technikusok hulladék
gazdálkodási szakán a szakképesítés gya
korlati tematikáját. Munkáját 1991-ben 
„Miniszteri Dicséret’’-tel ismerték el.

Mártonná Rúzsa Valéria matematika
kémia szakos tanári diplomáját 1979-ben 
szerezte meg. Kőszegszerdahely és Gencs- 
apáti után 1987 óta a szombathelyi
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Paragvár Utcai Általános Iskolában tanítja 
mindkét szakját. Tanítványai évek óta sike
resen szerepelnek a tanulmányi versenyek 
megyei és országos fordulóin, középiskolai 
és egyetemi tanulmányaikat eredményesen 
folytatják. Szakmai és pedagógiai önkép
zéssel ismereteit folyamatosan frissíti. 
A 90-es években vizsgáztatói, helyi tanterv 
készítői, szakértői és szakmódszertani to
vábbképzésen vett részt. 1993-tól a Vas 
Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadó
ja, 2000-től az OM minőségfejlesztési ta
nácsadója. 1994-től öt éven át a szombathe
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
Kémia Tanszékének vezetője volt.
1999-2000-ben a megye kémiát tanító taná
rainak segítségével tantárgyi mérőeszközt

készített a NAT kimeneti követelményei
nek mérésére. Ezt 2000-ben ki is próbálták 
és a Nemzetközi Kémiatanári Konferenci
án a mérés eredményeit be is mutatták. 
A Vas megyei TIT és a Pedagógiai Intézet 
szervezésében működő tehetséggondozó 
alapítványban is dolgozik. A kémia iránt 
érdeklődő tanulók fejlesztésére versenyfel
adatokat készít, feladatlapokat szerkeszt, a 
tehetséges tanulók kiválasztásához eszközt 
készít. Részt vesz hasonló célú szoftverek 
fejlesztésében.

Magdó Sándor fizika-kémia szakos ta
nári diplomát szerzett 1964-ben a kolozsvá
ri Babes-Bólyai egyetemen. Először ko
lozsvári általános iskolákban tanított, majd 
a „Metalotechnika” szaklíceumban okta

tott, közben évekig a Marosvásárhelyi Ta
nárképző Főiskola gyakorló tanára volt. 
1973-tól rendszertervező-programozóként 
dolgozott és 1975-ben a kolozsvári Poli
technikai Intézet Informatikai tanszékén 
rendszertervezésben és programozásban 
szakképesítést szerzett. 1989-től az etyeki 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
fizika-kémia-számítástechnika tanára. Osz
tályfőnökként és munkaközösség vezető
ként is működött. A kémiaoktatásban vég
zett tevékenységét rendkívül magas 
szakmai színvonal jellemzi, kiválóan ma
gyaráz. Kémia tantárgyi versenyre felkészí
tett diákjai sikerrel szerepeltek.

Beke Zsuzsa

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
Újonnan választott akadémikusaink székfoglaló előadásainak 
kivonatos ismertetése
(Budapest, 2004. október 12.)

Guttman András, az MTA külső 
tagja: Miniatürizálás 

az elválasztástechnikában

Elektroforézis mikrocsipek 
alkalmazása a modern 

bioanalitikában (részletek)

Az újabb molekuláris biológiai módszerek 
(genomika, proteomika és metabolomika) 
gyors elválasztástudományi hátteret igé
nyelnek. Alapvetően fontos a miniatürizá
lás kis térfogatú, és emellett nagyszámú 
minta kis helyen történő, gyors analízise 
(Heller és Guttman, 2002). A „Lab-on-a- 
chip” napjainkban a realitás szintjén áll, 
lehetővé téve a kémiai reakciók, minta
előkészítés, elválasztás és frakcionálás 
egyetlen mikrocsipen történő megvalósítá
sát egy monolitikus rendszerben (Chovan 
és Guttman, 2001). Többcsatornás csípek 
alkalmazásával (96, 384, vagy több csator
na) nagyságrendekkel is megnövelhető a 
rendszer kapacitása, és az így nyert adathal
maz gyors számítógépekkel rövid idő alatt 
kiértékelhető (Darvas, Guttman és munka
társaik, 2004).

A mikrocsip elektroforézis (Khandu- 
rina és Guttman, 2003) a kapilláris elektro- 
forézisből fejlődött ki. A miniatürizálás 
megnöveli nemcsak az elválasztás gyorsa
ságát, hanem felbontóképességét is. A rea
gensigény és az oldószer-felhasználás csök
ken. Sokcsatornás csípek alkalmazásával 
akár több száz minta párhuzamos vizsgála
ta válik lehetővé (96, 384 stb.), a módszer 
könnyen automatizálható.

A mikrocsip csatornáiban egyetlen fo
lyamat részeként polimeráz láncreakció

(PCR), mintakoncentrálás, valamint restrik
ciós emésztés (RFLP) is elvégezhető 
(Rathore és Guttman, 2003), azaz hatéko
nyan használható gyors DNS analízisre 
mind egypontos nukleotid polimorfizmu
sok (SNP), mind pedig hosszúság-polimor
fizmusok (VNTR) vizsgálatára és genoti- 
pizálásra.
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Kalász Huba

Pavláth Attila, az MTA külső 
tagja: A Műegyetem erkélyétől 

az ÁCS elnökségéig

Az Amerikai Kémikusszövetség (ÁCS) 
2000. évi elnöke 50 éve a Műegyetem Szer
ves Kémiai Intézetében kezdte kutatómun
káját. Körülbelül harminc évet fluorkémiá
val, tíz évet kisnyomású elektromos 
kisülési reakciókkal és másik tíz évet a kő
olaj mezőgazdasági termékekkel (biomasz- 
szával) való helyettesítésével foglalkozott. 
Székfoglalójában bővebben foglalkozott

fluorkémiai eredményeivel és ACS-elnök- 
ségével.

Oláh Györggyel közösen új módszert 
dolgoztak ki alifás fluorvegyületek előállítá
sára, a megfelelő klórszármazék KF-os ke
zelésével (1953). AHF erősen maró hatása 
miatt laboratóriumi üvegedényekben nem 
használható, ezért poliklórozott szénhidro
gének fluorozásához arzén-trifluorid rea
genst állított elő, amelyet egyebek között tri- 
fluor-metilfenil származékok előállítására is 
használtak (Pacini, Teach, Walker, és Pav
láth, 1966). A benzol fluorozási kísérletek 
vezettek az első tetrafluor-ammónium-ion 
(NF4+) előállításához (Christe, Guertin és 
Pavláth, 1966). Az aromások fluorozásában 
a fenolos hidroxilcsoportokat fluor-hangya- 
sav észterükön keresztül cserélték fluorra 
(Yagi, Pavláth, és Pitt-man, 1981). A glow 
discharge (glim kisülés) alkalmazásával 
szervetlen fluoridokkal felületi fluorozást 
végeztek (Yagi és Pav-láth, 1984).

Az ACS-en belül fontos feladatnak te
kinti a kémiai imázs javításának előmozdí
tását. Egyik sikeres kezdeményezése volt a 
„Kémia technológiai mérföldkövei” című 
kiállítás, amely az elmúlt 125 év kémiai 
eredményeit értékeli. További elképzelése 
egy „Kémiai imázsközpont” létrehozása, 
amely reagálna a szakmánkkal szembeni 
vádakra, és egyben aktív szerepet játszana a 
kémia és a vegyipar népszerűsítésében.
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In memóriám Horváth Csaba -  az 
Osztályának emlékülése
(Budapest, 2004. október 11.)

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai 
Tudományok Osztálya az Akadémia Dísz
termében tartott angol nyelvű tudományos 
ülésén emlékezett meg április 13-án el
hunyt külső tagjáról, Horváth Csaba pro
fesszorról, a Yale egyetem tanáráról.

A nagyhatékonyságú folyadékkro- 
matográfia (HPLC) atyjának tekintett Hor
váth Csaba professzor maradandót alkotott 
a fordított fázis alkalmazása, az első micro- 
bore HPLC-oszlop kifejlesztése, a kiszorí- 
tásos preparatív HPLC, a nagyhatékonysá
gú kapilláris elektroforézis (HPCE), a 
kapilláris elektrokromatográfia (CEC), az 
ultragyors, valamint az extrém hőmérsékle
tű elválasztások területén. Korszakalkotó 
eredményei és víziói alapján elismerten 
Horváth Csaba volt az elválasztástu
dományban a „Number One”.

Az ülés bevezetőjét Görög Sándor aka
démikus, osztályelnök tartotta, majd sz. 
Kováts Ervin (Lausanne, CH), az MTA kül
ső tagjának elnökletével vette kezdetét az 
előadássorozat. Nyiredy Szabolcs „Csaba 
Horváth, the pioneer of the modem separa- 
tion Sciences” című előadásában a pályatár
sak idézeteinek segítségével méltatta az 
elválasztástudomány kiemelkedő, sokak ál
tal Nobel-díj várományosnak tartott tudó
sát, tanítványai szeretett tanárát, a humá
nus, kedves embert. Előadása végén 
bemutatta a Magyar Elválasztástudományi 
Társaság által alapított „Csaba Horváth 
Memóriái Award” díjat, melyet első ízben f. 
év október 8-án, a „XXV. International 
Symposium on Chromatography” rendez
vény keretében John Frenz, Horváth Csaba 
kiemelkedő tanítványa vehetett át Párizs
ban.

Ezt követően három kiemelkedő, nem
zetközileg a legkiválóbbak között számon-

MTA Kémiai Tudományok

tartott pályatárs és barát 20-20 perces elő
adása következett. Prof. Barry Karger 
(Boston, MA, USA): „The foundations laid 
by Csaba Horváth are now bearing fruit in 
the new era of bioanalytical chemistry” 
címmel tartotta meg előadását, mely bemu
tatta Horváth Csaba azon munkásságát, 
mellyel új dimenziókat nyitott a peptidek, a 
fehérjék és más biopolimerek elemzése te
rületén. Heinz Engelhardt professzor 
(Saarbrücken, D): „Reversed phase chro
matography: the contribution of surface 
silanols” című előadásban Horváth pro
fesszornak a fordított fázissal kapcsolatos 
munkásságát méltatta. Prof. Georges Guio- 
chon (Knoxville, TN, USA) „Csaba Hor
váth and preparative liquid chromatogra
phy” című előadásával zárult a délelőtt első 
előadó blokkja.

A kávészünet után -  Szepesy László 
professzor elnökletével -  Horváth Csaba

legkiválóbb külföldi és hazai tanítványai
nak előadásai következtek. Günther Bonn 
professzor (Innsbruck, A) azon technikákat 
és eredményeket foglalta össze „A chal
lenge in proteomics and phytomics” című 
prezentációjában, melynek elérésében 
meghatározóak voltak azok az eredmé
nyek, melyet fiatal postdoc-ként New 
Haven-ben a Maisson laboratóriumban, 
Horváth Csabánál sajátított el. Molnár Im
re (Berlin, D) „Csaba Horváth and the 
solvophobic theory: searching for robust 
conditions in HPLC” című előadását arra a 
publikációra építette fel, melynek megírá
sában társszerzőként ő is részt vett és 
amelyre eddig több mint 1 000 SCI idézetet 
kaptak. Prof. Danilo Corradini (Rome, I) 
„Secondary equilibrum in solution in 
HPLC and capillary electrophoresis of bio
molecules” című előadásával Horváth Csa
bának a CE technikával elért bioanalitikai 
eredményei előtt tisztelgett. A vékonyré- 
teg-kromatográfiában alkalmazott prepara- 
tiv kiszorításos technika lehetőségeit is
mertette Kalász Huba professzor „Planar 
displacement chromatography” című elő
adásában. Az emlékülés záróelőadását 
Guttman András (San Diego, CA, USA) 
tartotta, aki az elektroforézis miniatűrizálá- 
val kapcsolatos eredményeit ismertette 
„Capillary array electrophoresis of oligo
saccharides” című beszámolójában.

