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Abstract 
Abundance of thermal waters in Hungary, produce quite large amount of waste water. In many cases those 

are directly disposed to the Danube river or other surface water body. Thermal water contains usually high 

concentration of minerals and gasses, which can contribute medicinal values. The treatment of used thermal 

water provides the possibility of minimalization of the fresh thermal water use. In this context, information is 

scanty, probably due to lack of interest or technologically needed information. Therefore, a great effort has been 

placed to design and understand the operational strategy of thermal water treatment process. Investigation with 

systematic and judicious way may targets the bottleneck and implement the process in industrial-scale. 

Ultrafiltration membrane-based treatment process was adopted for treatment of thermal water. It is belief that 

microbes, present in thermal water may be separated by membrane as a retentate and permeate water may be 

used again. Cross-flow single-channel tubular membrane module housing, made of stainless steel (SS316), was 

fitted with the storage tank. Inside that membrane module, ceramic tubular membrane (Membralox® T1-70; Pall 

Corporation, Crailsheim, Germany) was placed. The active layer and support layer of the membrane were 

titanium oxide and aluminium oxide, respectively. The length, inner and outer diameters were 250, 7 and 10 mm, 

respectively, and active filtration area was 5×10–3 m2. Effects of transmembrane pressure 2-3 bar, feed flow 

rates 100-200 L h-1 were studied. Initially, 4 L water was considered as a feed and 3 L was collected as 

permeate. Furthermore, effect of shear force on membrane surface was investigated with stainless steel made 

twisted tape static turbulence promoter. It was found that transmembrane pressure has great influence on 

permeation of water. Contradictorily, effect of retention flow rate is negligible on permeation of water. 

Implementation of static turbulence promoter on membrane surface has an immense effect on permeation of 

water. Specific energy consumption in filtration process is significantly reduced due to implementation of static 

turbulence promoter with lower transmembrane pressure. Concentration polarization was not significant in 

filtration process. Reduction of different cations (zinc, copper, calcium, magnesium, sodium, potassium) and 

anions (chloride, carbonate, bicarbonate, nitrate), present in the membrane permeate was significant compare to 

thermal water. More than 99% of bacterial contaminant was removed from thermal water due to application of 

ultrafiltration membrane in all cases. Identification of bacteria present in thermal water was performed by use of 

partial 16S rRNA encoding gene sequencing. According to the results the dominant species is Pseudomonas 

alcaligenes, however the presence of Mycobacterium mucogenicum/phocaicum could also be detected.  

8



It is expected that the present research findings will implement the concept application of ultrafiltration 

membrane. Moreover, it is expected that the proposed holistic approach will open a new arena in the cutting 

edge research area of environmental science and will receive a great attention of chemical- and environmental- 

engineers, and associate research communities. 

9



Termikusan és hidrotermálisan kezelt moszatpáfrány (Azolla) 
szilárd termékeinek jellemzése  

Characterisation of the solid residues of thermally and hydrothermally treated Azolla 
biomass 

Babinszki B.a, Jakab E.a, Barta-Rajnai E.a, Sebestyén Z.a, Thallada, B.b, 
Kumar, J.b, Czégény Zs.a 

aMTA TTK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 
bAcSIR, New Delhi; CSIR-Indian Institute of Petroleum, 248005 Dehradun, India 

 

Az Azolla fajok által termelt biomassza ígéretes alapanyagként és megújuló energiaforrásként szolgálhat. A 

moszatpáfrányokat viszonylag magas szénhidrát- (cellulóz, hemicellulóz, keményítő), lipid- és nitrogéntartalom 

jellemzi. A nyers biomassza hőkezeléssel vagy hidrotermális eljárással hasznosítható, amelynek során a 

gáznemű és a folyékony termékek mellett jelentős mennyiségű szilárd anyag marad vissza [1,2].  

Vizsgálatunk célja az alacsony hőmérsékletű, inert atmoszféra alatti hőkezelés (torrefaction) és a 

hidrotermális eljárás hatásainak felderítése a szilárd biomassza összetételére különböző hőmérsékleteken (260, 

280, 300 °C). A kezeletlen és a kezelt minták termikus tulajdonságait termogravimetriás (TG) mérésekkel 

állapítottuk meg. Az illékony tartalom meghatározását pirolízis–gázkromatográfia/tömegspektrometria  

(Py–GC/MS) segítségével végeztük el. A kezeletlen moszatpáfrány minta cellulóz-, hemicellulóz- és Klason-

lignin tartalmát savas hidrolízissel és az azt követő nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) 

cukoranalízis alapján határoztuk meg. Az összetétel és a termikus tulajdonságok elemzését az elszenesített 

termékek energia- és nyersanyagforrásként való hasznosítása céljából végeztük el. 

 
 

The species of Azolla provide promising feedstock and a renewable energy source. Azolla biomass contains 

relatively high amount of carbohydrates (cellulose, hemicellulose, starch) and lipids and it has nitrogen-content. 

The utilisation of the raw material can be performed by thermal treatment or hydrothermal liquefaction. Beside 

the gaseous and liquid products, a significant amount of solid products are formed during these processes [1,2] 

The goal of our investigation is the deeper understanding of the effects of torrefaction (low-temperature 

pyrolysis) and hydrothermal liquefaction at different temperatures (260, 280, 300 °C) on the composition of the 

solid biomass. The thermal behaviour of treated and untreated samples was studied by thermogravimetry (TG). 

The volatile content of the samples was characterised by pyrolysis–gas chromatography/mass spectrometry (Py–

GC/MS). The cellulose, hemicellulose and Klason lignin contents of the native Azolla were determined by acidic 

hydrolysis and the subsequent sugar analysis by high-performance liquid chromatography (HPLC). The thermal 

properties and the composition analysis of the charred products were studied with the aim of the possible 

utilisation as an energy source or feedstock for different purposes. 
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Doxorubicin és sorafenib rákellenes szereket tartalmazó, nyújtott 
hatóanyagleadású nanorészecskék 

Sustained release nanoparticles loaded with doxorubicin and sorafenib anticancer drugs 
Babos Györgya,b, Biró Emesea,b, Feczkó Tivadara,b 
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Összefoglaló/ Summary 

A doxorubicin és a sorafenib citotoxikus illetve citosztatikus szerek. Többféle daganat kezelésében használják 
őket a kemoterápia részeként, ilyen pl. a primer májrák, a hepatocelluláris karcinoma. A tünetek megjelenéséig 
nehezen észrevehető, a diagnosztizáláskor azonban már általában rossz prognózist vetít előre. A daganatos 
elhalálozások gyakoriságában harmadik helyen áll. Az eddig használt doxorubicin nevű antraciklin-glikozid a 
májtumoros esetek 90%-ában elégtelen hatással rendelkezik, ellenben számos mellékhatást mutat - pl. 
kardiotoxicitás, alacsony vérsejtszám – napjainkban önmagában már nem is használják. A sorafenib multikináz-
inhibitor gátolja egyes növekedési hormonok blokkolásával a proliferációt és az angiogenezist. Az előrehaladott 
stádiumú hepatocellulárs karcinóma esetén a legfontosabb hatóanyag a nem specifikus hatásmechanizmus miatt 
szintén számos nem kívánt mellékhatással. A célzott és szabályozott hatóanyagleadás segítségével a gyógyszerek 
dózisa és így mellékhatásaik jelentősen mérsékelhetők. Ennek egyik eszköze a biokompatibilis és biológiailag 
lebontható polimer gyógyszerhordozó nanorészecskék, melyek a kívánt hatóanyagot koncentráltan a célszervbe 
képesek juttatni, hatóanyagleadásuk nyújtható, miközben a hatóanyagokat megvédik a vaszkuláris rendszerben 
keringő enzimektől, továbbá kizárja azok egészséges szövetbe való jutását,  így csökkentve mellékhatásaikat. 
Összetett emulzió-oldószer elpárologtatás módszerével poli(tejsav-glikolsav) (PLGA) és poli(etilén-glikol)-
poli(tejsav-glikolsav) (PEG-PLGA) hordozó kopolimerekből doxorubicin és sorafenib hatóanyagokat tartalmazó 
nanorészecskéket hoztunk létre a két gyógyszer szinergikus hatásának és nyújtott hatóanyagleadásának elérése 
érdekében. Az optimalizált nanokompozitok dinamikus fényszórással meghatározott mérete 160-215 nm 
tartományba esett. A részecskék feloldása után UV-vis spektrofotometriával meghatározott doxorubicin és 
sorafenib kapszulázási hatékonyság PLGA hordozó esetén 51 %-nak és 64 %-nak,  míg PEG-PLGA 
kopolimerrel alkotott nanokompozit esetén 53 %-nak és 99 %-nak bizonyult. HT-29 ráksejtekkel végzett 
sejtfelvételi vizsgálatok meglepetésre a pegilált polimer hordozóval létrehozott nanorészecskék nagyobb arányú 
bekebelezését mutatták. A humán vérplazmában nyújtott hatóanyagleadást mutató nanorészecskék MTT 
citotoxicitás vizsgálatban hatékonynak bizonyultak. 
 
Köszönetnyilvánítás 

A szerzők köszönetet mondanak a GINOP-2.3.2-15-2016-00017 számú GINOP program támogatásáért. 
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Ammóniumion-eltávolítás ivóvíz alapú modelloldatokból 
különböző adszorbensekkel 

Ammonium removal from model drinking water using different adsorbents 
Barabás Enikő, Pozsgai Emília, Gerencsérné Berta Renáta, Bíró Ildikó, 

Galambos Ildikó 
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ 

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 18. 
 
Összefoglaló 

A nitrogénformák többletkoncentrációja kedvezőtlen hatást gyakorol az élő szervezetekre, emiatt az 
ivóvízkezelés során is fokozott hangsúlyt kell fektetni az eltávolítására. Különböző adszorbensekkel (granulált 
aktív szén, bentonit, üveggyöngy) batch kísérleteket végeztünk az ammóniumionok modelloldatokból történő 
megkötésére. Vizsgálataink alapján a bentoniton történt adszorpció az oldat ammóniumion-koncentrációját közel 
60%-kal, míg a granulált aktív szenes adszorpció közel 35%-kal csökkentette. Az üveggyöngy alkalmatlannak 
bizonyult az ammóniumion-eltávolításra. 

 

Summary 

Excess nitrogen represent unfavorable nutrient for living organisms, thus particular emphasis should be given to 
its removal. Batch experiments for ammonium adsorption from model drinking water samples were performed 
using different adsorbents (granulated activated carbon, bentonite, glass resin). Based on our investigation, using 
bentonite adsorbent for ammonium ion removal was efficient, resulted in reduction of 60%, while rate of 
adsorption of ammonium ions on granulated activated carbon was around 35%. Glass resin was considered 
unsuitable for ammonium removal. 
 

Bevezetés 

 
A természetben előforduló nitrogénformák az élő szervezetek számára alapvetően szükséges tápanyagként 

szolgálnak, azonban megnövekedett koncentráció esetében mérgező hatásúak [1]. Ennek következtében a 

felesleges nitrogéntöbblet – mint szennyezőanyag – eltávolítása napjainkban egyre nagyobb területen igényel 

megoldást. A különböző nitrogénformák aránya jelentősen eltérhet egymástól, a szennyvizekben és a talajvízben 

leggyakoribb megjelenési formája az ammónia és ammónium [2]. A mezőgazdasági, ipari és a települési 

forrásokból származó szennyezés az ökoszisztémában kedvezőtlen változásokat eredményez (például hozzájárul 

vizes élőhelyek eutrofizációjához), továbbá nem kívánatos összetevője ivóvizeknek [3]. Az eltávolításukra 

alkalmazott legelterjedtebb fizikai, kémiai és biológiai módszerek közé tartozik az ioncsere, az adszorpció, a 

bioszorpció, a levegőztetés, nedves oxidáció, a törésponti klórozás, a kémiai csapadékképzés, a fordított 

ozmózis, a mikrohullámú besugárzás, a szuperkritikus vizes oxidáció [3,4]. Adszorpciós eljárásokkal akár  

80-95%-os lehet az ammóniumeltávolítás hatékonysága [3]. 

Közleményünkben az ammóniumionok adszorpciós eljárással történő eltávolításával foglalkozunk. 

Összefoglaljuk a szakirodalomban hozzáférhető eredményeket az aktív szénnel és bentonittal, mint természetes 

adszorbenseken történő megkötődés hatékonyságáról. Két természetes (aktív szén, bentonit) és további egy 

mesterséges (üveggyöngy) alapú tölteteket felhasználva modelloldatokon batch kísérletek segítségével mutatjuk 

ki az ammóniumeltávolítás mértékében mutatkozó eltéréseket az adszorbensek jellemzése és összehasonlítása 

céljából. 
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Az ammóniumionok eltávolítására alkalmazott, természetes és módosított adszorbensek köre igen tág. 

Általános követelmények az adszorbens kiválasztásakor (1. ábra), hogy olcsón és nagy mennyiségben 

hozzáférhetők, valamint könnyen kezelhetők legyenek, rövid kezelési idő jó eltávolítási hatékonyságot 

eredményezzen, továbbá egyszerűen regenerálhatók legyenek [3]. Az ammóniumeltávolítást szolgáló, a 

gyakorlatban elterjedt természetes adszorbensek közé tartozik az aktív szén, a vulkáni tufa, a zeolit és a bentonit, 

melyek önállóan vagy kombinált töltetként egyaránt felhasználhatók. A porított aktív szén (PAC) és a granulált 

aktív szén (GAC) jellemzően kevert vagy multimédia szűrőként kerülnek alkalmazásra, például homokkal vagy 

mészkővel rétegezve [5,6].  

 

 

 
1. ábra Az ammóniumeltávolításhoz alkalmazandó adszorbens kiválasztásának elvi menete [3] 

 

Anyag és módszer 

 

Granulált aktív szenet (GAC), bentonitot, illetve Velox 1619 CP00 típusú üveggyöngyöt használtuk annak 

céljából, hogy megvizsgáljuk azok ammóniumioneltávolító-képességét. A vizsgált anyagok szemcsemérete eltér 

egymástól: a GAC 1-2 mm, az üveggyöngy 0,25-0,425 mm, a bentonit <0,002 mm-es szemcsemérettartományba 

esett.  

Az egyes töltetek adszorpciós képességét batch kísérletekkel igazoltuk. A kísérletekhez különböző 

mennyiségű adszorbenst használtunk fel. Az aktív szén és az üveggyöngy esetén a felhasznált anyagmennyiség 

25g volt, míg a bentonit esetében 5g mennyiséggel végeztük el a mérésket. A kísérletekhez a modelloldatot a 

nagykanizsai csapvízből és az 1 g/l-es ammóniumnitrogén-standardoldatból állítottuk elő. Létrehoztuk az ismert 

koncentrációjú modelloldatot, melynek kiindulási mennyisége 500 ml. Az aktív szén, illetve az üveggyöngy 
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esetén a modelloldat kiindulási ammóniumion-koncentrációja 40 mg/L, míg a bentonit esetén 65 mg/L volt. 

Főzőpohárba bemértük az előre meghatározott adszorbens mennyiségét, valamint az 500 ml modelloldatot, 

melyet a kísérlet során mágneses keverővel kevertettünk. A keverést 90-300 perc közötti időtartamig folytattuk 

az egyes adszorbensek vizsgálata során. Rendszeres időközönként (0, 10, 30, 60, 90, 120, 180, 300 perc) 20 ml 

vízmintát vettünk az ammónium-nitrogén koncentrációja, a szín, a pH (25°C), a fajlagos elektromos 

vezetőképesség (20°C) meghatározása céljából. A mintákat 0,45 µm-es fecskendőszűrőn (Nonsterile Hydrophilic 

PTFE Syringe Filters), a bentonitos minta esetében Sartorius típusú szívópalackkal és vákuumszivattyúval 

szűrtük át 0,45 µm-es szűrőpapíron a mérést zavaró lebegőanyag kiszűrése miatt (2. ábra). 

 
2. ábra Bentonit adszorbenssel végzett batch kísérlet. A bentonittal kevert modelloldatot mágneses keverőn 

kevertettük 
 

A pH és a fajlagos elektromos vezetőképesség mérést egy hordozható Hanna Instruments HI9812-5N típusú 

műszerrel végeztük. A szín mérését az MSZ EN ISO 7887:2012 szabványban foglaltak szerint Jasco V-730 

spektrofotométer segítségével három hullámhosszon (620 nm, 525 nm, 436 nm) határoztuk meg. Az MSZ ISO 

7150-1:1992 szabvány szerinti fotometriás módszerrel végeztük az ammóniumionok meghatározását. A minták 

magas kezdeti ammóniumion-koncentrációja miatt szükségessé vált a minták százszoros hígítása és a 0,45 µm 

szűrőn átszűrése. 50 ml-es lombikba egységesen 0,4 ml szűrt mintát mértünk be, az oldatot kb. 40 ml-re 

hígítottuk ammónia mentes desztilláltvízzel, melyhez 4 ml színképző reagenst, illetve 4 ml nátrium-diklór-

izocianurát oldatot pipettáztunk, végül ioncserélt vízzel töltöttük jelre. Minden esetben két párhuzamos inkubált 

mintát készítettünk. A minták ammóniumion-koncentrációját a szabványban leírtak szerint készítettük elő és  

60 perc elteltével 680 nm hullámhosszon mértük az oldatok abszorbanciáját spektrofotométerrel. 
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Eredmények 

 

A granulált aktív szénnel folytatott kísérletek esetén az ammóniumion-eltávolítás hatékonysága közel 35%-

nak mutatkozott (1. táblázat, 3. ábra). Megállapítható, hogy sem a pH, sem a fajlagos elektromos 

vezetőképesség, sem a szín meghatározás tekintetében nem tapasztaltunk változást. A mérésekből adódó 

esetleges bizonytalanságok, torzítások adódhatnak a túl nagy mértékű (százszoros) hígításból. Azonban 

kísérleteink mindegyikében azt feltételeztük, hogy a modelloldat egy igen terhelt víz, ezért ennek mérése csak az 

ilyen jelentős mértékű hígítással volt kivitelezhető.  

 
1. táblázat A granulált aktív szén ammóniumion-eltávolítási hatékonysága 

Idő [h] Modelloldat ammóniumion koncentráció [mg/L] NH4
+ eltávolítási hatékonyság [%] 

0 40,07 0 
0,167 34,78 13,2 

0,5 31,70 26,4 
1 29,42 26,6 

1,5 25,83 35,5 
2 27,33 31,8 
3 29,6 26,0 
5 30,5 23,8 
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3. ábra GAC ammóniumion-eltávolítóképessége 

 

A bentonittal folytatott kísérlet nagyon hatékonynak mutatkozott, kevesebb, 5g adszorbens adagolása mellett 

amikor a kiindulási ammóniumion-koncentráció ~65 mg/L volt (2. táblázat, 4. ábra). Azt tapasztaltuk, hogy az 

eltávolítás hatékonysága több, mint 60% volt. Meg kell jegyezni, hogy a túl nagy mértékű hígításból adódhatnak 

a torzított mérési eredményeink.  
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2. táblázat A bentonit ammóniumion eltávolítási hatékonysága 
Idő [h] Modelloldat ammóniumion koncentráció [mg/L] NH4

+ eltávolítási hatékonyság [%] 
0 64,50 0 

0,167 50,59 21,62 
0,5 25,71 60,1 
1 25,12 61,1 

1,5 25,48 60,1 
2 25,31 60,8 
3 27,78 56,9 
5 25,48 60,5 
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4. ábra Bentonit ammóniumion-eltávolítóképessége 

 
Az üveggyönggyel folytatott kísérlet eredménye szerint a kezdeti 40 mg/L-es ammóniumion- koncentráció a 

kísérlet során mindvégig állandó maradt, csupán ±0,5 mg/L értékű szórás mutatkozott, ami feltételezésünk 

szerint a százszoros hígítás következménye lehet. Ez alapján az üveggyöngy alapú töltet, mint adszorbens, az 

ammóniumion- koncentráció csökkentésére vagy ammóniumion-mentesítésre alkalmatlannak bizonyult.  

Konklúzió 

Az elvégzett kísérlet alapján elmondható, hogy a leghatékonyabb adszorbensnek a bentonit bizonyult, mely 

esetében az eltávolítási hatékonyság 60%-os volt, a kevesebb (5 g mennyiségű) bemért adszorbens mennyisége 

ellenére, ezért további kísérletek elvégzését tervezzük az adszorbens tömegének és a modelloldat kezdeti 

ammóniumion-koncentrációjának változtatásával. A GAC esetében is ígéretesek a kapott eredmények, az 

eltávolítás hatékonysága 35% volt, ezért, indokoltnak tartjuk újabb kísérletek kivitelezését durvább és finomabb 

szemcseméretű szén alapú adszorbensekkel (például porított aktív szén (PAC)).  

Kísérletsorozat elvégzését tervezzük más természetes eredetű adszorbensekkel így zeolittal, perlittel, tufával, 

stb. arra vonatkozóan, hogy milyen ammóniumion-megkötő képességgel rendelkeznek, milyen az anyagok 

egységnyi tömegű adszorpciós kapacitása, hogyan reagálnak a pH változtatására? Ezt követően a használt 

adszorbensek regenerálhatóságát kívánjuk tanulmányozni. Az így kapott eredmények felhasználhatóvá válhatnak 

más összetételű terhelt vizek, például az elfolyó termál- és/vagy gyógyvizek ammóniamentesítésére is, mely egy 

fontos mérési paraméter a vizek visszaforgathatóságának tekintetében is.  
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Összefoglaló 

Az utóbbi években a fémklaszterek kutatása iránt igen nagymértékben megnőtt az érdeklődés, 
köszönhetően elsősorban annak, hogy fizikai és kémiai tulajdonságaik jelentősen különböznek a tömbi 
anyagétól. Tulajdonságaik méretfüggők, hiszen a felület szerkezete és az elektronikus tulajdonságok erősen 
változnak a méret függvényében ebben a mérettartományban. Így többek között reaktivitásuk is szabályozható a 
méret hangolásával[1-2]. 

Munkánk során propén adszorpcióját vizsgáltuk számításos kémiai módszerekkel dópolatlan, illetve 
ittriummal dópolt semleges aranyklasztereken, a klaszterek méretét 5 és 15 atom között változtattuk. 

A legstabilabb komplexeket tanulmányozva azt tapasztaltuk, hogy a propén preferáltan kis koordinációs 
számú aranyatomhoz kötődik a klaszteren. A dópolt klaszterek esetében a kis atomszámú (n ≤ 9), kétdimenziós 
szerkezeteknél a propén az ittrium atomhoz kötődik, míg a nagyobbaknál aranyatomokhoz. Továbbá 
megállapítható, hogy a propén a klaszter azon atomjához kapcsolódik, mely atom pályái a legnagyobb 
hozzájárulást adják a LUMO-hoz. 

A kísérletekkel összhangban a propén klaszterhez kötődésének valószínűsége erősen méretfüggő, illetve 
az ittriummal való dópolás a legtöbb esetben meglepő módon csökkenti az adszorpciós energiát és a komplexek 
stabilitását is. A dópolt klaszterek esetében a propén disszociációja már 250-500 K között kedvező 
termodinamikailag (a mérettől függően), míg a dópolatlan esetben ez az átmenet csak 500-800 K között 
figyelhető meg. 

A kémiai kötések analízise azt mutatta, hogy az adszorpció során nincs számottevő változás az adduktok 
elektronikus szerkezetében. Emellett a dópolatlan klasztereknél összefüggést fedeztünk fel az adszorpciós 
energia nagysága és a Wiberg kötésindexek értékei között. A Wiberg kötésindexekben és a természetes 
töltésekben bekövetkezett változás donálás/visszadonálás mechanizmust sejtet. Az EDA analízis során 
megállapítható, hogy az aranyklaszterek esetében két fő betöltött-virtuális pályapár van, ahol a donálás-
visszadonálás történik, míg a dópolt klaszterek esetében több ilyen pályapárt találhatunk. A pályák közti 
kölcsönhatások elemzésével arra a következtetésre jutottunk, hogy az aranynak nem csak a d pályája fontos a 
reakció szempontjából, hanem az arany s pályája is átlapol a szén p pályájával. 

Összefoglalva megállapítható, hogy mind a dópolással, mind a klaszterek méretének megváltoztatásával 
befolyásolni tudjuk a propén klaszteren való megkötődését, így ez egy újabb lehetőséget jelenthet a katalizátor 
tervezésével kapcsolatban. 
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Összefoglaló/ Summary 

Development of resistance by bacteria to antibiotics makes better understanding of antimicrobial 
mechanisms increasingly important. Toxic oligomers of antimicrobial peptides (AMPs) may assemble 
into hydrophilic or lipophilic complexes and exert their toxicity in a higher level aggregate form. 
However, this mechanism is not understood, greatly hindering rational development of similar 
compounds. 
In the current presentation I aim to provide and overview on our recent studies related to both natural 
and non-natural peptide oligomer assemblies and their aggregates when associated with organic small 
molecules. We have experienced several interactions resulting in induced conformational changes for 
these compounds. Several of the observed secondary structures are rather different from those 
regularly observed for well studied AMPs indicating that the action mechanism of these compounds 
may be different when these exert their toxicity in in vivo conditions. 
 
A mikróbák által okozott fertőző betegségek globális méretű fenyegetést jelentenek, mely kiemelten 
fontossá teszik különböző antimikrobiális vegyületek hatásmechanizmusának megértését. A 
természetben található antimikrobiális peptidek számos esetben hidrofil és hidrofób szerkezetekbe 
rendeződnek össze és úgy fejtik ki hatásukat. Ennek az önrendeződésnek, mely gyakran végződik 
részleges aggregációban, a mechanizmusa azonban még nem feltárt.  
Jelen előadásban a fenti területen folyó kutatásainkból mutatunk be több példát, mind természetes, 
mind mesterséges peptid oligomer rendszerek esetében. Azt tapasztaltuk, hogy szerves kismolekulák 
alkalmazása esetén az általában jól meghatározott AMPk olyan szerkezetváltozáson mennek keresztül 
mely gyakran az irodalomtól eltérő másodlagos szerkezeteket eredményez. Endogén vegyületek esetén 
mért hasonló „ritka” konformációk jelenléte arra utal, hogy az in vivo toxikus hatás kifejtése közben 
ezek a rendszerek más szerkezetet vesznek-vehetnek fel, mint laborban végzett kísérleti körülmények 
között. 
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Glicidol-észterek képződése növényolajok dezodorálása során 
Formation of Glycidol-esters during deodorization of vegetable oils 

Bognár Erzsébet1, Hellner Gabriella2, Radnóti Andrea2, Somogyi László1, 
Kemény Zsolt2 

1Gabona- és Iparinövény Technológia Tanszék, Szent István Egyetem, Budapest, Hungary 
2BEMEA Katalin Kővári R&D Centre, Budapest, Hungary 

 
 

Összefoglaló/ Summary 

A glicidol-észterek az élelmiszergyártás során keletkező szennyezőanyagok, melyek elsősorban zsírok és olajok 
előállítása, azon belül is legnagyobb mennyiségben a pálmaolaj dezodorálása során képződnek. Hidrolizált, 
szabad formáját az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (WHO IARC) 
valószínűleg humán rákkeltő kategóriába sorolta [1]. Korábbi tanulmányok alapján a glicidol-észterekből a 
glicidol felszabadul az emésztés során enzimes hidrolízis útján, ezért a glicidol-észtereket tartalmazó 
élelmiszerek glicidol forrásnak tekinthetőek [2].  

A kutatás során a három legnagyobb mennyiségben előállított magolaj (napraforgó-, repce- és szójaolaj) 
laboratóriumi dezodorálása során figyeltük meg a glicidol-észterek képződését. Két független faktor, az idő és a 
hőmérséklet hatását 32 típusú teljes faktoriális kísérlettervvel vizsgáltuk, és az eredményeket válaszfelület 
modellezéssel (RSM) értékeltük. A három kiválasztott olaj közül a legnagyobb mennyiségben szójaolajban 
képződtek glicidol-észterek, ez a szakirodalommal egyezést mutat. Mindhárom olaj esetén mind a hőmérséklet, 
mind az idő szignifikánsnak mutatkozott, a hőmérséklet hatása volt a nagyobb. A komponens képződésének 
visszaszorításához így mindkét dezodorálási paraméter értékének csökkentése szükséges, aminek azonban határt 
szabnak a dezodorálás műveletének céljai.  

 

Glycidol esters are food-borne contaminants, formed during production of fats and oils, especially during 
deodorization of palm oil. Hydrolized free form of glycidol is categorized as probably carcinogenic to humans 
by the World Health Organization International Agency for Research on Cancer (WHO IARC) [1]. According to 
previous studies glycidol is released during digestion by enzymatic hydrolysis from their fatty acid esters, 
therefore foods  containing glycidol esters can be considered glycidol source [2]. 

The objective of this work was studying the formation of glycidol esters during lab-scale deodorization of three 
different seed oils (sunflower, rapeseed, soybean) which are produced the greatest amount in the world. The 
effect of two independent factors, the temperature and the duration time, was analyzed with 32 full factorial 
experimental design, and evaluated with response surface methodology (RSM). Greatest amount of glycidol 
esters formed in soybean oil system, this result correspond to literature. For all three oils, the effect of both 
duration time and temperature were significant, the latter was higher. For reduction of formation of glycidol 
esters, the reduction of both deodorization parameters is required, which is limited because of the intents of the 
thermal operation 

 

 

 

[1] IARC (International Agency for Research on Cancer) IARC Monographs Volume 77. On the Evaluation of 
Carcinogenic Risks to Humans. IARC Press, Lyon, 469-486 (2000) 

[2] Frank, N., Dubois, M., Scholz, G., Seefelder, W., Chuat J.-Y., Schilter, B. Food Additives & Contaminants: 
Part A. 30 (1) 69–79 (2013) 

 

20



Alkáli aktivált szervetlen polimer habok előállítása GEP 
módszerrel 

Synthesis of alkali-activated inorganic polymeric foams by GSP method 
Boros Adrienn, Korim Tamás 

Pannon Egyetem, Anyagmérnöki Intézet 
Veszprém, Egyetem utca 10., 8200 

 
Összefoglaló/ Summary 

Az alkáli aktivált szervetlen polimerek (AASP) már nem csak a jövő, hanem napjaink szerkezeti anyagai, 
intenzíven kutatott anyagrendszerek. Mindamellett, hogy nagy szilárdságuk miatt alkalmasak lehetnek a cement 
alapú, hagyományos kötőanyagok kiváltására, kiválóan habosíthatók. Nem véletlen, hogy napjainkban számos 
kutató végez vizsgálatokat AASP habok előállítására. Ezen habok környezetbarát porózus anyagok, kedvező 
előállítási feltételekkel, ígéretes tulajdonságokkal (habzás utáni kismértékű zsugorodás, mechanikai- és kémiai 
stabilitás, nagy hőmérsékleti ellenállás) rendelkeznek. Előállításukat tekintve több módszer (pl. mechanical 
frothing, H2O2 decomposition, freeze-casting techniques) is létezik, azonban megfelelően nagy nyílt porozitással 
(~ 70 % (V/V)) rendelkező habok gélesítés/elszappanosítás/peroxidos-bomlás (GEP) kombinált eljárással 
állíthatók elő. Az így előállított szerkezeti anyagok kis nyomószilárdsága (~0,45 MPa) azonban korlátozza az 
alkalmazási lehetőségeiket.  
 
Célom volt az AASP habok nyomószilárdsága és porozitása közötti kapcsolat optimalizálása, ami segítségével 
ezen anyagok alkalmazhatóvá válhatnak fotokatalitikus szennyvízkezelő eljárások katalizátorhordozójaként 
történő felhasználásra. 
 