Az ülésen nagy számban vettek részt az 
Osztály tagjai, a pályatársak, a tanítványok, 
az analitikával, különös tekintettel az 
elválasztástudománnyal foglalkozó szak
emberek, akik jelenlétükkel rótták le tiszte
letüket az elválasztástudomány eltávozott 
géniusza előtt.

Az emlékülés előadásainak írásos válto
zatai a „Chromatographia” című folyóirat -  
Horváth Csaba professzor tiszteletére ki
adandó -  különszámában 2005 nyarán fog
nak megjelenni.

Nyiredy Szabolcs

Több kémikusra lenne szükség!

A fenti cím és az alábbi sorok az European 
Chemical News egyik augusztusi számá
ban olvashatók. Mindnyájan tudjuk, hogy a 
tudományos kutatás hozza létre mindazo
kat az új anyagokat és gyógyszereket, me
lyeket nap mint nap használunk. Ahhoz, 
hogy ez a jövőben is így legyen, elegendő 
számú és jól képzett kémikusra (kutató ve
gyészre, vegyészmérnökre és az egyetemi 
oktatást jól megalapozó általános és közép
iskolai tanárra) lenne szükség. Az Európai 
Vegyipari Tanács (CEFIC) 2015-ös kite

kintésében levonta a következtetést: csak 
akkor biztosítható az európai vegyipar to
vábbi fejlődése -  már a közeljövőt tekintve 
is -  ha több fiatal választja a kémikusi (ve- 
gyészi) pályát.

A valós probléma szembeszökő, ha az 
elmúlt időszakban végzett vegyészek szá
mára tekintünk. A nagyobb EU-országok- 
ban végzett vegyészek száma 1996-ban 
kb. 50%-kal haladta meg az 1990-ben vég
zettekét. Azóta azonban ez a szám folyama
tosan csökken, és 2007-ben már csupán

feleannyi vegyész fog várhatóan diplo
mát kapni, mint amennyien 1990-ben vé
geztek.

A megoldásra több kezdeményezés 
született. Megalakult a „Fenntartható ké
mia érdekében létrehozott európai techno
lógiai társulás”, ezen munkálkodik az euró
pai vegyipart összefogó CEFIC, a bio
technológiai cégeket tömörítő Európa Bio 
és az Európai Bizottság is. Az innováció 
elősegítésére különböző forrásokból támo
gatják a kutatási infrastruktúrát, és bíznak 
abban, hogy egyre több fiatal választja 
majd életcéljául a kémiai kutatást. A német 
vegyipar sikeresen fordította meg a fenti
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negatív képet oly módon, hogy a fiatalok
kal az egyetemeken keresztül építettek ki 
kapcsolatot.

A közvélemény-kutatások eredménye
ként az egyik fő probléma, hogy a fiatalok 
közül kevesen tudják, valójában mivel is 
foglalkozik egy kémikus, különösen más 
hivatásokkal összehasonlítva. A helyzet ja
vítására kiadványokat és videokazettákat 
adtak ki, sőt néhány országban még utazó 
bemutatókat is szerveztek. Megállapítást 
nyert, hogy mindez sikeres volt, és tovább 
kell folytatni a „Nyitott kapuk” akciókat is, 
az iskolák meghívását a vegyipari vállala
tokhoz. Mindennapi életünknek nincs 
olyan területe, ahol ne fordulnának elő a 
vegyipar termékei.

Sajnálatos, hogy Európa a bevételeinek 
csupán 1,9 százalékát tölti kutatásokra, míg

az USA 2,5, Japán pedig 3,0 százalékát. 
Az Európai Bizottság a lisszaboni megálla
podásban kimondja, hogy 2010-re 3,0 szá
zalékra kívánja növelni a K+F ráfordításo
kat.

A bolognai folyamat eredményeként 
várható, hogy Európában az egyetemi okta
tás egységes lesz, de ha a kutatóbázisokat 
egyre több vegyipari vállalat helyezi kelet
re (Indiába vagy Kínába), akkor az európai 
fiatalok számára nem válik vonzóbbá a ké
mikus szakma. Ha sikerülne is a fiatalok fi
gyelmét a kémikus pálya felé irányítani, si
kertelen lesz a törekvés, mert nem találnak 
majd az egyetemeken vegyész vagy ve
gyészmérnöki karokat. A kémikusképzés 
ugyanis sokkal többe kerül, mint más szak
mák képzése, ezért Európában egyre több 
egyetem zárja be a vegyész karokat. (Az

Egyesült Királyságban az elmúlt 1-2 évben 
három egyetemen szűnt meg a vegyészkép
zés.)

Ezen túlmenően nem elegendő, ha több 
kémikust képeznek, meg is kell őket Euró
pában tartani, ugyanis egyre több PhD- 
fokozatot megszerző fiatal költözik át az 
USA-ba.

A fentiekből látható, hogy a vegyipar 
jövőképe Európa nyugati felén sem mentes 
a gondoktól. Az oktatásba történő befekte
tés csak pár év múlva hozza meg gyümöl
csét, ezért most kell megtenni a megfelelő 
lépéseket a jövő kémikusainak képzése ér
dekében, hogy ne legyen késő.

(Átvéve a Magyar Vegyipar 
2004. szeptemberi számából)

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által 2004 első hónapjaiban 
elért néhány, figyelmet érdemlő tudományos eredmény

A TallitonR gyógyszercsalád 
bevezetése

A carvedilol hatóanyag-tartalmú generikus 
TallitonR gyógyszercsaládot az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. (Blaskó Gábor akadé
mikus és munkatársai) fejlesztette ki és ve
zette be a magyarországi gyógyszerpiacra. 
A carvedilol kombinált vérnyomáscsök
kentő béta-blokkoló, mely egyben gátolja 
az alfa 1-receptorokat, és ezáltal előnyös 
vazodilátor hatással is rendelkezik. 
A gyógyszer vazodilátor tulajdonsága révén 
csökkenti a perifériás vaszkuláris rezisz
tenciát, és béta-blokkoló tulajdonsága 
révén gátolja a renin-angiotenzin-aldo- 
szteron rendszert, és ezáltal fejti ki vérnyo
máscsökkentő hatását. A vérnyomáscsök
kentő hatás gyorsan lép fel, maximumát a 
bevétel után 2-3 óra múlva éri el, és 24 órán 
át tart. Coronária betegségben antiischae- 
miás és antianginás hatása van, csökkenti a 
szív elő- és utóterhelését.

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. új gyártó
eljárást dolgozott ki a carvedilol előállítá
sára, mely alkalmas az igen szigorú minő
ségi követelmények kielégítésére -  egy 
adott szennyeződés 0 ,02% alatt tartására -, 
valamint a nagyipari gyártás gazdaságossá
gi követelményeinek teljesítésére. Az új 
gyártóeljárás szabadalmi oltalmat kapott 
Magyarországon, Európa különböző orszá
gaiban, valamint az USA-ban. Az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. saját gyógyszertech
nológiai fejlesztő munkája révén eljárást 
dolgozott ki egy proporcionális 6,25 mg, 
12,5 mg és 25 mg carvedilolt tartalmazó

gyógyszercsalád előállítására, melyről kli
nikai bioekvivalencia-vizsgálattal igazolta, 
hogy terméke minden szempontból bio
egyenértékű az originális termékkel.

A TallitonR termékcsalád bevezetését 
követően alig több mint két évvel a termék 
éves forgalma meghaladta az 500 M Ft-os 
értéket, mely már több mint 25%-kal ma
gasabb, mint az originális készítményé, és 
évente kb. 200-220 M Ft megtakarítást 
eredményez az Országos Egészségügyi 
Pénztár számára, hogy egy minőségben 
azonos, azonban árszínvonalát tekintve 
kedvezőbb generikus carvedilol termék is 
van a piacon.

Ez a munka szép példája annak, hogy a 
gyógyszeriparban a jelentős gazdasági 
eredményhez vezető reprogenerikus fej
lesztési tevékenység is magas színvonalú 
kutatást igényel.

Enantioszelektív szintézisek

Az utóbbi években nemcsak elméleti, ha
nem kiemelt gyakorlati jelentőségűvé vált 
az enantioszelektív kémiai eljárások szere
pe. Nagy optikai tisztaságú királis vegyüle- 
teket (enantiomereket) igényel ugyanis az 
életminőség javítása (gyógyszeripar, me
zőgazdaság, élelmiszeripar), a környezeti 
terhelés csökkentése, valamint a gazdasá
gossági szempontok is. Az erőfeszítések 
főként olyan szelektív folyamatok kutatá
sára és gyakorlati bevezetésére irányulnak, 
amelyek enyhe körülmények között, lehe
tőleg melléktermékek keletkezése nélkül 
játszódnak le.
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A fentiek alapján gyógyszerek és egyéb 
jelentős finomkémiai anyagok előállításá
hoz nélkülözhetetlen királis molekulák 
gyártására heterogén katalitikus eljárásokat 
dolgozott ki az MTA-SZTE Organikus 
Katalízis Kutatócsoport (Bartók Mihály 
akadémikus, Balázsik Katalin, Szöllösi 
György, Felföldi Károly) három királis 
alapanyag, (R)- és (S)-mandulasav 
etilészter; (R)- és (S)-2-hidroxipropion- 
aldehid-dimetilacetál; valamint (R)- és (S)- 
2-karboetoxi-5-oxotetrahidrofurán) előállí
tására. Az eljárások a gyakorlatba is beve- 
zethetőek, hiszen a heterogén katalízis te
rületén a szakirodalomban eddig leírt 
legnagyobb optikai tisztaságú (96-98%) 
vegyületek előállítását teszik lehetővé.

Metán átalakítása benzollá

Solymosi Frigyes akadémikus és munkatár
sai az MTA-SZTE Reakciókinetikai Kuta
tócsoportjában elvégezték a Mo2C (molib- 
dén-karbid) képződésének és katalitikus 
tulajdonságainak széles körű vizsgálatát. 
Ennek során megállapították az alkilfrag- 
mentek részvételét nagy gyakorlati-ipari 
jelentőségű aromatizációs és krakkolódási 
folyamatokban, mint pl. a metán átalakítá
sában benzollá.

Szennyezések lebontása 
napfény segítségével

Dékány Imre levelező tag és munkatársai 
(SZTE) a gyakorlatban is alkalmazható ku
tatási eredményeket értek el a nemesfém és 
félvezető oxid nanorészecskék előállítása, 
stabilizálása és katalizátorokként való fel- 
használása területén. Olyan környezetbarát



fotokatalizátorokat állítottak elő, amelyek 
alkalmazásával a vizekben és talajokban 
előforduló szennyezések lebontását a nap
fény segítségével valósítják meg.

Intelligens műanyagok

Zrínyi Miklós, a kémiai tudományok dokto
ra és munkatársai a BME Fizikai-Kémiai 
Tanszékén nemzetközi figyelmet keltett 
eredményeket értek el mágnesezhető 
nanorészecskék műanyagba történő bevite
lével és ez által mágneses térrel irányítható 
intelligens műanyagok előállításával. Ezek 
a korszerű nanotechnológiai iparban alkal
mazhatók és már alkalmazást is nyertek.

Enzimmodell vizsgálata

Az élő szervezetben végbemenő folyama
tok jobb megértéséhez és befolyásolásohoz 
vezethetnek az enzimek működését model
lező vizsgálatok. A biokoordinációs kémiai 
kutatások keretében Kiss Tamás, a kémiai 
tudományok doktora és munkatársai 
(SZTE) vas-, réz-, mangán- és cinkkomp
lexek alkalmazásával pirokatechin oxidáz 
és dioxigenáz, fenoxazinon szintetáz és 
proteáz típusú enzimek funkcionális és 
szerkezeti modelljeit állították elő. A vizs
gálatok új felismerésekhez vezettek a ha
tásmechanizmus részleteire vonatkozóan.

Nagysűrűségű eletronikus 
adattárolás

Bertóti Imre MTA-AKI és Radnóczi György 
MTA-MFA, az MTA doktorai nikkeltartal
mú szén és szén-nitrid nanorészecskék, vé
konyrétegek és nanokompozitok szerkezeti 
jellegzetességeinek meghatározásával je
lentősen hozzájárultak a nagysűrűségű 
elektronikus adattárolás lehetőségeinek fej
lesztéséhez.

Hidrogénkötések elmélete

Az Elméleti Fizikai Kémiai Munkabizott
ságban dolgozó kutatók olyan számításokat 
végeztek a különböző kémiai rendszerekre, 
amelyek tisztázták az egyebek között az 
élővilágban nagy jelentőségű hidrogénkö
tések szerepét az adott rendszerek leírására.

Élő fotonkristályok

A különböző diszciplínák közötti együtt
működés szép példája Bíró László PhD 
(MTA-MFA) munkája, akinek vizsgálatai 
feltárták élő fotonkristályok szerepét a szín 
és alkalmazkodás kapcsolatának megisme
résében egyes boglárkalepkék, mint model
lek esetében.

A CEFIC páneurópai felmérése a vegyipar 
közvélemény általi megítélésről

A vegyipar közvélekedésének megítélésé
ről 1992 óta folytatnak felméréseket és ösz- 
szehasonlításokat a CEFIC szakemberei. 
E páneurópai felmérés évek óta ebben az 
évben jelzett először pozitív elmozdulást, 
azaz az általános megítélés végeredménye 
pozitív (48% pozitív, 44% negatív). Az el
utasítás évei után a 8 ipari ágazat között a 
vegyipar megítélése egy hellyel előbbre lé
pett, jelenleg a 6 . helyen szerepel az eddigi
7. helyett.

2004. január eleje és február vége kö
zött több mint 9 000 embert kérdeztek meg. 
A megkérdezettek (Belgium, Németor
szág, Spanyolország, Franciaország, Ang
lia, Olaszország, Németország és Svédor
szág felnőtt lakossága) válaszai az EU 
bővítése előtti 15 éven felüli lakosság 
88%-át reprezentálják.

A kérdéseket az alábbi témakörökből 
állították össze:

-  a vegyipari cégek, vállalatok üzlet
menetével kapcsolatos kérdések,

-  általános megítélés a vegyiparról, 
összehasonlítva más ipari ágazatokkal,

-  a vegyipar értékelése kulcsszempon
tok alapján, mint a környezetvédelmi telje
sítmény, a vegyipari termékek kockázata, 
szociális felelősség, előnyök, bizalom, szi
gorúbb szabályozás stb.

AREACH-hez (új vegyianyag politika) 
kapcsolódóan a felmérésben új elemként 
azt is megkérdezték, hogy miként gondol
kodnak az emberek a vegyipari termékek
ről? A páneurópai felmérés értékelésében 
néhány mutató azt jelzi, hogy a lakossági 
létkör üzletbarátabbá vált:

-  a lakosság hisz a modem technológi
ák előnyeiben,

-  hisz a működő üzlet/gazdaság társa
dalmi értékében,

-  megérti, hogy a vállalatoknak profitra 
van szükségük.

Ugyanakkor
-  egyre többen kételkednek a vegyipari 

vállalatok irányítóinak szociálisan felelős 
és etikus viselkedésében,

-  erősödik a lakosság hite a „szent és 
sérthetetlen” természetben.

Gyógyszerek
szennyezésprofiljának

felderítése

Görög Sándor akadémikus (Richter Gedeon 
Rt.) munkája a jelenkori gyógyszer-analitika 
egyik legfontosabb feladata. Szennyezések, 
bomlástermékek kimutatása, szerkezetük 
felderítése és szelektív meghatározásuk 
rendkívüli jelentőséggel bír a gyógyszeres 
terápia biztonsága szempontjából. Csak ak
kor lehet biztosítani azt, hogy a 0 ,1% körüli 
vagy egyre inkább még annál is kisebb 
mennyiségű szennyezések ne járuljanak 
hozzá a gyógyszervegyület toxicitásához és 
mellékhatásaihoz, ha pontosan megismerjük 
szerkezetüket és mennyiségüket.

Az ezen a területen elért eredményeket 
bemutató, 24. közleménynél tartó „Estimá
don of impurity profiles of drugs and relat- 
ed materials” című sorozat jelentős nemzet
közi érdeklődést keltett. Ezt mutatja az 
Elsevier kiadó felkérése egy monográfia 
írására/szerkesztésére (S. Görög, Identifi
cation and determination of impurities in 
drugs, Elsevier, Amsterdam, 2000), és 
meghívás az ezzel a témakörrel foglalkozó 
előadás megtartására, ill. két összefoglaló 
közlemény megírására a szakterület legfon
tosabb konferenciáján, ill. folyóirataiban.

(Forrás: http://www.kfki.hu/~cheminfo/ 
osztalv/kemia/ui .htmlí

Természetesen a válaszok igen eltérőek 
a megkérdezett országokban:

-  sokkal pozitívabb, üzletbarátabb a la
kosság Angliában, Hollandiában és Svéd
országban,

-  negatív, elutasító és kritikus Német
országban, Olaszországban és Franciaor
szágban.

-  vegyes a válaszadás Belgiumban és 
Spanyolországban.

A kérdőívekben részletes kérdéseket 
tettek fel a „Fontosság és előnyök”, a „Kör
nyezetvédelmi megnyilvánulások” és a 
„Társadalmi felelősség” megítélésének te
rületét érintően. A legtöbb országban az 
előző évi válaszokhoz viszonyítva kedve
zőbb a megítélés. Növekedtek az „elfoga
dottság” és a „bizalom” kérdéskörre adott 
válaszok pozitív számai, amely részben a 
szigorúbb szabályozások következménye, 
ugyanakkor a vegyipari munkahelyek szá
mára gyakorolt hatásuk miatti aggodalom 
is erős befolyásoló tényező.

A vegyipar reputációja széles skálán 
változik azokban az országokban, amelyek 
valamely speciális helyi problémában érin
tettek (például a Parmalat esete Olasz
országban, a Prestige tankhajó Spanyol
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országban vagy a toulouse-i robbanás Fran
ciaországban).

A kérdések között a leggyakrabban 
említett vegyipari termékek a fertőtlenítő
szerek, tisztítószerek, gyógyszerek, test
ápoló szerek, festékek, növényvédő szerek 
és műanyaghulladék kategóriákra vonat
koztak.

Hírek az iparból 

Magyar Olaj és Gázipari Rt.

A MÓL Rt. részvényeinek ára a kétszeresé
re, kapitalizációja ezermilliárd forintra 
emelkedett Hernádi Zsolt elnök-vezérigaz
gató vezetése alatt. A cég ma már három or
szágban játszik meghatározó szerepet. 
Az elmúlt öt évben a MÓL szocialista válla
latból a változásokra gyorsan reagáló társa
sággá vált, amely még a gázárak miatt el
szenvedett 235 milliárd forint veszteség 
ellenére is talpra tudott állni. A MÓL regio
nális cégként a közép-európai tudatot pél
dázza, és nem véletlen, hogy a tíz új EU- 
tagállam közül az OTP-vel együtt felkerült 
a világ 400 legjobb befektetése közé -  
mondja az elnök-vezérigazgató. A kor
mányzati kapcsolatokról szólva Hernádi 
Zsolt elmondja: nagyon sok kommunikáci
ót jelent, hogy partneri viszonyt alakítsanak 
ki. A MÓL egészének működése a gyakor
latban országfiiggetlen, a központ elvileg 
működhetne akár Pozsonyban is. Bizonyos 
tevékenységeket középtávon célszerű lenne 
átvinni Szlovákiába a társasági adó, az szja 
és az áfa egyaránt 19 százalékos mértéke 
miatt. A cégvezető bízik abban, hogy 
2010-re több nemzet is saját nemzeti válla
latának fogja tekinteni a MOL-t, amely 
minden érintett országban társadalmi fele
lősséget vállal a környezetvédelem, a ter
mékminőség, a kultúra és a sport támogatá
sa területén. A MÓL az elmúlt öt évben 
Magyarország legnagyobb beruházójává 
vált, jelenlegi beruházásai meghaladják az 
évi 150 milliárd forintot, a TVK-nál hama
rosan befejeződő fejlesztés egyedül megha
ladja a 400 millió eurót. A MÓL tulajdono
si struktúrája az elmúlt években átalakult, 
ma már kizárólag pénzügyi befektetők a fő 
tulajdonosai, akik nem jártak rosszul azzal, 
hogy a MOL-ba fektettek. Az új stratégiáról 
szólva Hernádi Zsolt elmondja: a feldolgo
zás-kereskedelemben való terjeszkedés ko
ra lejárt, a régióban lezárult a petrolkémiai 
konszolidáció, amely a MÓL számára sike
res volt. A cég ma már bír akkora kockázat- 
viselő képességgel és szakértelemmel, ami 
lehetővé teszi a készletakvizíciókat is, és 
hasznos, ha a MÓL készletei arányban áll
nak a meglévő finomítói kapacitásokkal. 
Mindezek ellenére néhány évvel ezelőtt jó
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Az összehasonlításokban a pozitív 
irányban történő elmozdulás leginkább 
Franciaországban, Belgiumban és Spanyol- 
országban tapasztalható. A felmérésből és a 
kérdésekre adott válaszokból az európai la
kosság által a vegyipar elfogadása szignifi
kánsan nő, erősödött annak megértése, 
hogy a vegyipar fontos gazdasági szereplő,

döntés volt a jemeni és pakisztáni mező ki
vételével a többi kutatási projekt értékesíté
se, mert a nagyon erős kutatás-termelési ki
tettség mellett a cég nem tudott volna lépni 
a regionális akvizíciók területén -  mondja 
az elnök-vezérigazgató, aki a gázárakkal 
kapcsolatban kifejti: a szabályozók szerint 
nincs szükség azonnali gázáremelésre, bár 
lehet, hogy kevésbé lenne fájdalmas egy 
előrehozott emelés, ami időben széthúzná a 
drágulást. Egyébként a gázáremelés érin
tettjei javarészt azok a külföldi vállalatok, 
amelyeknek a tulajdonosai megszokták, 
hogy alkalmazkodniuk kell a világpiaci 
gázárakhoz. A lakosság terheinek csökken
tése érdekében egy éve működik a kompen
zációs mechanizmus. Ennek hibája, hogy 
nem rászorultsági alapon működik, így 
azok is kapnak támogatást, akiknél ez nem 
lenne cél. A MÓL tavaly augusztus óta 
megemelt bányajáradékot fizet be egy 
olyan alapba, amelyből a kormányzat támo
gatja a lakossági gázárakat. Idén a befize
tendő összeg mintegy 35 milliárd forintot 
tesz majd ki. A gázüzletág esetleges eladá
sával kapcsolatban Hernádi Zsolt hangsú
lyozza: a kínált összeg a legmeghatározóbb 
a döntésnél, de fontos a partner minősége, 
megbízhatósága, és az, hogy milyen mér
tékben teremt többletértéket a hazai gáz
szektor számára. A MÓL menedzsmentjé
nek filozófiája szerint amíg magasabb a 
jövedelmezőség, mint az iparági átlag, ad
dig a pénzt visszaforgatják a MOL-ba.

A MÓL Rt. a BÉT honlapján közölte: 
kezdeményezi részvényeinek bevezetését a 
varsói tőzsdére. A társaság kérelmet nyúj
tott be a lengyel tőzsdei felügyelethez, 
hogy regisztrálják nyilvános társaságként 
Lengyelországban, ez ugyanis előfeltétele 
a részvények bevezetésének a tőzsdére. 
A MÓL a BorsodChem után a második ma
gyar tőzsdei cég, amely kérelmezi részvé
nyeinek bevezetését Varsóban.