Kísérleti munkám során metakaolinit bázisú AASP habokat állítottam elő GEP kombinált eljárással. 
Aktiválószerként NaOH és vízüveg elegyével dolgoztam, az elszappanosítási reakció és a habosítás optimális 
lejátszatása érdekében különböző növényi olajakat, valamint hidrogén-peroxidot alkalmaztam. Az együttes 
habosítási módszer lehetővé tette tervezett porozitású AASP habok előállítását. A próbatestek releváns fizikai 
tulajdonságai (nyomószilárdság, porozitás, hővezetőképesség) alapján kiválasztottam az általam optimálisnak 
ítélt összetételt: napraforgó étolaj és 4,5 % (V/V)-os H2O2 oldat alkalmazása (N-4,5). A kísérletek további 
részében az N-4,5 jelű minták anyagszerkezeti jellemzői és fizikai tulajdonságai közötti kapcsolatot kerestem. 
Ennek során meghatározásra kerültek a kialakuló polimer szerkezet kötésviszonyai (FT-IR), a fázisösszetétel 
(XRD) és a morfológiai sajátságok (SEM). Nagy problémát jelent a próbatestek szervesanyag tartalma, amit a 
bevitt olajtartalom minimalizálásával, valamint megfelelő égetési paraméterekkel lehet csökkenteni. A 
próbatestek szervesanyag-tartalmának nyomonkövetése CHNS elemanalízissel történt. Az általam előállított 
AASP habok alkalmasak katalizátorhordozóként funkcionálni fotokatalitikus eljárások során.  
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Summary 

Alkali activated inorganic polymers (AAIP) are not only future but today’s structural materials, which are 
intensively investigated research area. Besides that AAIPs can be used to replace cement-based traditional 
binders due to their high strength, these materials can also easily be well foamed. Therefore the number of 
research about AAIP foaming has increased steadily in recent years. These foams are eco-friendly porous 
materials, which have favourable production conditions, and promising properties (low shrinkage after foaming, 
mechanical and chemical stability, high temperature resistance, etc.). There are several methods producing foams 
(e.g. mechanical frothing, H2O2 decomposition, freeze-casting techniques) but foams with sufficiently high open 
porosity (~ 70 vol %) can be produced by gelcasting/saponification/peroxide decomposition (GSP) combined 
method. However, the low compressive strength (~ 0.45 MPa) of the foams limits their application potentials. 
 
My aim was to optimize the relationship between the compressive strength and the open porosity of AAIP 
foams, which allows the use of these materials as a catalyst support for photocatalytic sewage treatment 
processes. 
 
In the study metakaolinite-based AAIP foams were produced by GSP combined method. As an activating 
component the mixture of NaOH and water glass were used, and different vegetable oils, sodium oleate and 
hydrogen peroxide were added in order for saponification reaction and foaming. The combined foaming method 
allowed the production of AAIP foams with designed open porosity. Based on the relevant physical properties of 
the samples (compressive strength, open porosity, thermal conductivity) the optimal composition was chosen: 
sunflower oil and 4,5 vol % H2O2 solution (N-4,5). Furthermore the relationship between compressive strength 
and structure of the AAIP foams was investigated, using FT-IR for polymer structure examination, XRD for 
phase composition determination and SEM for morphological studies. The organic matter content of the samples 
is a major problem, which can be reduced by the reduction of the oil content and by calcining the specimen with 
appropriate firing parameters. The organic matter content of the test specimens was monitored by CHNS 
analysis. The produced AAIP foams can be used as a catalyst support in photocatalytic degradation processes. 
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Alga kezelés hatása Stevia rebaudiana növekedésére  
Effect of algae on Stevia rebaudiana growth 
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és 

Élelmiszertudományi Tanszék 
H-1111 Budapest, Műegyetem rpt. 3. 

 

Összefoglaló/ Summary 

Napjainkban a talajerőpótlás egy nagyon fontos kutatási terület, mivel az értékes termőföldterületekre mind a 
mezőgazdaságnak, mind az élelmiszeriparnak szüksége van. A talajból kifogyott nitrogén- és 
foszforvegyületeket, valamint az egyes nyomelemeket eleinte kémiai vegyszeres úton próbálták pótolni 
műtrágyázással, ám ez a megoldás számos környezeti kockázatot rejtett, ezért célszerűnek tűnik valamilyen 
alternatív megoldást találni. A műtrágyázás hatására a talaj elsavanyodhat vagy ellúgosodhat, ami 
visszafordíthatatlan károsodást és az ökoszisztéma felborulását okozza. Egy zöld alternatívaként jelent meg 
baktériumtrágyák használata. Ezek a mikroorganizmusok a növényekkel együtt szimbiózisban élve termelnek a 
növények számára felhasználható tápanyagokat. 

Az algák felhasználása a talaj értékes komponenseinek dúsítására egy egészen új perspektívával állhat elő, 
mivel az algák növekedésük közben növényi növekedési hormonokat is termelnek. Ezek meggyorsíthatják a 
növények növekedését, és növelhetik a terméshozamot is.  

A hazánkban nem őshonos, ám dallamos magyar névvel rendelkező Stevia rebaudiana, azaz jázminpakóca 
számos előnyös tulajdonsággal rendelkező növény. Leveleiben található édesítő komponensek a szteviol-
glikozidok, amik akár 300-szor édesebbek, mint a szacharóz [1], fogyasztásuk vérnyomáscsökkentő hatású. A 
növényben található stevioiside-ot és Rebaudioside A-t az élelmiszeriparban használják nullkalóriás 
édesítőszerként. A stevia meghonosítása számos lehetőséget tárna fel az édesítőiparban és az egészségügyben. 

Kutatásunk során Chlorella vulgaris MACC4 algatörzs autotróf és heterotróf módon 
tenyésztettszuszpenzióinak hatását vizsgáltuk, hogy hogyan hat a Stevia rebaudiana növekedésére talajban, 
valamint gyökereztetésére vízben. Utóbbinál vörös fény alkalmazásának hatását is vizsgáltuk kombinálva az 
algás kezeléssel. [2] 
 

Nowadays soil nutrients supplementation (SNS) is a crucial research area, because both agriculture and food 
industry need valuable plow lands. The nitrogenous and phosphorous compounds utilized out from the soil, so 
for their recovery chemical fertilizers were initially applied. However, this solution may result many 
environmental risks, so it seems to be a good idea to find alternative solutions. Fertilization could cause also 
acidification or increase alkalinity of soil as well, which results irreversible damage and ecosystem overturning. 
SNS with bacteria could be a green alternative. These microorganisms live together with plants in symbiosis and 
produce important nutrients which are useful for plants. 

The use of algae to enrich the valuable components of the soil can create a new perspective. Algae produces 
plant growth hormones, which can accelerate plant growth or even increase crop yield.  

Stevia rebaudiana, which isn’t native to Hungary, has many beneficial properties, like blood pressure reducer 
or non-caloric sweetener. Steviol-glycosides, mostly stevioside and rebaudioside A, existing in the leaves, are 
300 times sweeter, than sucrose. [1] Stevia naturalization in Hungary would offer many opportunities in 
healthcare and sweet industry. 

We investigated the effect of autotrophic and heterotrophic cultivated Chlorella vulgaris MACC4 algae 
strains on the Stevia rebaudiana growth and rooting. For the latter we also tested the effect of red light combined 
with algae treatment. [2] 
 
[1] Chhaya, G. C. Majumdar, and S. De, “Primary Clarification of Stevia Extract: A Comparison Between 

Centrifugation and Microfiltration,” Sep. Sci. Technol., vol. 48, no. 1, pp. 113–121, 2013. 
[2] Y. Yoneda, H. Nakashima, J. Miyasaka, K. Ohdoi, and H. Shimizu, “Impact of blue, red, and far-red 

light treatments on gene expression and steviol glycoside accumulation in Stevia rebaudiana,” 
Phytochemistry, vol. 137, pp. 57–65, 2017. 
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Summary 

The objective of this work was to compare the physical and thermal characteristics of two coconut fats and its blends 

which observed between the results given by DSC and pulsed nuclear magnetic resonance ( PNMR). The fat blends 

with different ratios (NHCO/FHCO: 25/75, 50/50 and 75/25) were prepared and examined for solid fat content. The 

solid fat content of samples was determined as a function of temperature by PNMR. The DSC technique determines 

solid fat index (SFI) by measuring the heat of fusion successively at different temperatures. The DSC calculate the 

actual content of solids in fat samples and its change along the time of heating or cooling. The characteristic curve is 

constructed on the correlation of transition enthalpies. Based on our results, it is clear that both DSC and PNMR 

technique provides very practical and useful information on the solid fat content of fats. DSC is dynamic and NMR 

is static. There was a difference in values of the solid fat index of samples which may be due to a fundametal 

difference between two technique. These data can be used by food manufacturers to optimize processing conditions 

for modified coconut oil and food products fortified with coconut oil. 
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Mérlegegyenletek alkalmazása hibadiagnosztikában 
Data reconciliation in fault diagnosis 

Dörgő Gyula, Ruppert Tamás, Németh Sándor, Abonyi János 
MTA-PE Lendület Komplex Rendszerek Figyelemmel Kísérése Kutatócsoport 

Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
Összefoglaló 

A modern és komplex vegyipari létesítményekben egyre növekvő számú változó kerül mérésre. Ez a tendencia 
megfelel a tárgyak internete (Internet of Things) irányelveinek, melynek köszönhetően drasztikusan nőtt a 
termelésben alkalmazott szenzorok száma, ezek mára gyakorta szenzorhálózatként elemezhetőek. Köszönhetően 
a technológia jellegű rendszerek egyes elemeinek (áramok, berendezések, stb.) a rögzített változók között 
gyakorta megmaradási összefüggések állnak fenn. Célunk annak megvizsgálása, hogy miként lehet az ezen mért 
jellemzők között felírt mérlegegyenletek alapján informatív hibadetektálási algoritmusokat fejleszteni. 

Előadásunkban ismertetjük a mérleghiba-kiegyenlítés témakörében alkalmazott alapvető modelleket, melyekben 
a szenzorok által mért jellemzők mérési hibájának eloszlásából kiindulva, a rögzített adatsorok kovarianciájának 
figyelembe vételével szeretnénk megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan jelennek meg az egyes mérési 
bizonytalanságok a mérlegegyenletek változóiban. Bemutatjuk, hogy nulla várhatóértékű, Gauss-eloszlású 
mérési zajt, valamint lineáris modellt feltételezve egy többváltozós főkomponens-analízis és statisztikus 
folyamatszabályozás alapú hibamonitoring rendszer adódik, mely alapján javaslat tehető hatékony operátori 
jelzések definiálására. 

Módszertanunkat egy keverőrendszer, valamint egy ipari gyártósor diszkrét modelljén mutatjuk be. Az előadás 
kitekintéseként rávilágítunk, hogy az ipari alarm management rendszerekben tárolt adatsorokban hogyan 
jelennek meg a mérlegegyenletek. 

A kutatást támogatta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap az OTKA–116674 pályázaton keresztül 
(Természettudományos kutatás és technológiafejlesztés folyamatbányászati és deep learning algoritmusokkal). 

   AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT 
 
Summary 

In modern and complex chemical production plants more and more process variables are recorded in historical 
log files. This trend is in good consistency with the guidelines of the Internet of Things, which resulted in the 
drastic increase of the number of sensors used in production. These sensors are often analysed as sensor 
networks. Due to the elements of process related systems (process flows, units, etc.), the recorded sensor 
variables often have to meet the requirements of balance equations. Our investigations aim to improve 
informative fault detection methodologies based on these balance equations. 

In our presentation, we explain the fundamental models of data reconciliation. Using these models, we would 
like to investigate how the measurement uncertainty is present in the variables of the balance equations of the 
process, based on the statistical distribution of the measurement errors of the sensors and taking into 
consideration the covariance of recorded variables. We demonstrate that assuming a linear model and a 
measurement noise with zero mean Gaussian distribution, a principal component analysis and statistical process 
control based fault monitoring system is derived, which can be applied for the definition of effective and 
informative operator alarms. 

We demonstrate the effectivity of our methodology using the simulation model of a blending system and a 
discrete production line. As an outlook of our presentation, we highlight how the balance equations appear in the 
historical log files of industrial alarm management systems. 

The research has been supported by the National Research, Development and Innovation Office - NKFIH, 
through the project OTKA-116674 (Process mining and deep learning in the natural sciences and process 
development) 

  SUPPORTED THROUGH THE NEW NATIONAL EXCELLENCE PROGRAM OF THE MINISTRY OF HUMAN 
CAPACITIES 
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Légköri szennyezők ökotoxicitásának becslése Flash rendszerrel 
Estimation of ecotoxicity of atmospheric pollutants by Flash system 
Eck-Varanka B., Kováts N., Horváth E., Ferincz Á., Kakasi B., 

Nagy Sz. T., Imre K., Paulovits G., Hubai K., Kiss Gy., Gángó M., Hoffer A., Tóth Á. 
Pannon Egyetem Környezettudományi Intézet 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 

Az ökotoxikológiai gyakorlatban legelterjedtebben alkalmazott bakteriális teszt a Vibrio fischeri 

biolumineszcencia-gátlásán alapuló vizsgálat. A V. fischeri biolumineszcens, Gram negatív baktérium, a 

szervezetet ért toxikus hatás a fénykibocsátás csökkenését eredményezi. A gátlás mértéke arányos a toxikus 

hatás erősségével, és jól számszerűsíthető végpont, mivel a fénykibocsátás egy megfelelően kialakított 

luminométerrel mérhető. Laboratóriumunkban a Lappalainen et al. (1999, 2001) által kifejlesztett kinetikus 

rendszerrel dolgozunk, amely lehetővé teszi szilárd fázisú minták közvetlen elemzését [1][2].  

Előzetes eredményeink alapján elmondható, hogy a rendszer megfelelő érzékenységet mutat légköri PM 

(városi ill. dízel emisszióból származó) ökotoxikus jellegének minősítésére. A projekt azonosítója (GINOP-

2.3.2-15-2016-00017) keretében különböző forrásból származó PM ill. egyedi komponensek ökotoxicitását 

vizsgáljuk: biodízel emisszió, humusszerű komponensek (HULIS: Humic-Like Substances) ill. városi PM 

különböző szemcseméretű frakcióját.  

A biodízel és fosszilis dízel emissziók összehasonlítása alapján elmondható, hogy mindkettőt nagyon magas 

és egymáshoz hasonló (dízel: EC50 = 2,53; biodízel: EC50 = 1,23) ökotoxicitás jellemzi. A folyékony biodízel 

minta toxicitása különböző módszerekkel az irodalmi adatoknál magasabb értékeket adott, azonban az 

eredmények viszonylag széles skálán mozogtak, ami azzal magyarázható, hogy a biodízel különböző 

közegekben (talajban, vízben) nagyon eltérően viselkedik. [3] 

A kaszkád impaktorral gyűjtött, méretfrakciók szerint elkülönített légköri aeroszol minták elemzése azt 

mutatja, hogy a vizsgált mérettartományban (0,0625-8 µm) a legkisebb részecskék (ultra fine particles) toxicitása 

a legnagyobb és a közepes méretű részecskék toxicitása közé esik.  

A HULIS minták vizsgálatához huminsav és fulvosav sztenderdeket hasonlítottunk össze természetes 

tőzegből preparált huminsav valamint téli városi aeroszol minták toxicitásával. Az eredményekből kitűnik, hogy 

a téli városi aeroszol minták a természetes huminsavakhoz hasonló ökotoxicitást mutatnak, amely arra enged 

következtetni, hogy a fűtési szezonban a légköri aeroszol toxikus karakterének kialakításában az ilyenkor 

nagyobb mennyiségben a levegőbe kerülő HULIS anyagok dominálnak [4]. 
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 Summary 

Over the past few decades, the interest in developing the waste derived hydrocarbons has been rapidly increasing 
due to the decrease in fossil fuel reserves and owing to the environmental reasons. On the contrary, as 
urbanization increases, the global solid waste generation is accelerating speedily. One of the encouraging ways 
to mitigate that environmental, social and economical challenge is to transfer this waste into hydrocarbons with 
advanced properties by passing through the pyrolysis. The effects of process parameters on the yield and 
chemical profile of pyrolysis products and the processes for pyrolysis oil upgrading is widely investigated: 
pyrolysis temperature, reactor types, and type of plastic waste, residence time, catalysts and feeding rate. 
However, pyrolysis oil contains contaminated compounds, which have negative effects: disadvantageous 
corrosive properties, high viscosity, and low stability. In this work, the mixtures of waste polymers were 
pyrolyzed in a tubular reactor using different modified SAPO-11 catalysts to obtain gases, light oil and heavy oil. 
Catalysts can increase the yields of gases and light oil, furthermore, the long term properties of products can also 
improved by SAPO-11 catalysts; especially containing Ca(OH)2. Different metals (copper, steel and aluminium) 
were treated in light oil to investigate the longer term properties of the products. Results also demonstrate the 
advanced properties of modified catalysts. 
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Summary 

STAT3 is a transcription factor with a critical role in the regulation of cell cycle, cell proliferation/survival and 
cell migration. As a consequence, it is a promising target in antitumor therapies. Canonical function of STAT3 
demands phosphorylation of a Tyr705 residue followed by dimerization and nuclear translocation. STAT3 can 
also be phosphorylated on Ser727, with a putative role in fine tuning STAT3 activation. One of the major 
activators of STAT3 is interleukin-6, a cytokine present in an elevated concentration in various tumors. Among 
others, IL-6 expression was shown to be a poor prognostic marker in uveal melanomas. IL-6 acts on a receptor 
complex consisting of the cytokine-specific IL-6Rα chain and the signal-transducing gp130 subunit. Binding of 
IL-6 to IL-6Rα induces dimerization of gp130 which initiates multiple signaling cascades, including STAT3 
activation. Chelidonine, the major alkaloid component of C. majus, was reported previously to provoke cell 
death in a variety of tumor cells. One of its intracellular targets is the antiapoptotic Bcl-2 protein. Expression of 
Bcl-2 is upregulated by STAT3 activation, which is thought to be the major mechanism responsible for IL-6-
mediated survival of tumor cells. 
Chelidonine evoked cell death in both cell lines (OCM-1, OCM-3). Induction of apoptotic and necrotic cell death 
by Chelidonine was assessed by flow cytometry, using the PI exclusion/Annexin V binding assay. Using flow 
cytometry experiments we have demonstrated that Chelidonine increases the basal level of serine727-
phosphorylated STAT3 in a significant fraction of cells. This effect was accompanied with abrogation of IL-6-
induced STAT3 activation (phosphorlyation of tyrosine705 residues), which developed in a time-dependent 
fashion. Reduced efficiency of IL-6 induced STAT3 activation was also observed in cells with unaffected level 
of pS-STAT3. Chelidonine did not affect significantly the level of IL-6Rα or total STAT3, but reduced the 
expression of gp130.  

According to our data chelidonine may interfere with STAT3 activation via two distinct, presumably competing 
mechanism. One involves processes associated with serine phosphorylation: reduced level of pS-STAT3 may 
either inhibit positive regulators or activate negative regulators of STAT3 activation. The second mechanism 
may be related to reduced expression of gp130 accompanying reduced efficiency of downstream signaling 
evoked by IL-6. 
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Összefoglaló 

Kutatásunk célja szabályozott nanoszerkezetek előállítása vas-oxidok illetve karbonátok 
kristályosításával. Az előbbi rendszer a mágneses tulajdonságai, az utóbbi a biosványok képződésének megértése 
miatt fontos. Mindkét esetben az oldatból kiváló kristályok fizikai tulajdonságainak és térbeli rendeződésének 
kialakításában meghatározó szerepet játszik a folyamat első lépése, a kristálycsírák kiválása valamilyen idegen 
felületen. A karbonátok esetében ezt a folyamatot mind természetes környezetben (a Balaton vizében), mind 
laboratóriumi körülmények között, mind in silico vizsgáltuk, molekuladinamikai (MD) számításokkal. 
 A Balaton vizéből néhány mikrométeres, Mg-tartalmú kalcitkristályok válnak ki, amelyeknek fontos 
szerep jut a tó ökológiájában. Elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján a kalcit kristálycsírák a szmektit 
csoportba tartozó agyagásványok nanométeres méretű foszlányaihoz tapadnak. Laboratóriumi kísérleteink 
szerint a vízből szmektit jelenlétében előbb válik ki a kalcit, mint más felületeken (kovaalgák és kaolinit), és a 
képződő kristályok Mg-tartalma és morfológiája is hasonlít a balatoni kalcitéhoz. Ezek az eredmények arra 
utalnak, hogy a balatoni kalcit a szmektit „pelyheken” heterogén nukleációval képződik, és tulajdonságait 
részben az idegen felület határozza meg. MD számításokkal arra kerestünk választ, milyen atomi léptékű 
folyamatok teszik a szmektit ásványt a többi felületnél alkalmasabbá a kalcit kristálycsírák kiválásának 
elősegítésére. A Balaton vizéhez hasonló összetételű (de egy nagyságrendel töményebb) modell oldatot 
szimuláltunk háromféle anyag – montmorillonit (a szmektit csoport egy tagja), kaolinit és grafén – rétegei 
között. Mindhárom esetben Ca2+-, Mg2+- és CO3

2--ionokból álló klaszterek képződtek a rétegek közötti oldatban, 
de a montmorillonit esetében ezek a klaszterek (1) átlagosan nagyobbak és (2) Mg-dúsabbak voltak, valamint (3) 
nagyobb részük helyezkedett el a heterogén felülettel érintkezve, mint a másik két anyag esetében. A MD 
szimulációk alapján tehát indokolható a szmektit hatékonysága a kalcit kristálycsírák képződésében, azonban 
egy többlépcsős folyamat rajzolódik ki, amelynek pontosabb felderítéséhez további kísérletes és szimulációs 
vizsgálatokra van szükség. 
 
Summary 

Our research aims at synthesizing iron oxide and carbonate nanostructures with controlled properties. 
The iron oxide nanostructures are interesting for their magnetic properties, while the carbonate system may help 
us understand biomineralization processes. In both systems, the physical properties and spatial arrangements of 
the precipitating nanocrystals are influenced by the first step of the process, the nucleation of nanocrystals on a 
foreign surface. In the present work we studied the nucleation of calcite in a natural system (in Lake Balaton), in 
laboratory precipitation experiments, and in silico, by molecular dynamics (MD) simulations. 
 In Lake Balaton a large amount of Mg-bearing calcite precipitates and plays important roles in the 
ecology of the lake. Electron microscopy shows that the calcite grains have consistent morphologies and sizes, 
and are attached to nm-scale flakes of clay minerals from the smectite group. Our laboratory experiments 
showed that calcite precipitates first in the presence of smectite (and only later on other surfaces, such as 
kaolinite and diatoms), and the morphologies and Mg contents of calcite are similar to those typical of the Lake 
Balaton grains. These results suggest that calcite in Lake Balaton heterogeneously nucleates on smectite, and its 
physical properties are partially determined by the foreign surface. With MD simulations we wished to 
understand atomic scale processes that may contribute to the success of smectite in nucleating calcite. We used a 
model solution similar to the water of Lake Balaton and studied the effects of three different surfaces, including 
montmorillonite (a member of the smectite group), kaolinite and graphene. In all three cases clusters of Ca2+, 
Mg2+ and CO3

2- ions formed in the solution between the layers. In the presence of montmorillonite, the clusters 
were (1) larger and (2) more Mg-rich, and (3) a larger number of them attached to the surface than in the case of 
the other two surfaces. Thus, our MD simulations suggest some mechanisms by which smectite is effective in 
nucleating calcite, but also indicate a multistep process, a better understanding of which requires further 
experiments and simulations.  
 
Ez a munka az NKFIH K116732 és a BIONANO-GINOP-2.3.2-15-2016-00017 projekt támogatásával készült./ 
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A heterogén fotokatalízis Fujishima és munkatársai felfedezése óta [1] széleskörűen kutatott 
terület. A katalizátorként leggyakrabban használt TiO2 hatékonyan alkalmazható vízbontásra, víz- 
és légtisztításra, fertőtlenítésre, rákos daganatok kezelésére, valamint öntisztuló felületek 
létrehozására [2]. Hátránya, hogy széles a tiltott sávja, így a napfény energiájának csak kis 
hányadát tudja hasznosítani. Ahhoz, hogy a katalizátor látható fénnyel is gerjeszthető legyen, 
csökkenteni kell a gerjesztési küszöbenergia értékét. Elterjedt módszer, hogy különböző fémes, 
nemfémes elemekkel, illetve félfémekkel módosítják a TiO2-ot [3], [4], [5]. 
Kutatásom során részletesen vizsgáltam a bórral és bizmuttal módosított, szol-gél eljárással 
előállított TiO2 tulajdonságait [6]. 
A kalcinálás alatt végbemenő folyamatokat derivatográfiával, a f ázisátalakulást Raman 
spektroszkópiával, illetve röntgendiffrakció mérésével követtem. A gerjesztési küszöbenergia 
értékeket diffúz-reflexiós színképek alapján Kubelka-Munk transzformációval határoztam meg. 
A fotoaktivitást mind UV, mind látható fénnyel (λ>420 nm) vizsgáltam. Meghatároztam a 
fotoindukált folyamatokban keletkező reaktív hidroxilgyökök kezdeti képződési sebességét, – e 
kísérletekhez gyökbefogóként kumarint alkalmaztam. Az előállított katalizátorok hatékonyságát 
oxálsav, valamint titánsárga lebontási kísérleteiben vizsgáltam és hasonlítottam össze. A 
modellvegyületek koncentrációjának változását permanganometriás titrálással, illetve a 
fényelnyelési színkép rögzítésével követtem. 
A kalcinálás során a módosító elemek akadályozták az anatáz-rutil fázisátalakulást, a magasabb 
hőfokon kalcinált minták is csak anatáz fázist tartalmaztak. A bórral történő adalékolás nem 
befolyásolta a tiltott sáv szélességét, ám ha a rendszer bizmutot is tartalmazott, jelentősen nőtt 
a katalizátor fényelnyelése a l átható tartományban, a gerjesztési küszöbenergia 3,01 eV-ról  
2,82 eV-ra csökkent. 
Az UV tartományban a hidroxilgyök képződési sebessége minimális volt a különböző 
katalizátorokon, míg az oxálsav bomlási sebessége harmada a Degussa P25 TiO2 alkalmazásakor 
kapott értéknek. 
Látható fénnyel történő bevilágításkor hidroxilgyök nem keletkezett, s az oxálsav sem bomlott. 
Ezzel szemben a titánsárga fényelnyelése a B-Bi-TiO2 katalizátort tartalmazó szuszpenziókban a 
fotokatalízis során csökkent, 4 órás kísérletben 80%-os átalakulást sikerült elérni. 
 
A kutatás az EFOP-3.6.1-16-2016-0001 projekt és az Emberi Erőforrások Minisztériuma  
ÚNKP-17-1 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság programjának támogatásával készült. 
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Összefoglaló 

Napjainkban a nagymértékű mezőgazdasági és ipari vízfelhasználás, valamint az emberi tevékenységekből 
adódó szennyeződések miatt ivóvízkészleteink jelentősen csökkennek. Emellett Földünk népessége 
folyamatosan növekszik, míg édesvízkészleteink fogyóban vannak. Ezen probléma megoldására a membrános 
műveletek, ezen belül is a direkt ozmózisos technológiák ígéretes lehetőségnek bizonyulnak. 
A direkt ozmózis egy olyan membrános művelet, ahol a membrán két oldala közötti ozmotikus 
nyomáskülönbség a folyamat hajtóereje, így külön hidrosztatikai nyomást nem kell biztosítani. A hajtóerőt 
különböző ozmotikus ágensekkel (pl.: sóoldatokkal, szerves oldatokkal) lehet biztosítani. Az ozmotikus ágens 
hígulni fog a folyamat során azáltal, hogy a membránon keresztül átjut az oldószer (víz) a betáplálási oldalról. 
Ezért a direkt ozmózis rendszerek hatékonyan alkalmazhatók koncentrálási műveletekben, változatos mátrixok 
esetén is.  
Kutatómunkám során szintetikus szennyvíz besűrítésének lehetőségét vizsgáltam poliamid vékonyfilm kompozit 
(TFC) membrán felhasználásával. A művelet során tanulmányoztam a szintetikus szennyvíz koncentrációjának, 
az ozmotikus ágens mennyiségének és koncentrációjának, valamint a betáplálások áramlási sebességének és 
idejének hatását. A kísérletek során folyamatosan mértem a tömegek és a vezetőképességek változását, valamint 
a vizsgálati idő lejárta után a szintetikus szennyvíz kémiai oxigénigényének alakulását. 
 
Summary 
 
Nowadays our water resources are significantly decreasing due to the high level of agricultural and industrial 
water use and the pollution caused by human activities. In addition, the population of our planet is constantly 
growing, while our freshwater resources are on the decline. To solve this problem membrane operations, 
including forward osmosis, seem to prove to be promising opportunities. 
Forward osmosis is a membrane operation where the driving force of the process is the osmotic pressure 
difference between the two sides of the membrane, so hydrostatic pressure is not required. The driving force can 
be ensured by different draw solutions (e.g., saline solutions, organic solutions). During the process, the draw 
solution will dilute since the solvent (water) pass through the membrane from the feed side. Therefore, direct 
osmosis can be effectively applied in concentrating operations, even for varied matrixes. 
During my research work, I examined the possibility of concentrating synthetic sewage using polyamide thin 
film composite (TFC) membrane. I studied the impact of the concentration of the synthetic sewage, the 
concentration and the quantity of the draw solution and the duration and the flow rate of the feeds. During my 
experiments, I continuously measured the changes of the mass and conductivity, and I determined the chemical 
oxygen demand after each searching period. 
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Összefoglaló 

A növekvő közúti forgalomból adódó többletterhelés egyre nagyobb kihívások elé állítja az útépítőket. Új, 
hosszabb élettartamú, költséghatékony, nagyobb teljesítményre képes aszfalt utak szükségesek a közlekedés 
megfelelő szintű kiszolgálására. Ezért folyamatosan fejlesztik az aszfaltokat (így a kötőanyagként alkalmazott 
bitumeneket is), hogy megfeleljenek az új kihívásoknak. A kutatási irányok egyik ígéretes területe a módosított 
bitumenek alkalmazása, ezen belül az olcsóbb, de kiváló minőségű gumiőrleménnyel módosított bitumenek 
alkalmazása.  
A teljesítmény növelés mellett fontos tényező az útépítésben is az energiahatékonyság biztosítása, valamint 
kisebb szennyezőanyag kibocsátású technológiák kifejlesztése. Ez kapcsolódik ahhoz a globális törekvéshez, 
melyben a különböző technológiák és termékeik használatából adódó üvegházhatású gázkibocsátását 
csökkentsék. Az útépítésben ez elsősorban az aszfaltkeverési hőmérséklet csökkentését jelenti, mellyel elérhető a 
kisebb energiafelhasználás és az ebből adódó fűtőanyag mennyiségének csökkentése. A keverési hőmérséklet 
csökkentése a meleg technológiák (Warm Mix) alkalmazásával valósítható meg. Ezekben különböző 
adalékanyagok alkalmazásával csökkenthető a kötőanyagok viszkozitása, mellyel biztosítható az alacsonyabb 
keverési hőmérséklet. 
Számos közlemény foglalkozik a hagyományos útépítési- és módosított bitumenek különböző WMA 
adalékokkal történő módosításával. Gumibitumenek esetében is intenzíven kutatott ez a terület. Több 
adaléktípust is kipróbáltak a hatékonyság növelésének érdekében. Azonban ezek elsősorban a hagyományos 
gumibitumeneket célozták meg. Ezért célunk volt WMA adalékok alkalmazhatóságának, valamit 
tulajdonságmódosító hatásának vizsgálata, elsősorban reológiai szempontból, kémiailag stabilizált gumibitumen 
(CSRB) esetén. Eltérően a hagyományos gumibitumenektől, ezen kötőanyag gyártható finomítói környezetben 
szigorúbb termékminőséget biztosításával. 
Kulcsszavak: Warm Mix Aszfalt, WMA adalék, gumibitumen, reológiai tulajdonságok 
 
Summary 

Overloads resulting from growing road traffic are increasing the challenges of road constructors. New, longer 
lifetime, cost effective, more powerful asphalt roads are needed to serve the adequate level of road traffic. 
Therefore, asphalts (including bitumen as a binder) are constantly being developed to meet new challenges. One 
of the promising areas of research activity is the use of modified bitumen, including the application of cheaper, 
but high quality crumb rubber modified bitumen.  
In addition to increase performance, it is important to ensure the energy efficiency in road construction and to 
develop technologies with lower harmful emissions. This is linked to the global effort, which reduce the 
greenhouse gas emissions resulting from the use of different technologies and their products. In road 
construction, this means primarily reducing the asphalt mixing temperature, which makes it possible to reduce 
the amount of energy consumption and therefore the amount of fuel. Mixing temperature can be reduced by 
using warm technologies (Warm Mix). By using different additives, the viscosity of the binders can be reduced 
to provide a lower mixing temperature. 
Many studies deal with the modification of traditional paving and modified bitumen by various WMA additives. 
This area was also intensively explored for rubber bitumen. Several additive types have been tried to increase 
efficiency. However, they are primarily intended for traditional rubber bitumen. Therefore, we aimed to 
investigate the applicability of some WMA additives and their properties modifying effect, primarily from a 
rheological point of view, in the case of chemically stabilized rubber bitumen (CSRBs). Unlike conventional 
rubber bitumen, this binder can be manufactured in a refining environment providing higher product quality. 
Keywords: Warm Mix Asphalt, WMA additive, Asphalt rubber/rubber bitumen, Rheological properties 
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Mosás és hőkezelés hatása az energianád összetételére és termikus 
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Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont,  

Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

 
 

Napjaink egyik sürgető problémája megoldást találni a CO2-kibocsátás visszaszorítására, és a fosszilis 

energiahordozók használatának csökkentésére. A növényi biomasszák alacsony hőmérsékletű (200-300 °C), inert 

atmoszférában történő kezelésével (torrefaction) a kiindulási anyag fűtőértéke és energiasűrűsége növelhető, így 

energetikai szempontból kedvezőbb tulajdonságú tüzelőanyagok nyerhetők.  Munkám során az energianád 

(Saccharum spontaneum) termikus stabilitását és összetételének változását vizsgáltuk a 180-300 °C hőmérséklet-

tartományban hőkezelt mintákon. Az extrahálható (főképp szervetlen komponensek) hőbomlásra gyakorolt 

hatásának megismerésére vízzel mosott hőkezelt mintákat is analizáltunk. Az előkezelt biomassza minták 

termikus tulajdonságait termogravimetriás (TG) mérésekkel követtük. A kezeletlen és hőkezelt energianád 

minták összetételét (cellulóz, hemicellulóz és Klason-lignin tartalom) savas hidrolízis után végzett  

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) analízis révén határoztuk meg. A kapott eredmények alapján 

következtetéseket vontunk le arra vonatkozóan, miképp hatnak a szervetlen komponensek a biomassza egyes 

komponenseinek termikus stabilitására, és a hőkezelés hogyan befolyásolja a termék termikus tulajdonságait és 

összetételét.  