A MÓL Rt. főleg Oroszországra és a 
többi szovjet utódállamra összpontosítja 
kutatási és kitermelési tevékenységét, 
azonban Észak-Afrikára is koncentrál, el
sősorban az INA ottani tevékenysége miatt. 
A magyar olajvállalat stratégiai és fejlesz
tési igazgatója egy ausztriai befektetői ta
nácskozáson elmondta: a két cég együtt

és hogy jelentős hozzájárulása van az élet 
minőségének javulásához.

(Részlet a Magyar Vegyipar 2004. 9. 

számának 10-12. oldalán található 

közleményből)

működésének kiteljesedése után azokra a 
területekre is figyelhetnek, ahol az INA te
vékenykedik. Michel-Marc Delcommune 
szerint az INA aktív Szíriában és Egyip
tomban, illetve együtt érdeklődnek Líbia és 
Algéria iránt. Elképzelhető, hogy a MÓL 
egy-két éven belül kutatási engedélyt sze
rez Líbiában.

A Gazdasági Versenyhivatal megszün
tette a MÓL elleni megismételt eljárását, 
amelyben a hazai üzemanyag nagy- és kis
kereskedelmi árképzését vizsgálta. A szak
értői vizsgálat után most sem bizonyult 
megalapozottnak a Magyar Autóklub ezzel 
kapcsolatos bejelentése a gazdasági erőfö
lénnyel való visszaélésről. A MÓL árképzé
séről megállapították, hogy 1997 és 2000 
között a társaság magasabb áron adott el 
üzemanyagot, mint a költségei és a befekte
tett tőke elvárható hozama. Ez azonban ver
senyjogi szempontból nem kifogásolható.

A MÓL árfolyama több mint 4 százalé
kos eséssel reagált arra a hírre, mely szerint 
az OMV 10 százalékra növelte részesedé
sét a magyar olajcégben. Dávid Davies, az 
osztrák cég pénzügyi igazgatója szerint az 
osztalék és az esetleges későbbi értékesítés 
szempontjából egyaránt kedvezőbb adózás 
alá esik a tíz százalékot elérő MOL-befek- 
tetés. Az OMV mostantól önállóan köz
gyűlést hívhat össze, és kérdést vetethet fel 
a napirendre. Az OMV még nem hozott 
döntést MOL-befektetésével kapcsolatos 
hosszú távú terveiről -  tette hozzá a pénz
ügyi igazgató. A MÓL, az OMV és a PKN 
novemberben találkozót tervez, amelyen 
újra megvizsgálnák az együttműködési le
hetőségeket -  közölte a Reuters Igor 
Chalupecre, a lengyel cég új vezérigazga
tójára hivatkozva.

A Capital Group Companies Inc. érde
keltségébe tartozó Capital Research and 
Management Company, Capital Interna
tional Ltd. és Capital International Inc. 
együttes részvénybefolyásának mértéke a 
MÓL Rt.-ben 5 százalék fölé emelkedett, 
és 2004. szeptember 9-től együttes rész
vénybefolyásuk mértéke 5,28 százalék.

A 200 legnagyobb magyarországi vál
lalat tavalyi árbevétele 11,1 százalékos 
emelkedés után elérte a 17 200 milliárd fo
rintot, exportbevételük pedig 17 százalék
kal bővülve 6 690 milliárd forint lett -  de
rül ki a Figyelő Top 200-as listájából. 
Az összesített üzemi eredmény 950 milli-
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árd forintos összege 28 százalékos bővülést 
mutat. Az adózás előtti eredmény 868 mil
liárd forint lett, ami 7,5 százalékos növeke
dést takar. A lista élén a nettó árbevétel 
alapján továbbra is a MÓL Rt. hazánk leg
nagyobb vállalata.

Nem zárható ki, hogy szakmai befekte
tők is veszik a MOL-papírokat annak érde
kében, hogy jó pozícióba kerüljenek arra az 
időre, amikor lehetőség nyílik a magyar 
olajtársaság megszerzésére. A MÓL jelen
leg védett a felvásárlások ellen, az alapsza
bály ugyanis 10 százalékban maximálja 
egy részvényes szavazati jogát. Ez a korlá
tozás azonban az uniós csatlakozást köve
tően 5 évig áll fenn. Korábbi piaci híreszte
lések szerint a Jukosz, mint a MÓL kiemelt 
partnere, már szemet vetett a cégre, és ame
rikai alapokon keresztül jelentős részese
dést vásárolt magának. A Merrill Lynch 13 
ezer forintos árfolyama alapján érdemes 
vásárolni a MOL-papírokból.

BorsodChem Rt. (BC)

A céget bevezették a lengyel piacra. Ennek 
célja és oka, hogy a BC meghatározó szere
pet játszik itt. Másrészt vannak itt lehetséges 
akvizíciós célpontok is, mivel több lengyel 
vegyipari cég még állami tulajdonban van. A 
TDI gyártó Zachen 60 kt kapacitással pl. 
még állami tulajdonban van, amennyiben az 
állam az eladásról dönt, úgy a BC megvizs
gálja a lehetőséget. Nem elhanyagolható 
szempont, hogy a lengyel piac a legna
gyobb a régióban. A BC szerint minden 
esélye megvan, hogy bekerüljön a WIG 20 
indexbe. K o v á c s  F. L á s z ló  vezérigazgató 
szerint a varsói forgalom közelíteni fogja a 
budapestit.

A BC érdeklődik egyes beszállítóinak 
megvásárlása iránt, így célpontja lehet a 
lengyel Petrochemia Blachownia, amely a 
Ciech, a Zachem és az Anwil vegyipari cé
gek érdekeltségi körébe tartozik, és nem ki
zárt a román Oltchem, illetve a cseh 
Unipetrol leányvállalatának, a Spolanának 
a megvásárlása sem -  írja a lengyel Puls 
Biznesu gazdasági lap.

Sikeresen lezárult a BC által kibocsátott 
törzsrészvények és globális letéti igazolá
sok („GDR”) VCP Industrie Beteiligungen 
AG („VCPI”) és a CE Oil & Gas Beteili- 
gung und Verwaltung AG („CEOG”) általi 
értékesítése.

A Globális Részvényértékesítés során 
(a túljegyzési opció lehívását megelőzően) 
a társaság 47 700 000 darab részvényét si
került értékesíteni, mely értékpapírok ösz- 
szesen a társaság alaptőkéjének mintegy
62,6 százalékát teszik ki. Az értékesítési ár 
törzsrészvényenként 1 850 forint (32,89 
lengyel zloty), GDR-onként pedig 9,28 
USD volt (1 USD = 199,3795 forint árfo
lyamon). Minden egyes GDR egy törzs

részvényt testesít meg. A Globális Rész
vényértékesítés a társaság értékét mintegy 
140 932,63 millió forintban (570 millió 
EUR, 707 millió USD, 2,5 milliárd lengyel 
zloty) határozta meg. A teljes részvényérté
kesítés összértéke, a túljegyzési opció lehí
vása előtt, 88 245 millió forint (357 millió 
EUR, 443 millió USD, 1 568,86 millió len
gyel zloty) volt. A túljegyzési opció tárgya 
legfeljebb 4 000 000 törzsrészvény. A tár
saság törzsrészvényeinek mind a lengyelor
szági értékpapírpiacra, mind a varsói tőzs
dére történő bevezetése engedélyezésre 
került. A törzsrészvényekkel először előre
láthatólag 2004. október 8-án lehet keres
kedni a varsói tőzsdén. 2 320 000 új GDR 
került felvételre az Egyesült Királyság 
Értékpapír-hatósága hivatalos értékpapír- 
listájára (Official List o f the UK Listing 
Authority). E GDR-ok bevezetésre kerül
tek a londoni tőzsde kereskedési rendszeré
be. Az allokációt követően egyetlen vásárló 
sem szerzett a társaság által kibocsátott 
törzsrészvények 5%-át meghaladó részese
dést. A Globális Részvényértékesítésben 
elismert pénzügyi intézmények, így befek
tetési- és nyugdíjalapok, vagyonkezelő tár
saságok vettek részt. A lengyel befektetők 
részére 7 300 000 törzsrészvény került al
lokálásra, amely a teljes részvényértékesí
tés (túljegyzési opció lehívása előtti) össz
értékének 15,3%-át testesíti meg.

A Globális Részvényértékesítés ered
ményeként, a túljegyzési opció lehívása 
előtt a társaság részvényeinek mintegy 71 
százaléka került közkézre; a túljegyzési op
ció teljes lehívása esetén a közkézhányad 
77 százalékra emelkedhet.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi
nisztérium közlése szerint téves adat jelent 
meg a BC szennyezőanyag-kibocsátásáról 
az Európai Bizottság legnagyobb ipari 
szennyezőket megnevező listáján. A ma
gyar vegyipari vállalat felszíni vízi higany
kibocsátása mindössze századrésze a listán 
megjelentnek.

A BorsodChem Rt. története

A Milford négy éve jelentette be, hogy 
24,82 százalékos részesedést szerzett a ma
gyar vegyipari vállalatban. Ezzel megkez
dődött a harc a cég irányításáért, ami az 
orosz hátterű befektetői csoport sikerét 
hozta, és a megkötött kompromisszum ér
telmében a menedzsment a helyén marad
hatott. A VCP 2001-ben nyilvános vételi 
ajánlat keretében 60 százalékra növelte be
folyását a ВС-ben. Fél év alatt meghárom
szorozódott a BC ára a tőzsdén, így a 
PSZÁF is vizsgálódni kezdett. A felügyelet 
nemrégiben megállapította, hogy valós 
megbízások nélkül, egyre magasabb árszin
tű önkötésekkel drágultak a részvények, ki
merítve így a tisztességtelen árfolyam-be

folyásolás fogalmát. A 90 százalék feletti 
irányítás elérését sem éppen piackonform 
módon oldotta meg a VCP. A minimálisra 
csökkenő közkézhányad lehetővé tette a 
valós értéket meghaladó árfolyam fenntar
tását, és egy olcsónak tűnő értékesítés meg
szervezését. A kitűnő tőkepiaci klíma mel
lett a BC kiváló fundamentumokkal bír, 
főként a felszálló ágban lévő vegyipari cik
lus miatt. Szakmailag kifogástalan munkát 
végez a menedzsment, ami a beruházási po
litikában és a költséghatékonyság terén a 
leglátványosabb.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 
(RZB) mint hitelnyújtó és letéteményes, to
vábbá a CE Oil & Gas AG (CEOG) mint hi
telfelvevő és letevő között létrejött rész
vény-óvadéki szerződés alapján 2004. 
október 7-én a TVK Rt.-ben az RZB felté
telesen mintegy 15,4 százalékos befolyást 
szerzett. A  tényleges befolyásszerzés felté
tele, hagy az RZB és a CEOG között létre
jött vonatkozó hitelszerződés alapján a 
CEOG szerződésszegést kövessen e l a hi
telszerződés futamideje alatt, és az RZB él
jen a részvényóvadéki és a hitelszerződés
ben biztosított jogával.

Shell Hungary Rt.

A Shell Hungary Rt. új, speciális összetéte
lű gázolaj, a V-Power Diesel bevezetését 
jelentette be, az új terméktől a társaság a 
gázolaj forgalmának 5-10 százalékos bővü
lését várja.

A Shell Hungary éves forgalmának 
mintegy 35 százaléka a gázolaj -  tette hoz
zá a társaság kiskereskedelmi igazgatója. 
Az új terméket a Volkswagen támogatásá
val vezetik be a magyar piacra.

E r é n y i  B a lá z s  elmondta: a termék meg
felel az Európai Unióban 2005-ben beveze
tésre kerülő szabványoknak. Ezt a prémium 
gázolajat egyébként a németországi Go- 
dorfban lévő olajfinomítóból szállítják. 
Magas energiatartalma lehetővé teszi a mo
torokban rejlő teljesítménytartalék maxi
mális kihasználását.

A  Shell Hungary kiskereskedelmi üzlet
ágának első félévi teljesítménye megala
pozza azt, hogy az idei évre tervezett árbe
vételt és nyereséget elérjük -  válaszolta az 
MTI kérdésére E r é n y i  B a lá z s .