 

 

 
 
Nowadays, one of the main goals of humanity is to reduce the CO2 emission which can raise the greenhouse 

effect, and reduce the use of fossil fuels. The properties of raw lignocellulosic biomass can be highly modified 

by torrefaction, which is a mild thermal treatment between 200-300 °C in an inert atmosphere. By thermal 

treatment  the calorific value and the energy density of the raw biomass can be improved. In this work the 

changes in thermal stability and chemical composition of raw and variously torrefied (180-300 °C) energy cane 

(Saccharum spontaneum) samples were studied. In order to understand the role of extractable (mostly inorganic) 

components, the washed and subsequently torrefied samples were also analysed. The thermal properties of the 

samples were characterised by thermogravimetry (TG). The chemical composition (cellulose, hemicellulose and 

Klason lignin content) of raw and torrefied samples was determined using acidic hydrolysis and subsequent 

sugar analysis by high-performance liquid chromatography (HPLC). Conclusions have been drawn about the 

impact of inorganic compounds on the thermal stability of biomass components and about the effect of 

torrefaction on the thermal properties and composition.  
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Immersed Boundary módszer alkalmazása gáz-szilárd kétfázisú 
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Összefoglaló 

Gáz-szilárd kétfázisú áramlás számos vegyipari folyamatban előfordul, mint például a pneumatikus szállítás és a 
fluidizáció esetében. Ezekben az esetekben a szilárd fázis mozgása mellett a gáz fázis áramlása is fontos szerepet 
játszik, és az áramlás minőségét a két fázis kölcsönhatása határozza meg. Általánosságban a fázisérintkeztetés 
energiaigényes művelet, de a folyamatok optimalizálásával ez az energiaigény csökkenthető. A gáz-szilárd 
kétfázisú áramlások esetében végzett mérések általában nem valósíthatók meg a közeg áramlásának megzavarása 
nélkül. Azonban matematikai modellek és szimuláció segítségével jobban megérthetjük az áramló közeg 
viselkedését, valamint segítséget nyújt az optimális üzemeltetési paraméterek meghatározásában. 
A gáz-szilárd kétfázisú áramlások matematikai modellezésére több megközelítés is létezik. Általánosan használt 
az Euler-Euler megközelítés vagy más néven két folyadék modell (Two-Fluid Model, TFM), amelyben a szilárd 
fázist is fluidimnak tekintjük. Emiatt ebben az esetben a kapott megoldás nem annyira részletes, viszont rövid 
számítási idő alatt eredményhez juthatunk. A kereskedelemben kapható numerikus áramlástani (Computational 
Fluid Dynamics, CFD) szoftverek alkalmasak Euler-Euler modellek megoldására. 
A diszkrételem módszer (Discrete Element Method, DEM) a szilárd fázis elemeit külön részecskékként kezeli. A 
módszer során számítjuk a részecskék egymással és a berendezés falával való ütközéseit, a részecskék 
elmozdulása pedig a részecskére ható erők összességéből határozható meg. Ez a megközelítés részletes 
információt nyújt a szilárd fázis áramlásáról, viszont jelentősen nagy a számításigénye. A gázfázis áramlásának 
számítására alkalmazhatóak a különböző CFD szoftverek, azonban a különálló részecskék mozgásának 
számítását felhasználói függvények definiálásával és alkalmazásával kell megoldani. 
A direkt numerikus szimulációs módszerek (Direct Numerical Simulation, DNS), mint például az Immersed 
Boundary módszer, alkalmazásával nyerhetők a legrészletesebb információk a gáz-szilárd kétfázisú áramlásról. 
A direkt numerikus módszerek fő jellemzője, hogy a gázfázis számítására használt számítási háló elemeinek 
mérete legalább egy nagyságrenddel kisebb, mint a szilárd részecskék mérete. A módszerek egy csoportjában a 
mozgó részecskék mint peremek jelennek meg a gázfázis áramlásának számításában. A részecskék köré 
létrehozott testhez illesztett, időben változó számítási háló kezelése azonban nagy számítási kapacitást igényel. 
Ennek kiküszöbölésére alkalmas az Immersed Boundary módszer, amely egy szabályos, időben változatlan 
számítási hálót használ a gázfázis áramlásának számítására, a szilárd részecskékre vonatkozó valós peremeket 
pedig virtuális peremmel helyettesíti. A virtuális perem létrehozása úgy történik, hogy az áramlási egyenletek 
mozgásegyenleteit egy erő taggal egészítjük ki a szilárd részecske valós peremének megfelelő számítási cellák 
esetében. Ezek a tagok az áramlási képet úgy formálják, mintha egy valós perem helyezkedne el az áramlási 
térben.  
A kutatómunkánkban egy szilárd részecske áramlását vizsgáltuk egy laboratóriumi méretű pszeudo-2D 
fluidizációs berendezésben az Immersed Boundary módszer alkalmazásával. Az alkalmazott áramlási 
egyenletekben a gázfázist teljesen kompresszibilis közegként tekintettük. A parciális differenciálegyenletek 
numerikus megoldására szolgáló főbb módszerek a véges elem módszer, a véges térfogatok módszere és a véges 
differenciák módszere. A gázfázisra felírt modellegyenleteket a kétlépéses MacCormack véges differencia 
módszerrel oldottuk meg. A módszer egy prediktor és egy korrektor lépésből áll, amelyek másodrendű 
pontosságot biztosítanak térben és időben. 
A szimulációs tanulmányunkban egy részecske mozgását szimuláltuk. Eredményeinket kísérletileg validáltuk 
egy nagysebességű videokamerával felszerelt mérőrendszer segítségével. A rögzített felvételeket felhasználva 
képfeldolgozási algoritmussal detektáltuk egy kiválasztott részecske mozgási trajektóriáját, amelyet 
összevetettünk a szimulált részecskemozgással. Az eredmények azt mutatják, hogy az alkalmazott szimulációs 
módszer további pontosítások után alkalmas a szilárd részecskék mozgásának becslésére a gáz-szilárd kétfázisú 
áramlásban.  
 
 
Köszönetnyilvánítás 
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Összefoglaló/  

A dendrimerek olyan elágazásos polimerek, amelyek egy központi magból kiindulva a fa lombkoronájához 
hasonló elágazásokkal teli szabályos térbeli struktúrával rendelkeznek, ugyanakkor monodiszperzek is [1]. A 
poliamidoamin (PAMAM) dendimerek peptid kötéseket tartalmaznak, ezen kívül méret, szerkezet és kémiai 
összetétel szempontjából is nagyon hasonlítanak a fehérjékhez, illetve az enzimekhez. Ezért az enzim-dendrimer 
biokonjugátumok tanulmányozása ígéretes terület az enzimek stabilizálása – vagyis biokatalitikus működési 
idejük megnövelése – szempontjából [2]. A dendrimerek maguk is viselkedhetnek enzimekként [4], ugyanakkor 
képesek enzimek stabilizálására is [3]. Az enzimek és a dendrimerek kapcsolódhatnak kovalens kötésekkel [5], 
vagy hidrogén-hidakkal és van der Waals erőkkel un. önszervező rendszerekben [3]. 
Kutatásaink során – hasonlóan az egyedi enzim nanorészecskék kialakításához [6] – kovalens kötéssel amin és 
karboxil végű PAMAM dendrimer réteget alakítunk ki α-kimotripszin enzim körül, hogy ezáltal stabilizáljuk az 
enzim működését. A kovalens kötés kialakítása mellett ionos kölcsönhatásokkal is stabilizáljuk az α-
kimotripszin enzimet karboxil csoportokat tartalmazó PAMAM dendrimerekkel un. önszervező rendszerek 
kialakításával. 

Summary 

Dendrimers are highly branched polymers, its tree branch-like arms are branched from a central core. 
Dendrimers have a symmetric spatial structure and monodispersity [1]. Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers 
contain peptide bounds and its size, shape and chemical structure are similar to proteins and enzymes. 
Investigation of enzyme-dendrimer bioconjugates is very promisable for belonging enzymes biocatalytic lifetime 
(enzyme stabilization). [2]. Dendrimers itself could have enzymatic function [4], but they can also stabilize 
enzyme molecules [3]. The interaction between dendrimer and enzyme molecules could realize by covalent 
linkages [5] or by weak interactions (H-bounds and/or van der Waals forces) in self-assembling systems [3].  
During our investigation – similarly to the synthesis of single enzyme nanoparticles [6] – PAMAM dendrimer 
layer with amine and carboxylic end-groups are synthesized around α-chymotrypsin enzyme molecule by 
covalent linkage in order to stabilize its biocatalytic function. α-chymotrypsin enzymes are also stabilized by 
ionic interactions with PAMAM dendrimers containing carboxylic end-groups. 
 
Köszönetnyilvánítás 
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Összefoglaló 

A külső mágneses térrel befolyásolható intelligens anyagok változatos anyagcsaládot alkotnak. Ide tartoznak a 
különböző mágneses folyadékok, mint pl. a nanoméretű részecskéket tartalmazó ferrofluidumok, a 
magnetoreológiai (MR) folyadékok, amelyek mikrométeres nagyságrendbe eső részecskéket tartalmaznak, a 
mágneses gélek, elasztomerek, mágneses szuszpenziók. Közös jellemzőjük, hogy a mágneses tér hatására 
reverzibilis szerkezeti átalakuláson mennek keresztül, ami változást okoz az anyag makroszkopikus 
tulajdonságaiban is. Célunk különböző mágneses folyadékok és mágneses szuszpenziók szerkezetének, valamint 
néhány gyakorlati felhasználás szempontjából fontos fizikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata: folyadékok 
válaszidejének mágneses szuszceptibilitás változás alapján történő mérése, folyadékcseppek viselkedésének 
tanulmányozása inhomogén térben, valamint szuszpenziók reológiai tulajdonságainak meghatározása. A 
válaszidő méréséhez egy berendezést fejlesztettünk, amely a folyadék szuszceptibilitását méri az idő 
függvényében, külső mágneses tér hatásideje alatt. Meghatároztuk különböző ferrofluidumok (magnetit 
nanorészecskéket tartalmazó szerves, és vizes közegű, biokompatibilis folyadékok) és MR fluidumok 
válaszidejét, és a válaszidő mágneses térerősségtől való függését. A mágneses folyadékok és biológiai szövetek 
közötti kölcsönhatások tanulmányozása céljából inhomogén mágneses térben vizsgáltuk biokompatibilis 
ferrofluidum cseppek viselkedését. Méréseket végeztünk a cseppekre ható erő koncentráció, és mágneses 
térerősségtől való függésének meghatározására, melynek eredményeit egy módosított Langevin elméleti 
modellel írtuk le. A mágneses szuszpenziók reológiai tulajdonságainak homogén mágneses térben való 
vizsgálatát általunk előállított modell rendszereken, magnetit/hidroxiapatit kompozitok vizes szuszpenzióin 
végeztük. 
 
Summary 

There are various magnetic field responsive materials. The types of these intelligent materials range from 
magnetic liquids (ferrofluids, which contain nano-sized particles and magnetorheological (MR) fluids, where the 
particle size is at the micrometer scale) to magnetic gels, elastomers, and suspensions. Some macroscopic 
properties of these materials can be changed by an external magnetic field, which is caused by reversible 
microstructural transition. Our goal was the experimental study of the structure and physical properties of 
various magnetic liquids and suspensions: response time measurements based on the change of magnetic 
susceptibility, the behavior of magnetic liquid droplets in inhomogeneous magnetic field, and the rheological 
investigation of magnetic suspensions. For the response time measurements we developed an apparatus, which 
can determine the time-dependent magnetic susceptibility of magnetic fluids in the presence of an external field. 
The response time of various ferrofluids (composed of nano-sized magnetite in hydrocarbon-based carrier phase, 
and biocompatible, water-based fluids), and MR liquids was measured. Furthermore, we investigated the 
magnetic field strength dependence of the response time. To better understand the interaction between magnetic 
fluids and biological tissues we measured the force acting on droplets of biocompatible ferrofluids in an 
inhomogeneous field. It was also determined how the magnetite concentration and the magnetic field strength 
influence the measured force. The results were compared with theoretical values calculated according to a 
modified Langevin model. The rheology of magnetic suspensions in a homogenous magnetic field was studied 
on aqueous suspensions of synthesized magnetite/hydroxyapatite composites. 
 
Ez a munka a BIONANO-GINOP-2.3.2-15-2016-00017 projekt támogatásával készült. This research was 
supported by grant BIONANO-GINOP-2.3.2-15-2016-00017. 
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jellemzése 

Development and Characterisation of a High Affinity Nickel(II)-binding Flagellin Variant 
Jankovics Hajnalka, Kovács Enikő, Tóth Éva, Kovács Noémi, Vonderviszt 

Ferenc 
Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Pannon Egyetem 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
 

A Salmonella baktérium mozgásszervét alkotó fő fehérje komponens, a flagellin egy önszerveződésre, és 

ezáltal hosszú filamentumok kialakítására képes protein. A polimerizációban a filamentumba épülő monomer 

egységeknek csak a terminális régiói vesznek részt, a polipeptidlánc közepe által kódolt D3 domén a polimer 

felszínén jelenik meg. Korábbi kutatásaink igazolták, hogy a D3 domén módosítható, vagy bizonyos korlátok 

között helyettesíthető például kötő tulajdonságú peptidekkel, fehérjékkel a polimerizációs képesség megőrzése 

mellett. Ezáltal olyan nagy kötőhely sűrűségű nanocsövek hozhatók létre, melyek felületükön azonos lokális 

környezetben a kötőhelyeknek akár több tízezer kópiáját is hordozhatják. 

A NikR a baktériumokban található DNS-hez kötődő represszor fehérje, mely a sejten belüli Ni(II)-

koncentráció szabályozásában szerepet játszó fehérjegének átíródásának ki-bekapcsolását végzi, a sejtben jelen 

levő Ni(II) mennyiségének függvényében. Ennek köszönhetően a NikR már rendkívül kis Ni(II)-ion 

koncentráció hatására aktiválódik, egyik Ni(II)-kötő centrumának kötési állandója néhány pM. Ugyanakkor 

fontos megemlíteni, hogy a duplaszálú DNS mindkét láncához kötődve ezt a funkcióját dimer illetve tetramer 

formában látja el. 

Munkánk célja a NikR fehérje felhasználásával olyan polimerizációra képes nagy affinitású Ni(II)-kötő 

flagellin variáns létrehozása volt, mellyel az eddigieknél kisebb koncentrációjú Ni(II) is detektálható, például 

természetes vizekből vett mintákban. Ehhez génsebészeti eszközökkel a NikR fehérje Ni kötésért felelős C-

terminális doménjét beépítettük a flagellin D3 doménjének helyére. Megállapítottuk, hogy Salmonellá-ban 

termeltetve a FliC-NikR(C) nem képez in vivo filamentumokat, ezért génjét egy indukálható expressziós 

vektorba építettük, és kidolgoztuk az E. coli-ban való előállítás optimális körülményeit. A hisztidinben gazdag 

FliC-NikR(C) fehérje Ni-kötő képességét kihasználva azt Ni(II)-affinitás kromatográfia segítségével tisztítottuk. 

A tisztítási protokoll optimalizálásánál figyelembe kellett vennünk, hogy a NikR C-terminális doménje tartalmaz 

egy olyan nagy affinitású Ni(II)-kötő helyet, mely az oszlop Ni(II)ionjait is képes mobilizálni, a fehérje 

megkötődése nélkül. Az új fúziós fehérje in vitro polimerizációs képességeinek feltárására különböző 

körülményeket teszteltünk, különös tekintettel a filamentum képződését gátló, a fehérje Ni(II)-kötő doménje 

felől várható dimerizáció megakadályozására. Ennek ismerete a tisztítás és a későbbi szenzorikai alkalmazások 

szempontjából is előnyös lehet. A FliC-NikR(C) és Ni(II)-ionok kölcsönhatását UV-Vis spektroszkópiás titrálás 

és izotermális titrációs kalorimetria alkalmazásával jellemeztük. Ezekkel egyrészt kimutattuk, hogy a natív NikR 

fehérjéhez hasonlóan a FliC-NikR(C) is tartalmaz két jelentősen eltérő erősségű Ni(II)-kötő helyet. Másrészt 

megmutattuk, hogy a nagyobb affinitású hely kötési állandója még a fúzió után is a nM-os tartományba esik, ami 

alkalmassá teszi a több nagyságrenddel az egészségügyi határérték alatti Ni(II) koncentráció detektálására is. 

  

Kutatásainkat a BIONANO_GINOP-2.3.2-15-2016-00017 és az OTKA NN117849 projekt támogatta. 
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Gumibitumen, mint SMA (masztixaszfalt) kötőanyag vizsgálata 
Investigation of Rubber Modified Bitumen as an Alternative Binder of SMA 
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2MOL NyRt. 
2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 

 
Summary 

Nowadays, because of the continuously growing traffic and loads, our roads have to tolerate higher stresses. 
It is especially true for the motorways and the busier highways. In order to meet requirements, the asphalt 
pavement to be applied should be carefully selected according to the high load. Namely high-load-resistant 
asphalt mixtures should be designed. One of the possible asphalt layer is SMA („Stone Mastic Asphalt”), it was 
developed in the 1960’s. It is an asphalt type with high aggregate content, which is able to withstand the load due 
to its stiffness, and has very high lifetime. However, for this type of asphalt, a suitable bitumen binder must be 
selected to achieve the optimum property. This bitumen binder must have high stiffness to withstand the load, 
but it must also be sufficiently flexible to resist fatigue. These are primarily high-modulus, polymer modified 
bitumens (PmB), but their prices are high because of the polymer content or some of their properties are less 
favourable. Thus different binders are used in different asphalt layers. 

Many papers investigate the possibility of cost reduction and the application of new modifying additives. A 
possible new additive is the ground tire rubber. Bitumens made of crumb rubber are promising alternative 
binders of SMA, because of their advantageous elastic and fatigue properties. 

Therefore the aim of our work was to produce and investigate a bitumen composition with long lifetime and 
suitable rheological and engineering properties in wide temperature and frequency range (which represents the 
traffic), by investigating the effects of different additives. During our experimental work two types of additives 
were studied: LDPE and gilsonite. These additives were used in three different concentration 1%, 3%, and 5%, 
respectively. Amplitude-, frequency and temperature sweep and Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) tests 
were carried out by using Dynamic Shear Rheometer to obtain the impacts of additives on basic rheological- and 
resilient properties (G*, µ*, tg(δ), γr) of the compositions. In addition, differences between the rheological 
properties of compositions and commercial polymer modified bitumen were also examined. 

It was found that the blending of 5% LDPE and gilsonite had a beneficial effect on the properties of rubber 
modified bitumen at lower temperatures (e.g. higher G*, µ*, γr ,  and lower tg(δ)), but at higher temperatures 
PmB is still better binder for SMA, because of its excellent resilient properties. 
 
Bevezetés 
 

Napjainkban a forgalmi terhelés növekedése és a tengelyterhelések növelése miatt nagyobb igénybevételnek 

vannak kitéve közútjaink. Ez különösen igaz az autópályák útburkolatára és a nagy terhelésnek kitett főutakra. A 

követelmények teljesítésének érdekében ezért az alkalmazni kívánt aszfaltburkolatot körültekintően, a nagy 

terhelésnek megfelelően kell kiválasztani, azaz nagy terhelésnek ellenálló aszfaltkeverékeket kell tervezni. Ezek 

egyik fajtája a masztixaszfalt (SMA), amelyet kifejezetten ezen igények miatt fejlesztettek ki az 1960-as 

években. Ez egy nagy kőzettartalmú aszfalttípus, mely merevségénél fogva képes ellenállni a terhelésnek, 

emellett kedvezően magas az élettartama. Azonban e típushoz megfelelő bitumen kötőanyagot kell kiválasztani 

az optimális tulajdonságok elérésének érdekében. Ezen bitumen kötőanyagnak nagy merevséggel kell 

rendelkeznie, de megfelelően rugalmasnak is kell lennie, hogy a terhelés mellett a fáradásnak is ellenálljon. Ezek 

elsősorban nagymoduluszú, polimerrel módosított bitumenek (PmB), azonban ezek ára az alkalmazott polimer 

koncentrációja miatt magas, illetve egyes tulajdonságai kedvezőtlenebbek, így gyakran eltérő kötőanyagot 

alkalmaznak az eltérő aszfaltrétegben. Kutatások folytak és folynak a költségek csökkentésére más 
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adalékanyagok alkalmazásával, melyek egyik fontos képviselője a gumiőrlemény. Ennek segítségével előállított 

gumibitumen a rugalmas- és fáradási tulajdonságai miatt jó alternatíva lehet. 

Az eddig leírtak értelmében kísérleti munkánk célja egy olyan bitumenkompozíció előállítása és vizsgálata 

volt, mely széles hőmérséklet – és frekvencia tartományban megfelelő műszaki tulajdonságokkal rendelkezik 

ahhoz, hogy hosszú ideig nagy terhelésnek kitett utak SMA aszfaltrétegének kötőanyagaként szolgáljon. [1, 2] 

Kísérleti munka 

Kísérleteink során a MOL Nyrt. és a Pannon Egyetem munkatársai által kifejlesztett kémiailag stabilizált 

gumibitumen reológiai tulajdonságait vizsgáltuk önmagában, illetve különböző adalékokkal módosítva. 

Alapanyagok 

A méréseket két anyagcsoporton végeztük el. Az első csoportot adalékolatlan bitumenek alkották, ahova egy 

polimerrel modifikált bitumen, mint tulajdonságai szempontjából elérni kívánt („targeted”) bitumen (PmB (TB)) 

és egy adalékokkal javítani kívánt kémiailag stabilizált gumibitumen (AGB) tartozott.  

E két bitumen kereskedelmi forgalomban kapható, kőolajfinomítóban előállított MOL bitumen termék volt, 

továbbá a PmB megfelelt az MSZ EN 14023:2010, a referencia gumibitumen pedig az MSZ EN 930:2015 

szabványban szereplő minőségi előírásoknak. 

A vizsgált minták másik csoportját az adalékolt bitumenek alkották. Az AGB minőségjavítása céljából 

alkalmazott két adalék kereskedelmi forgalomban kapható polietilén (LDPE) és gilzonit (természetes bitumen) 

volt, melyek tulajdonságait az 1. és 2. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat: Az alkalmazott LDPE adalék tulajdonságai. 

Tulajdonság Érték 
Folyásindex, 190 °C, 2,16 kg, g/10 min 4 

Sűrűség, 23°C, kg/m3 922 
Szakítószilárdság (H/K), MPa 22/18 
Szakadási nyúlás, (H/K), % 280/580 

Vicat lágyuláspont, °C 92 
Shore D keménység 48 

2. táblázat: Az alkalmazott gilzonit adalék tulajdonságai. 

Tulajdonság Érték 
Lágyuláspont,°C 160/175 

Penetráció, 0,1 mm 0 
Sűrűség, 25°C, g/cm3 1,04-1,06 

Lobbanáspont 315 
Elemanalízis, m/m%   

Szén 84,9 
Hidrogén 10 

Kén 0,3 
Oxigén 1,4 
Alifás 68,3 

Aromás 31,7 
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Az adalékokat utólag kevertük az alapanyaghoz. Az adalékok koncentrációja mind LDPE, mind gilzonit 

esetén rendre 1%, 3% és 5% volt a referencia bitumen tömegére vonatkoztatva. Az adalékolt minták elkészítése 

190°C-ra való előmelegítés után 30 percig tartó homogenizálással történt egy nagynyírású bitumenkeverő 

egységben. Az adalékolt bitumenek összetételét a 3. táblázat foglalja össze. [3, 4, 5, 6, 7] 

3. táblázat: Az adalékolt AGB minták összetétele. 

Jel 
Összetétel (m/m%) 

AGB LDPE Gilzonit 
AGB+1%PE 99 1 - 
AGB+3%PE 97 3 - 
AGB+5%PE 95 5 - 

AGB+1%GIL 99 - 1 
AGB+3%GIL 97 - 3 
AGB+5%GIL 95 - 5 

A kísérleti berendezés 

A vizsgálatokat dinamikus nyíróreométer (DSR – Dynamic Shear Rheometer) segítségével végeztük. A 

készülék segítségével a kötőanyag viszkózus és elasztikus tulajdonságait egyszerre tudtuk regisztrálni. A 

készülék mérőcellája két kör alakú tányérból áll. Az alsó tányér rögzített, a felső tányér azonban különböző 

amplitúdó és frekvencia értékekkel jobbra – balra fordulni képes. A két tányér közé került a vizsgálni kívánt, a 

vizsgálattól függően 1 vagy 2 mm vastag, 25 vagy 8 mm átmérőjű bitumen minta. A felső tányér elfordulásának 

amplitúdójával a bitument érő erőhatásokat, gyakoriságával pedig a különböző frekvenciákkal jellemezhető 

forgalmi terheléseket reprezentáltuk. 

Vizsgálati módszerek 

Valamennyi minta esetében amplitúdó- és frekvencia terhelés léptetéses, hőmérséklet léptetéses és dinamikus 

kúszásvizsgálatokat (MSCR) végeztünk annak érdekében, hogy információkat szerezzünk a kompozíciók 

tulajdonságairól. 

Az amplitúdó terhelés-léptetés vizsgálatok során egyre nagyobb erőhatást (deformációt) alkalmaztunk annak 

érdekében, hogy megtudjuk a lineáris viszkoelasztikus tartományok (LVE) végéhez tartozó deformációk értékeit 

(γLVE), mivel ennek ismerete elengedhetetlen volt a további vizsgálatok szempontjából. Az amplitúdó terhelés-

léptetés vizsgálatokat 10, 20, 30 és 60 °C-on, 1 Hz frekvencia mellett végeztük γ= 100% deformáció értékig. 

A frekvencia terhelés-léptetéses vizsgálatok során a gilzonittal adalékolt minták esetében 0,05%, a többi 

minta esetében pedig 0,1% deformációt létrehozó nyírófeszültséget alkalmaztunk 0,01 – 100 Hz 

frekvenciatartományban, hogy meghatározzuk a bitumenek komplex moduluszának (G*), merevségének 

frekvenciafüggését. A vizsgálatokat ebben az esetben is 10, 20, 30 és 60 °C-on végeztük. Ezen vizsgálat a 

forgalom okozta terheléssel szembeni ellenálló képességről ad felvilágosítást. 

A hőmérsékletléptetéses vizsgálatoknál az egyes mintáknál alkalmazott nyírófeszültségek az előbbiekkel 

azonosak voltak. A méréseket 10 – 80 °C hőmérséklettartományban, 1 °C/perc fűtési sebességgel állandó, 1 Hz 

frekvencia mellett hajtottuk végre. Eredményül G*, µ* és tg(δ) hőmérsékletfüggését kaptuk. 

Az ismételt kúszás-relaxáció (MSCR) vizsgálatokat az AASHTO TP 70-07 előírásoknak megfelelően, 0,1 

kPa és 3,2 kPa feszültségekkel, 10 és 60°C-on végeztük el. Eredményül az egyes minták deformációjának és 
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rugalmas visszaalakulásának értékét kaptuk meg, amely a leginkább előrejelzi a bitumenek rugalmas 

tulajdonságát és fáradással szembeni ellenálló képességét. 

Kísérleti eredmények és értékelésük 

Az amplitúdó terhelés-léptetés vizsgálatok eredményeinek értékelése után megállapítottuk, hogy minden 

bitumenkompozíció elérhető deformáció (γLVE) értéke (mely a szerkezeti károsodás nélküli terheléselviselést 

jellemzi) jelentősen elmaradt a PmB (TB) értékeitől a vizsgált hőmérsékleteken. Az adalékolással előállított 

kompozíciók értékei legtöbb esetben az AGB jelű, adalékolatlan alap gumibitumentől is elmaradtak, de 

amennyiben magasabb γLVE értékkel is rendelkeztek, az adalékkoncentráció növelésével lineáris viszkoelasztikus 

tartományuk hossza folyamatosan csökkent (1. ábra). Összességében megállapítható, hogy valamennyi használt 

adalék a gumibitumenben plasztikus, rugalmatlan adalékként viselkedett. 

 
1. ábra: Az egyes bitumenkompozíciók γLVE értékei. 

A frekvencia terhelés léptetéses vizsgálatok eredményeiből kiderült, hogy az 1% gilzonitot tartalmazó 

kompozíció kivételével - amely esetében nem volt kimutatható tulajdonságmódosító hatás - valamennyi adalék 

javított az AGB tulajdonságain, és a javulás mértéke egyenesen arányos volt az adalékkoncentráció növelésével. 

Ez a javulás az AGB+5%PE és AGB+5%GIL minták esetében volt a legnagyobb mértékű. Előbbi 20, 30 és 

60°C-on a frekvenciatartomány nagy részében, utóbbi azonban a teljes frekvenciatartományban nagyobb 

komplex modulusszal (G*), azaz merevség értékkel rendelkezett még a PmB (TB) értékeinél is.  

 

2. ábra: A kitüntetett frekvenciákon mért moduluszok. 
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Az előbbieket támasztja alá a 2. ábra, mely az egyes hőmérsékleteken, az aszfaltvizsgálatoknak megfelelő 

kitüntetett frekvenciákon mért komplex moluduszokat szemlélteti. 

A hőmérséklet léptetés vizsgálatok eredményeinek értékelésekor szintén megállapítottuk, hogy az adalékok 

hatására az AGB minta G* értéke minden egyes esetben növekedett, az adalék mennyiségének növelésével 

egyenes arányban. Ezen folyási tulajdonságok esetén is az AGB+5%PE, valamint az AGB+5%GIL minták 

teljesítettek a legjobban. Az alkalmazott frekvencián szinte a teljes hőmérséklet tartományban meghaladták a 

PmB moduluszát, továbbá itt is elmondható, hogy azonos mennyiségű adalékot tartalmazó mintákat 

összehasonlítva a gilzonittal adalékolt AGB-k rendelkeztek magasabb G* értékkel. A komplex viszkozitások a 

várakozásoknak megfelelően azonos tendencia szerint változtak. Összegezve az eredményeket, megállapítottuk, 

hogy G* hőmérséklet függése terén a „PmB (TB)> 5%GIL> 5%PE> 3%PE >3%GIL >1%PE > AGB >1%GIL” 

sorrend rajzolódott ki. 

A hőmérséklet léptetéses vizsgálatok során a fázisszög tangensének (tg(δ)) hőmérsékletfüggését vizsgálva, 

szintén megbizonyosodtunk, hogy az adalékok kedvező hatással voltak az adalékolatlan gumibitumen 

tulajdonságaira. Egy viszkoelasztikus anyag fázisszögének tangense az anyag deformációval szembeni 

ellenállásáról ad felvilágosítást. Minél kisebb ez az érték, annál kedvezőbbek a vizsgált anyag fáradással 

szembeni tulajdonságai. A mérések során nyert adatsorokat vizsgálva itt is kijelenthető, hogy a javulás mértéke 

egyenesen arányos az adalék koncentrációjával, valamint az eddigi tapasztalatoknak megfelelően a gilzonittal 

adalékolt minták nyújtottak jobb teljesítményt. A 3. ábráról azonban már az ismételt kúszás-relaxáció (MSCR) 

tesztek előtt jól leolvasható volt, hogy magasabb hőmérsékleteken a PmB permanens deformációval szembeni 

ellenálló képességét egyik kompozíció sem tudta megközelíteni. 

 

3. ábra: A kompozíciók tg(δ) értékeinek alakulása a hőmérséklet függvényében. 

Az MSCR tesztek eredményei alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy alacsony hőmérsékleten (10 °C) 

valamennyi terhelés esetén az AGB+5%PE és az AGB+5%GIL minden vizsgált mintánál kedvezőbb fáradási 

tulajdonságokkal rendelkezett. Azaz nagyobb mértékű rugalmas visszaalakulással és kisebb maradó deformációt 

tapasztaltunk. A gilzonittal adalékolt minták ebben az esetben is kedvezőbb viselkedést mutattak, mint a 

polietilénes minták. 
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Ahogy azonban a 3. ábráról is leolvasható volt, magas hőmérsékleten (60 °C) a PmB-t semmilyen vizsgált 

jellemzőben nem sikerült megközelítenie egyetlen bitumen mintának sem. A 4. és 5. ábra a rugalmas 

visszaalakulások ábrázolásával jól szemlélteti az adalékok meggyőző teljesítményét 10, és a PmB dominanciáját 

60 °C-on. 

 
4. ábra: 10 °C-on, 0,1 kPa feszültség mellett tapasztalt rugalmas visszaalakulások. 

 
5. ábra: 10 °C-on, 0,1 kPa feszültség mellett tapasztalt rugalmas visszaalakulások. 

Összefoglalás 

Napjainkban, a folyamatosan növekvő forgalmi terhelés következtében elengedhetetlen olyan útburkolatok 

kifejlesztése, melyek megfelelő tulajdonságaiknak köszönhetően hosszú ideig alkalmazhatók nagy forgalomnak 

kitett utak kopórétegeként. Az ilyen különleges masztixaszfaltokhoz azonban elengedhetetlen egy kiváló 

tulajdonságú bitumenes kötőanyag alkalmazása. Mivel az erre a célra alkalmazott polimerrel modifikált 

bitumeneknek előnyeik mellett hátrányos tulajdonságokkal is rendelkeznek, így alternatívájuk megtalálása 

érdekében elengedhetetlenek a folyamatos kutatások. Rendkívül kedvező tulajdonságaik miatt ilyen alternatívák 

lehetnek a különböző gumiőrleménnyel modifikált bitumenek. 

Így kísérleti munkánk célja különböző adalékok felhasználásával egy olyan gumibitumen kompozíció 

előállítása volt, mely alkalmas lehet a masztixaszfaltokban alkalmazott PmB-k kiváltására. Adalékként 

különböző koncentrációkban LDPE-t és gilzonitot használtunk, majd DSR készülék segítségével meghatároztuk 

az egyes kompozíciók reológiai, folyási tulajdonságait. Az alap gumibitumennel történő összehasonlítás 

segítségével az adalékok hatásával, egy kereskedelmi forgalomban lévő PmB-vel való összehasonlítás után pedig 

a kompozíciók SMA-ban való alkalmazhatóságával kapcsolatban vontunk le következtetéseket. 
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A különböző mérések elvégzése során nyert eredmények kiértékelése után megállapítottuk, hogy egyes 

esetek kivételével, az alkalmazott adalékokkal sikerült a referencia bitumen tulajdonságain javítani, valamint a 

minőség javulásának mértéke közel egyenesen arányos az adalék mennyiségének növelésével. A legjobb 

eredményeket az 5% PE-nel és a 3%, valamint az 5% gilzonittal való adalékolással értük el. Általánosságban azt 

a következtetést vontuk le, hogy azonos mértékű adalékolás mellett a gilzonittal adalékolt minták vizsgálati 

eredményei voltak kedvezőbbek. Ezzel az adalékkal készített keverékek széles hőmérséklet- és 

frekvenciatartományban nagyobb merevséggel rendelkeztek az LDPE-vel készített mintáknál, valamint egyes 

esetekben a PmB értékei is elmaradtak tőlük. Kísérleti munkánk egyik legfontosabb megállapításának 

könyvelhető el, hogy magas hőmérsékleten az adalékok kedvező hatásainak ellenére sem sikerült megközelíteni 

a PmB rugalmas tulajdonságait, fáradással szembeni ellenálló képességét, így további cél kiegészítő, elsősorban 

rugalmasságot, a deformációval szemben magas aszfalthőmérsékleteken is nagyobb ellenállást biztosító adalék 

alkalmazhatóságának vizsgálata az ígéretesnek tűnő gilzonit és LDPE mellett. 
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Hiperelágazásos poliglicidol alapú funkciós polimerek és blokk-
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területeken 
Synthesis of hyperbranched polyglycerol based functional polymers and block copolymers 
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Összefoglaló/ Summary 

A bionanotechnológiai kutatásokban és fejlesztésekben jelentős figyelem irányul a különféle szerkezetű funkciós 
polimerekre és blokk-kopolimerekre. A hiperelágazásos polimerek nagyon ígéretes jelöltek olyan nagy 
hozzáadott értékű anyagok összetevőjeként, mint speciális bevonatok, nanostruktúrák, nanokompozitok, 
intelligens anyagok, biokonjugátumok és bioaktív molekulák hordozói. A hiperelágazásos poliglicidol (HbPG) 
egy poliéter poliol, mely számos primer és szekunder hidroxil-csoporttal rendelkezik, vízoldhatósága kimagasló 
és igazoltan biokompatibilis. Az egyszerű és moduláris szintézise szintén nagy előnye ennek a polimernek. 
Munkánk során új iniciátorrendszerek alkalmazásával monofunkciós HbPG-t állítottunk elő glicidol anionos 
gyűrűfelnyílásos multielágazásos polimerizációjával [1-3]. Különféle analitikai módszerekkel igazoltuk, hogy a 
HbPG iniciáló csoportját kvantitatívan funkcionalizálható, így amin-, karboxi-, maleimid- és klór-acetamid-
funkciós csoportokat alakítottunk ki. Ezek a funkciós csoportok tovább konjugálhatók gyógyszerekhez, 
célbajuttató vagy képalkotó molekulákhoz, illetve biomolekulákhoz, például enzimekhez. Vizsgáltuk a HbPG-
PTHF-HbPG ABA triblokk-kopolimerek szintézisét és önszerveződési tulajdonságait is. Tanulmányoztuk 
továbbá az előállított blokk-kopolimerek felületaktív viselkedését és amfifil tulajdonságait, nevezetesen 
önszerveződő micellák kialakulását. Természetes, vízben oldhatatlan, gyógyszerként használható kurkumint 
alkalmaztunk modellanyagként, melynek segítségével bizonyítottuk az önszerveződő blokk-kopolimer 
nanorészecskék lehetséges gyógyszerhordozó rendszerekként történő alkalmazását. 
 
In bionanotechnology research and developments, there has been significant attention on functional polymers 
and block copolymers with various architectures. Hyperbranched polymers are very promising candidates as 
components of a variety of high value added advanced materials, e.g. specialty coatings, nanostructures, 
nanocomposites, smart materials, bioconjugates and delivery systems for bioactive molecules. Hyperbranched 
polyglycerol (HbPG) is a polyether polyol which contains a large number of secondary and primary hydroxyl 
groups, and it has outstanding water solubility and approved biocompatibility. The simple and modular synthesis 
of HbPG is also among the useful advantages of this polymer. In our work, monofunctional HbPGs were 
synthesized by anionic ring-opening multibranching polymerization of glycidol with novel initiating systems  
[1-3]. The initiating group of HbPG was quantitatively functionalized to obtain amine, carboxylic, maleimide 
and chloroacetamide functionalities as proved by various analytical methods. These functional groups can be 
further conjugated to drugs, targeting or imaging moieties or biomolecules, such as enzymes. The synthesis and 
self-assembling properties of HbPG-PTHF-HbPG ABA triblock copolymers were also investigated. The surface 
active properties and amphiphilic character of the synthesized block copolymers, namely the formation of 
nanoparticles by micellar self-assembly, was also studied. Curcumin, which is a natural, water insoluble drug, 
was used as a model drug to prove the potential application of the self-assembled block copolymer nanoparticles 
as drug delivery systems. 
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Affinitás szenzorokban alkalmazható, elektrokémiai és optikai 
detektálásra egyaránt alkalmas nanostruktúrált hordozók 

fejlesztése 
Development of nanostructured supports suitable for electrochemical and optical detection 

applications in affinity sensors 
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Összefoglaló/ Summary 

Munkánk során fluoreszcens és kapacitív detektálásra egyaránt alkalmas polimer és molekuláris vékonyréteg 
szenzormátrixok fejlesztésével foglalkozunk.  A kettős detektáció szinergikus hatása miatt az érzékelés 
specificitása nagyobb, ugyanakkor pozícióérzékeny vizsgálat is lehetővé válik megfelelő struktúrált felületi 
mintázat kialakításával.  
 
Results of developments in fluorescence and capacitive dual detection polymers and molecular thin layer sensor 
matrices are summarized. Due to the synergistic effect of dual detection, the specificity of detection can be 
improved, and position-sensitive examination is also possible by forming appropriate structured surface pattern. 
 
 

Poli-etiléndioxi-tiofén (PEDOT) vezető polimer elektropolimerizációval történő előállításával olyan 
mátrixot alakítottunk ki , amely alkalmas lehet kapacitív és fluoreszcens szenzorok felületi érzékelőrétegének 
szerepét is betölteni. Az indium-ón.oxid (ITO) és platina/iridium hordozóra ionos folyadékból (BMIMBF4) és 
propilén-karbonát (PC) elektrolitokból leválasztott rétegek optikai tulajdonságait fluoreszcencia mikroszkópiával 
igazoltuk. Méréseinkben optimalizáltuk a leválasztási körülményeket (hordozó, elektrolit) és a leválasztás 
módját (potenciosztatikus / galvanosztatikus).  

Kísérletek folynak olyan funkciós csoportok polimer mátrixba történő bevitelére, amelyek specifikus 
kapcsolóhelyek további beépítésére adnak lehetőséget. Erre a célra telített és telítetlen zsírsavak fizikai 
keverékként történő bevitelét, valamint etiléndioxi-tiofén (EDOT) karbonsav származékával történő 
kopolimerizációt alkalmazzuk.  

A specifikus kötőhelyekkel ellátott polimer mátrix elektródfelület módosításra alkalmazható, amely 
elektród kapacitív válasza alkalmas lehet adott, rákos jelleget jelző markerek kapcsolódása útján sejtszám 
analízisre.  A leválasztott rétegek ugyanakkor fizikai módszerekkel olyan mikronméter mérettartományú 
részecskékké is átalakíthatóak, amelyek megtartják fluoreszcens tulajdonságukat, így segítségükkel 
megvalósítható a kívánt sejttípus optikai jelzése is.  

Elektrokémiailag aktív vékonyrétegek lehetőséget adnak molekuláris interakciók pontos 
számszerűsítésére olyan esetekben, amikor a specifikus kölcsönhatás létrejötte a töltéshordozők számában vagy 
azok reakciókészségében arányos változást idéz elő. Ilyen pontos kvantitatív mérésre redox átalakulásra képes 
csoportot tartalmazó monomolekuláris rétegek alkalmazhatók. Kísérleteinkben kevert, elektroaktív csoporttal 
vagy specifikus kötőhellyel rendelkező, a későbbiekben fluoreszcens csoportot is tartalmazó molekulákból álló 
vegyes rétegek létrehozásával a specifikus interakciók pontosan számszerűsíthető vizsgálatára törekszünk.  

 
 
 
BIONANO támogatással...(…) 
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Stresszhatások vizsgálata Chlorella zofingiensis törzs asztaxantin 
termelésére 

Analysis of stress effects on Chlorella zofingiensis strain’s astaxanthin production 
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1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. 

 
Összefoglaló 

A mikroalgák azon túl, hogy képesek a számunkra nem hasznosítható szén-dioxidot fixálni, számos potenciált 
hordoznak magukban. Lipid tartalmukat bioüzemanyag gyártásban használják fel. Emellett értékes vitaminokat, 
poliszacharidokat, fehérjéket, karotinoidokat és egyéb biológiailag aktív komponenseket is termelnek, amiket 
takarmányozási, élelmezési célokra és az emberi gyógyászatban egyaránt hasznosítanak.[1, 2] 
Az egyik ilyen molekula az asztaxantin nevezetű karotinoid. Ez egy 40 szén atomból álló, telítettlen kötéseket 
tartalmazó ketokarotinoid. A többi karotionoidhoz képest nagyobb aktivitással képes semlegesíteni a szabad 
gyököket, ezáltal csökkentve a DNS károsodás esélyét, valamint elősegíti a szem és bőr sejtjeinek védelmét az 
UV okozta károktól. A zöldalgák néhány képviselője képes ezt a pigmentet termelni. A legtöbbet 
tanulmányozott törzs a Haematococcus pruvialis, mely képes szárazanyagának akár 3,6 %-nak megfelelő 
mennyiségű asztaxantint termelni. Egy másik törzs, a Chlorella zofingienzis, ugyan fajlagosan nem termel ilyen 
nagy mennyiségű asztaxantint, de növekedése gyorsabb. Képes autotróf, mixotróf és heterotróf növekedésre, 
melyek során akár a 100 gL-1-es végső sejtkoncentrációt is elérheti, szemben a H. pruvialis 7 gL-1-es fotoautotróf 
tenyésztésével. [3] 
Asztaxantin termelés általában valamilyen stressz hatására kezdődik meg. Ilyen lehet valamilyen létfontosságú 
komponens hiánya vagy többlete, mint például a CO2, nitrogén, foszfor, fém ionok vagy akár a só mennyisége. 
Környezeti hatások között is vannak stressz faktorok. A fény, a pH és a hőmérséklet egyaránt befolyásolhatják 
az asztaxantin akkumulációt. A megtermelt másodlagos karotionoidokat (asztaxantin, kantaxantin, adonixantin) 
a kloroplaszton kívül a citoszolban halmozza fel lipid zárványokban, szemben az elsődleges karotinoidokkal(β-
karotin, lutein, zeaxantin), melyeket a kloroplasztiszban raktároz. [3] 
Kutatásunkban a Chlorella zofingienzis törzs stresszre adott reakcióit figyeltük. Célunk volt a fent említett 
asztaxantin termelését nyomon kövessük mikro léptékben. A tenyésztéseket microplate-ben végeztük, egyedi 
tervezésű megvilágító panelen. A vizsgálatokban különböző színű és intenzitású fényeket, valamint eltérő 
nitrogén koncentrációjú tápoldatokat használtunk stresszként.  
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Alakor és tönkölyliszt-keverékek vizsgálata  
Investigations of Triticum Monococcum and Triticum Spelta mixes 
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Összefoglaló     

Alakor és tönkölybúzalisztek vizsgálatát végeztük. A liszteket franiográfos vizsgálattal, valamint próbacipó 
sütésével, azok Magyar Szabvány szerinti minősítésével értékeltük. A farinográffal vizsgált 
sikértulajdonságokból kiderült, hogy a tönköly sokkal inkább hasonlít az aestivum búzához. Az alakor lisztjéből 
késztett tészta gyorsan kialakult, de stabilitása rossz, hamar ellágyult. Ez jelzi azt, hogy az alakor feldolgozása 
más dagasztási technológiát igényel. Lisztvizsgálatokon túl megvizsgáltuk, hogy a különböző alakor és tönköly 
összetételű lisztkeverékekből készült termékek milyen érzékszervi és reológiai tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Általánosságban elmondható, hogy a kisebb alakortartalom pozitívan befolyásolta a kenyerek minőségi 
tulajdonságait. Ide tartozik a sült termék térfogatának nagysága, a sütési veszteség, a bélzetre vonatkozó 
mutatók, valamint a rugalmasság is.  
100% tönkölylisztet tartalmazó próbacipó rugalmassága a közönséges búzalisztekre kidolgozott értékelési 
rendszer alapján is kiváló minőséget mutatott (nagyobb, mint 90%), míg az alakor liszt hozzáadása már 20%-nál 
is gyengítette. 40%-nál nagyobb mennyiségű alakor liszt tönkölyliszthez történő keverésével a készült kenyér 
rugalmassága nem elfogadható minőségű kategóriát képviselt. 
Alakorliszt hozzáadása tönkölybúzaliszthez csökkenő térfogatú, keményebb bélzetű terméket eredményez. 
Következtetésként kijelenthetjük, hogy a technológia megváltoztatása nélkül az alakor liszt kenyérkészítésre 
nem alkalmas. 
 
Summary 
 
Triticum monococcum and Triticum Spelta flour mixes were used to make bread. The breads were tested for 
their reological behaviour over the first 3 days of storage at room temperature, and for their characteristics based 
on the hungarian standard. Parameters were given such as volume of the baked product, baking loss, crumb 
characteristics and crumb elasticity.  
The flour of the Trtiticum monococcum behaves differently, than the Trtiticum Spelta. The Frainograph results 
of the tested flour showed, that the Trtiticum Spelta gives an acceptable dough, where the dough of Trtiticum 
monococcum develops quickly, but its stability is very bad, it weakens within mninutes of kneading. this is also 
a hint, that doughs with Tr. monococcum require a differnet type of kkneading, than Tr. spleta (or Tr. aestivum) 
flours. 
Breads made with Tr. spelta were comparable with Tr. aestivum breads - the elasticity % was above 90% on the 
day of baking, which means excellent grade. The Tr. monococcum breads however shoved poor quality: the 
volume of the breads became lower by increasing amount of Tr. monococcum to Tr. spleta. The elasticity value 
decreased to the unexcepteable quality grade (lower than 60%). It has to be mentioned however that the grading 
is based on breads with Tr. aestivum flours. 
 
  
Bevezetés 
 

Az egyre gyakrabban előforduló cöliákiás, illetve allergiás megbetegedések száma, valamint a tudatos 

táplálkozás növekvő népszerűsége miatt újra megnőtt az érdeklődés az ősibb búzafajták iránt. Általánosságban 

elmondható, hogy a fogyasztók kedvezőbb összetételű, tápanyagokban gazdagabb élelmiszert látnak az ezekből 

a búzákból készült termékekben, melyek potenciálisan kevésbé immunogének lehetnek, mint modern utódaik. 

Az ősi búzafajták tésztakészítési tulajdonságai sokkal gyengébbek, mint a közönséges búzáé. Ahhoz, hogy 

megfelelő minőségű termékeket kapjunk, szükség lehet a különböző fajtákból származó lisztkeverékek 

felhasználására. 
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Kutatásunk során megvizsgáltunk egy alakor-, illetve tönköly búzaliszt tulajdonságait, valamint különböző 

arányú keverékeikből kenyereket készítettünk. A mérés során arra a kérdésre próbáltunk választ keresni, hogy az 

elméletben kenyérkészítésre alkalmas őrlemények javítják-e egymás tulajdonságait, illetve jelentős eltérés 

figyelhető-e meg az eltérő összetételű végtermékek között. 

A modernebb fajták keresztezésekor magasabb terméshozamot, jobb ellenálló képességet, egyenletesebb 

érési időt, valamint magasabb glutén tartalmat értek el. Bár ezek a nemesítési eljárások megkönnyítették a 

feldolgozást, a genetikai változatosság és a beltartalmi érték jelentősen csökkent, melyben szerepet játszott az 

őshonos fajok szinte teljes kiszorítása [1,2]. Ennek egyik oka, hogy az alakort elsősorban kásaként, vagy 

egyszerűen főzve fogyasztották; ezek a felhasználási módok nem igényelték a kelesztés műveletét, melyet az 

ókori Egyiptomban alkalmaztak először kenyérsütéshez [3]. A tönkölylisztből készült kenyerek is elmaradnak a 

közönséges búzából készültekhez képest, mind térfogati jellemzők, mind morzsalékosság terén [4]. 

Kutatások szerint a tönkölybúza lisztből készült tészta kevésbé stabil és elasztikus, viszont nyúlósabb, mint 

amilyet sima lisztből állítanak elő. A dagasztás után megfigyelhető ragacsosság és lágyság miatt nehéz a 

megmunkálása [5,6]. A sima alakorlisztből készített kenyerek térfogati tulajdonságai széles skálán helyezkednek 

el, a nagyon gyengétől akár a kiemelkedőig. Bár csak pár alakorfajta alkalmas kenyérkészítésre, a legtöbb verzió 

megfelelően használható száraztészta, illetve édestészta előállítására [7]. 

A vizsgálatok első szakasza a sikér minőségének megismerését szolgálja, majd próbakenyerek készítése és 

azok vizsgálata következett. A mérések során továbbá arra keresek választ, hogy a különböző alakor-tönköly 

összetételű veknik tulajdonságai milyen mértékben térnek el egymástól. Jelentkezik-e köztük minőségbeli 

különbség, és ha igen, mi lehet annak az oka. 

 
Anyagok és módszerek 
 

Vizsgált lisztek: 
 

● TBL 70 fehér tönkölybúza liszt, Szabó Malom 
 

● Alakor ősbúza finomliszt, Szabó Malom 
 

Mindkét általam vizsgált liszt a Szabó Hengermalom Kft. terméke, melyek hagyományos technológiával 

készültek, adalékanyagot és lisztjavító szereket nem tartalmaznak. A mérésekhez finomliszteket használtam, 

vagyis olyan apró szemcséjű őrleményeket, melyek korpatartalma alacsony, tehát héjrészt csak elhanyagolhatóan 

kis mennyiségben tartalmaznak. 
 

Sikérvizsgálat (MSZ6369/5-87) 
 

Nedves sikértartalom meghatározása Glutomatic gépi sikérmosóval végeztük az adott szabvány előírása 

szerint. A sikérmosás után sikércentrifugát alkalmazva, sikér indexet is számoltunk. 

A nedvességtartalmat SARTORIUS gyors nedvességmérő berendezéssel állapítottam meg. Az egyenletesen 

eloszlatott, 2,5g tömegű mintát hősugárzásos eljárással tömegállandóságig szárítja, 105°C-on. A tömegváltozás 

kapott értékéből az egész vizsgálandó anyag nedvességtartalmára tudunk következtetni. 

Vízfelvevő képesség meghatározását farinográffal végeztük a magyar szabvány szerint (MSZ 6369-6:2013), 

majd ezután sütéspróbával további kísérleteket végeztünk (MSZ 6369-8:1988). 
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2. táblázat. Az vizsgált minták %-os összetétele 
 

 100A 80A 60A 40A 20A 100T 
       

Alakor % 100 80 60 40 20 0 
       

Tönköly % 0 20 40 60 80 100 
       

Víz % 57 62 64 65,4 65,8 71 
       

Élesztő % 4 4 4 4 4 4 
       

Só % 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
       

 
A formakenyerek minden esetben 250g lisztet, 10g élesztőt és 3g sót tartalmaztak, az egyetlen változó 

paraméter a tésztakészítéshez felhasznált víz mennyisége volt. Kiindulásnak a farinográfos mérés alapján kapott, 

a lisztmennyiségre számított nagyjából 60%-os (150 ml) víztartalmat vettem, illetve az attól való eltérést, ami 

ahhoz volt szükséges, hogy formázható, homogén tésztává összeálló keveréket kapjak. Ennek fényében a 

tésztákhoz hozzáadott víz mennyisége a következőképpen alakult: 

A formakenyerek készítésekor először összekevertem a száraz alapanyagokat, majd hozzáadtam a vizet. 

Ezután nagyjából 10 perc kézi dagasztás után a tésztát felgömbölyítettem, tömegét megmértem, majd 30 percig 

pihentettem 32°C-on, 75%-os páratartalom mellett. Átgyúrás után ismét 30 perc pihentetés következett. Ez alatt 

az idő alatt a sikérszálak rendeződnek, az élesztősejtek pedig friss tápanyaghoz jutnak, ezzel a tészta érését 

segítve elő. A tésztát formázás után paramétereikben megegyező sütőformákba helyeztem, majd megkezdtem a 

végső kelesztést - szintén 30 percig, a pihentetéssel azonos körülmények között. Az utolsó fázis a 35 perces sütés 

volt 240°C-on, a vetés kezdetekor gőzölés kíséretében. 

 
Kísérleti eredmények és értékelésük 
 

A sikértulajdonságok megállapítására irányuló mérések többségét alakor liszttel nem tudtam elvégezni, mivel 

a sikérmosást követően, többszöri ismétlés után sem kaptam golyóvá formázható, homogén sikérmasszát. A 

vízmentesítő keverési fázis után sárgásbarna, híg anyag maradt a mosóedények alján. A tönkölyliszt esetében a 

sikérvizsgálatok probléma nélkül elvégezhetőek voltak. 

TÖNKÖLY liszt nedves sikértartalom mérési eredménye: 46,73%. A hazai előírásoknak megfelelő 

kenyérbúza nedves sikér tartalma minimum 28%, a javítóbúzáé pedig minimum 34%. A sütőipari gyakorlat a 

30% feletti sikértartalmat tartja megfelelőnek, az átlagos alsó határ ebben az esetben is 28%.. Az általam vizsgált 

tönkölyliszt nedves sikér tartalma jóval meghaladja ezt az értéket, ám a liszt minőségének, illetve kenyérsütésre 

való alkalmasságának megállapításához további tényezőket is figyelembe kell vennünk. 

Sikérindex mérés eredménye: 45,73%. A sikérindex a sikér minőségére utaló érték. 60-90% között ideális, 

60% alatt gyenge, míg 90% fölött túl erősről beszélünk. Így egyértelműen a tönköly sikér gyengének mondható. 

A minőségi értékszám a tönkölyliszt esetében 98 volt, ami elfogadható eredmény, viszont nem tükrözi 

teljes mértékben a liszt minőséget. Bár a tészta kialakulás és a stabilitás ideje nagyjából megfelel az elvárt 

értékeknek, az ellágyulás mértéke miatt a planimetrált terület nagyobb. Így a Hankóczy féle kiértékelési 

módszer szerint kapott minőségi értékszám pedig kisebb. A tönkölyliszt farinográfos diagramja inkább 

hasonlít a módszertanban bemutatott B1minőségű lisztére, mint egy magasabb értékűre (3. ábra) 
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3. ábra Tönkölyliszt farinogram görbéje 4. ábra Alakorliszt farinogram görbéje 

   
 

3.táblázat: Vizsgált lisztek farinográf mérési eredményei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokozottan igaz ez az alakorra. Nagyon hamar eléri maximális konzisztenciáját, a görbe felső része alig 

tartózkodik a konzisztencia-vonal felett. Az ellágyulás mértéke óriási, amit a nagy planimetrált terület jól 

tükröz. A görbéhez rendelhető minőségi értékszám nagyon alacsony (4. ábra). 

 

  

5. ábra: Kenyérminták sütés utáni térfogata 7. ábra: A kenyérminták rugalmasságára kapott 
értékek átlaga a kisütés napján 

 

A várt értéktől eltérően, a 100A jelzésű minta rugalmassága emelkedett az idő előrehaladtával. 

Kismértékű emelkedés a 60A kenyér rugalmassági értékén is megfigyelhető az 1. illetve 2. nap között. Az 

azonos jelzésű minták mérésekor ugyanabból a formakenyérből vágott szeleteket használtunk mindhárom napon, 

így azok összetétele minden esetben megegyezik. A vizsgálatok befejezéséig az összes kenyérszelet azonos 

körülmények között volt tárolva. Ettől függetlenül az eredmény származhat tárolási hibából, bár kérdéses hogy 

az esetleges visszanedvesedés okozhat-e ilyen jellegű változást. Figyelembe véve azt, hogy a kapott eredmény 
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mérési, és/vagy számolási hibából is származhat, további célzott kísérletek során érdemes lehet az alakor kémiai 

felépítésének, a sütés során kialakult szerkezetének a rugalmassági tényezőt befolyásoló szerepét vizsgálni. 

 

4. táblázat: Kenyérminták rugalmasságának változása, az értékekhez tartozó minősítéssel 

  
 

 
A többi mintánál a rugalmasság az idő, valamint az alakortartalom nagyságának függvényében egyértelműen 

csökken. Az SMS vizsgálat is alátámasztja a választott lisztfajták rossz reológiai tulajdonságait. A minták 

többsége nem éri el a 80%-os értéket, vagyis a bélzet az összenyomás után nem alakul vissza az eredeti 

magasság 80%-ára sem. Ezekkel az értékekkel a kenyerek többsége a nem forgalmazható kategóriába esik, ám 

továbbra is figyelembe kell vennünk, hogy az értékelési eljárás a hagyományos lisztek minősítéséhez lett 

kialakítva. 

Az azonos összetételű kenyerek adatain látszik, hogy a napok elteltével egyre nagyobb erőkifejtésre volt 

szükség a minták megnyomásához, a szeletek öregedésnek indultak. (14. ábra). Ha megnézzük a kiindulási és a 

végső F1 értékeket, elmondhatjuk, hogy önmagához képest a 60A jelzésű minta éri el a legjobb eredményt. 

Ebben az esetben az erő növekedése 29% volt. Bár az alacsonyabb alakortartalmú mintáknál a nyomóerő 

mindhárom napon kisebb értékeket vett fel, a relatív változás mégis a 60%-os mintánál volt a legalacsonyabb. 

Eközben a 80A-s minta a kiinduláskor még lágyabb volt a 60A-nál, a második nap végére azonban 

összenyomásához 1,7-szer akkora erőkifejtésre volt szükség. 

A kenyérbélzet öregedését a közhiedelemmel ellentétben elsősorban nem a kiszáradás okozza. A bélzet 

morzsalékossá, keménnyé válása kolloidikai változások következménye, melyek közül a legmeghatározóbb az 

elcsirizesedett keményítő belső vízvesztése, vagyis retrogradációja. A kenyér hűlése során a keményítőszemcsék 

zsugorodni kezdenek, így kiszorul belőlük a víz, vesztenek rugalmasságukból. A magas alakortartalmú minták 

gyenge reológiai tulajdonságait az eltérő sikérfelépítésén kívül okozhatja az is, hogy jóval kevesebb keményítőt 

tartalmaznak, mint például a közönséges búza.  