Májusban a társaság arról tájékoztatta 
az újságírókat, hogy a múlt évi 139 milliárd 
forint nettó árbevétel az idén a tervek sze
rint 20 százalékkal nő, míg a múlt évi 3,3 
milliárd forint adózott nyereség kevesebb 
mint 10 százalékkal emelkedik. K .G y .
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Szén-dioxidkvóta-kereskedelem Magyarországon A nemzeti kiosztási terv (NKT)

Bevezetés

2005. január elsejétől több vegyipari 
létesítmény arra fog kényszerülni, hogy 
működését szén-dioxid kvótákhoz (1 kvóta 
= 1 tonna szén-dioxid) kötötten végezze. 
Ezen egységek a 2004 novemberében be
nyújtandó kérelmek alapján meghatározott 
számú kvótában részesülnek 2005. február 
végéig, és a teljes 2005. évi kibocsátásnak 
megfelelő mennyiségű kvótát 2006. márci
us 31-éig validáltatva és lejelentve április 
30-áig be kell szolgáltatniuk. A kvótával 
nem fedezett kibocsátást kettős büntetéssel 
sújtják: egyrészt kvótánként 40 euró bünte
tést kell fizetni, másrészt a hiányzó meny- 
nyiségű kvótát pótlólag be kell szolgáltatni. 
A kvótákkal kereskedni lehet, az üzemelte
tők a feleslegeket eladhatják, és így mód 
nyílhat vásárlásra is.

Érintett egységeinkben tehát a szén-di
oxid gazdálkodási faktorrá válik.

A háttér

Az Európai Unió emisszió kereskedelmi 
irányelvét (2003/87/EK) az EU-tagorszá- 
gok Kiotói jegyzőkönyvben vállalt köte
lezettségei teljesítésére adták ki, és az idő
közben taggá vált országokra is kiterjed. 
A Kiotói jegyzőkönyvben az érintett orszá
gok azt vállalták, hogy 2008-2012-re (az öt 
év átlagában) üvegházi gáz kibocsátásukat 
meghatározott bázisévi szintről meghatáro
zott értékre állítják be. Üvegházi gázként 
hat gázféleséget jelölnek meg, ezek a szén
dioxid, a dinitrogén-oxid és a metán, vala
mint további három fluortartalmú gáz. 
Előbbi három érinti leginkább szakmánkat. 
Bázisévi szintként az Európai Unióban és 
Szlovákiában az 1990. évi üvegházi gáz ki
bocsátást fogadták el, míg Magyarorszá
gon az 1985-1987. évi átlagkibocsátást 
(mint történelmi csúcsot). AzEU-15 egy
ségesen („buborékként”) és Szlovákia 
8%-os, Magyarország pedig 6%-os kibo
csátáscsökkentést vállalt a célidőszakra a 
bázisidőszaki szinthez képest.

A kiotói vállalások teljesítésének segí
tésére a Kiotói jegyzőkönyv rugalmassági 
mechanizmusokat fogalmaz meg, ezek 
egyike az emissziókereskedelem, amit az 
EU a korábban említett irányelvben szabá
lyozott. Az irányelv a 2005-2007-es idő
szakra csak a szén-dioxidra és csak a legna
gyobb kibocsátókra terjed ki. A leg
nagyobb kibocsátók közé sorolják egyebek 
között a 20 MW feletti teljesítményű égető
műveket (néhány kivétellel) és a kőolaj-fi
nomítókat is. Az égetőmű kategóriát tágan

mkl

értelmezik, nem csupán a hő- és villamos
energia-termelő létesítmények, hanem a 
mechanikai energiát szolgáltató földgáz- 
meghajtású kompresszorok is ide sorolan
dók. A 20 MW teljesítményhatárt az adott 
telephelyre kumuláltan kell érteni, vagyis 
ha az adott telephelyen egyetlen égetőmű 
egyedi teljesítménye sem haladja meg a 20 
MW-ot, ám összesített teljesítményük an
nál nagyobb, akkor a telephely az emisz- 
sziókereskedelmi irányelv hatálya alá tar
tozónak minősíttetik.

A hazai jogalkotás

2004-ben várható a k ib o c s á tá s - k e r e s k e d e l 

m i  tö r v é n y  elkészülése, amely a tárgyi, sze
mélyi háttérrel, az engedélyezéssel, moni- 
toringgal, jelentéssel és hitelesítéssel, a 
kiosztással és a kvóták érvényességével, 
valamint a kereskedés alapvető szabályai
val foglalkozik. Ugyancsak tartalmazza a 
projektalapú mechanizmusok (együttes 
megvalósítás és tiszta fejlesztési mechaniz
mus) rendjét, az ezekből származó kvóták 
átváltását, a hatósági engedélyezési, kiosz
tási és kvótaforgalmi jegyzék előírásait, to
vábbá a felhatalmazásokat.

2004 szeptemberében jelent meg az 
„ e g y e s  lé te s í tm é n y e k  ü v e g h á z h a tá s ú  g á z k i 

b o c s á tá s n a k  e n g e d é ly e z é s é r ő l ,  n y o m o n  k ö 
v e té s é r ő l  é s  j e l e n t é s é r ő l "  szóló kormány- 
rendelet, amelynek tárgya a kibocsátási 
engedélyezés, a nemzeti kiosztási terv, az 
allokációs adatgyűjtés, vm. a monitoring és 
reporting alapvető szabályai. A november 
közepéig benyújtandó engedélykérelem
mel a monitoringképességet is igazolni 
kell. A késlekedőket büntetik. Az engedé
lyező hatóság az OKTVF, a másodfokú ha
tóság a hírek szerint KvVM.

Az üzemeltető feladatai: engedélykére
lem, kibocsátás monitorozás, éves hitelesí
tett jelentés benyújtása (március 31-ig), és 
a kvóták visszaadása (április 30-ig). Az en
gedélykérelem elmulasztása meglevő léte
sítmények esetén bírsággal és csökkentett 
allokációval jár. A jelentéstétel, az enge
délyszerű működés és a változásbejelentési 
kötelezettség nem teljesítése pedig bírság, 
ismételt esetben tevékenység-korlátozás, 
felfüggesztés, engedély-visszavonás jog
következményekkel jár.

A kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
szabályozását n é h á n y  m in i s z t e r i  r e n d e le t  
egészíti majd ki, ezek a hitelesítési szabá
lyokról (KvVM), a felügyeleti és egyéb dí
jakról (KvVM-PM) és az árverés szabályo
zásáról szólnak (PM-KvVM), megjelené
séről nincs hír.

A magyar jogalkotás az EU-25-ben négy 
másik tagállam mellett szeptember végéig 
még nem nyújtotta be az Európai Bizott
ságnak n e m z e t i  k v ó ta k io s z tá s i  te r v é t .  

Az október közepén véglegesített nemzeti 
kvótakiosztási terv a jelek szerint az érin
tett vállalatok zömére fájdalmas terheket ró 
majd, minthogy az adatok szerint kevesebb 
kvótát kaphatnak, mint amennyire saját 
számításaik szerint szükségük lenne. 
A kvótakiosztási elképzeléseket és a szabá
lyozási elképzeléseket a hazai jogalkotók, a 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Mi
nisztérium, valamint a Gazdasági és Közle
kedési Minisztérium „társadalmi vitára” 
bocsátották. A magyarországi konzultáció 
számos résztvevője szerint a megküldött 
szakmai észrevételeket a jogalkotók nem 
vezették át, és nem is reflektáltak azokra, 
holott az EU-irányelv előírásai szerint 
-  legalábbis a nemzeti kiosztási tervhez -  
küldött észrevételeket a tagországok ponto
san kötelesek számba venni („taking due 
account o f comments from the public”).

Az október közepén ismert elképzelé
sek szerint az allokált értékek 2%-át tarta
lékként visszatartják egy központi alapban, 
amelyből az új belépők részesedhetnek az 
üzembehelyezés sorrendjében. Új belépő
nek minősül a névleges kapacitás 10%-ot 
meghaladó bővítése, továbbá bizonyos 
esetben a 10%-ot meghaladó kibocsátás
növekmény okozója (ez utóbbi nem vilá
gos, tisztázandó). Emellett az allokált volu
menekből további 2,5%-ot visszatartanak, 
ezt aukciókon értékesítik. További 0,6%-ot 
a korai akciók elismerésére fordítanak. 
A tervezet szerint többletigény esetén a je
lentkezőknek azonos arányban osztják ki a 
megmaradt mennyiséget.

Nincs banking, vagyis a 2007-ben meg
maradó kvóta nem vihető át a 2008- 
2012-es következő kereskedési időszakra. 
A tárgyév február 28-ig allokálják (a rele
váns üzemeltetői számlára) a 2005-2007-re 
kiosztott összmennyiség 1/3-át. Ezért -  
egyes vélemények szerint -  2006-2007-ben 
a beszolgáltatáshoz felhasználható az adott 
évre kapott kvóta is. Kvótát vásárlással, 
örökléssel a leálló létesítményektől és az új 
belépők tartalékából lehet szerezni.

A regiszter-szabályozás

EU-szinten központi tranzakciós tár, nemze
ti szinten nemzeti regiszter (jegyzékfelelős
sel, illetékes hatóság megnevezésével) lesz. 
A kvóta egyértelműen meghatározható 
elektronikus egység, egyedi sorozatazonosí
tó kóddal. A regiszter rögzíti a kvóta mozgá
sát, ellenőrzi a tranzakciók megfelelőségét
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és információt szolgáltat. Minden tagállam 
azonos szerkezetű és formátumú regiszter
rel fog rendelkezni. A felhasználók webes 
felületen keresztül, felhasználói név és jel
szó beírása után jutnak hozzá saját adat
bázisukhoz (és esetleg korlátozottan 
másokéhoz). Az adatokat 15 évig archi
válják.

A más rugalmassági (fejlesztési) me
chanizmusokból származó kvóta csak meg
felelési céllal használható, vagyis kereske
dési céllal nem (ez azonban áthidalható 
korlátozás). 2005-től lehet használni a tisz
ta fejlesztési mechanizmusból származó 
kvótát: ez esetben a magyar cég egy fejlődő 
országban szén-dioxid-kibocsátás csökken

tő projektet finanszíroz, és a megtakarítás
ként jelentkező szén-dioxid egy részét álla
mi kötelezettségvállalás mellett megkapja, 
és saját kvótaleadási kötelezettségeként el
számolhatja.

R L

Európai munkavédelmi hét 2004

Az Európai Tanács rendeletével 1964-ben 
létrehozott Európai Munkavédelmi Ügy
nökség (EMÜ) ('http://europa.osha.eu.intt 
egyik feladata a munkahelyi egészséggel és 
biztonsággal kapcsolatos hasznos informá
ciók szolgáltatása. Ismeretbővítő informá
ciós programjai keretében néhány éve szer
vez -  rendszerint októberben -  Európai 
munkavédelmi hetet, amikor az általános 
munkavédelmi témákon túl egy-egy speci
ális területet részletesebben tárgyalnak. 
Ilyen kiemelt problémák 2003-ban a veszé
lyes anyagok, 2004-ben az építőipar és
2005-ben a zaj.

Az EMÜ az egyes tagállamokkal a fó
kuszpontokon keresztül tart kapcsolatot, ha
zánk kijelölt fókuszpontja az Országos 
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügye
lőség (OMMF) ( www.munkavedelem.hul. 
Az OMMF feladatai sorában az Európai 
munkavédelmi hét alkalmából kiadványo
kat jelentet meg, és rendezvényeket szervez.