 
7. ábra Erőkifejtés a különböző összetételű kenyerek függvényében 3 napon keresztül 
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Összefoglalás 
 

Vizsgálataink célja az volt, hogy megvizsgáljuk az ősi búzafajtákból készült lisztek minőségi jellemzőit. 

Elsősorban a feldolgozás során kialakuló térszerkezetükre, valamint alaktartásukra voltunk kíváncsiak, illetve 

arra, hogy a kapott eredmények mennyire térnek el a közönséges búzáétól. 

A mérések eredményei megfeleltek a szakirodalomban leírtaknak. Bár a sikérmosást, és így a legtöbb 

sikérvizsgálati módszert nem tudtuk elvégezni az alakorral, a farinográfos vizsgálatból és az amilolites állapot 

vizsgálatából is kiderült, hogy valóban gyenge minőségű lisztről van szó, de tönköllyel keverve javítható. 

Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a kenyérbúzához képest a tönköly sütőipari értéke is alacsony, 

mégis egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fogyasztók körében. Ebben valószínűleg a tudatos táplálkozás 

szélesebb körű elterjedése is szerepet játszik, valamint az, hogy általában az „ősi” élelmiszerektől pozitív 

változást várunk el életmódunkban. 

Egyes források szerint pedig egyáltalán nem biztos, hogy az ősi búzafajták fogyasztása egyértelműen 

kedvezőbb lenne az emberi szervezet számára; az alakor élelmi rost szintje például kifejezetten alacsony. 

Az ősbúzák tekintetében egyik legérdekesebb kezdeményezés a csökkentett gluténtartalmú, majd idővel 

teljesen gluténmentes fajok nemesítése. A tönköly, illetve az alakor sikérszerkezete is eltér a sima búzáétól, a 

kísérletek sikerességével jó választ adhatnánk a népességben egyre nagyobb számban előforduló 

gluténérzékenységre. 

A sikértulajdonságokon kívül azt is megvizsgáltuk, hogy a különböző alakor és tönköly összetételű 

lisztkeverékekből készült termékek milyen érzékszervi és reológiai tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb alakortartalom negatívan befolyásolta a kenyerek minőségi 

tulajdonságait. Ide tartozik a sült termék térfogatának nagysága, a sütési veszteség, a bélzetre vonatkozó 

mutatók, valamint a rugalmasság is. 
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Kereskedelmi forgalomban kapható zsiradékok és keverékeik 
termikus tulajdonságainak és termékfejlesztési célokra való 

alkalmasságának vizsgálata 
Examination of commercially available fats and their mixtures for product development 

purposes 
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Összefoglaló 

A zsírok és olajok az élelmiszeriparban természetes állomány kialakítóként szolgálnak. A magas zsírtartalmú 
termékek tervezése során fontos a bennük található zsiradékok termikus viselkedésének ismerete. A zsiradékok 
fizikai tulajdonságait elsősorban zsírsavösszetételük és kristályosodásuk körülményei határozzák meg. Az 
összetétel megváltoztatása legegyszerűbben keverékek készítésével valósítható meg. A keverés hatására 
bekövetkező termikus jellegbeli változások megfigyelésével és elemzésével, tervezhetővé válik a termékek 
viselkedése feldolgozás, tárolás és fogyasztás alatt. 
Munkánk során célunk adott hőmérséklet tartományban lejátszódó fázisállapot változások kialakítása volt 
különböző zsiradékok esetében. 
Ehhez kereskedelmi forgalomban kapható pálma- és kókusz zsiradékok vizsgálatát és keverését végeztük el, 
50m/m% és 75 m/m% napraforgó étolaj hozzáadásával. A zsírsavösszetétel vizsgálatot GC-FID módszerrel 
végeztük. A termikus tulajdonságok jellemzésére differenciális pásztázó kalorimetriás módszert alkalmaztunk, a 
mérésekből mind a melegítés, mind a hűtés hatására bekövetkező változásokat jellemezve. A kapott adatok 
alapján a zsiradékok és keverékeik szilárdzsírsav tartalmának változását is elemeztük. 
A termikus jellemzőket azonos kristályosodási körülmények között vizsgálva megállapítható, hogy a 
napraforgóolaj hozzáadásával a pálmazsiradékok fázisátalakulásának jellege befolyásolható. A fázisátalakulások 
hőmérsékleti középpontja csökkenthető. Az 50m/m% napraforgóolajt hozzáadása is jelentős mértékben képes 
megváltoztatni a zsiradék stabilizálódásakor kialakuló kristályszerkezetet és az átalakulás energia viszonyait. A 
napraforgóolaj további adagolása egyes esetekben a kiindulási zsiradékétól teljesen eltérő kristályszerkezeti 
jellemzőket eredményezhet a zsírkeverékek esetében. Ezzel párhuzamosan a zsírkeverékek szilárd 
zsírsavtartalmának, hőmérséklet emelkedésre bekövetkező változása is jelentősen módosul. 
A célkitűzésnek megfelelő állapotváltozások kialakítása sikeres volt, így termékfejlesztésre alkalmas 
zsiradékokat sikerült létrehozni. 
 

Summary 

Fats and oils serve as a natural additive in the food industry, they work by changing the consistency. That means, 
in designing products with high fat content, it is important to know the thermal behavior of the fats inside them.  
Physical properties of fats are primarily determined by the fatty acid composition and the conditions of their 
crystallization. Changing the composition is most easily accomplished by making mixtures, fat-blends. By 
observing and analyzing the thermal changes occurring through mixing process, the behavior of products can be 
planned during industrial processing, storage and consumption. 
During our work, the aim was to develop phase state changes in a given temperature range for different fats. 
For the study we used commercially available palm and coconut fats and their mixtures by adding 50 m/m% to 
75m/m% of sunflower cooking oil. The fatty acid composition assay was performed by gas chromatography with 
flame ionized detector. Differential scanning calorimetry was used to characterize the thermal properties. We 
analyzed the effects of both the heating and cooling of the measurements. Based on the data, we also evaluated 
the change in the content of fatty acids in base fats and their mixtures. 
Investigating the thermal characteristics under the same crystallization conditions, it can be concluded that by 
adding sunflower oil the nature of the phase transformation of palm fats can be influenced. The temperatures of 
the phase transformations can be reduced. Addition of 50 m/m% sunflower oil can also alter the crystalline 
structure of the fat stabilization and the energy conditions of the transformation. The further addition of 
sunflower oil may, in some cases, result in crystalline characteristics completely different from the initial fat in 
case of the fat blends. At the same time, the change in the solid fat content of the mixtures, is altered by 
increasing the temperature. 
The development of the goal conditions was successful and we were able to create fats suitable for product 
development. 
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Itakonsav előállítása fermentációs úton 
Manufacture of itaconic acid by fermentation 
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Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet 

8200 Veszprém, Egyetem utca 10. 
 
Összefoglaló 

Napjainkban központi szerepe van a biotechnológiának az ipari életben. Nem új keletű dolog, hogy 
mikroorganizmusokat használ fel az emberiség, hogy különböző vegyületeket termeltessen. A szerves savakat 
szerteágazó területeken használjuk fel. Ezek előállítása régebben pusztán kémiai úton történt meg, ami nem 
mindig költséghatékony. Így a biotechnológia egy nagyon előnyös alternatívát jelent az ilyen vegyületek 
előállításában. A legnagyobb mennyiségben termelt szerves sav a citromsav, mely előállításában az Aspergillus 
niger fonalas gombát használják fel. Szintén nagyobb mennyiségben állítanak ellő glükonsavat, ecetsavat és 
tejsavat mikroorganizmusok segítségével. Munkámban az itakonsavat mutatom be. Ez a sav alkalmas polimerek 
gyártására, ennek köszönhetően pedig csökkenthetjük a kőolaj alapú műanyag előállítás mennyiségét. Ezért 
fontos lehet az optimális fermentáció kialakítása, többek között költséghatékonysági szempontból. Munkám az 
itakonsavat termelő Aspergillus terreus fonalas gomba felhasználásával történő fermentációra irányult, ezen 
belül pedig vizsgáltam és összehasonlítottam a különböző pH értéken történő fermentációk lefolyását, a 
megtermelt itakonsav mennyiségét, majd néhány glükóztól különböző szubsztrát alkalmazásával is vizsgáltam a 
fermentáció kimenetelét. 
 
Summary 
Biotechnology has an important role in industry nowadays: microorganisms are used to produce various 
compounds. Organic acids are applied in different areas. They used to be produced exclusively by chemical 
methods, which is not always economic. Thus biotechnology means perhaps a favourable alternative. Citric acid 
is produced by Aspergillus niger currently, moreover gluconic acid, acetic acid and malic acid are produced by 
microbes, as well.  
In this work itaconic acid is being studied, which is able to convert further to certain polymers. Itaconic acid 
fermentation was investigated experimentally by Aspergillus terreus. The effects of various operational 
parameters (e.g. pH) were determined, and the application possibilities of other substrates (beyond glucose) were 
tested. 
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Összefoglaló 

A nanofluidikai és a mikrofluidikai eszközök közötti alapvető eltérés az, hogy a nanofluidikai eszközök esetében 
az elektrolitra jellemző Debye-féle árnyékolási hossz összemérhető a pórus sugarával. Ezért ezek a nanofluidikai 
eszközök jól alkalmazhatóak szenzorokként, diódákként, tranzisztorokként vagy éppen kapcsolókként, amelyek 
már nanofluidikai áramkörökbe is integrálhatóak. Egy ilyen tranzisztornál a nanopóruson átfolyó áramot a pórus 
falára felvitt töltések által létrehozott elektromos térrel lehet szabályozni. Ezt az elektromos teret többféleképpen 
hozhatjuk létre, például rögzített töltésekkel a pórus falán, amelyeket később a pH változtatásával 
kontrollálhatunk, vagy éppen elektródokon létrehozott polarizált töltésekkel. Így többféle nanofluidikai 
tranzisztort különböztethetünk meg aszerint, hogy milyen töltésekkel hoztuk létre az elektromos teret. 
Munkánk során két különböző elméleti módszerrel vizsgáltuk a nanopórusból létrehozható tranziszort: egy 
számítógépes szimulációval (a Lokális Egyensúlyi Monte Carlo (LEMC) módszerrel) és egy átlagtér elmélettel 
(a Poisson-Nernst-Planck elmélettel). A két módszer a koncentrációprofil és az elektrokémiai potenciálprofil 
közötti kapcsolatot különbözően teremti meg, viszont a nanopóruson átfolyó ionáramot már mindkét módszer a 
Nernst-Planck egyenlettel számolja. Így az NP+LEMC módszer lehetővé teszi az ionkorrelációk számítását, míg 
a PNP gyorsasága miatt nagyobb méretű rendszerek vizsgálatát is lehetővé teszi. A két módszer együttes 
alkalmazása lehetővé teszi azok előnyeinek szinergikus kihasználását. 

. 
 
 
Summary 

The basic difference between naofluidic and microfluidic devices is that in the case of nanofluidic devices the 
Debye-screening lenght is in the same range as the radius of the pore. Therefore, these devices can be used as 
sensors, diodes, transistors and switches which can be integrated in nanofluidic circuits. By transistor we mean 
that the current flowing through the nanopore can be regulated  by controlling the electric field inside the pore. 
This electric field is produced by fixed surface charges on the wall of the nanopore and can be regulated by 
different chemical methods (pH, for example) or it can be polarization charges such as those induced on 
electrodes. Thus, nanofluidic transistors can be distinguished on the basis of the nature of charges by the kind of 
the electric field inside the pore is adjusted. 
In this work, we present a modeling study of a nanopore-based transistor using a computer simulation method 
(Local Equilibrium Monte Carlo (LEMC) method) and a continuum theory (Poisson-Nernst-Planck (PNP) 
theory). Both methods give a solution to obtain a relation between the concetration profile and the 
electrochemical potential profile. After this, the current is calculated by the Nernst-Planck (NP) equation in both 
cases. With the NP+LEMC method it is possible to study the ionic correlations, while the PNP theory can be 
used for systems with larger sizes because of its fastness. Using both methods together in a multiscale modelling 
technique makes it possible to harvest their advantages in a synergistic way. 
. 
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Fém-molekula-fém áramkörök termoelektromos 
tulajdonságainak vizsgálata: Méréstechnikai megoldások 

Investigation of the Thermoelectric Properties in Metal/Molecule/Metal Configurations: 
Solutions for the Measuring Technique 

Štěpánka Nováková Lachmanová2, Jindřich Gasior2, Viliam Kolivoška2, 
Romana Sokolová2, Magdaléna Hromadová2 and Gábor Mészáros1 

1MTA Természettudományi Kutatóközpont 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 

2J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences,  
Dolejškova 3, 18223 Prague, Czech Republic 

 
Összefoglaló/ Summary 

Egyedi szerves molekulák elektromos vezetésének mérésére szolgáló eljárás az ún. törőfelületen alapuló 
technika, aminek során a vizsgálandó molekulák jelenlétében két elektród között ciklikusan elektromos 
kontaktust hozunk létre, ill. szüntetünk meg, a tranziensek során pedig létrejöhetnek a kívánt fém-molekula-fém 
áramkörök. Amennyiben a két fém fázis között hőmérsékletkülönbséget hozunk létre, a kontaktuson termikus 
feszültség (vagy áram) lép fel. A jelenség vizsgálata részben elméleti szempontból jelentős, másrészt szenzor, ill. 
termolelektromos energiatermelé céljából is felhasználható. Előadásunkban a STM készülékben felépített, 
molekuláris termoelektromos méréstechnikai megoldásunkat mutatjuk be. 

The electronic conductance of individual organic molecules is investigated with break-junction based techniques, 
i.e. connection is made and demolished in a cyclic way in the presence of the molecules under study. During the 
transient molecules may be caught between the electrodes. Applying a temperature difference between the 
electrodes a thermal voltage (or current) will show up. The investigation of the phenomena on one hand is 
important from theoretical point of view, on the other hand it may permit the application in sensors or 
thermoelectric power generation. Here we present our technical solution that was implemented in STM 
configuration. 

A molekuláris elektronika alapvető kísérlete az egyedi szerves molekulák elektromos vezetésének a 

meghatározása. Kriogenikus körülmények között létrehozható fémelektródokat a vizsgált molekulával 

összekötött konfiguráció, amely hosszú ideig – napokig – megőrzi stabilitását. Ezzel szemben 

szobahőmérsékleten csupán a termikus fluktuációk miatt egy ilyen állapot legfeljebb másodpercekig tartható 

fenn. A probléma megoldására egy törőfelóletnek (break-junction) nevezett dinamikus módszert alkalmaznak. 

Ennek lényege, hogy egy fém elektródpárt ciklikusan érintkezésbe hozunk, majd újra széthúzunk. A nyitó-záró 

tranziensek során – statisztikus módon – molekulák fogódnak be az elektródok közé, az áramtranziensek 

statisztikus elemzésével pedig meghatározható a vizsgált molekula elektromos vezetése. A fő technikai 

problámát az jelenti, hogy a fellépő áramtranziensek nagy dinamikus tartományt fognak át, mA nagyságrendtől 

(fémes kontaktus) a pA alatti (kis vezetésű molekulák) tartományig. 

Korábbi munkánk során1 két áramköri megoldást dolgoztunk ki. Az egyik egy két kimenetű, lineáris áram-

feszültség konverter, amely kb. 7 nagyságrendet fog át, 10pA körüli detektálási küszöbbel. Előnye, hogy 

minimális helyet foglal, és így elhelyezhető egy szokásos STM mérőfejében. A másik kifejlesztett megoldás a 

hangolható bipoláris logaritmikus IV konverter. Ennek átfogása elérheti a 12 nagyságrendet, 10fA körüli 

detektálási határral. Hátránya, hogy az érzékelő elemként használt diódákat termosztálni szükséges, így 

lényegesen több helyet foglal el, mint az előző megoldás, így ezt eddig csak mechanikusan szabályzott 

törőfelületeknél (MC-BJ) alkalmaztuk. 

Az utóbbi időben az ilyen fém-molekula-fém konfigurációk termoelektromos viselkedésének, vagyis a 

hőmérsékletgradiens hatására fellépő feszültség illetve áram tanulmányozásával kezdtünk foglalkozni. Az ilyen 

jellegű kísérleteket technikai okokból STM-ben kialakított törőfelülettel lehet megoldani, ezért meg kellett 
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oldanunk a bipoláris logaritmikus IV konverter STM készülékbe történő beépítését úgy, hogy közben az eredeti 

képalkotási funkció megmaradjon. 

A törőfelület technikánál egy néhány 100mV feszültséget adunk rá a vizsgált elektródapárra, és az ennek 

hatására fellépő áramból következtetünk arra, hogy sikerült-e az adott tranziens során a vizsgált molekulát az 

elektódok közt csapdába ejteni. Ugyanakkor a termoelektromos méréseknél a termikus gradiens hatására 

létrejövő járulékos feszültség néhány 10µV nagyságrendű. Ennek detektálása csak akkor lehetséges, ha 

ciklikusan, és kellően gyorsan meg tudjuk szakítani a polarizáló áramkört, úgy, hogy az áramkörből származó 

maradékáram a pA alatti tartományba esik. Alternatív módon, az elektródpárra adott feszültséget is vissza lehet 

venni minél pontosabban 0V értékre, ilyenkor a maradó áramból lehet a fellépő termofeszültséget 

visszaszámolni. Mindkét eljárást implementáltunk készülékünkben. A technika működését előzetes kísérleti 

erendményeinkkel mutatjuk be a jelen munkánkban. 
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Nano porlasztva szárítással előállított kompozit gyógyszerhordozó 
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Összefoglaló 

A nanoszerkezetű kompozit gyógyszerformák kifejlesztése, a gyógyszerhatóanyagok terápiás hatékonyság 

növelésének egyik lehetősége. A különböző előállítási módszerek közül a hatóanyagot tartalmazó kompozit 

gyógyszerhordozó rendszerek előállítására a nano porlasztva szárítási műveletet alkalmaztuk kísérleteink során. 

A szárított termék szemcseméretét és morfológiáját a porlasztott cseppek száradási kinetikája határozza meg, 

melyet számos tényező befolyásol. Vizsgáltuk, hogy a szárítás műveleti paraméterei és a szárítandó oldat 

tulajdonságai hogyan befolyásolják az API1 (active pharmaceutical ingredient – aktív hatóanyag) hatóanyaggal 

előállított kompozit termékek fizikai tulajdonságait. Aktív hatóanyagunk az imidazolok csoportjába tartozó 

vegyület volt. Hordozó polimerként hidroxipropil-metil-cellulózt és poli(vinil-pirrolidon)-t használtunk. A 

szárítás műveleti paraméterei, úgymint a szárító levegő áramlási sebessége és hőmérséklete, az oldat adagolási 

sebessége, a porlasztófej membrán mérete, különböző hatással voltak a kapszulázási hatékonyságra és a 

termékek szemcseméretére. Az eltérő kémiai összetételű kapszulázó polimerek eltérő szemcseméretű és 

megjelenésű termékeket eredményeztek. Az eltérő viselkedés visszavezethető a polimert tartalmazó oldatok 

koncentrációtól függő eltérő viszkozitására és száradási tulajdonságára. 

Summary 

Development of nanostructured composite drug forms is one of the possibility to increase the therapeutic 

efficacy of drug agents. In this work, the nano spray drying operation was used for the preparation of the 

composite drug delivery systems. The particle size and morphology of the dried product is determined by the 

drying kinetics of sprayed droplets influenced by several factors. Our aim was to investigate the influence of 

different drying operation parameters and properties of the drying solutions on products characteristics 

containing API1 (active pharmaceutical ingredient). The active ingredient belongs to the imidazole type 

pharmaceuticals. Hydroxypropyl methylcellulose and polyvinylpyrrolidone were used as carrier polymers in the 

experiments. Drying operation parameters, such as flow rate and temperature of the drying air, the rate of 

solution feeding, the size of the nozzle had different effects on the encapsulation efficiency and the particle size 

of the products. The chemically different encapsulating polymers resulted in products with different particle size 

and appearance. The various behaviour can be dated to the concentration dependent variant viscosity and drying 

properties of the polymer containing solutions. 
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Bevezetés 

Kompozit gyógyszerhordozó rendszerek kifejlesztése gyógyszerhatóanyagok terápiás hatékonyságának 

növelésére jelentős kutatási irányvonalat képvisel a gyógyszerfejlesztésben [1]. A nano-, vagy a nanoszerkezettel 

rendelkező mikronos mérettartományba tartozó mikrokapszulázott hatóanyag hordozó rendszerek előállítására 

számos módszert alkalmaznak [2]. A hatóanyagot tartalmazó kompozit gyógyszerhordozó rendszerek 

előállítására a nano porlasztva szárítási eljárást alkalmaztuk kísérleteink során. A kis szemcseméret 

következtében nagy fajlagos felület jön létre, mely javítja a hatóanyag oldhatóságát, oldódási sebességét, ezáltal 

jobb felszívódást, illetve biológiai hasznosulást eredményez, melynek következtében csökkenthető a hatóanyag 

mennyisége, így csökkennek a kellemetlen mellékhatások is. A Büchi B-90 jelű nano porlasztva szárító 

berendezéssel elérhető szemcseméret tartomány 300 nm és 5 µm közötti érték. Ezen technológia előnye, hogy 

nanoszerkezetű termék állítható elő vele, közvetlenül, egy művelet kivitelezésével oldat fázisból. A szárítási 

kísérletek modellanyagaként API1 jelölésű imidazol csoportba tartozó hatóanyagot választottunk. Hordozó 

polimerként hidroxipropil-metil-cellulózt (Methocel E5) és poli(vinil-pirrolidon)-t, PVP K30-at (PVP) 

használtunk. Felületaktív anyagként Tween 80-at (Tween), Pluronic F68-at (Pluronic) és poli(vinil-alkohol)-t 

(Mw = 30,000-70,000, PVA) választottuk. 

A szárított termék szemcseméretét és morfológiáját a porlasztott cseppek szárítási kinetikája határozza meg, 

melyet számos tényező befolyásol [3]. Két alapvető szárítási folyamat zajlik a cseppekben: az oldószer 

elpárolgása révén oldhatóság csökkenés jön létre, melyet a szárítandó anyag diffúziója, ill. a szilárd anyag 

kiválása követ. A száradási és a diffúziós sebességek aránya jelentősen befolyásolja a termék szemcseméretét és 

különösen a morfológiát. Kísérleteink során vizsgáltuk, hogy a szárítás műveleti paraméterei és a szárítandó 

oldat tulajdonságai hogyan befolyásolják az API1 előállított termék és kompozitjainak tulajdonságait, úgymint 

szemcseméret, kapszulázási hatékonyság, szemcsemegjelenés, termikus viselkedés.  

Kísérletek és mérési módszerek 

A kísérleteket a Büchi nano porlasztva szárító (B-90) készülékén végeztük. Bemenő szárító levegő áramlási 

sebességét 90-120 l/h, a bemenő levegő hőmérsékletét 100-120 °C között változtattuk. A porlasztófejet 4 és 7 

µm-es membránnal használtuk, a folyadék adagolást 20 és 100 % közötti spray % alkalmazásával befolyásoltuk. 

A szárítási kísérletek paramétereit és a szárítandó oldatok összetételét az 1. táblázat tartalmazza. 

A termékek hatóanyagtartalmát UV-VIS spektrofotometriával határoztuk meg, kalibrációs egyenes 

segítségével. A kalibráló görbe a következő módon készült: 0,025 g API1 hatóanyagot mérőlombikban 100 ml 

desztillált vízben oldottunk (0,25 mg/ml). Ebből az oldatból 5 ml-t kivéve tovább hígítottunk 25 ml-re (50 

µg/ml), majd ebből további hígítások készültek a kalibráló görbéhez (2,5 - 40 µg/ml koncentráció 

tartományban). Az API1 hatóanyag koncentráció meghatározásához a 319 nm abszorbancia maximumot 

választottuk. Ezt a kalibráló görbét a Methocel E5 tartalmú minták esetében alkalmaztuk, mivel ez a polimer 

nem eredményez a hatóanyag spektrumában eltolódást és abszorbancia változást. A PVP tartalmú minták 

esetében azonban már nem alkalmazható ez a kalibráló görbe, mert a polimer jelenlétében a hatóanyag tartalom 

nem határozható meg megfelelő pontossággal. Ennek kiküszöbölésére az SD38-as minta összetételének 

megfelelő PVP-t tartalmazó kalibráló görbét készítettünk. Mivel a PVP-t tartalmazó mintákban eltérő a polimer 

mennyisége, így ezekhez a mintákhoz egy 0,1 N sósavban készült API1 oldatot használtunk kalibráló görbe 

készítéséhez, mely csak a hatóanyagot tartalmazta. A sósavas kalibrálóhoz a desztillált vízben készült 
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oldatkoncentrációknak megfelelő oldatsorozatot használtuk, a maximális abszorbancia értéke pedig 276 nm-en 

volt.  

1. táblázat. A szárítások kísérleti körülményei és nyeredék adatok 

Megnevezés 

(bemenő 

levegőáram 

hőmérséklete) 

Hordozó 
API1 

(m%) 

Hordozó 

(m%) 

Adalék 

(m%) 

Fej 

(μm) 

Spray 

(%) 

Lég-

áram 

(l/min) 

Nyeredék 

(%) 

SD30 (120 °C) Methocel E5 0,5 1 - 7 30 120 47,68 

SD31 (120 °C) Methocel E5 0,5 1 - 7 30 100 49,64 

SD32 (120 °C) Methocel E5 0,5 1 - 7 30 90 58,41 

SD36 (100 °C) Methocel E5 0,5 1 - 7 30 120 58,95 

SD38 (100 °C) PVP 0,75 5 - 7 30 90 73,06 

SD39 (100 °C) PVP 0,75 5 0,2 (Tween) 7 30 90 74,88 

SD40 (100 °C) PVP 0,75 2,5 0,1 (Tween) 7 30 90 55,59 

SD43 (110 °C) - 0,75 - 0,2 (PVA) 7 30 90 33,79 

SD44 (100 °C) PVP 0,75 2,5 0,1 (PVA) 7 30 90 71,98 

SD46 (100 °C) PVP 0,75 1,5 - 7 30 90 16,87 

SD47 (100 °C) PVP 0,5 1,5 - 7 30 90 59,65 

SD48 (100 °C) PVP 0,75 2,5 
0,1 

(Pluronic) 
7 30 90 69,31 

SD50 (100 °C) PVP 0,75 2,5 - 7 30 90 56,62 

SD51 (100 °C) PVP 0,75 2,5 - 7 50 90 80,82 

SD52 

(110-105 °C) 
- 0,75 - 0,2 (PVA) 4 

80-

100 
90 21,24 

SD53 (100 °C) Methocel E5 0,5 1,5 - 7 30-50 90 29,61 

SD54 (100 °C) Methocel E5 0,75 1,5 - 7 50 90 41,34 

 

Az SD38 összetételének megfelelő PVP tartalmú kalibráló és a sósavas kalibrálóval kapott 

hatóanyagtartalmak megegyeztek a mintában, így a sósavas kalibrálót használtuk a PVP tartalmú minták 

esetében. A kalibráló görbék egyenletei a 2. táblázatban láthatók. Az API1 hatóanyagra vonatkoztatott 

kapszulázási hatékonyságot a termékek és a beporlasztott oldatokba bemért hatóanyag tartalom hányadosaként 

adtuk meg, százalékos formában kifejezve. 

2. táblázat. Kalibráló görbék egyenletei 

Desztillált vízben készült kalibráló y = 0,0518x - 0,0019 R² = 0,9999  
SD38 összetételének megfelelő PVP-s kalibráló y = 0,049x + 0,0427 R² = 0,9999  
Sósavas kalibráló y = 0,0381x - 0,0008 R² = 0,9983  
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A szemcseméret meghatározására lézerdiffrakciós szemcseméret analízist alkalmaztunk. A vizsgálatokhoz a 

Mastersizer 2000 készülék SM diszpergáló egységét használtuk, a méréseket kb. 100 ml 0,1%-os lecitines 

ciklohexánban végeztük. A diszpergáló közeg törésmutatójának 1,425-t, a minta törésmutatójának 1,500-t, 

abszorpciós tényezőjének 0,1 értéket használtuk. Minta előkészítés során 10 mg mintát mértünk be, melyet 0,5-1 

ml 0,1 %-os lecitines ciklohexánban ultrahanggal kezeltünk (Sonics Vibra Cell VCX130, 30-50%, 20-60 s) 

annak érdekében, hogy az egyedi szemcsék szemcseméreteloszlását kapjuk eredményként. A minták 

szemcseméretét az eloszlásra jellemző d(0.1), d(0.5), és d(0.9) kumulatív méret alatti, illetve a d(4,3)-mal jelzett 

térfogati átlagértékekkel jellemeztük. 

A termoanalitikai méréseket egy Setaram LabsysEvo TG-DSC készüléken végeztük, 90 ml/perc sebességgel 

áramló, 6.0 tisztaságú héliumban, 25 – 300 °C hőmérséklettartományban, 20 °C/perc felfűtési sebességgel. A 

mintákból átlagosan 5-6 mg került bemérésre 100 μl térfogatú alumínium tégelyekbe. A kapott eredményeket a 

Calisto Processing (verziószám 1.492) szoftverben értékeltük ki, feldolgozás előtt pedig alapvonal korrekciót 

végeztünk. 

Eredmények és értékelésük 

A kísérletek során a szárítás műveleti és eljárási paramétereinek termék tulajdonságokat befolyásoló hatásait 

vizsgáltuk. A nano porlasztva szárító berendezéssel elméletileg előállítható nanoméret tartományba eső 

termékeket egy elektrosztatikus szemcsegyűjtő választja le a távozó szárító gázból. Az 1. táblázat adatai alapján 

a szárítási kísérletek nyeredékei 16,87 és 80,82 % értékek között változott, a kísérleti körülmények jelentősen 

befolyásolták a folyamat termelékenységét. Jelentős eltérések adódtak a kapszulázási hatékonyság értékeiben a 

különböző kísérleti körülményeket alkalmazva, mely értékek 55,12 és 113,19 % között változtak, a számszerű 

adatokat a 3. táblázat tartalmazza.  

3. táblázat. A termékek szemcseméret adatai és a kapszulázási hatékonyság értékek 

Megnevezés Kapszulázási hatékonyság (%) 
Szemcseméret (µm) 

d (0.1) d (0.5) d (0.9) d (4,3) 
SD30 55,12 1,51 5,42 12,65 6,36 
SD31 75,15 1,71 7,37 17,43 8,65 
SD32 85,97 1,97 9,40 20,09 10,38 
SD36 91,70 1,66 8,10 19,20 9,45 
SD38 113,19 1,32 3,83 11,54 5,34 
SD39 96,83 1,35 7,86 16,39 8,48 
SD40 95,33 1,35 8,00 19,51 9,43 
SD43 101,71 0,71 3,14 6,27 3,32 
SD44 96,71 1,34 6,44 15,03 7,50 
SD46 98,02 4,59 25,94 114,02 44,67 
SD47 96,71 1,20 4,52 13,94 6,28 
SD48 93,43 1,26 7,54 16,66 8,33 
SD50 91,85 1,32 2,83 5,84 3,37 
SD51 98,02 1,19 3,76 11,13 5,17 
SD52 101,29 0,78 2,31 4,22 2,42 
SD53 75,64 1,46 3,73 14,90 6,28 
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SD54 82,91 1,51 5,06 13,12 6,35 
 

A szárítási folyamat során a szárítandó oldat és a termék hatóanyagtartalma között jelentős eltérések adódtak, 

mely magyarázható a szemcsegyűjtés változó hatékonysága miatt a szárító levegővel eltávozó 

anyagveszteséggel. A termékek átlagos szemcsemérete 2,42 és 44,67 µm között változott (3. táblázat), két 

kísérlet kivételével jellemzően 10 µm átlagméret alatti szemcséket kaptunk. 

A szárítási paraméterek változtatása jelentősen befolyásolja a keletkező termék tulajdonságait. Ha minden 

paraméter megegyezik a szárítások során, valamint az oldat összetétele is azonos, csupán a betáplált szárító 

levegő térfogatáramát csökkentjük, a kapszulázási hatékonyság emelkedik a szárító levegő áramlásának 

csökkenésével. Példa erre az SD30, SD31, SD32-es kísérletek összehasonlítása, ahol a légáram sorra 120, 100 és 

90 l/min, addig a kapszulázási hatékonyságok 55,12%, 75,15% és 85,97% értéknek adódtak. Amennyiben a 

beporlasztott oldat mennyisége a változó paraméter, mint az SD50 és SD51 esetében (30% és 50%), ez a 

tulajdonság kismértékben hatással van a kapszulázási hatékonyságra (91,85% és 98,02%) és a szemcseméretre, 

viszont jelentősen befolyásolja a nyeredéket (lsd. 1. táblázat). Meg kell jegyezni, hogy az alkalmazható 

porlasztási % nem változtatható szabadon, mivel függ a porlasztandó oldat viszkozitásától, az alkalmazott 

légáramtól és szárítási hőmérséklettől. Az SD30 és SD36-os kísérletek esetében a szárítási hőmérséklet hatását 

vizsgáltuk (120 és 100°C). Az alacsonyabb hőmérséklet esetében sokkal magasabb kapszulázási hatékonyságot 

értünk el, ám a szemcseméret eloszlás növekedett a magasabb hőmérsékletű esethez képest. További szárítási 

paraméter a porlasztó fej mérete, melyet az SD43 és SD52-es (7 és 4 µm) kísérletek esetében hasonlítottuk 

össze. A kapszulázási hatékonyságot itt nem lehet összehasonlítani, mivel a kisebb fej esetében kisebb 

mennyiségű oldatot lehet beporlasztani, így változott a beporlasztott oldat mennyisége is. A fej mérete a 

szemcsék méretére gyakorol jelentős hatást. Minél kisebb a porlasztófej, a várakozásnak megfelelően, annál 

kisebb szemcseméret eloszlást érhetünk el.  

További vizsgálatokat végeztünk, melyek során nem a szárítási paramétereket, hanem a beporlasztandó oldat 

tulajdonságait változtattuk. A porlasztható oldatok összetételét nagyban meghatározza a viszkozitásuk, emellett 

minél nagyobb a viszkozitás, annál kisebb a diffúziós tényező értéke, mely jelentősen befolyásolja a keletkező 

termék tulajdonságait. Az SD46-os és SD47-es kísérletek során a hatóanyag-polimer arányának (1:2, 1:3) hatását 

tanulmányoztuk, csakúgy, mint az SD53 és SD54 esetében (1:3, 1:2). A különbség abban volt, hogy előbbi 

esetben a polimer PVP, míg az utóbbi esetben Methocel E5 volt. A PVP-s minták esetében a kapszulázási 

hatékonyságban nem jelentkezett jelentős különbség, ám a szemcseméret eloszlás vizsgálatakor azt tapasztaltuk, 

hogy a kevesebb polimert tartalmazó mintát nem lehetett megfelelően diszpergálni, ennek oka, hogy a hatóanyag 

tulajdonsága érvényesül jobban, mely összeragasztja a terméket. Azonban, ha növeljük a polimer mennyiségét a 

hatóanyaghoz képest, már kezelhetővé válik a termék (lásd SD47), a PVP filmképző tulajdonsága érvényesülni 

tud. A Methocel E5 tartalmú minták esetében más a helyzet. Ebben az esetben a kevesebb polimert tartalmazó 

termék kapszulázási hatékonysága magasabb, mint a több polimert tartalmazó termék esetében. A szemcseméret 

eloszlásban nincs jelentős különbség. Az SD47-es és SD53-as kísérletek esetében, melyeknél a szárítandó 

oldatokban a hatóanyag és polimer aránya azonos, a különbség a polimer fajtája. Elmondható, hogy a 

szemcseméret eloszlásban nincs szignifikáns különbség, de a PVP-s minta esetében sokkal jobb a kapszulázási 

hatékonyság. Az SD40, SD44, SD48 és SD50 kísérletek esetében az SD50-es minta nem tartalmaz a 
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hatóanyagon és polimeren kívül mást, míg a többi esetben különböző felületaktív anyagokat alkalmaztunk. A 

kapszulázási hatékonyságban elhanyagolható a különbség, ám a szemcseméret eloszlásban nem. Ez az 1. ábrán 

látható. 

 
1. ábra. SD40, SD44, SD48, SD50 szemcseméret eloszlása 

Jól látható, hogy az adalék nélküli esetben sokkal kisebb a termékünk szemcsemérete. Ennek oka, hogy az 

adalékok hatására a termék aggregálódik. Időnként mégis szükséges az adalékok használata, mivel a felületaktív 

anyagok csökkentik a folyadékok felületi feszültségét, így könnyítve meg a porlaszthatóságot. Amennyiben az 

adalék hatását olyan termékek esetében nézzük, ahol nagyobb a polimer mennyisége az előző esetekhez képest 

(SD38 és SD39), látható, hogy az adalék nélküli esetben sokkal magasabb a kapszulázási hatékonyság (113,19% 

és 96,83%), valamint a szemcseméret eloszlás is kisebb, melynek oka szintén az, hogy az adalék összeragasztja a 

terméket. Az adalék nélküli esetben SEM felvételek alapján gömböket, míg az adalékokolt minták esetében 

lapokba összeragadt gömböket kapunk, melynek következménye a ”pehelyszerű” termék. Példaként az SD38 és 

SD39 minták pásztázó elektronmikroszkópos felvételét mutatjuk be a 2. ábrán. 

 

2. ábra. SD38 és SD39 termékek SEM képe 

A szárítási folyamat termékeinek fontos paramétere a nedvességtartalom. A termékek szárítási 

tömegveszteségének és hőstabilitásának vizsgálatára termogravimetriás méréseket végeztünk a kiválasztott 

mintákból. A tömegveszteségeket és hőmérsékleti intervallumokat a 4. táblázatban mutatjuk be. 

Az alapanyagok és a termékek tömegvesztesége a 4. táblázatban I.-gyel jelölt hőmérsékleti tartományban ≤ 

1.0 %, mely tartomány valószínűsíthetően a minták víztartalmára jellemző érték. A 3. ábrán példának a Methocel 

E5 polimerrel készült minták termogramját mutatjuk be. Az alapanyagok közül az aktív hatóanyag szenved 

jelentős tömegcsökkenést (72,8 %) a 25-300 °C-os hőmérsékleti tartományban. A két polimer jellemző 

tömegvesztesége 300 °C felett következik be, mely már bomlási folyamatokra vezethető vissza. A Methocel E5 
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és a segítségével készült termékek esetében a 3. ábrán mutatjuk be a hőkezelés határára bekövetkező jellemző 

tömegveszteségeket. A 3a ábrán látható, hogy a Methocel E5 300 °C-ig csak nagyon kis tömegveszteséget 

szenved. A 3b ábrán az I. hőmérsékleti intervallumoknak megfelelő értékek kerültek kiemelésre. 

4. táblázat. A termékek és kiindulási anyagok tömegvesztesége termogravimetriás analízis során  

Minta Tömegveszteség, % 
(Hõmérsékleti intervallum, °C) 

 I. II. 
API1 8.10-2 (28-139) 72,8 (28-299) 

Methocel E5 0,3 (28-125) 84,2 (28-398) 
SD30 9 10-3 (28-120) 20,7 (28-296) 
SD32 1,0 (114-167) 28.0 (25-292) 
SD36 0,3 (86-143) 27,6 (25-292) 
PVP 0,9 (25-138) 1,4 (25-292) 
SD38 1,0 (33-106) 9,92 (25-292) 
SD46 0,3 (45-106) 23,4 (25-292) 
SD50 0,3 (36-104) 14,9 (25-292) 

 

A termékeknél a tömegveszteség a teljes vizsgált (II.) hőmérsékleti intervallumokban a hatóanyag és a polimer 

közötti értékeket mutat, utalva a két anyag keverék jellegére, mindkét féle polimer tartalom esetében.  

 

3. ábra. Az API1 és Methocel E5 alapanyagok, valamint a Methocel E5 tartalmú termékek TG görbéi 
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Összefoglaló/ Summary 

Kukurbit[7]uril (CB7) vízoldható makrociklusos vegyület jól hasznosítható nanohordozóként 
gyógyszerhatóanyagok szabályozott célba juttatására, stabilizálására és oldhatóságának növelésére. Késleltetett 
hatóanyag felszabadulást biztosító nanohordozó tervezéséhez alapvető fontosságú a CB7 üregéből kilépés 
kinetikáját befolyásoló tényezők megismerése. Ezért nagypontosságú módszert dolgoztunk ki CB7-komplex 
disszociáció sebességi együtthatójának meghatározására. Feltártuk egy természetes alkaloid, a flavopereirin és 
CB7 közötti kölcsönhatás kinetikai és termodinamikai paramétereit. [1] 

Szulfonátokalixarén (SCXn) makrociklusokat használtunk kationos felületaktív anyagok kritikus micella 
koncentrációjának jelentős csökkentésére és önszerveződéssel keletkező nanorészecskék előállítására. Az amfifil 
vegyület fejcsoportjának sajátságai lényegesen befolyásolták, hogy megvalósítható-e reverzibilis 
nanorészecske−szupramolekuláris micella átalakulás SCXn tartalmú asszociátumokban. [2] 

Polianionos pirén származékok és kationos felületaktív vegyületek vizes oldatának elegyítésével is 
előállíthatók nanorészecskék. Az aggregátum mérete és felületi töltése szabályozható a komponensek elegyítési 
arányával. Pirén származék feleslegben a nagyobb, negatívan töltött nanorészecskék exoterm folyamatban 
képződtek. Ezzel szemben a kisebb átmérőjű pozitív felületi töltésű aggregátumok, illetve nagy felületaktív 
vegyület koncentrációknál képződő vegyes micellák entrópia vezérelt folyamatban jöttek létre. 

Részletesen tanulmányoztuk aminosavak hatását 1‐tetradecil‐3‐metil-imidazolium bromid felületaktív ionos 
folyadék önszerveződésre. A triptofán anion lépett legerősebb kölcsönhatásba a keletkező micellával. [3] 

 

Cucurbit[7]uril (CB7) water-soluble cavitand can be applied as nanocontainer for the delivery, stabilization, 
and solubility enhancement of drugs. For the rational design of controlled release, the knowledge of the effects 
influencing the kinetics of the exit from CB7 cavity is essential. Therefore, we developed a very accurate method 
for the determination of the rate constant of the CB7 complex dissociation. The kinetic and thermodynamic 
parameters of the inclusion of flavopereirine natural alkaloid in CB7 were revealed. [1] 

Sulfonatocalixarene (SCXn) macrocycles were used to significantly reduce the critical micelle concentration 
of cationic surfactants and to prepare nanoparticles by self-assembly. The headgroup of the amphiphiles 
substantially affected the nanoparticle−supramolecular micelle reversible transformation in associates containing 
SCXn. [2] 

Nanoparticles were also created by the addition of polyanionic pyrene derivatives to aqueous cationic 
surfactant solutions. The size and the surface charge of the particles were modified by the variation of the molar 
ratio of the constituents. Larger, negatively charged nanoparticles were produced in exothermic process when 
substituted pyrene was used in excess. In contrast, the formation of smaller, positively charged nanoparticles as 
well as the conversion to mixed micelles consisting of supramolecular and conventional amphiphiles were 
entropy-controlled with negligible enthalpy contribution.  

The effect of amino acids on the self-organization of 1‐tetradecyl‐3‐methylimidazolium bromide ionic liquid 
surfactant was examined by various experimental methods. The strongest interaction was found when tryptophan 
was added to the ionic liquid micelle solution. [3] 
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Summary 

Nowadays, the high consumption of plastics for different purposes is the reason for increasing in the plastics 
waste. This increasing leads to environmental problems due to the difficulties in disposal of these wastes, 
because most of the plastic wastes are chemically resistant. Furthermore most of the conventional treatment 
processes have bad effects on the environment due to the released of toxic gases to the atmosphere. Moreover, 
plastics wastes are contain hydrogen and carbon elements in their structure. Thus, there is a chance for producing 
valuable products by converting and cracking of these wastes with catalyst. Recently, pyrolysis process has 
gained attention for recycling of plastics waste. Pyrolysis is one of the most environmentally friendly techniques 
for converting plastic waste to syngas in the presence of catalyst. Higher temperatures are favoured in pyrolysis 
experiments. The high temperatures lead to high conversion of plastic waste as a result of higher cracking. 
However, many types of transition metals supported by zeolite catalysts have been used for pyrolysis reaction. In 
his work different transition metal loaded ZSM-5 catalysts were synthesized and tested in tubular reactor at high 
temperature to produce gases with high hydrogen and CO content. The effects of catalyst type and temperature 
on the pyrolysis product were also investigated. The presence of catalyst can increase the production of syngas 
due to its ability to promote more cracking of raw materials.  
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Összefoglaló 

Az ember az ősidők óta készít kompozitokat, hogy anyagaik bizonyos tulajdonságait kedvezőbbé tegyék a 

felhasználáshoz igazítva. A kompozitok alapvetően egy mátrixanyagból és egy vagy több töltőanyagból állnak. 

Munkánk során egy korábbi kísérletsorozatot folytatva több falú szén nanocső erősítő hatását vizsgáltuk 

polietilén/gumi kompozitokban. A gumit és a szén nanocsövet minden esetben együttesen 10 m/m%-ban 

alkalmaztuk. 

A hengerszéken készített, majd préselt minták mechanikai tulajdonságai közül a húzó-, relaxációs húzó-, és 

ütőszilárdság változását vizsgáltuk szobahőmérsékleten és alacsonyabb (5 °C) hőmérsékleten egyaránt. 

Összevetettük egy kereskedelmi forgalomban kapható és egy, az egyetemen előállított szén nanocsövet a 

mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásuk alapján. A húzószilárdság az egyetemen előállított szén nanocső 

esetében maximumgörbe szerint változott, míg kereskedelmi nanocső esetén független volt a nanocső 

koncentrációtól. Szakadási nyúlás esetén akár 4 % kereskedelmi forgalomban kapható szén nanocső 

alkalmazásakor is jobb eredmény érhető el, mint nanocső nélkül. Ütőszilárdság szempontjából kedvezőbb a 

kereskedelmi nanocső alkalmazása, mindkét vizsgált hőmérsékleten nagyobb értékek voltak jellemzők, mint az 

egyetemen előállított nanocső esetében. Emellett hidegállóság tekintetében is előnyösebb a kereskedelmi 

nanocső. 

Megállapítottuk ezeken kívül azt is, hogy az összes vizsgált tulajdonság egyidejű javításához kompatibilizáló 

adalékanyag használata szükséges. Ezeket kétféle módon, egyszerűen bekeverve és a szén nanocső felületére 

felvíve is vizsgáltuk. Az eredmények azt mutatták, hogy egyes adalékszerkezeteknél a bekeverés, míg másoknál 

a felületkezelés bizonyult előnyösebbnek. 
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Összefoglaló/Summary 

Az impedancia mérésén alapuló mikrobiológiai módszerek alkalmasak a mikrobiológiai aktivitás 
nyomon követésére és a vizsgált minta kezdeti csíraszámának becslésére. Kutatásunk során heterotróf 
tenyésztéssel, különböző összetételű komplex táptalajokon vizsgáltuk a mikroalgák növekedésének és 
a táptalaj relatív impedanciaváltozásának összefüggéseit. Eddigi eredményeink alapján elmondható, 
hogy az általunk vizsgált beállításokkal a direkt módszer nem bizonyult alkalmasnak a mikroalgák 
tanulmányozására. Az indirekt módszerrel megállapítható, hogy az adott mikroalga mely szén- és 
nitrogénforrásokat képes hasznosítani. Mindemellett a detektációs idő és a mikroalga-sejtszám 
kalibrációjával meghatározható a táptalajba oltott mikroalgák kezdeti mennyisége is. Kutatásunk célja, 
hogy egy olyan kisléptékű és gyors, nagy áteresztőképességű módszert fejlesszünk ki, amely 
használható táptalajoptimalizálásra a mikroalgák heterotróf tenyésztése esetében. 

 

Impedance microbiology techniques are used to monitor microbial activities and to estimate the initial 
value of CFU in the sample. In the current research the correlation was analyzed between the 
heterotrophic microalgal growth and the relative impedance change of the complex media. According 
to our results, the direct method is not suitable for studying the microalgal growth with the settings we 
have examined. However, using the indirect method it is possible to determine which carbon and 
nitrogen source can be utilized by the selected strain. Furthermore, the calibration of the detection time 
and the microalgae cell count can also be used to determine the initial cell number in the culture 
medium. The aim of our research is to develop a small scale, rapid and high-throughput method that 
can be used for media optimization for heterotrophic culture of microalgae. 
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Summary 

Both enzymatic/microbial and chemical membrane reactors are widely investigated and very promising 
processes. Membrane can intrinsically be catalytic or the catalyst/biocatalyst can be immobilized either in the 
porous sponge layer (or simply on the interface of the dense layer of an asymmetric membrane in case of 
biocatalyst). The membrane (bio)reactor is often a capillary membrane and the reactant(s) containing phase is 
often fed in the lumen side of a capillary membrane  Reactant(s) should reach the catalyst, thus, the 
chemical/biochemical reaction can take place mostly throughout the membrane matrix. Application of the 
convective flow through the catalytic membrane layer can significantly increase the reacted amount of the 
reactant.  This paper focuses on description of the mass transport through capillary/plane biocatalytic membrane 
layer in one phase or two-phase systems  [1].  
 Applying the Michaelis-Menten reaction kinetics for the diffusion-convection-bireaction model, the 
following will be discussed in this presentation: a) effect of the concentration polarization layer in presence of 
reaction and convective velocity; b) measured data of oleuropein hydrolysis using immobilized catalysts as 
nanoparticles in olive mill waste water, both experimentally and theoretically in a biocatalytic, capillary 
membrane reactor and additionally, in a well-mixed tank reactor. 
 
Acknowledgement  

The National Development Agency grant GINOP-2.3.2-15-2016-00017 and TÉT_15_IN_1-12016-0094 greatly 

acknowledged for the financial support.  

 

Literature 

[1] Nagy E., Dudás J., Mazzei, R., Drioli, E., Giorno L., Description of the diffusive-convective mass transport 

in hollow-fiber biphasic biocatalytic membrane reactor, J. Membr. Sci., 482, 144-157 (2016) 

 

70



Agricultural wastes as adsorbents  
 

Naoufal Bellahsen1, Szabolcs Kertész2, Cecilia Hodúr2 
1 Institute of Environmental Science and Technology, University of Szeged, H-6720 Szeged, 

Tisza L . krt 103.. 
2 Department of Process Engineering,  University of Szeged, H-6725 Szeged, Moszkvai krt. 9. 

e-mail: hodur@mk.u-szeged.hu 
  
Summary 

Ammonium is one of the most commonly encountered nitrogenous pollutants in wastewater. Large amounts of 
ammonium are generated and released from industrial and agricultural processes and cause negative effects on 
environment such as eutrophication of the rivers and toxicity of aquatic life even in very low concentration in 
addition to undesired odours and several diseases.  
Because it is a cation, ion exchange and adsorption based processes are highly relevant for the removal of 
ammonium because of their unique properties such as high selectivity for NH4+. The application of agricultural 
waste/by-products (AWBs) for ammonium adsorption is a relatively new process but is highly recommended 
because it’s a simple method, cost effective and environmentally friendly technology and it showed a high 
efficiency; therefore AWBs could be utilized instead of more conventional but expensive adsorbent materials. 
Furthermore, recycling this component from wastewater to fertilizer would help complete the nutrient cycle and 
make agriculture more sustainable in the future. 
The basic components of the agricultural waste/by products include hemicelluloses, lignin, lipids, proteins, 
simple sugars, water, hydrocarbons and starch, containing a variety of functional groups with a potential sorption 
for various pollutants. Agricultural waste products are used in the natural and modified form. In the natural form, 
the product is washed, ground and sieved until reaches the desired particle size and subsequently used in 
adsorption tests. While in the modified form, the product is pre-treated by-means of well-known modification 
techniques. The goal of these pre-treatments is to enhance and reinforce the functional group potential, and 
consequently, increase the number of active sites. 
Chemical and physical characterizations of AWBs were studied via measuring the zeta potential which is a 
measure of the magnitude of the electrostatic or charge repulsion/attraction between particles, and is one of the 
fundamental parameters known to affect stability. Its measurement brings detailed insight into the causes of 
dispersion, aggregation or flocculation, and can be applied to improve the formulation of dispersions, emulsions 
and suspensions, moreover, in water treatment; monitoring dosage using zeta potential measurements can reduce 
the cost of chemical additives by optimizing the dosage control. 
Several experiments were conducted in batch modes to investigate the adsorption capacity of agricultural 
waste/by-products (husk, wheat bran, Banana peel, pomegranate peel, bark, compost, and sugar bagasse) for 
removing ammonium and to check the effects of different parameters such as pH, initial adsorbate concentration 
and adsorbent dose. 
There are still many aspects for future research, such as development of novel and cost-effective modification 
techniques, modelling for process optimization, desorption, cost-benefit analysis etc. The improvements in these 
aspects are expected to make it the method of choice in the future.   
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Összefoglaló/ Summary 

A különböző növényi biomasszák biotechnológiai hasznosítása során a lignin frakció hasznosítása nagy kihívást 
jelent, mivel számos toxikus anyag keletkezik belőle. Egy amerikai együttműködés keretében kezdtünk el 
Rhodococcus opacus törzzsel foglalkozni, mivel az amerikai partnernek sikerült e törzs aromásokkal szembeni 
toleranciáját jelentősen javítani, miközben a sejtek jelentős olajtartalomra tettek szert [1].  
Kísérleteink során a R. opacus-t centrál-kompozit tervvel vizsgáltuk 2 különböző tápközegen, különböző fenol 
koncentráció, és különböző módon adaptált inokulum mellett az impedimetriás Bac Trac készülékben, és a 
reverz forgócsöves személyi bioreaktorban (RTS).  
 
Application of different plant biomass can cause huge challenge on lignin utilization, becasue several toxic 
compounds can arrise from it. Int he fram of an american cooperation, we started to work with Rhodococcus 
opacus, since the tolerancy against aromtic compounds was successfully increased by the american partner, 
while significant lipid content of the cells arised [1]. 
In our experiments we examined R. opacus in central-composite design on two different media, beside different 
phenol concentration and differenty adapted inoculum int he impedimetric Bac Trac equipment and the reverse-
spin-technology based RTS Personal bioreactor system. 
 
[1] Yoneda, A., Henson, W. R., Goldner, N. K., Park, K. J., Forsberg, K. J., Kim, S. J., Pesesky, M. W., Foston, 

M., Dantas, G., and Moon, T. S.: Comparative transcriptomics elucidates adaptive phenol tolerance and 
utilization in lipid-accumulating Rhodococcus opacus PD630. Nucleic Acids Research 44 (5), 2240-2254. 
(2016) 
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Összefoglaló 

Az Ipar 4.0 stratégia legfontosabb alapelve a gyártórendszerek és információs rendszereik integrálása, melynek 
célja, hogy lehetővé tegye az alapanyagok és munkadarabok áramlásának összehangolását, az erőforrások 
hatékonyabb kihasználását, és a modell alapú termelésmenedzsment technikák alkalmazását. A modellekkel 
támogatott „Mi lenne, ha…” típusú kérdések valós idejű megválaszolása nem csupán átfogó és pontos 
modelleket igényli, hanem a modellek/szimulátorok/optimalizációs algoritmusok és teljes ellátási és gyártási 
rendszer adatainak on-line integrálását is megköveteli. Az így létrejövő Digitális Iker (Digital Twin), vagyis a 
termelő rendszert tükröző digitális gyárral szembeni legfontosabb elvárás, hogy a folyamat-modell és a hozzá 
kapcsolódó szimulátor pontossága, azaz a mindenkori gyártási paraméterek és információk megbízható 
rendelkezésre állása. Az ipari tárgyak Internete (IIoT – Industrial Internet of Things) által biztosított on-line 
szenzoradatok alkalmasak lehetek ezen információk biztosítására. Munkánk célja, egy olyan módszertan 
kidolgozása mely a beltéri pozícionálásra alkalmas szenzorok (IPS – Indoor Positioning System) jeleire alapozva 
ad  a termelésmenedzsment szempontjából releváns információkat a „digitális iker” számára, annak érdekében, 
hogy a termelési folyamat áttekinthetőségét javítsuk,  a rejtett anomáliákat is felfedjük és a folyamat 
meghatározó jellemzőit hatékonyabban szabályozzuk.  
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Summary 

Owing to the increasing in the global population, the developing of countries and the increasing of the citizens’ 
living standard and the amount of plastics used is increasing year by year. In 2015, 322 million tons of plastics 
were produced in the world. According to the type of plastics, the commodity plastics, including polyolefins 
(polyethylene, polypropylene) are used in the largest quantity. In 2015, polyolefins accounted for 55% of the 
produced plastics. These polymers appear as a waste after the end of their life cycle, which are increasingly 
being regulated and reduced to place on landfills. 
Nowadays the production of energy from waste („waste to energy”) is an important research area. Since plastics 
have high energy content, they can be a good source of such processes. Chemical recycling can produce more 
valuable products from them that can be utilized in many ways, such as polymer production, or they can be used 
in other industrial processes: for instance in oil refinery or petrochemical processes. Based on the process 
temperature, we can distinguish cracking, pyrolysis and gasification, the cracking takes at low temperature 
therefore energy requirement is the lowest. This energy demand can be further reduced by the use of catalysts 
and they can influence the yield and composition of products as well. 
The aim of our experimental work was to investigate the effect of modified catalysts. The raw material was real 
plastic waste which consisted of polyolefins. As catalysts, various metal modified ZSM-5 zeolites were used 
which were prepared from zeolite and the salts of the metals by wet impregnation method. Cracking was carried 
out in a batch reactor at 455 °C under an inert atmosphere. The composition of the resulting gas and liquid 
products were determined by GC and HPLC. It has been found that each catalyst had a significant effect on the 
yield and composition of the gas and liquid products. Some catalysts also significantly increased the hydrogen 
content of the gas. 
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Összefoglaló 

Számos jelét tapasztaljuk, hogy az építőipar a 21. század elején jelentős változásokon megy keresztül. Ennek 
legfőbb oka, hogy a fenntarthatóság és gazdaságosság szempontjából szükségessé vált az energiafelhasználás 
csökkentése, amelynek egyik módja – a megújuló energiaforrások és a természetes építőanyagok 
(bioépítőanyagok) használata mellett – az épületek megfelelő és szakszerű hőszigetelése.  

A gázbetonokat vagy pórusbetonokat széles körben alkalmazzák, mint jó hőszigetelő tulajdonságú, de emellett 
teherbíró szerkezeti elemeket, viszont az alapanyagként szolgáló portlandcement előállítása meglehetősen 
környezetterhelő, ezért a kutatások elsődleges célja olyan kötőanyagot találni, amellyel a gázbetonokhoz hasonló 
szerkezetű és fizikai tulajdonságokkal rendelkező hőszigetelő tulajdonságú anyagok állíthatók elő. 

Az alkáli aktivált cementek megfelelő alternatívái lehetnek a portlandcementeknek. Csak ipari 
hulladékanyagok felhasználásával is előállíthatók, illetve hasonlóképpen habosíthatók, mint a klasszikus 
cementek. Intézetünkben négy különböző lehetséges alapanyagot (metakaolin, granulált kohósalak, perlit, 
gázbeton por) is vizsgáltunk, mint a hőszigetelő tulajdonságú alkáli aktivált cementek lehetséges alapanyagait. 
Habosítószerként H2O2-ot használtunk, felületaktív anyagként pedig nátrium-oleátot, illetve a perlit esetén maga 
az alapanyag morfológiája adta a pórusos-szerkezetet. A termékeknek meghatároztuk a pórusszerkezetét, 
testsűrűségét, porozitását, nyomószilárdságát és hővezetőképességét is. A kapott eredmények alapján az adott 
igények függvényében a hőszigetelő tulajdonságú anyagok széles palettáját lehet kialakítani.  

Köszönet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 projekt anyagi támogatásáért. 

„    AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-3-III KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG 
PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT” 
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Summary 

Construction industry is undergoing significant changes in the early 21st century, which is necessary to reduce 
the energy consumption of the buildings for sustainable development and economic aspects. One of the ways is – 
besides the use of renewable energy sources and natural building materials (bio-building materials) - the use of 
proper and professional thermal insulation.  

Aerated concrete are widely used as good thermal insulating and load-bearing structural elements, but the 
production of portland cement as raw material causes significant CO2 emission. Therefore researches focus on 
new binders, which can be used to produce thermal insulating materials with as good as physical properties as 
aerated concrete. 

Alkali activated cements can be a good alternative for portland cements. These binders can be made using only 
industrial wastes, and can also be foamed with similar reagents. In our institute four different material 
(metakaolin, granulated blast furnace slag, perlite and aerated cement powder) were investigated as a possible 
raw material for alkali activated cement foams. H2O2 solution was applied as foaming agent and sodium-oleate 
as surfactant, in case of perlite the morphology of the starting material provided the porous structure. Pore 
structure, bulk density, compressive strength and thermal conductivity were investigated of the samples. Based 
on results thermal insulating materials with a wide range of properties can be created depending on the 
requirements. 

We acknowledge the financial support of Széchenyi 2020 under the EFOP-3.6.1-16-2016-00015. 

 „   SUPPORTED BY THE ÚNKP-17-3-III NEW NATIONAL EXCELLENCE PROGRAM OF THE MINISTRY OF HUMAN 
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Összefoglaló 

Magyarországon a száraztészta rendkívül elterjedt félkész termék. A tyúktojásos (Gallus gallus domesticus) 
tészta mellett egyre több alternatív összetevőt tartalmazó száraztészta jelenik meg a piacon. Egyik ilyen újítás a 
fürjtojásos (Coturnix coturnix) tészta. Az ilyen típusú száraztészták kémiai és mikrobiológiai jellemzőiről 
azonban még nem áll rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű irodalmi adat. 
A munkánk célja a különböző hőmérsékletű hőkezelésnek alávetett, tojásnélküli és fürjtojást tartalmazó 
száraztészták, kémiai és mikrobiológiai jellemzőinek vizsgálata, illetve összehasonlítása. 
A vizsgálatokat tojásnélküli, illetve „4 tojásos” száraztésztának megfelelő mennyiségű fürjtojást tartalmazó 
tésztamintákon végeztük el. A tészták három különböző hőmérsékleten lettek kezelve (40 °C, 60 °C és 80 °C). A 
mintákon kémiai és mikrobiológiai méréseket végeztünk. Az eredmények statisztikai módszerekkel (Kruskall-
Wallis teszt, Dunn-féle post hoc teszt, Bonferroni korrekció, Spearman-féle rangkorreláció) is értékelve lettek. 
A tészták peroxidáz enzim aktivitása, sárgapigment-tartalma csökkent, míg a színmérésből kapott b* és L* 
értékek növekedtek a hőkezelés hőmérsékletének növelésének hatására. A vizsgálatok alapján a fürjtojásos tészta 
vízben oldható fehérjetartalma magasabb a tojásnélküli tésztáénál. A fürjtojásos tészta vízben oldható 
antioxidáns kapacitása a kezelés hőmérsékletének növelésével nő, míg a tojásnélküli tészta esetében nem 
tapasztalható változás. 
A vizsgált mikrobák (penészgomba, élesztőgomba, kóliform, Straphylococcus aureus) mennyisége egyetlen 
esetben lépte túl a megengedett értéket. Salmonella sp. nem volt jelen egyik mintában sem. 
Az eredmények alapján a fürjtojásos tészta ipari alkalmazása száraztészta gyártás területén problémákat vet fel, 
melyek miatt további mérések elvégzése szükséges. A biztonságos és ajánlott hőkezelés (80 °C, 25 perces 
szárítási idő) esetén a beltartalmi értékek csökkennek. 
 