Az Európai hét keretében 2004. szep

tember-októberben három, kiállítással 
egybekötött regionális munkavédelmi fó
rumot tartottak Győrött, Százhalombattán 
és Debrecenben, amit október 19-én Buda
pesten, a MÁV Rt. kongresszusi termében 
országos konferencia követett 320 fő 
részvételével. Az ingyenes részvételű kon
ferencián F ő c z e  L a jo s  elnöklése mellett 
először B é k é s  A n d r á s n a k , az OMMF elnö
kének értékelése hangzott el a munkavéde
lem hazai és európai helyzetéről. G á d o r  

J á n o s ,  az OMMF főosztályvezetője az 
EMÜ és Magyarország együttműködését 
ismertette. Ezután F in n  S h e y e ,  az EMÜ 
képviselője az EMÜ jelentőségét és tevé
kenységét méltatta az európai munkavéde
lem koordinálásában. M o ln á r  K o r n é l ia , az 
országos tiszti főorvos helyettese a munka- 
egészségügy harmonizált jogszabályi rend
szerét mutatta be. Ebéd után B o r h id i  G á b o r  
és N o s z tr a i  J u d i t , az Országos Munkavé
delmi Bizottság (OMB) munkavállalói és 
munkáltatói oldalának ügyvivői a munka

védelmi érdekképviseletről, az érdek- 
egyeztetésről és a munkáltatók feladatairól 
beszéltek. A konferenciát a következő na
pon, október 20-án a Vegyipar Házában a 
Munkavédelmi Hét programjához szorosan 
nem kapcsolódó gyakorlatok, bemutatók 
követték. Először P é te r fy  L a jo s , az OMB 
munkavállalói oldal szakértője tartott is
mertetőt a paritásos testületek megalakítá
sáról, amit konzultáció és vita követett. 
Egy építőipari témájú előadást és konzultá
ciót követően G á llá  S á n d o r , az OMMF fő
tanácsosa a munkavédelmi felügyelőség el
várásairól és tapasztalatairól beszélt a 
megtörtént balesetek kapcsán. Végül 
G y im e s i  J ó z s e f  munkabiztonsági szakértő a 
kockázatértékelés új követelményeit is
mertette.

Az idei speciális témához illeszkedve 
az Európai Unió 25 tagországában a helyes 
munkavédelmi gyakorlat az építőiparban 
témában pályázatot hirdettek (tagországon
ként egy-egy anyagot továbbíthatnak), 
amelynek eredményhirdetését november 
22-én tartják.

P é te r fy  L a jo s

EGYETEMI HÍREK

M a g y a r  S z a b o lc s ,  a Veszprémi Egyetem 
másodéves PhD hallgatója a 7th Confe
rence on „Process integration, modelling 
and optimisation for energy saving and pol
lution reduction” (PRES 04) elnevezésű 
konferencián a S. M a g y a r , J . H á n c s o k , D . 

K a l ló ,  A . L e n g y e l :  „ I n v e s t i g a t io n  o f  th e

p r o d u c t io n  o f  e n g in e  g a s o l i n e  b l e n d in g  

c o m p o n e n t  w ith  r e d u c e d  su lfu r , o le f in  a n d  
a r o m a t ic  c o n t e n t ” ( C s ö k k e n te t t  k é n - ,  

o le f in -  é s  a r o m á s ta r ta lm ú  m o to r b e n z in  

k e v e r ő k o m p o n e n s  g y á r tá s á n a k  v iz s g á la ta )  

című előadással a fiatal előadók kategóriá
jában első helyezést ért el. A konferenciát

Prágában, 2004. augusztus 22-26. között 
rendezték, amelyen több mint 70 ország 
előadói ismertették újabb tudományos 
eredményeiket. Az előadás magyar nyelvű 
változatát egy későbbi számban közöljük.

Gratulálunk.

Környezetvédelmi Ankét a Veszprémi Egyetemen
(Veszprém, 2004. szeptember 3-4.)

A Veszprémi Egyetem posztgraduális kör
nyezetvédelmi szakmémökképzése megin
dulásának 30. évfordulója alkalmából az 
egyetem aulájában a Veszprémi Egyetem a 
Magyar Professzorok Világtanácsával és a 
Magyar Kémikusok Egyesületével együtt
működve környezetvédelmi ankétot tartott. 
Ezen alkalomból kitüntető oklevelet és em
lékgyűrűt adtak át azon professzoroknak,

akik az elmúlt időszakban az egyes környe
zetvédelmi témakörben oktatott tárgyak 
előadójaként nagyban hozzájárultak e kép
zési forma sikeréhez.

A posztgraduális környezetvédelmi 
szak előkészítése B e r e c z  E n d r e  (Miskolci 
Egyetem), néhai P é c h y  L á s z ló  (Veszprémi 
Egyetem) és S z e b é n y i  Im r e  (BME) együtt
működésével 1973-ban kezdődött meg. Né

hai P é c h y  L á s z ló , továbbképzési rektorhe
lyettes a szervezési feladatok ellátására az 
Ásványolaj- és Széntechnológia Tanszéken 
S á g i  M ih á ly  (1973-1978), majd S c h u l th e -  

i s z  Z o l tá n  (1978-) adjunktust bízta meg. 
Az egyes tantárgyak gondozására -  a 
veszprémi előadók mellett -  a budapesti, 
miskolci, keszthelyi, debreceni és a szegedi 
egyetem, valamint országos szervek repre
zentánsait sikerült megnyerni, biztosítva a 
képzés interdiszciplináris színvonalát. 
A képzés 1991-től R é d e y  Á k o s  egyetemi ta
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nár irányításával a Környezetmérnöki és 
Kémiai Technológia Tanszéken folyik.

Az 1974. tavaszán induló első évfo
lyamra száznyolcvan felvételi kérelem ér
kezett. 1984-ben és 1986-ban a Miskolci 
Egyetemmel közös évfolyamok indultak. 
A végzettek kétharmada műszaki előkép
zettségű, sokan érkeztek a pedagóguspálya 
különböző ágazataiból, az állam- és köz- 
igazgatásból és a humán szféra egyéb terü
leteiről, jelezve, hogy a környezetvédelem 
nem kizárólag műszaki feladat. A hölgyek 
részaránya a kezdeti 24%-ról fokozatosan 
30, majd mára 40%-ra növekedett. Ennek 
oka egyrészt a műszaki ágazatokban is 
megfigyelhető női emancipáció, másrészt 
az a miniszteri rendelet, mely a gyermek- 
gondozási segélyeken lévő diplomás kis
mamák számára lehetővé teszi a másoddip
loma költségtérítés-mentes megszerzését.

A Magyar Professzorok Világtanácsa, 
K e c s k é s  M ih á ly  elnök vezetésével a szóban 
forgó környezetvédelmi ankéton kívül szá
mos találkozót szervezett és szervez külön
böző tudományterületeken. A szeptemberi 
találkozón S z e b é n y i  Im r e  „A magyar felső- 
oktatás kihívásai a környezet-természetvé
delemben” című előadását -  az előadó kül
földi tartózkodása miatt -  S z é c h y  G á b o r  

tartotta meg. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével M ik ló s  L á s z ló , a Szlovák Köz
társaság környezetvédelmi minisztere, és 
jelen volt több neves hazai és külföldi egye
temi professzor is Budapestről, Debrecen
ből, Sopronból, Gödöllőről, Pécsről, Újvi
dékről, Kolozsvárról és Svájcból. Az ankét 
témái voltak egyebek között: a magyar fel
sőoktatás és tudományos kutatás soron levő 
feladatai a környezet- és természetvédelem 
terén, a bioszférába bekerülő, élőszerveze

tekre nézve idegen (xenogén) anyagok és 
kölcsönhatásaik felmérése, újraértékelése, 
valamint a környezet- és természetvédelem 
új kihívásai és feladatai Magyarországon az 
EU-csatlakozás tükrében. Ezen túlmenően 
a professzorok ajánlásokat fogalmaztak 
meg a kormány számára. A munkacsopor
tok javasolták az emberi környezetben, a 
háztartásban és élelmiszeriparban előfor
duló termékek szintetikus anyagainak toxi
kológiai felülvizsgálatát, valamint célsze
rűnek és szükségesnek ítélték új bioana
litikai módszerek fejlesztésének ösztönzé
sét és fokozott támogatását.

Az ankét mottója kifejezte célját: „A 
környezet (természet) védelme, oktatása és 
kutatása a bármilyen szakterületen és bárhol 
működő magyar professzor kötelessége.”

O tr o k  G y ö r g y n é  -  P a n g e r  É v a

Sfe«nle... Sjemte... Sjevnle
Mit együnk?

J . S ta n le y , a Trinity College (Oxfordi Egye
tem, UK) biokémiai előadója szerint az ét
kezési idők egyre rövidülnek, a gyorsan el
készíthető, jó  adag vitamint és ásványi 
anyagot tartalmazó könnyű szendvicsek 
azonban segíthetnek a napi teljesítmény 
fenntartásában. Állítása szerint magos ke
nyeres csirke tikka massala és a mangó 
salsa szendvicsek délidőben segítenek a fi
gyelem fokozásában. A csirke proteinjei 
neurotranszmittereket képeznek az agyban, 
így ébren tartják a személyt, míg a szend

vicsben levő vitaminok és ásványi anyagok 
a fáradtság legyőzésében segítenek. Test- 
gyakorlás előtt mogyoró vajas magos ke
nyér és alma fogyasztását ajánlja annak 
alacsony cukorvérségi indexe miatt, így le
hetővé téve az energiafelszabadítást. A ne
héz éjszakák utáni reggelekre csokoládés 
és banános pirítóst javasol, mert ez gyors 
cukor- és ásványianyag-felszivódást okoz, 
és segíti a vércukorszintek helyreállítását.

Munka utáni energiapótláshoz füge, 
méz, narancs és ricotta sajt fogyasztható 
vékony fehér kenyérrel. A komoly stressz
helyzetben dolgozó menedzsereknek a ha

gyományosabb füstölt pulykás és sajtkré- 
mes szendvicset javasolja vacsorára, mert 
ez jó alvást biztosíthat. A pulykában levő 
triptofán aminosav szerotonint szabadít fel 
az agyban, amely a természetesen előfor
duló és a depresszió kezelésében alkalma
zott, elégedettséget okozó hormon. A sajt
krém kalciumot és B 12-vitamint is tar
talmaz, amely az alvásrendet szabályozó 
neurotranszmittereket termeli.

fhttp://edition.cnn.com/2004/BUSINESS/
10/ 12)

R L

2005

M AGYAR K ÉM IK USO K  LAPJA -  SZERK ESZTŐ SÉG  ÉS SZERK ESZTŐ BIZO TTSÁG

mkl430 2004. 59. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM



Syqe&ületc élet
MKE HÍREK

Jegyzőkönyv az MKE IB 2004. szeptember 20-i üléséről

Jelen vannak: A n d r o s i t s  B e á ta , B a k o s  J ó 

z s e f ,  K a la u s  G yö rg y , K á lm á n  A la jo s ,  K is s  

T a m á s, K o v á c s  A tt i la ,  K ö r tv é ly e s s y  G yu la ,  

V elkey  L á s z ló ,  Z á r a y  G y u la , IB-tagok, B ír ó  

G é za , a Felügyelő Bizottság elnöke, vala
mint I g a z  S a r o lta , mint a KÖKEL felelős 
szerkesztője és az Irinyi Versenybizottság 
elnöke.

Kimentette magát: B a n a i  E n d r e , H e r -  

m e c z  I s tv á n , L ip ta y  G yö rg y , T ö m p e  P é ter , 

IB-tagok.
Napirend előtt a főtitkár felolvasta Vod- 

n á r  J á n o s  MKE tag levelét, aki nagyon 
kedvesen és költőien köszönte meg az 
MKE vezetőségének, hogy felköszöntötte 
75. éves születésnapján.

1 7 /2 0 0 4 . h a tá r o z a t:  mivel a tagok köré
ben ez a felköszöntési akció igen pozitív 
visszajelzést kapott, rendszeresek a köszö
nőlevelek, az IB dicséretben részesíti az ak
ció kezdeményezőjét és szervezőjét, A n d 

r o s i ts  B e á ta  ügyvezető igazgatót.