Summary 

In Hungary dried pasta products are very popular amongst all groups of society. In the recent years there has 
been an increased need for not just dried pasta with chicken eggs (Gallus gallus domesticus) but with alternative 
types of ingredients. However the chemical and microbiological characteristics of this type of pasta do not yet 
have sufficient volume of literary data. 
The aim of this research is to examine and compare the chemical and microbiological characteristics of the 
eggless and the quail egg dried pasta subjected to different heat treatments. 
The tests were carried out on the dough samples containing no eggs and the “four hen egg pasta” in sufficient 
quantities of quail eggs. The pasta doughs were treated at three different temperatures (40 °C, 60 °C and 80 °C). 
The samples were subjected to chemical and microbiological measurements. The results were statistically 
evaluated by Kruskall-Wallis test, Dunn’s post hoc test with Bonferroni correction and Spearman’s rank 
correlation. 
The activity of the peroxidase enzyme, the yellow pigment content of the pasta decreased, while the b * and L * 
values from the color measurement increased as a result of the increase in the heat treatment temperature. 
According to the results the quail egg dough has higher water-soluble protein content than the egg-free dough. 
The water-soluble antioxidant capacity of the quail egg pasta increases by the increasing temperate of the heat 
treatment while in the egg-free pasta there were no noticeable changes.  
The amount of microbes tested (mold, yeast, coliforms, Straphylococcus aureus) in only one case exceeded the 
permissible value. Salmonella sp. was not present in either sample. 
Based on the results, the industrial application of quail egg pasta has problems in the field of pasta production, 
which requires further measurements. In the case of safe and recommended heat treatment (80 ° C, 25 minutes 
drying time), the nutritional values were reduced. 
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Összefoglaló 

A fehérjékhez kötött komplex cukrok – a glikánok – analízisének rendkívül nagy szerepe van a 
gyógyszerkészítmények előállításakor. A bioterápiás gyógyszerfehérjék gyártási folyamata során felmerülő 
problémák, például az aggregáció, a hibás térszerkezet, a különböző szerkezeti és aminosav valamint 
glikozilációs módosulások a gyógyszer hatóanyag tartalmának csökkenéséhez, vagy akár káros 
következményekhez is vezethet. A glikozilációban történt változások nyomon követése a rekombináns DNS 
alapú termékek előállítása során a klónszelekciótól a minőségellenőrzésig tartó folyamatokban alkalmazható a 
folyamatok és termékek ellenőrzésére, optimalizálására. A cukoranalitikai vizsgálatok során elsősorban az 
aszparaginhoz kötött (N-linked) glikozilációs profil meghatározása a cél, amely nagy variabilitást mutat 
különböző sejt típusok és expressziós körülmények esetén, valamint bizonyos fokú strukturális diverzitás is 
jellemzi. A bioterápiás fehérjék molekula szerkezetében végbemenő glikozilációs változások determinálják a 
képződött molekulák egyes sajátosságait, pl. a fizikai-kémiai tulajdonságukat, ADCC és CDC funkcióikat. Az 
Evaluate Pharma kimutatása szerint, míg 2008-ban az első öt legnagyobb bevételű gyógyszerkészítményből csak 
egy terápiás fehérje készítmény volt, addig napjainkra az első öt gyógyszer terápiás fehérje készítmény. A 
cukorszerkezetek vizsgálata kiemelt fontosságú a rákdiagnosztikai kutatásokban is. Nemrég indult vizsgálatok 
rámutattak, a glikán szerkezet módosulása és a daganatos megbetegedések közötti összefüggésekre. A primer 
daganatokból leszakadó tumor sejtek – az ún. cirkuláló ráksejtek (CTC) – vérből történő elválasztását és glikán 
analízisét követően a remények szerint nem csak a rákos betegség jelenlétéről lehet majd információt kapni, 
hanem annak forrásáról is még az előtt, hogy a hagyományos képalkotó rendszerekkel a megbetegedés 
kimutatható lenne. 
 
A kutatócsoport által megvalósított kutatás-fejlesztési munka során mágneses mikrorészecskék alkalmazásán 
alapuló gyors és automatizálható minta-előkészítési és analitikai módszerek fejlesztésével foglalkoztunk. Ezen 
módszerek segítségével nagy mintaszámok esetén teljes glikán profil határozható meg mind bioterápiás fehérjék 
esetén, mind betegséggel kapcsolatos – pl. daganatos vérszérum minták – esetén. A glikánok identifikációját 
tovább segíti egy, a kutatómunka során megvalósított automatizált, exoglikozidáz enzimeket alkalmazó glikán 
szekvenálási módszer, mely az alkalmazott kapilláris elektroforézis rendszerekhez készített identifikációs 
szoftver alkalmazásához biztosít rekordidő alatt adatokat.  
 
A glikánok még pontosabb azonosítása céljából tömegspektrométerrel (MS) kapcsolt kapilláris elektroforézis 
(CE) elválasztási módszert alkalmazunk. A kutatás-fejlesztési munka során használt rendszer esetén (OptiMS) a 
kapcsoláshoz szükséges mintabeporlasztás – electro spray ionization (ESI) – maga az elválasztó kapilláris végén 
valósul meg, 20 nl/perc körüli áramlási sebesség mellett. A tömegspektrométer alkalmazásának korlátaiból 
kifolyólag új minta-előkészítési és elválasztási módszerekre volt szükség. Ennek megfelelően úgy optimalizáltuk 
a minták előkészítését, hogy a fehérjéről lehasított glikánok a fehérjék kicsapódása (precipitálódása) nélkül, nagy 
mennyiségben álljanak rendelkezésre a tömegspektrometriás mérésekhez. Továbbá, a minta szennyező és zavaró 
komponenseinek eltávolítására mágneses mikrorészecskéket alkalmazó protokollt fejlesztettünk ki, mely 
lehetővé teszi a glikánok analízisét olyan komplex rendszerekből, mint a  vérszérum. Emellett, a glikánok 
kapilláris elektroforézis módszerrel történő elválasztásához olyan puffer rendszert fejlesztettünk ki, mely a 
tömegspektrométer működési korlátjain belül biztosít nagy felbontású elválasztást. Mindezek segítségével CE-
ESI-MS rendszerrel valósítottunk meg teljes glikán profil analízist bioterápiás fehérje és daganatos betegektől 
származó vérszérum mintákból. A kapott adatok pontos információval szolgálhatnak a terápiás fehérje 
gyártáshoz, valamint a betegséggel kapcsolatos glikán módosulások indentifikációja potenciális biomarker 
szerepet tölthet be a korai diagnosztikai eljárásokban. 
 
A kutatás fejlesztési munka a BIONANO_GINOP-2.3.2-15-2016-00017 keretein belük valósult meg. 
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Mikrobiális elektrohidrogenezis cellák vizsgálata 
Investigation of the microbial electrohydrogenesis cells 

Takács Piroska, Koók László, dr. Nemestóthy Nándor 
Pannon Egyetem Mérnöki Kar 

Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet 
8200 Veszprém, Egyetem utca 10. 

 
Összefoglaló 

Jelenleg számos kutatás irányul a globális energiaválság csökkentésére, a háztartási és ipari folyamatok során 
keletkező hulladékok és szennyvíz kezelésének, feldolgozásának korszerűsítésére, illetve számos más 
környezetvédelmi probléma hatékony megoldására. A bioelektrokémiai rendszerek egyre nagyobb teret 
hódítanak az említett célkitűzések megvalósításában; különböző típusaik alkalmazhatóak például elektromos 
energia termelésére, hidrogén vagy metán előállítására, talajremediációra, továbbá szennyvízkezelési 
technológiába is integrálhatók.  
Kutatómunkám során a mikrobiális üzemanyag-cellák egy speciális típusával, a mikrobiális elektrohidrogenezis 
cellával foglalkoztam. Ebben a rendszerben az exoelektrogén mikroorganizmusok által lebontott szubsztrátból 
származó elektronok biohidrogén-termelésre fordíthatók, egyúttal csökkenthető a felhasznált szennyvíz kémiai 
oxigénigénye is. 
Jelen előadás tárgya a mikrobiális elektrohidrogenezis cella konstrukciójának, üzemeltetésének, az elektrokémiai 
folyamatok nyomon követésének fejlesztéséért végzett munka eredményeinek és kihívásainak bemutatása. 
Summary 

Several researches are currently in progress to cope with the energy crisis, to treat wastewater produced during 
household and industrial processes, to modernize their processing or solve numerous other problems related to 
environment protection. The role of bio electrochemical systems in achieving these goals is increasing; their 
various types can be applied for producing electric energy, hydrogen or methane, as well as for soil remediation, 
and they can also be integrated into wastewater treatment technologies.  
During my research, I have been dealing with a special type of microbial fuel cells, namely the microbial 
electrohydrogenesis cells. In this system, the electrons originating from the substrates broken down by 
exoelectrogenic microorganisms can be used for biohydrogen production, decreasing the chemical oxygen need 
of the wastewater used. 
The subject of the current study is the presentation of the result and challenges related to the construction and 
operation of the microbial electrohydrogenesis cell and the development of the monitoring of electrochemical 
processes. 
 
A kutatómunkát a GINOP-2.3.2-15-2016-00016 nyilvántartási számú, „Vízbázis-védelem, moduláris, mobil 
vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő technológiák fejlesztése a Pannon Egyetem bázisán hazánk dinamikus 
export növekedésének elősegítése érdekében” című projekt támogatta. 

  A dolgozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-1 kód-számú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának támogatásával készült. 
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Biokomponenst és Fischer-Tropsch paraffint tartalmazó 
polimerrel módosított bitumen (PmB) reológiai vizsgálata 

Rheological investigation of biocomponent and Fischer-Tropsch wax containing polymer 
modified bitumen (PmB) 

Tálosi Gréta1, Gergó Péter1, Hancsók Jenő1, Holló András1,2 
1Pannon Egyetem 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
2MOL NyRt. 

2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 
 
Summary 

Tightening the demands in road construction has brought the application of new and high performance, but 
expensive binders (e.g. polymer modified bitumen). Thus, the development of alternative, cheaper, high-
performance binders became an intensively researched area. 

Another aspect is that in the name of the sustainable development the use of alternative materials derived 
from non-fossil sources can be a long-term option for replacing partially the fossil-derived bitumen. Many 
researchers found that different bio-oils could be suitable components for blending/substitute/modify the 
bituminous binders. The raw material of the processed biomass producing bio-oils were micro-algae, animal 
waste, maize weed, garden waste, tea or coffee residue, rapeseed or soybean, etc. 

Compared to crude oil based bitumen, all bio-oil derived from biomass have higher oxygen content. In bio-
oil, according to their raw material, the oxygen content can vary from 10 to 45% (in crude oil derived bitumen, it 
is approximately 1%), and this can lead to different chemical and physical properties. Moreover, different kind 
of biomass and pyrolysis process could lead to different type of bio-oils. 

The solid paraffins can be used to modify the properties of bitumens in many cases. Such a good quality 
paraffin (wax) could be produced e.g. with Fischer-Tropsch synthesis. Besides gasoline and gas oil with 
paraffins having high hydrogen content in the molecular structure, a great amount of FT-residue are also 
produced in FT synthesis. 

Therefore, the aim of our research work was to investigate the addition of bio-oil (from pinewood pyrolysis) 
heavy fraction and FT-residue (wax) in modified bitumen binder. Our main objective was to examine the effects 
of the biomass derived residue and the FT-residue on the characteristics of the bituminous binder. The change of 
the rheological properties was mainly investigated by using a dynamic shear rheometer (DSR) available at the 
MOL Department of Hydrocarbon and Coal Processing. 

Bevezetés 

A világ bitumengyártása egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe. Az aszfalt utakkal szemben támasztott 

követelmények szigorodása magával hozta új, nagyobb teljesítményű, de drága kötőanyagok felhasználását is. 

Így az alternatív, olcsóbb, de jobb minőségű kötőanyagok fejlesztése napjainkban egy intenzíven kutatott 

területté vált. Ezek legfontosabb képviselői a különböző polimerekkel modifikált bitumenek, melyek hosszabb 

élettartamot, nagyobb terhelhetőséget, jobb tapadást és közlekedésbiztonságot nyújtanak. 

Az utóbbi időben több kutató is úgy találta, hogy különböző bioolajok megfelelőek lehetnek bitumen elegyek 

keverésére, helyettesítésére, ill. módosítására. A feldolgozott biomassza alapjául szolgált már mikroalga, állati 

eredetű hulladék, kukoricakóró, kerti hulladék, tea és kávé maradék, repce és szójabab, stb. [1]. 

A bioolajoknak több hagyományos felhasználási módja van pl. beton-adalékanyag, kötőanyag, fúróiszap, 

diszpergáló anyag, gyanta. Az utóbbi évtizedekben felmerült annak lehetősége, hogy bitumen adalékanyagként 

hasznosítsák őket. Metwally és munkatársai rámutattak, hogy a bioolajokat nem lehet felhasználni bio-

kötőanyagként vagy útépítési anyagként előzetes hőkezelés vagy minőségjavítás nélkül a magas víz- és illékony 

anyag tartalma következtében [2]. Yang és munktársai pedig megállapították, hogy a bekeveréssel az elasztikus 

tulajdonság nő, így a bioolajjal módosított bitumenek jobban ellenállnak a deformációnak [3]. 
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Hasonlóképpen, a molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok előállítása, pl. 

Fischer-Tropsch (FT) szintézissel és annak melléktermékének (paraffin) hasznosítása is intenzíven kutatott 

terület. Példaképpen hidrokrakkolással/izomerizálással motorhajtóanyaggá, alapolajjá alakítják [4], de több 

esetben, anyagában is hasznosítják pl. útépítési bitumenek tulajdonságainak módosítására [5]. Polacco és társai 

FT-paraffin tulajdonságmódosító hatását vizsgálták bitumenre. Megállapították, hogy a paraffinok hatására a 

bitumenben az elasztikus viselkedési hajlam felé tolódott a viszkoelasztikus tulajdonság. Továbbá kis 

hőmérsékleti tartományban a bitumenes mátrix határozta meg nagyobb mértékben a mechanikai tulajdonságokat. 

Közepes hőmérsékleteken a szilárd paraffin befolyásolta a viszkoelasztikus tulajdonságokat. Nagy 

hőmérsékleteken a paraffin kristályok részleges olvadása miatt a tulajdonságok az alapbitumenhez hasonlóan 

alakultak [5]. 

Kísérleti munka 

A fa pirolízis-folyadékból vízmentesítéssel, majd további desztillálással nyert bioolaj nehéz maradékának 

bitumen adalékként való hasznosíthatóságára nem találtunk a szakirodalomban információt. Emellett nem 

találtunk utalást biomassza eredetű fa pirolízis maradékot és FT paraffint tartalmazó modifikált bitumenek 

jellemzéséről sem. Ezért kísérleti munkánk során célul tűztük ki fa pirolíziséből származó vízmentesített bioolaj 

maradék és Fischer-Tropsch paraffin polimerrel módosított bitumenben történő alkalmazhatóságának vizsgálatát. 

Fontos volt annak meghatározása, hogy az adalékolás milyen mértékben változtatja meg a polimerrel módosított 

bitumen paramétereit, folyási jellemzőit, az egyes komponenseket milyen koncentrációban lehet bekeverni. 

Felhasznált alapanyagok 

A vizsgált bitumenminták alapanyaga kereskedelmi forgalomban kapható 50/70 fokozatú útépítési bitumen 

(gyártó: MOL) volt, melynek módosítására lineáris sztirol-butadién-sztirolt (SBS-t) alkalmaztunk 4 m/m% 

koncentrációban. A kísérleti munkánk során felhasznált bioolaj szintén kereskedelmi forgalomban kapható, 

fenyőfa gyorspirolíziséből származó (gyártó: BTG-BTL, Hollandia) termék volt. A bekeverés előtt a bioolajról 

220°C-on végzett desztillációval eltávolítottuk a desztillálható víztartalmat, egyúttal a 220°C-ig forró illékony 

komponensek is eltávoztak. A felhasznált Fischer-Tropsch paraffin kereskedelmi forgalomban kapható, 

Sasolwax C80 paraffin volt. 

A bioolaj nehéz maradékát különböző koncentrációban tartalmazó minták előállítása során az adalékot a 

polimerrel együtt adtuk az alapanyaghoz. A bioolaj nehéz maradékot 1, 5 és 10 m/m%-ban kevertük a 

bitumenbe. További mintákat is előállítottunk, melynek során 1, 3, illetve 5 m/m% FT-paraffint kevertünk 

polimerrel modifikált bitumenbe (együttesen a polimerrel). Továbbá bioolaj nehéz maradékot és FT-paraffint 

egyaránt tartalmazó mintákat is készítettünk. Ezekben a biokomponens-tartalom, előkísérletek során 

meghatározva, 10 m/m%, az FT-paraffin tartalom pedig rendre 1, 3 és 5 m/m% volt. A minták összetételét az 1. 

táblázat szemlélteti. 

Vizsgálati módszerek 

A reológiai vizsgálatokat a Pannon Egyetem MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéken 

rendelkezésre álló Anton Paar MCR301 típusú dinamikus nyíróreométerrel (DSR) végeztük el. 

Az amplitúdó terhelés-léptetés vizsgálat során a vizsgált minta lineáris viszkoelasztikus tartományát határoztuk 

meg (LVE range). A mérés során a frekvencia állandó 10 s-1 értékű, az amplitúdó pedig változott. Az amplitúdó 
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terhelés-léptetés vizsgálatot 10, 20, 30 és 60°C-on egyaránt elvégeztük, eredményként kaptuk a megfelelő γ 

(deformáció) értékeket. A frekvencia terhelés-léptetés vizsgálatot szintén 10, 20, 30 és 60°C-on végeztük el, 

0,01-100 Hz frekvencia tartományban. 

1. táblázat: Minták összetétele 

Minta neve PmB (m/m%) Bioolaj nehéz 
maradék (m/m%) 

FT-paraffin 
(m/m%) 

PmB_orig 100 - - 
PmB_Bio01 99 1 - 
PmB_Bio05 95 5 - 
PmB_Bio10 90 10 - 
PmB_FT01 99 - 1 
PmB_FT03 97 - 3 
PmB_FT05 95 - 5 

PmB_FT01_Bio10 89 10 1 
PmB_FT03_Bio10 87 10 3 
PmB_FT05_Bio10 85 10 5 

Az ismételt kúszás-relaxációs vizsgálatot 60°C-on végeztük el, 10 ciklusban az ASTM D7405 szabvány 

szerint. A vizsgálat során 1 másodpercig 100 N erővel terheltük a mintát, majd ezt egy 9 másodperces relaxációs 

szakasz követte. A 10. ciklus után a terhelőerőt 3200 N-ra emelve újabb 10 ciklust hajtottunk végre. A mérési 

adatokból számítható a visszaalakulás százalékos értéke. A vizsgált minták folyási tulajdonságainak 

hőmérsékletfüggését 10-80°C hőmérséklettartományban, 1°C/perc fűtési sebességgel 1 Hz állandó frekvencia 

mellett határoztuk meg. A mérés során a komplex modulusz, azaz a merevség és a komplex viszkozitás 

értékének változását követtük nyomon. 

Kísérleti eredmények 

A minták amplitúdó terhelés-léptetés vizsgálata során megállapítottuk, hogy az elérhető deformáció értékét 

mind a bioolaj nehéz maradék, mind az FT-paraffin negatív irányba befolyásolta, azaz plasztikus adalékként 

viselkedtek. Az FT-paraffin esetén a merev szerkezetet eredményező paraffinok bekeverésének hatására a 

deformációt kevésbé viselő, merevebb szerkezeti anyag jött létre, ezzel magyarázható a szűkebb LVE-tartomány. 

Ez a hatás a bioolaj esetén is elmondható, azonban a kevésbé merev komponens miatt ezen mintáknál kisebb 

mértékű a deformációs hajlamot növelő hatás. A két komponenst egyaránt tartalmazó mintáknál a két hatás 

szinergiát mutatott, az elérhető deformáció értéke tovább csökkent (1. ábra). 
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1. ábra: LVE-tartomány: a) bioolajat; b) FT-paraffint; c) mindkét komponenst tartalmazó minták. 
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Az alacsony és közepes aszfalt hőmérsékleteken (10, 20, 30°C) mért frekvencia terhelés-léptetés vizsgálatok 

során megállapítottuk, hogy a bioolaj maradékot tartalmazó minták esetén a koncentráció növelésével 5 m/m% 

értékig csökkent a komplex modulusz. 10 m/m% adaléktartalomnál azonban már nem tapasztaltunk számottevő 

különbséget a referenciához képest. Azaz a kisebb koncentrációban biookomponenst tartalmazó minták esetén a 

merevség ugyan csökken, de ezzel összhangban a fáradási tulajdonság javul. Az FT-paraffint tartalmazó minták 

esetén hasonló tendenciát figyeltünk meg (2. ábra: a-c). A magas aszfalthőmérsékletnek megfelelő 60°C-on 

végzett vizsgálat esetén a komplex modulusz valamennyi minta esetén nőtt. A bioolaj nehéz maradék esetén a 

tulajdonságmódosító hatás a koncentráció növelésével növekedett, azaz nagyobb mértékben nőtt a merevség, 

kiugróan a 10 m/m% adalékkoncentráció esetén. Az FT-paraffint alkalmazása esetén nem tapasztaltunk 

koncentráció-függést, valamennyi minta értéke közel azonos mértékben változott (2. ábra: d). 

 
2. ábra: |G*| frekvenciafüggése: a) 10°C, 25 Hz; b) 20°C, 30 Hz; c) 30°C, 30 Hz; d) 60°C, 30 Hz. 

Az adalékok a kompozíció deformációnak való ellenállására és a rugalmasságára, rugalmas visszaalakulására 

gyakorolt hatását az ismételt kúszás-relaxáció vizsgálattal határoztuk meg. A felhasznált paraffin merevebb 

komponensnek bizonyult a bioolajnál, így a deformációs hajlamot nagyobb mértékben tudta befolyásolni, azaz 

csökkenteni. A minták esetén a paraffin adalék nem befolyásolta a PmB mátrix rugalmasságát, míg a merev 

szerkezetével enyhítette a deformációra való hajlamot. Összességében megállapítható volt, hogy mind kis, mind 

pedig nagy terhelő erő esetén kedvező volt a két komponens együttes hatása a rugalmas tulajdonságokra még az 

adalékokat a legnagyobb koncentrációban tartalmazó minta esetén is. Így a minták kedvezőbb 

nyomvályúsodásnak való ellenállóképességgel rendelkeznek (3. ábra). 

A hőmérséklet terhelés-léptetés vizsgálat során a komplex modulusz hőmérsékletfüggését vizsgáltuk. A mért 

adatokat elemezve megállapítottuk, hogy alacsony hőmérsékleten (10-30°C) mind a bioolaj nehéz maradék, 

mind pedig az FT-paraffin növelte a |G*| értékét, azaz nőtt a merevség az adalékolás hatására, így kedvezőbb 

lehet az aszfaltmerevség. Megjegyzendő, hogy ezen mérés esetén alacsony a terhelés (1 Hz), azaz alacsony a 

frekvencia és a deformáció, így feltehetően az adalék nem károsodik és annak szerkezeti merevsége kedvezően 

befolyásolja a tulajdonságot. A mindkét komponenst tartalmazó minták esetén a két hatás felerősítette egymást. 
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3. ábra: MSCR vizsgálat 1) 100 N, 2) 3200 N terhelő erő esetén: a) bioolajat; b) FT-paraffint; c) mindkét 

komponenst egyaránt tartalmazó minták eredményei. 

 
4. ábra: |G*| hőmérsékletfüggése: a) bioolajat b) FT-paraffint; c) mindkét komponenst tartalmazó minták. 

A mérések során a komplex viszkozitás hőmérsékletfüggését is nyomon követtük. Ezen mérések 

eredményeképpen a komplex modulusz hőmérsékletfüggéséhez hasonló tendenciát kaptunk. 

Összefoglalás 

Munkánk során két adaléktípus alkalmazhatóságát és módosító hatását vizsgáltuk meg polimerrel módosított 

bitumen rendszerben. A minták előállítása során 4 m/m% lineáris SBS-tartalmú modifikált bitumenben 

alkalmaztunk adalékként fa pirolíziséből származó bioolaj nehéz maradékot, 1, 5, illetve 10 m/m%-os 

koncentrációban, valamint 1, 3 és 5 m/m%-os alkalmazási koncentrációban FT-paraffint. 
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Megállapítottuk, hogy a lineáris viszkoelasztikus tartományt mind a bioolaj nehéz maradék, mind az FT-

paraffin szűkítette. A merev szerkezetű paraffinoknak köszönhetően az ilyen adalékot tartalmazó minták esetén 

nagyobb deformációs hajlam növelő hatást tapasztaltunk. A két komponenst egyaránt tartalmazó mintáknál a két 

hatás eredőjeként valamennyi minta esetén csökkent az elérhető deformáció értéke, azonban a koncentráció 

növelésével nem tapasztaltam jelentős tulajdonság-módosító hatást. A frekvenciafüggést vizsgálva alacsony 

hőmérsékleteken (10, 20 és 30°C) a kis koncentrációban bioolaj nehéz maradékot vagy FT-paraffint tartalmazó 

minták esetén csökkent a komplex modulusz, azaz a merevség értéke. A 10 m/m%-ban bioolaj maradékot és az 5 

m/m%-ban FT-paraffint tartalmazó mintáknál azonban már a referencia mintától nem jelentős mértékben eltérő 

|G*| értékeket mérünk. Ezen hatások a két komponenst egyaránt tartalmazó minták esetén szinergiát mutattak. A 

60°C-on végzett mérés során valamennyi mintánál növekedést figyeltük meg a referencia mintához képest. 

Összességében a frekvencia terhelés-léptetés vizsgálatokból megállapítottuk, hogy e tulajdonságot tekintve 

nagymodulusú bitumen előállítására alkalmasak lehetnek ezek az adalékok. A rugalmas tulajdonságokat tekintve 

megállapítottuk, hogy kis és nagy terhelés esetén is egyaránt előnyösen befolyásolta a minták rugalmas 

visszaalakulását az adalékok alkalmazása. Az FT-paraffint tartalmazó minták esetén kedvezőbbnek bizonyult a 

deformációra való hajlam. Így az adalékolás egy nagyobb terhelést elviselő aszfaltburkolatot eredményezhet, 

kisebb nyomvályúsodási hajlamot biztosíthat. A hőmérsékletfüggést vizsgálva megállapítottuk, hogy a merevség 

valamennyi mintánál nőtt a referencia mintához képest. Jelentős növekedést azonban a 10 m/m%-ban bioolaj 

maradékot és 5 m/m%-ban FT-paraffint tartalmazó minta esetén tapasztaltam, mintegy 70°C-ig.  

Összegzésként elmondható, hogy ezen mérési eredmények alapján a bioolaj nehéz maradék 10 m/m%, az FT-

paraffin 3-5 m/m% koncentrációban hozzákeverhető lehet a 4 m/m% lineáris SBS-sel modifikált 50/70 

alapbitumenhez. Ennek pontos és hiteles megállapításához azonban további ellenőrző tesztek elvégzése, 

aszfaltvizsgálatok és műszaki-gazdasági elemzések szükséges. 
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Bevezetés 
 
A vegyipari termelés fontos elemei az átmeneti tároló egységek, az ún. puffertartályok. Használatukkal 

biztonságosabbá tehető a termelés, lehetőség van tartalék képzésére a többi berendezés működtetéséhez. A 

puffertartályok tervezése könnyen kivitelezhető olyan esetekben, amikor eltekintünk a termelés során fellépő 

bizonytalanságoktól. A biztonságtechnika azonban gyakran megkívánja, hogy egy berendezés üzemeltetését 

véletlen körülmények fennállása mellett is tudjuk biztosítani. Ilyen esetekben érdemes lehet sztochasztikus 

modellt alkalmazni a tervezéskor, melyben figyelembe vesszük az adott berendezés működését jellemző 

valószínűségi változókat is. Tartályok esetében ilyennek tekinthetjük például a betöltött anyagmennyiségeket, a 

betöltési időpontokat. Továbbá, ha a tartályban lévő anyag valamilyen termékelegy, akkor lehet, hogy nemcsak 

az ebből a termékelegyből kinyert kulcskomponensre, hanem magára az elegyre is van piaci igény, azonban ez is 

változó, véletlenszerű mennyiség. A tartály konstrukciós és üzemeltetési paramétereit úgy kell meghatároznunk, 

hogy azok ki tudják elégíteni a változó vevői igényeket, valamint ki tudják küszöbölni a gépek és üzemeltetők 

hibáiból származó veszteségeket. Ilyen modelleket különböző feltevések mellett napjainkban is vizsgálnak [1, 2, 

3, 4, 5]. 

A modellek kapcsolatba hozhatók a biztosítási matematikai modellekkel, így az ott alkalmazott technikák 

módosításokkal alkalmazhatók [3].  

A vizsgálatok során gyakran végtelen intervallumok esetét tekintik, valamint külön vizsgálják a 

meghibásodás és a túltöltődés valószínűségét. Végtelen intervallumok esetén a megbízhatóságot megadó 

függvényre felírható Volterra illetve Fredholm típusú integrálegyenletek egyszerűbbek, mint véges intervallum 

esetén. Ha csak az anyagelfogyást vizsgáljuk a kezdő anyagmennyiség függvényében, vagy csak a túltöltődést a 

tartályméret függvényében, akkor egyváltozós függvénnyel foglalkozunk, ami egyszerűbb, mint mindkét 

változóban vizsgálni a folyamatot és így tekinteni az integrálegyenletet [4, 5].  Ehhez hasonló, egyszerűbb 

modell esetében található már profit optimalizálás is [6]. 

Ebben a publikációban mi kétváltozós függvényre vonatkozó vizsgálatot folytatunk véges intervallumok 

esetén. Szakaszos betöltéseket és anyagelvételeket egyaránt megengedünk a folyamatos letöltés mellett, szemben 

az általában vizsgált szakaszos betöltések és folyamatos letöltések esetével. Megadjuk a megbízhatóságot 

megadó függvényre vonatkozó integrálegyenletet. Ennek analitikus megoldását azonban nem sikerült 

meghatározni, így Monte-Carlo szimulációt alkalmaztunk a megbízhatóságok közelítésére. A kapott értékekre 

függvényt illesztettünk, aminek paramétereit a legkisebb négyzetek módszere segítségével határoztuk meg. Az 

illesztett függvényt használtuk egy adott megbízhatósághoz tartozó kezdő anyagmennyiségek és tartályméretek 
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kiszámítására. A kapott adatpárok közül költségek és bevételek figyelembe vételével, gazdaságossági 

szempontok szerint adtuk meg az optimális párt. 

A sztochasztikus modellek felállításához szükséges a véletlen mennyiségek eloszlásainak ismerete, amelyek 

meghatározásához felhasználhatjuk például a termelésben használt hibanaplók, vagy piaci igények változása 

esetén a gazdasági trendek adatait. Amennyiben elegendően nagy mennyiségű minta áll rendelkezésünkre akkor 

hipotézisvizsgálati módszerrel, például a Kolmogorov-Smirnov teszt segítségével megállapíthatjuk, hogy az 

események empirikus eloszlásfüggvénye milyen eloszlásfüggvénnyel közelíthető. Ebben a munkánkban nem 

valós adatokra támaszkodunk, hanem feltételezéseket teszünk a véletlen mennyiségek eloszlására, de 

természetesen a véletlen szimulációk más eloszlások esetén is elvégezhetők, és módszerünkkel valós adatok 

figyelembe vételével is megválaszolhatók a felvetett kérdések. 