1. B e s z á m o ló  a  h a tá r o z a to k  v é g r e h a j tá s á 

r ó l  é s  a  t i tk á r s á g  n y á r i  t e v é k e n y s é g é r ő l

A n d r o s i t s  B e á ta  részletes ismertetése alap
ján megállapítható volt, hogy

-  két határozat teljesítése maradt még 
el, a 16/2004, az oktatási ankét őszi szerve
zéséről és a 14/2004-es az elnöki levélről, 
melyben a nagyvállalatok vezetőit arra ké
ri, hogy az új belépőknek az MKE anyagát 
adják át;

-  az MKE gazdasági helyzete az au
gusztusig terjedő adatok alapján stabil. 
A nyereség egyelőre elmarad a tervezettől, 
mert több támogatásra még nem érkezett 
döntés, ill. nem készült el az elszámolás;

-  ezek közül kiemelten fontos, hogy az 
ECM-22 Krisztallográfiai konferencia el
számolása a külső szervezővel mielőbb tör
ténjék meg;

-  kiemelkedően jól sikerült az idei Ve
gyészkonferencia, amelyért az IB köszöne
tét fejezi ki a szervezőknek.

1 8 /2 0 0 4 . s z . h a tá r o z a t:  Össze kell állí
tani az ECM-22 konferencia szervezési ta
pasztalatait és a vonatkozó gazdasági ada
tokat. A cél, hogy az összeállítás alapján az 
IB véleményt tudjon mondani a külső szer- 
vezéses megoldás szükségességéről és ha
tékonyságáról. Felelős: A n d r o s i t s  B e á ta  és 
a konferencia elnöke. Határidő: a decembe
ri IB-ülés.

2. A  K Ö K E L  é s  a z  I r in y i - v e r s e n y

I g a z  S a r o l ta  az Irinyi-versennyel kapcso
latban elmondta, hogy az első alkalomra 
való tekintettel volt bennük megilletődött- 
ség, de a Szegedi Egyetem és a titkársági 
aktivisták odaadó segítsége következtében 
minden nagyobb zökkenő nélkül sikerült a 
verseny szervezése. Kérdésekre válaszolva 
kiemelte, hogy a színvonal évek óta válto
zatlanul magas, a részvételben nem volt 
érezhető semmilyen elhatárolódás és, hogy 
a 2004-2005-ös versenyre megjelent a 
Közlönyben a versenykiírás. Sok tapaszta
latot szereztek, melyeken okulva a követ
kező alkalommal még simább, színvonalas 
versenyt kívánnak rendezni.

Az IB újra megerősítette, hogy nagyra 
értékeli és támogatja mind a KÖKEL szer
kesztésében, mint az Irinyi-verseny szer
vezésében az érdekeltek kiemelkedő mun
káját.

I g a z  S a r o l ta  bejelentette, hogy a Nem
zetközi Diákolimpia szervezői a tervezett 
2008 helyett lehet, hogy 2007-ben hozzák 
Budapestre a Diákolimpiát. M a g y a r fa l v i  

G á b o r r a l , a diákok felkészítésében évek 
óta oroszlánrészt vállaló egyetemi oktató
val egyetértésben szeretnék, ha az MKE 
Kémiatanári Szakosztálya ebben aktív sze

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL
Membrántechnikai konferencia
(Budapest, 2004. szeptember 2.)

A MTESZ székházban, a Magyar Kémiku
sok Egyesülete közreműködésével szer
vezte meg idén a Membrántechnikai Szak
osztály hazai seregszemléjét. Az egynapos

rendezvényen a délelőtti szekció során „A 

m e m b r á n te c h n ik a  k o m p le x  a lk a lm a z á s a  ú j  

é le lm is z e r - te c h n o ló g iá k b a n  "  című NKFP 
projektet mutatták be a konzorcium tagjai,

repet játszana. Az IB ezt nagy örömmel üd
vözölte, tekintettel arra, hogy 2007-ben az 
MKE fennállásának 100 éves évfordulóját 
is ünnepli.

1 9 /2 0 0 4 . h a tá r o z a t:  az IB médiamora
tóriumot rendel el. Kér minden tagtársat, 
hogy tartózkodjék minden olyan megnyi
latkozástól, mely az Általános és Középis
kolai Kémia Lapok kiadásával foglalkozó 
kollégákat irritálhatja.

3. A z  e g y e s ü le t  in te r n e te s  m e g je le n é s e

K ö r tv é ly e s s y  G y u la  szóbeli előterjesztésé
ben utalt az IB-tagok által jóváhagyott, áp
rilisi tervezetre. A változások végrehajtása 
három menetben történik. Nyáron átkerült 
és megújult a honlap egy olyan web szer
verre, mely már igen magas szintű adatbá
zis-kezelői funkciókat tesz lehetővé. N o
vemberre véglegesen elkészül az az 
internetes adatbázis, melynek segítségével 
a tagok egyrészt folyamatosan megújíthat
ják adataikat, másrészt lehetőséget ad szá
mukra -  amennyiben kívánják - ,  hogy 
személyes szakmai képességeikkel megje
lenhessenek több nyelven az MKE honlap
ján, és így megismertethessék magukat a 
világgal. Az adatmódosítás, az adatokhoz 
való hozzáférés gondosan kialakított sze
mélyes kóddal való bejelentkezéshez lesz 
kötve, a személyiségi jogok védelmében.

A harmadik fázisban elindul az inter
netes Kémikus Fórum. Itt is a bejelentkezé
si kóddal léphetnek be a kémikusok, indít
hatnak új témát, illetve szólhatnak hozzá a 
futó témákhoz. A cél az, hogy a napi aktuá
lis kémikus problémáktól (vegyipari balese
tek, új rendeletek) az általános érdeklődésre 
számot tartó témákig (oktatás, EBKM té
mák) mindenről eszmét cserélhessünk.

A legközelebbi IB-ülés 2004. október 
18-án 15:30-kor lesz.

A jegyzőkönyvet készítette: 
K ö r tv é ly e s s y  G y u la

H o d ú r  C e c í lia  elnöklete mellett. Elsőként 
B é k á s s y n é  M o ln á r  E r ik a , konzorciumveze
tő (Corvinus Egyetem, Budapest) adott át
tekintést a projekt és a konzorcium céljai
ról, őt H o d ú r  C e c í l ia  (Szegedi 
Tudományegyetem) követte, aki a paradi
csomlé sűrítési eredményeiről számolt be.
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A kávészünet előtt K o r o k n a i  B a lá z s  

(Veszprémi Egyetem) előadása hangzott el 
a membrán desztillációval történő gyü
mölcslé-koncentrálásról .

A kávészünet után V a ta i G y u la  

(Corvinus Egyetem, Budapest) először a 
mustsűrítmény előállításáról, majd a vörös
borból készíthető értékes termékekről tar
totta két egymást követő előadását. Végül 
pedig B é la f in é  B a k ó  K a ta l in  (Veszprémi 
Egyetem) mutatta be az enzimek és memb
ránok felhasználásával történő almalégyár- 
tás vizsgálatánál -  a projekt keretében -  
nyert kísérletei eredményeket.

Az ebédszünetben kapott meleg ételek 
elfogyasztása mellett mód nyílt egyrészt 
szakmai eszmecserére a résztvevők között, 
másrészt a teremben kiállított poszterek

megtekintésére. A poszterek igen változa
tos témájúak voltak mind a membrán sze
parációs műveletet, mind az alkalmazási 
területet tekintve. A műveletek között elő
fordult nanoszűrés, ultraszűrés, gázszepa
ráció pervaporáció, míg az alkalmazások az 
ivóvízkezeléstől a környezetvédelmi témá
kon keresztül az élelmiszer-ipari felhaszná
lásokig nyúlt.

Az ebédszünetet követően V a ta i G y u la  

vette át az elnöki teendőket, s első előadó
ként N a g y  E n d r e  (Veszprémi Egyetem) tag
lalta a membránon keresztül történő anyag
átadás kérdéseit. Ezt követően N e m e s tó th y  

N á n d o r  (Veszprémi Egyetem) a membrán 
bioreaktorban megvalósítható keményítő 
hidrolízisről, míg S z a b ó  P é te r n é  (Veszpré
mi Egyetem) az alginit lúgos extrakt

membránnal való frakcionálásról beszélt. 
A délutáni szekció utolsó előadója K o h lh e b  

R ó b e r t  (UWATECH Kft., Budapest) volt, 
aki az élelmiszer-ipari szennyvizek feldol
gozási, kezelési lehetőségeit mutatta be.

A konferenciát követő rövid, szűk körű 
értékelés szerint összességében egy érté
kes, hasznos rendezvényt sikerült szervez
ni, ahol -  bár a résztvevők száma kevesebb 
volt a vártnál (mintegy 25 fő) -  de a szak
mai színvonal igen magas volt, és számos 
ipari szakember is jelenlétével tisztelte meg 
az eseményt. Az is kiderült, hogy az efféle 
hazai konferenciákra szükség van, hiszen 
jó lehetőséget teremt a fiatalok bemutatko
zására, s egymás projektjeinek megismeré
sére.

B é la f in é  B a k ó  K a ta l in

A Lengyel Kémikusok Egyesülete
(Wroclaw, 2004. szeptember 12-17.)

Hagyomány már, hogy a lengyel kémiku
sok meghívják a társegyesületek képviselő
it évi vegyészkonferenciájukra. Alkalom ez 
tárgyalásokra, kapcsolatépítésre, vagy akár 
előadások tartására. A wroclawi esem é
nyen most rekord számú külföldi meghí
vott vett részt, Oroszországból, Németor
szágból, Ausztriából, Csehországból, 
Szlovákiából és mint minden évben, Ma
gyarországról is. Az adott országot k é p v i-

XLVII. vegyészkonferenciája

s e lő  elnökök, főtitkárok mellett szép szám
mal jöttek olyan kísérők, akik előadást tar
tottak, vagy posztert állítottak ki. Talán 
ezért is lehetett a programban a 10%-ot is 
elérő angol nyelvű megnyilvánulást találni, 
bár az előadók neve alapján ezek között 
szép számban voltak a lengyelek.

Wroclaw csodálatosan szép régi épüle
tei és templomai mellett a szervezők fényes 
szociális programmal is szolgáltak: két fo

gadás és egy dél-amerikai hangulatú kon
cert tette teljessé a szakmai élményt.

A megnyitón minden küldött szót ka
pott. Természetesen az EU-csatlakozás, a 
lengyelek aktivitása és az együttműködés 
volt a tárgya a rövid üdvözlő szavaimnak. 
Sajnos nem hivatkozhattam arra, amire a 
szlovák küldött, hogy őket anyanyelvükön 
is megérti a szép számú hallgatóság, de az 
ajándékként vitt szép metszett üvegedény 
nálam is kiváltotta a jelenlévők tapsát.

K . Gy.

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL
Műanyag és Gumi

(41. évfolyam, 9. szám, 2004. szeptember) 
G y im e s i  G y ö r g y n é :  A  fröccsöntés hely

zete Magyarországon 2003-ban
L á s z ló  P é te r :  Teach Line® -  oktatásban 

jeles II.
Szárazjég -  új lehetőségek a felülettisz

tításban
F á ik  G y ö r g y  -  L á s z ló  G y ö r g y  -  K o v á c s  

J ó z s e f  G á b o r  -  T ó th  K r is z t iá n :  Fejlesztési 
eredmények a Rapid Tooling területén 

D e m e te r  I s tv á n :  Wittmann berendezé
sek -  Internetkapcsolatban

Fejlesztések első kézből: az Arburg új 
Allrounder típussal mutatkozik be a „K” 
vásáron

M a c s k á s i  L e v e n te :  A  düsseldorfi K 
2004 előkészületei III. A Krauss-Maffei 
Kunststofftechnik GmbH sajtókonferenci
ája

Műanyag és Gumi
(41. évfolyam, 10. szám, 2004. október) 

M a c s k á s i  L e v e n te :  K 2004: jövőkép -  
innováció -  üzlet I.

N e m e s  S á n d o r :  Műanyaggyártó cégek 
néhány üzleti adata

mkl

K o h l  h e p p , K la u s s :  Gazdasági fejlődés a 
high-tech műanyagok piacán

M a c s k á s i  L e v e n te :  A  düsseldorfi K 
2004 előkészületei IV. „Híd a jövőbe” -  
A Ticona sajtókonferenciája

B á n h e g y i  G y ö r g y :  Polimerek az optikai 
távközlésben I. Passzív komponensek

Membrántechnika
(8. évfolyam, 3. szám, 2004. szeptember) 

K o r o k n a i  B a lá z s :  A  membrános műve
letek szerepe a visegrádi országok vízgaz
dálkodásának fejlesztésében

Membrántechnikai Konferencia 
CHISA ’04 
Hírek, tallózó
Közelgő membrános konferenciák, 

kurzusok

Középiskolai Kémiai Lapok
(31. évfolyam, 4. szám, 2004. szeptember) 

K a ly d i  G y ö r g y :  Preysz Mór 
R ó k a  A n d r á s :  Hogyan „lélegzik” a 

gyertya? A folyamatok „anatómiája”, 
avagy egymásra épülése 

R ó k a  A n d r á s :  „Miért?”

I g a z  S a r o l ta :  Feladatok kezdőknek
M a g y a r fa l v i  G á b o r :  Feladatok hala

dóknak
S z a b ó  A n d r á s :  Optikai izoméria
Kémia idegen nyelven
Hevesy György országos általános is

kolai kémiaverseny, döntő, Eger, 2004.
Irinyi János Országos Középiskolai Ké

miaverseny
M a g y a r f a l v i  G á b o r :  Beszámoló a 

XXXVI. Nemzetközi Kémiai Diákolimpiá
ról

D o b ó n é  T a ra i É v a :  Oldódás -  ahogy a 
gyerekek látják

T ó th  Z o l tá n :  A  konstruktivista pedagó
gia lehetőségei a kémia tanításában

K o v á c s á é  C s á n y i  C s i l la :  A  kétszintű 
érettségiről

K o v á c s n é  C s á n y i  C s il la :  Pécsett meg
rendezték a XXI. Kémiatanári Konferenciát

T ó th  Z o l tá n :  Beszámoló az „Új eljárá
sok a kémia tanításában” című tanárto
vábbképzésről

4. Pécsi Kémikus Diákszimpózium
Felhívás a II. Középiskolai Környezet

tudományi Diákkonferencián való részvé
telre
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Magyar Vegyipar

(14. évfolyam, 9. szám, 2004. szeptember) 
Az elnökség üléséről... 
Környezetvédelmi aktualitások 
Biztonságtechnikai aktualitások 
Végveszélyben. Lakat kerülhet a ka

pura?

Több kémikusra lenne szükség! 
Bemutatkozik. Új műtrágyaüzem Szol

nokon
A CEFIC páneurópai felmérése a vegy

ipar közvélemény általi megítéléséről 
Újabb atomkorszak közeleg?
Keveset dolgozik a Magyar?
Hírek a vegyiparból...

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.

‘t/éiaHéttyeá, AojjáajátáMUÍf vita
Szeptemberi számunkban közöltük P e d -  
r o n i  E m m a  A n n a  művészettörténész meg
emlékezését arról, hogy száz éve indult 
meg az oktatás a Műegyetem budai Ch 
épületében. A közleményhez érkezett eddi
gi hozzászólásokból most idézünk:

M ó r a  L á s z ló :  Gratulál, nagyon érde
kesnek találja. A közleményben nem volt 
szó I lo s v a y  L a jo s  emléktáblájáról, amely a 
CH épület baloldali lépcsőfeljárójánál van. 
Jó lenne erről később írni.

B a k o s  M ik ló s :  „ ...A  ... cikkben durva 
hibák vannak. A Gellért-hegy környékén 
élt kelta törzs neve eraviszkusz (nem 
evariszkusz), a Szent Gellért tér 3. alatti tel
ken talált kincsben pedig a római denariu- 
sok mintájára a kr. E. I. században vert 
ezüstpénzek vannak, nem dukátok. A du- 
kátok másfél ezer évvel későbbi 
aranypénzek....”

É tir e  L á s z ló :  „A ... közlemény lábjegy
zete szerint ...»az 1864. évi 7. te. a nádori 
jogkört eltörölte, így 1934-ben anakronisz

tikus jellegű az egyetem elnevezésébe a 
’nádor’ szó beiktatása«. ... A nádori jogkör 
eltörlése nem jelenti azt, hogy ezt a jogkört 
a múltban betöltők nevénél nem lehet az ál
lásukat megemlíteni (mert a nádor az egy 
állás volt, nem egy cím). Hogy ez a felfo
gás mennyire abszurd, erre csak egy példát 
hozok fel: 1946-ban Magyarországot hiva
talosan köztársaságnak nyilvánították, eltö
rölve a királyi címet. Ez azonban nem je
lenti azt, hogy attól kezdve Szent Istvánról 
nem szabad azt írni, hogy István király....”

^ö*ufvid*Hexteté&
Kucsmán Árpád: 

Hetvenéves
az ELTE Szerves Kémiai Tanszéke
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004, 

ISBN 963 463 661 6, 368 oldal

Az Eötvös Kiadó (ELTE) 2004 októberében 
jelentette meg a „Hetvenéves a z  E L T E  S ze r 
ve s  K é m ia i T anszéke  (1 9 3 4 -2 0 0 3 )"  c. köny
vet, amely intézménytörténeti és kémiatörté
neti szempontból egyaránt különleges. 
A kötet írója és összeállítója, K u c sm á n  Á r p á d  
professzor ugyanis az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem (ELTE) „Bruckner-tanszéké- 
nek” és a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) Peptidkémiai Kutatócsoportjának kor
szakokra bontott történetét, kutatási és oktatá
si munkájának leírását elemző és anekdotázó 
kedvvel egyesítette (vegyítette) a kutatói-ok
tatói műhely vezetőit, munkatársait és diákja
it érintő események leírásával, a róluk szóló, 
fanyar humorral megírt, korabeli történetek
kel. A 368 oldalas mű 164 oldalt kitevő leíró 
részéhez adatokkal kiegészített névsorok 
csatlakoznak, majd a kötetet egy 144 oldalas, 
1 652 tételből álló, impozáns publikációs 
jegyzék zárja. A könyvben 155 arckép, 54 
fénykép és 6 alaprajzi vázlat található. A mű 
olvasása nemcsak a S zé k i T ibor által 1934-ben 
alapított Tanszék egykori (és mai) tanítványai
nak élmény, hanem mindenkinek, akit a ma
gyarországi kémia és vegyipar vagy a kémia 
oktatásának története, és az azt meghatározó 
egyéniségek érdekelnek. Ugyanakkor e könyv 
nagyszámú konkrét adat közlése folytán for
rásműként is szolgálhat az egyetemi kémiaok
tatás és a kutatómunka részletei iránt érdeklő
dők számára.

A fiatal nemzedéknek el kell mondani, 
hogy a kötet szerzője, K u c sm á n  Á rp á d , mint 
az akkoriban nagyhírű Eötvös József Col-

legium újonnan felvett tagja, 1945 őszén irat
kozott be a Budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetem kémia-fizika tanári szakára, ta
nulmányait azonban az ELTE időközben 
megindult vegyészi szakán, az első végzősök 
között fejezte be 1949-ben. Vegyészi diplo
májának megszerzése után mint tanársegéd az 
ELTE Szerves Kémiai Tanszékére került, 
1956-ban adjunktus, 1967-ben docens lett,
1972- ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 
1970-93 között B ru c k n e r  G y ő z ő  utódaként a 
Tanszék vezetője volt. 1959-ben egyetemi 
doktori címet, 1965-ben kandidátusi, 1971 - 
ben tudományok doktora fokozatot szerzett.
1973- tól tagja az MTA Szerves Kémiai Bi
zottságának és az Elméleti Szerves Kémiai 
Munkabizottságnak.

A szerves kénvegyületek körében végzett 
kutatásaiért 1975-ben kutatócsoportjának tag
jaival együtt Akadémiai Díjban részesült, 
1987-ben Zemplén Géza-fődíjat, 1996-ban 
Széchenyi-díjat kapott. 1998. november 2-án 
a Magyar Tudomány napján elsőként nyerte 
el a Bruckner Győző-díjat, amelyet tanszék- 
vezető elődje és mentora tiszteletére a Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. és a Magyar Tu
dományos Akadémia együttesen alapított. 
2000 novemberében életműve elismeréséül 
az MTA Eötvös József-koszorúval tüntette ki.

Évtizedeken át tartott az Egyetemen szer
ves kémiai főkollégiumot, ötkötetes tan
könyvpótló jegyzetet írt, munkatársként vett 
részt a hatkötetes Bruckner-tankönyv megírá
sában. Oktatási munkája is számos elismerés
ben részesült. Hetvenedik születésnapja al
kalmából 1997-ben az ELTE aranyérmével 
tüntették ki. De amire a legbüszkébb: 
1979-ben az ELTE hallgatóitól saját döntésük 
alapján megkapta a TTK (Természettudo
mányi Kar) Kiváló Oktatója címet. Népszerű
ségében szerepet játszott szüleitől örökölt 
szerénysége, kötelességtudása, irigység és 
karriervágy nélküli életszemlélete, amely ter

mészettudományos alapossággal és szorga
lommal párosult. Mindez hallgatóira és mun
katársaira egyaránt nagy hatással volt. Jellem
ző, hogy a diákkorában kapott „Kucsi” 
becenevét mind a mai napig megőrizte. 
1997-ben nyugalomba vonult, de mint 
„Professor Emeritus” tanszéki munkájának 
egy részét továbbra is folytatja. A Kémiai 
Doktori Iskola szerves kémiai alprogramjá- 
nak vezetőjeként összefogta és irányította az 
odatartozó doktorjelöltek képzését. Fiatal ku
tatóknak ma is nagy segítséget ad publikáció
ik és disszertációik írásában.

K u c sm á n  Á r p á d  professzor életének hat
van éve szorosan kapcsolódik az ELTE Szer
ves Kémiai Tanszékéhez. így, mint sok-sok 
adat és emlék őrzője, „titkok tudója” talán a 
legilletékesebb volt arra, hogy megírja ennek 
a Tanszéknek a történetét, amely mind létszá
ma, mind nemzetközileg is elismert oktatási 
és kutatási teljesítménye révén fél évszázada 
az ELTE élvonalába tartozik. A szerző köny
ve borítóján magáról röviden csak ennyit ír: 
„ S ze re n c s é s  va g yo k . E g y  k iv á ló  f a s o r i  tanár, 
Verm es M ik ló s  in d íto tt  ú tnak. E g é s z  é le te m e t  
e g y  v ir á g zó  a lk o tó m ű h e ly b e n , a z  E L T E  S ze r 
v e s  K é m ia i  T a n sz é k é n  tö l th e tte m . I t t  o ly a n  
m e s te r e im  v o lta k , m in t  B r u c k n e r  G y ő z ő  é s  
M ü lle r  Sándor, o ly a n  b a rá to m  é s  k o llég á m , 
m in t  K a j tá r  M á r to n ., ,  E z  a könyv a puszta 
tényközíést meghaladva bizonyos értelemben 
tankönyv is: tanítás a szakma szeretetéről, a 
kutatói elkötelezettségről, a tanári hivatástu
datról és a tudás tiszteletéről.

A „ H e tv e n é v e s  a z  E L T E  S ze rv e s  K é m ia i  
T a n széke  (1 9 3 4 -2 0 0 3 ) "  c. kiadvány megvá
sárolható az ELTE Eötvös Kiadó könyves
boltjában (1053 Budapest, Szerb utca 21/23, 
Tel. 411-6740) hétfőn és csütörtökön 9-13 
óra között, 2 000 Ft-os áron, vagy megrendel
hető a tompepet@axelero.hu -n

T ö m p e  P é te r
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