 

A vizsgált modell 
 
A munkánkban egy közbülső tárolóban levő anyagmennyiség változását vizsgáljuk. A közbülső tartály egy 

szakaszos betöltést végző alrendszert kapcsol össze egy szintén szakaszos letöltést végző alrendszerrel és egy 

folyamatos letöltést végző alrendszerrel (1. ábra).  A folyamatot a véges [0, Tmax] időintervallumon vizsgáljuk.   

 

 

1. ábra. A vizsgált technológia sémája (1. reaktor, 2. puffertartály, 3. rektifikáló oszlop). 

A technológiában szakaszosan történik az adott termékelegy előállítása, majd a termékelegy betöltésre kerül 

a puffertartályba. A tartály csatlakozik egy olyan berendezéshez, amelyben a termékelegy tisztítása, a 

kulcskomponens kinyerése folyamatosan zajlik (pl. rektifikáló oszlop). Továbbá nem csak a fő termék, hanem 

véletlenszerűen a nyers termékelegy iránt is merülnek fel vevői igények. A vállalat célja a berendezés olyan 

működtetése, mellyel biztosítható a folyamatos szeparáció és kielégíthetőek a nyers termékelegy iránti plusz 

vevői igények is. Ezek gyakorisága és volumene, valamint a szakaszos technológiai részben bekövetkező emberi 

vagy gépi hibák is véletlenszerűek. Emiatt megeshet, hogy a tartály kiürül, ami gátolja a folyamatos termelést, 

valamint ilyenkor nem lehet biztosítani a vevőknek a termékelegyet, vagy épp ellenkezőleg, a tartály 

túlcsordulhat.  

Jelölje z0 a tartályban levő kezdő anyagmennyiséget, és zmax a tartályba betölthető anyag maximális 

mennyiségét, más szóval a tartály méretét. Legyenek  ti
b, i=1,2,…  az egymást követő betöltések között eltelt 

idők, amelyekről feltételezzük, hogy független exponenciális eloszlású valószínűségi változók λb paraméterrel, 
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ti
l, i=1,2,…  az egymást követő letöltések között eltelt idők, amelyek szintén független exponenciális eloszlású 

valószínűségi változók λ l  paraméterrel. T ideig a betöltések száma Nb(T), az anyagkivonások száma Nl(T), 

amelyek a feltételezéseink miatt Poisson folyamatot alkotnak.  Jelölje yi
b az i-edik betöltés során a tartályba 

betöltött anyagmennyiséget, yi 
l az i-edik letöltés során a tartályból elvont anyagmennyiséget, valamint c a 

folyamatos alrendszer által egységnyi idő alatt elvont anyag mennyiségét. A be- és letöltött anyagmennyiséget 

független, azonos eloszlású valószínűségi változóknak tekintjük, és függetlennek feltételezzük a betöltési és 

letöltési folyamattól is. Amennyiben a T időpontban sem anyagelfogyás, sem túlcsordulás nem történik, akkor a 

következő egyenlőtlenség áll fenn a tartályban levő anyagmennyiségre (z(T)) : 

0 ≤ 𝑧0 + ∑ 𝑦𝑖𝑏 − ∑ 𝑦𝑖𝑙 −
𝑁𝑙(𝑇)
𝑖=1 𝑐𝑐 ≤ 𝑧𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑏(𝑇)
𝑖=1 , 

Mivel a z(T)-ben szerepelnek véletlen mennyiségek is, ezért ez az egyenlőtlenség csak adott valószínűséggel 

teljesül. A rendszer megbízhatósága, azaz annak a valószínűsége, hogy sem anyagelfogyás, sem túlcsordulás 

nem történik a [0, Tmax] intervallumon, az alábbi módon definiálható: 

𝛹(𝑧0, 𝑧𝑚𝑚𝑚 ,𝑐𝑚𝑚𝑚) = 𝑃(𝑧0 ≤ 𝑧(𝑐) ≤ 𝑧𝑚𝑚𝑚 , 0 ≤ 𝑐 ≤ 𝑐𝑚𝑚𝑚). 

1 −𝛹(�𝑧0,𝑧𝑚𝑚𝑚, 𝑐𝑚𝑚𝑚� pedig a meghibásodási valószínűséget adja meg. Ezek függvényei mind a kezdő 

anyagmennyiségnek, mind a tartályméretnek, mind a vizsgált időintervallum hosszának. 

A felújításelméletben alkalmazott gondolatmenettel bebizonyítható, hogy  cTmax≤z0 teljesülése esetén Ψ  

kielégíti az alábbi integrálegyenletet. 

𝛹(𝑧0 , 𝑧𝑚𝑚𝑚 ,𝑐𝑚𝑚𝑚) =

𝜆𝑙
𝜆𝑙+𝜆𝑏

∙ �∫ ∫ 𝛹(𝑧0−𝑐𝑡1 − 𝑦1, 𝑧𝑚𝑚𝑚 ,𝑐𝑚𝑚𝑚 − 𝑡1) ∙ 𝜆𝑙𝑒−𝜆𝑙𝑡1𝑔𝑙(𝑦1)𝑑𝑦1𝑑𝑡1
𝑧0−𝑐𝑡1
0

min�𝑧0𝑐 ,𝑇𝑚𝑚𝑚�
0 + 𝑒−𝜆𝑙𝑇𝑚𝑚𝑚� + 𝜆𝑏

𝜆𝑙+𝜆𝑏
∙

�∫ ∫ 𝛹(𝑧0−𝑐𝑡1 + 𝑦2, 𝑧𝑚𝑚𝑚 ,𝑐𝑚𝑚𝑚 − 𝑡2) ∙ 𝜆𝑏𝑒−𝜆𝑏𝑡2𝑔𝑏(𝑦2)𝑑𝑦2𝑑𝑡2
𝑧𝑚𝑚𝑚−(𝑧0−𝑐𝑡2)
0

min�𝑧0𝑐 ,𝑇𝑚𝑚𝑚�
0 + 𝑒−𝜆𝑏𝑇𝑚𝑚𝑚�, 

ahol gb és gl a véletlenszerűen be- illetve letöltött mennyiség sűrűségfüggvénye.  cTmax>z0 esetén az 

exponenciális additív tagok elhagyandók.  

Adott megbízhatósághoz való méretezéshez a 𝛹�𝑧0,𝑧𝑚𝑚𝑚,𝑐𝑚𝑚𝑚� = 1 − 𝛼 egyenlet megoldásait keressük. 

 

Eredmények 
 
 Mivel az integrálegyenletet analitikusan nem tudtuk megoldani, ezért Monte-Carlo szimulációt alkalmaztunk 

a függvényértékek közelítésére. A szimulációs programot MATLAB programcsomag segítségével készítettük el. 

A szakaszos be- és letöltések közt eltelt időket exponenciális eloszlásúnak tekintettük λ l=8 és λb=12 

paraméterekkel, a le- és betöltött anyagmennyiségeket normális eloszlású valószínűségi változóknak 

feltételeztük 8 kg várható értékekkel és 2 kg szórással. A c=12 kgh-1 és Tmax=250 h paraméterválasztás esetén a 

meghibásodási valószínűségeket az alábbi ábrán mutatjuk (2. ábra). 
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2. ábra. A meghibásodási valószínűség a 

betölthető anyag maximális mennyiségének és a 

kezdeti anyag mennyiségének függvényében. 

3. ábra. Adott megbízhatóságok eléréséhez 

szükséges tartályméret a kezdeti anyag 

mennyiségének függvényében. 

Olyan modell esetén, amikor szakaszos betöltéseket és folyamatos letöltéseket engedtünk meg, de szakaszos 

letöltéseket nem, egy változóban a megbízhatóságot leíró függvény exponenciális jellegű volt [4, 5], ezért a 

meghibásodási valószínűségeket közelítő szimulációs pontokra modellünkben az alábbi alakú kétváltozós 

függvényt illesztettük: 

𝑐(𝑚,𝑦) = 1 − (1 − exp (−𝐴𝑚))𝐵 ∙ (1 − exp (−𝐶(𝑦 − 𝑚)))𝐷, 

ahol A, B, C, D optimalizálandó pozitív paraméterek, y és x pedig a tartályméret illetve a tartályban lévő anyag 

kezdőmennyiségének megfelelő értékei. Az A, B, C, D paramétereket a legkisebb négyzetek módszerével 

határoztuk meg. Az illesztett függvény segítségével az alábbi összefüggés adható meg a kezdő anyagmennyiség 

és a tartályméret között egy adott megbízhatóság eléréséhez: 

𝑦 = 𝑚 −
ln�1 − � 1 − 𝛼

(1 − exp(−𝐴𝑚))𝐶�
1
𝐷
�

𝐵
. 

Az 1-α=0.95, 0.975, …, 0.99 megbízhatóság esetén a betölthető maximális anyagmennyiséget láthatjuk a 

fenti ábrán (3. ábra) a kezdő anyagmennyiség függvényében a korábbi paraméterválasztás esetén. Ekkor a 

minimálisan szükséges kezdő anyagmennyiséget az 1-α megbízhatósághoz a 𝑚𝑚𝑖𝑚 > −ln (1−(1−𝛼)
1
𝐶)

𝐴
  összefüggés 

szolgáltatja, e körüli kezdőmennyiség esetén igen nagy tartályméretre van szükség. Ez a minimális érték a fenti 

paraméterek esetén, mint a már említett ábrán (3. ábra) látható, körülbelül 150 kg. A függvény lineáris része 

pedig azt mutatja, hogy nagyjából 270 kg kezdőmennyiség választás után anyagelfogyásból már alig következik 

be meghibásodás, a kezdőmennyiséghez azt a térfogatot kell hozzáadni, amely esetén csak 0.05 valószínűséggel 

adódik túlcsordulás. 

Látható, hogy egy adott működési megbízhatóságot nem csak egy kezdőmennyiség és tartályméret párral 

tudunk biztosítani, egy minimális kezdőmennyiségen felül végtelen számú kezdőmennyiség és tartályméret 

párosítás megengedhető. Ezek közül a választást gazdasági alapon hoztuk meg. A gazdasági számításoknál 

figyelembe vettük az anyagköltséget, a tartályköltséget, a meghibásodás miatti leállási és újraindítási költséget. 
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A rendszer vizsgálatának kezdete óta eltelt idő alatt termelt profit kiszámítását az alábbi összefüggéssel 

végeztük: 

𝑄(𝑡) = 𝐵𝑡𝑡(𝑡) + 𝐵𝑡(𝑡) − 𝐾𝑚(𝑡) − 𝐾𝑘ü(𝑡) − 𝐾𝑗𝑚𝑗(𝑡) − 𝐾𝑡𝑚𝑡𝑡. 

Az egyenletben szereplő B és K tagok az egyes bevételek és kiadások értékét jelölik USD-ban. A rendszer 

teljes nyereségessége (Q), a tisztított termék eladásából származó bevételből (Btt) és a nyers termékelegyből 

származó bevételből, (Bt) tevődik össze. A bevételt csökkentik az alapanyagköltségből (Ka), a kiürülésekkor a 

tartály újratöltésének költségeiből (Kkü), a javítások költségeiből (Kjav) és a tartály beruházási költségeiből (Ktart) 

származó kiadások. Az egyes bevételek és kiadások számítását az alábbiakban mutatjuk be.  

 A termelés fő célja a megkívánt termék előállítása, melyet a folyamatos működésű alrendszer termel, az 

ebből származó profit számításához a következő képletet alkalmazhatjuk: 

𝐵𝑡𝑡(𝑡) = �𝑡 − ∑ 𝑡𝑗𝑚𝑗
𝑁𝑡(𝑡)
𝑖=1 �𝑐𝛽𝑡𝑡. 

Az összefüggésben β tt jelöli a tiszta termék kereskedelmi árát (USDkg-1), t a vizsgálati időpontot (h), 𝑁𝑡(𝑡), a 

t idő alatt bekövetkezett meghibásodások számát, tjav pedig az egyes meghibásodások során szükséges 

karbantartási időt (h). Bevételként jelentkezik még a szakaszos letöltések folyamán értékesített termékelegy, 

valamint a folyamat végén a tartályban maradó, értékesítésre kerülő termékelegy: 

𝐵𝑡(𝑡) = 𝛽𝑡 �δ �𝑧0 − �𝑡 − ∑ 𝑡𝑗𝑚𝑗
𝑁𝑡(𝑡)
𝑖=1 �𝑐 + ∑ 𝑦𝑖𝑏 − ∑ 𝑦𝑖𝑙

𝑁𝑙(𝑡)
𝑖=1

𝑁𝑏(𝑡)
𝑖=1 � + ∑ 𝑦𝑖𝑙

𝑁𝑙(𝑡)
𝑖=1 �, 

ahol β t, a termékelegy kereskedelmi árát (USDkg-1) jelöli, δ egy faktor, mely megadja, hogy a megmaradó és 

sürgősen értékesítendő termékelegyet a piaci ár hanyadrészéért tudjuk értékesíteni.  

A kiadások közé tartozik a betöltött anyag előállításához szükséges alapanyag költsége, ami tartalmazza a 

tartályban lévő anyag kezdőmennyiségének költségét is: 

𝐾𝑚(𝑡) = 𝛾𝑚 ∑ 𝑦𝑖𝑏
𝑁𝑏(𝑡)
𝑖=1 + 𝑧0𝛾𝑚, 

ahol γa, jelöli az alapanyag beszerzési költségét (USDkg-1). Továbbá a kiürüléskor a tartály újratöltéséhez 

szükséges plusz alapanyag költsége: 

𝐾𝑘ü(𝑡) = 𝑁𝑘ü(𝑡)𝑧0𝛾𝑚. 

Végül elszámolandóak még a javítások és a tartály költségei, ehhez felhasználtuk a tartály anyag- és 

nyomásfaktorát, melyet f-vel, a javítási költséget, melyet γ jav-val (USDh-1) és a tartály költségét, melyet γ tart-tal 

(USD) jelöltünk: 

𝐾𝑗𝑚𝑗(𝑡) = ∑ 𝑡𝑗𝑚𝑗
𝑁𝑡(𝑡)
𝑖=1 𝛾𝑗𝑚𝑗, 

𝐾𝑡𝑚𝑡𝑡 = 𝑓 ∙ 𝑧𝑚𝑚𝑚
0,6 ∙ 𝛾𝑡𝑚𝑡𝑡, 

ahol Nkü (t) jelöli a t idő alatt történt kiürülésből származó hibák számát. A tartály beruházási költségét [7] 

alapján számoltuk. 

A haszon várható értékét a legalább 0.95 megbízhatósághoz tartozó tartomány pontjaiban Monte-Carlo mód-

szerrel határoztuk meg, s az optimumot rácsmódszerrel számoltuk.  Azt tapasztaltuk, hogy mivel a nagy 

megbízhatóság miatt ritka volt a meghibásodás, így az emiatti költségek kevésbé, míg a tartályméret miatti 

költségek erősebben hatottak. Így a gazdasági optimum a tartályméret minimuma környékén jelentkezett (4. 
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ábra). Az ábra elkészítéséhez az alábbi paraméterértékeket használtuk: 𝛽𝑡𝑡=120 USDkg-1, δ=0.3, 𝛾𝑚=80 USDkg-

1, 𝛽𝑡=100 USDkg-1, f=100, 𝛾𝑡𝑚𝑡𝑡=12000 USD, 𝑚𝑡𝑗𝑚𝑗=0.5 h, 𝜎𝑡𝑗𝑚𝑗=0.3 h, ahol a karbantartási idő egyenletes 

eloszlású valószínűségi változó a [0,1] intervallumon. A haszon optimuma 4.76∙104 USD, melyet 389 kg 

kezdőanyag biztosításával, 2101 kg maximálisan betölthető anyagmennyiség mellett érhetünk el.  

 

 

4. ábra. Átlagos haszon a kezdőanyag mennyiségének és a tartályba betölthető anyag maximális 

mennyiségének függvényében. 

Összefoglalás 
 
A munka során olyan modellt vizsgáltunk, amellyel lehetséges puffertartály segítségével kezelni a vegyipari 

termelésben bekövetkező véletlen hibák okozta problémákat. Meghatároztuk a megbízhatóságokat megadó 

függvényre vonatkozó integrálegyenletet, ennek közelítő megoldását Monte Carlo szimuláció segítségével 

számoltuk ki. A megkívánt működési megbízhatóság elérését szolgáltató konstrukciós és üzemeltetési 

alternatívák közül gazdasági alapon, a megtermelt profit optimalizálásával választottuk ki a legmegfelelőbbet. 
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Összefoglaló 

A műanyaghulladékok újrahasznosításának egyik alternatívája a pirolízis, amely különösen előnyös abból a 
szempontból, hogy segítségével értékes szénhidrogének állíthatóak elő. A pirolízis olaj, illetve gáz egyaránt 
felhasználható üzemanyag gyártási alapanyagokként, míg a pirolízis gáz tüzelőanyagként is hasznosítható. Jelen 
munka célja a pirolízis folyamatának kinetikai vizsgálata. A korábbi kísérletek során aprított HDPE/PP/LDPE 
keverék műanyag hulladék pirolízisét végezték el laboratóriumi léptékű kétreaktoros berendezésben a MOL 
Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéken, különböző hőmérsékleteken, a termikus pirolízist és 
különböző zeolit katalizátorokon végzett katalitikus pirolízist egyaránt vizsgálva. A pirolízis során keletkező és 
elreagáló nagyszámú komponens jelenléte miatt a folyamat részletes kinetikai vizsgálata sokszor problémákba 
ütközik. Hasonlóan komplex rendszerek vizsgálatakor alternatív lehetőség pszeudokomponensek bevezetése és a 
közöttük lejátszódó folyamatok, reakciók vizsgálata. Kutatásunk célja egy olyan modell megalkotása, valamint 
paramétereinek identifikálása, amely különböző hőmérsékleteken és katalizátor konfigurációk mellett, 
pszeudokomponensek segítségével kellő pontossággal képes számítani a keletkező termék összetételét. 

Summary 

Pyrolysis of waste polymers looks an attractive way for their recycling as valuable hydrocarbons are produced. 
For example, both pyrolysis oil and gas can be further treated to make different types of fuels while pyrolysis gas 
can also be utilized as a cleaner energy carrier. Pyrolysis of a shredded HDPE/PP/LDPE mixture was carried out 
previously in a laboratory scale two-stage reactor operated in batch mode in the MOL Department of 
Hydrocarbon and Coal Processing. The process was investigated at different temperatures; both thermal and 
catalytic pyrolysis were studied, the latter on different types of zeolite-based catalysts. The high number of 
individual chemical species formed during pyrolysis and the several reactions that take place between them make 
the detailed kinetic modeling of the process often not feasible. Alternatively the lumping approach is often used 
to study such complex systems. The aim of our study was to develop a model that can estimate product 
composition with the required precision using discrete lumping method and to identify its parameters as well. 
 
Introduction 
 

The large amount of waste produced is one of the major downsides of economic and technical development. 

As such, adequate waste treatment plays a crucial role in making sustainable development goals a reality. There 

are various methods that aim to reduce the amount of waste going to landfills. The aim of pyrolysis is to recover 

various compounds, mainly hydrocarbons from the given feedstock; therefore it is an effective tool in organic 

waste treatment. For example, biomass, polymer waste or waste tires can be treated and co-pyrolyses of these are 

also used extensively. 

What makes pyrolysis an attractive method despite its relatively low ranking in waste management hierarchy 

that it is not only capable of energy recovery but its products also have a possible use as valuable feedstock for 

petrochemical sector and refinery. Olefin-rich gaseous pyrolysis products can be further processed by 

oligomerization to produce bio-gasoline [1]. Pyrolysis oil, on the other hand, can contribute more directly to fuel 

production. Crude pyrolysis oil can be used as feedstock for hydrotreating in order for double bond saturation 

and heteroatom removal. Using real plastic wastes as feedstock for pyrolysis could prove to be very important in 

handling the ever-growing amount of these not or slowly biodegradable wastes [2]. Another advantage of using 

plastic waste as feedstock is that most plastics have negligible heteroatom-content that is a major advantage in 
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fuel production; however, only polyolefin compounds can be processed efficiently. Product composition during 

pyrolysis can be significantly influenced by using catalysts. In general, catalytic cracking results in higher 

quality products that need further processing to a lesser extent. 

There are a number of different approaches to construct reliable kinetic models of pyrolysis. Discrete 

lumping is a straightforward yet powerful method to analyze complex processes and identify reliable kinetic 

models. Al-Salem et al. used such a mechanism that included the primary conversion of the feedstock into five 

different lumps with the further conversion of waxes to liquids and aromatics (also formed from the polymer) 

[3]. Another method is to use a more consecutive reaction scheme where lighter products can be formed from 

each heavier lump (e.g. gases can be formed from both polymer feedstock and liquid intermediates) [4]. In 

addition to that, Westerhout et al. suggested that PE and PP degrade randomly, producing a range of 

intermediates considered as a separate lump and the actual products are formed by further cracking in secondary 

(and ternary) steps [5]. In our work, a similar mechanism, that involves a cracked polymer intermediate, is 

proposed. 

In this work, a lumped kinetic model consisting of six lumps and ten reactions was developed to study the 

thermal and catalytic pyrolysis of real plastic waste based on experimental data. The aim of our study was to 

investigate the effect of different catalysts on the kinetic parameters of the lumped model; in other words, to see 

that to what extent can the given lumped model describe the observed catalytic effects. This can measure the 

goodness of the given lumping strategy (that is to say, the more reliable the lumped model is, the more 

accurately it describes the behavior of the investigated catalyst). Furthermore, it gives the direction of future 

model development regarding how many and what kind of component lumps should be defined in order for the 

model to give back all the essential traits of the investigated system. 

 
Experimental setup 
 

The experimental section of the two-step pyrolysis process investigated in this article was previously 

described in details by Miskolczi et al. [6]. 50 g of shredded and crashed real plastic waste was charged into the 

1st reactor. To ensure inert atmosphere nitrogen was used. Temperature was maintained at 425/455/485 °C in the 

1st reactor and at 380 °C in the 2nd reactor. The mixture of decomposed hydrocarbons obtained from 2nd reactor 

was driven through a water cooled tube-in-tube heat exchanger, where condensable components were 

transformed into liquid phase. During the pyrolysis, samples of liquid products were collected at given intervals, 

and then were analyzed by gas chromatography. 

The pyrolysis experiments were conducted without using of catalyst (hereinafter referred as thermal 

pyrolysis) and also using different catalytic conditions (as referenced in Table 1). ZSM-5 zeolite catalyst was 

used in the first reactor to increase volatile product yields and structured Ni/Mo-Al2O3 was used to improve 

product quality in-situ at lower temperature. Plastic particles were mixed with the catalyst particles (if any) 

before taken into the first reactor. The second reactor contained Raschig ring packing, over that the structured 

Ni/Mo-Al2O3 catalyst was placed. The amounts of catalyst used in the first and second reactor were 2.5 g and 

20 g, respectively. 
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Reactor model 
 

In this work, plastic waste pyrolysis was modeled with a reaction network with ten reactions between six 

lumps (Figure 1.). In the first step, plastic waste feedstock (P) decomposes, forming a cracked polymer 

intermediate (P–) with smaller molecular weight. The subsequent nine reactions follow a full-forward scheme, in 

that a heavier pseudocomponent may decompose into any of the lighter ones (heavy liquid (L+), lighter liquid 

(L–), gas (G) and coke (C)). 

 
Figure 1: Suggested reaction network with ten reactions between six lumps 

The reactions were considered as pseudo-first order ones. The rate of the ith reaction in the jth reactor is 

described as a function of the reactant mass concentration (Eq. (1)). For the mass concentration calculation, the 

weight of the given lump was divided by the volume of the appropriate phase: in case of thermal pyrolysis, it is 

the volume of the steady phase for P and P– and the gas phase for L+ and L–; while in the presence of catalyst 

all mass concentrations were calculated based on the volume of the catalyst. Temperature dependence of reaction 

rate coefficients was assumed to follow the Arrhenius-law (Eq. (2)). 

 
(1) 

 
(2) 

Component sources were calculated from reaction rates and the stoichiometric matrix of the reaction network 

(Eq. (3)). In order to maintain the mass balance, reaction rates were multiplied by the volume of the phase in 

which the reaction which takes place (Eq. (4)). 

 (3) 

 (4) 

Assuming the reactors to be ideally mixed, the component mass balance equation for component c in the jth 

reactor is formalized as follows: 

 
(5) 

where m is the component mass,  the component mass flow rate, t is the elapsed time and R is the 

component source. Flow rates of P, P– and C were assumed to be zero because of the immobility of the non-

volatile components. In case of the first reactor, there is no inflow except for the nitrogen flush. The inflow of 

the second reactor is equal to the outflow of the first reactor: 

 (6) 

Outlet mass flow from the reactors is a cumulative effect from different phenomena (Eq. (7)). Firstly, 

component mass is increased in the reactor due to the continuous inflow. Secondly, components are formed and 

95



depleted in the reactor that results in a change in the average density. Lastly, the volume ratio of the steady and 

mobile phases changes in the reactors that also has an effect on the extent of the outflow. 

 
(7) 

At constant pressure and temperature values, the molar mass change of the gas phase is a direct result of the 

alteration of the steady phase volume: 

 
(8) 

The governing differential equations for the two reactors were solved sequentially. At a given time step, first 

the component sources need to be calculated, then the component mass changes in the steady phase (this is 

possible because of the zero flow rates), followed by the gas phase molar mass change and the reactor outflow, 

and finally the component mass changes in the gas phase can be determined. 

 
Identification strategy 
 

The main objective function is to minimize the squared error between experimental data and model results by 

varying the parameters of Eq. (2). Square error between measurement (exp) and calculation (cal) is summarized 

for three temperature levels (T), five pseudocomponents (c) and all sampling points (pt) (one for the sums of P, 

P–, C and G; four to six for L+ and L–): 

 
(9) 

The decision variable vector xn of Eq. (9) can be as: 

 
(10) 

The superscript n in the decision variables indicates that the actual values were normalized between 0 and 1 

for better convergence: 

 (11) 

In order to observe the effect of the 2nd reactor on the pyrolysis process, experimental runs 1-2, 3-4 and 5-6 

were identified together. The disadvantage of this approach is that the dimensionality of the optimization 

problem increases. Identifying experimental runs nr. 1 and 2 together means that 25 parameters have to be 

determined simultaneously, namely the Arrhenius parameters for 10 reactions (thermal pyrolysis) and reaction 

rate coefficients for 5 reactions (Ni/Mo-Al2O3 catalyst) as in the 2nd reactor only reactions 6-10 take place and 

their Arrhenius parameters cannot be identified because of the constant reactor temperature. In case of 

experimental runs 3-4 and 5-6 the dimensionality of the problem can be reduced to 20 (as the parameters of the 

reactions on the structured Ni/Mo-Al2O3 catalyst are already known at this stage. Lastly, experimental runs 7 

and 8 kinetic parameters were identified separately. Due to the complexity of identification task, the use of a 

derivative-free global optimizer is recommended, from that the NOMAD (Nonlinear Optimization by Mesh 

Adaptive Direct Search) software package was chosen [7]. 
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Results and discussion 
 

Root of mean squared errors (RMSE) between pseudocomponent mass percentages from experimental data 

and simulation results for each temperature level and the complete data set were calculated and are listed in 

Table 1. Higher model errors were obtained at 425 °C with HZSM-5 and NiZSM-5 catalysts, while model 

performance is the best for thermal pyrolysis and catalytic pyrolysis on CuZSM-5 – Ni/Mo-Al2O3 catalysts. The 

results indicate that the suggested model and identification strategy can reproduce the experimental results. The 

larger model errors can be possibly traced back to the identification of the kinetic parameters of the reactions on 

the structured Ni/Mo-Al2O3 catalyst as only one dataset was used for identification and for the other four cases 

of appearance the already identified rate coefficients were used. 

Table 1: Root-mean-square error (RMSE) between experimental and calculated data 

Nr. of experimental run 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Catalyst in 1st reactor - - HZSM-5 HZSM-5 NiZSM-5 NiZSM-5 CuZSM-5 FeZSM-5 
Catalyst in 2nd reactor - Ni/Mo - Ni/Mo - Ni/Mo Ni/Mo Ni/Mo 

425 °C 2.3 % 1.4 % 4.2 % 4.0 % 4.2 % 5.3 % 2.5 % 1.6 % 

455 °C 3.2 % 2.6 % 3.6 % 3.3 % 6.0 % 5.7 % 2.6 % 3.2 % 

485 °C 2.4 % 4.8 % 3.5 % 3.6 % 4.1 % 4.9 % 3.2 % 4.3 % 

Temperature aggregated 2.6 % 3.0 % 3.7 % 3.5 % 4.6 % 5.1 % 2.7 % 3.1 % 

Experimental and calculated mass fractions are shown as a function of time for pyrolysis on FeZSM-

5 / structured Ni/Mo-Al2O3 catalyst at 425 °C in Figure 2. It represents a result with fairly good agreement 

between experimental and simulated data. It should be mentioned that the yield of G at the end of the pyrolysis 

reaches a relatively high value at 425 °C that gives room for the optimization of the duration of run time. 

 
Figure 2: Pseudocomponent mass fractions from run nr. 8 at 425 °C – experimental (markers) and simulation 

(lines) 

The results of thermal pyrolysis at 425 °C are shown in Figure 3. Compared to the catalytic results shown in 

Figure 2, it can be seen that the catalytic process is slightly faster and the amount of gaseous products is higher. 

The amounts of solid products are also lower with the introduction of catalysts while the overall amount of liquid 

products remains mostly the same. Under catalytic conditions however, the ratio of L– and L+ is higher (more 

components with lower molecular weight are produced) that is a consequence of the fact that ZSM-5 catalysts 

have high efficiency in the formation of lighter hydrocarbons, as previously indicated [6]. 
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Figure 3: Pseudocomponent mass fractions from run nr. 1. at 425 °C – experimental (markers) and simulation 

(lines) 

 
Conclusions and future work 
 

In this work, reaction kinetics of pyrolysis of real plastic waste was investigated with the application of a 

lumped reaction network consisting ten reactions between six pseudocomponents under different catalytic 

conditions. The results indicate that the suggested model and identification strategy can reproduce the 

experimental results. One field of further research is the systematic investigation of model parameter uncertainty 

that could be quantitatively addressed by means of local or global sensitivity analysis. 
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Összefoglaló 

Erősen nem-ideális elegyek desztillációval történő elválasztása összetett és komplex folyamat. Munkánk során 
egy új eljárást, az extraktív heteroazeotróp desztillációt (EHAD) mutatjuk be háromkomponensű hulladék 
oldószerelegyek elválasztásán keresztül. A metanol–víz–etil-acetát és etanol–víz–etil-acetát elegyek kezelését 
vizsgáljuk. Ez a technika az extraktív- és a heteroazeotróp desztilláció kombinációja: extraktív ágensként vizet 
adagolunk a kolonna legfelső tányérjára és egy fázisszeparátor segítségével választjuk el a fejtermékben 
keletkező heteroazeotrópot. Megvizsgáltuk az alkohol-víz összetételű fenéktermék további kezelését extraktív 
desztillációval, illetve hidrofil pervaporációval. Számítógépes modellezéseket, laboratóriumi kísérleteket és 
költségszámításokat is végeztünk.  

Summary 

The distillation based separation can be extremely complex if highly non-ideal mixtures are to be separated. A 
new improvement in this area is the development of the extractive heterogeneous-azeotropic distillation 
(EHAD). Ternary mixtures are selected: methanol–water–ethyl-acetate and ethanol–water–ethyl-acetate. This 
unit operation includes the merits of extractive- and heterogeneous-azeotropic distillations in one unit without 
extra material addition: water (as extractive agent) is pumped in the top of the column and the heteroazeotrope 
distillate product is separated in phase separator. The separation of alcohol-water bottom product is examined 
with extractive distillation and hydrophilic pervaporation. Our work supports EHAD features with successful 
experiments compared with modelling. 
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Összefoglaló 

Nanoprecipitációval előállított poli(tejsav/glikolsav) (PLGA) alapú nanorészecskékbe modell hatóanyagként 
parahidroxi-benzoát alkánokat kapszuláztam. A választott hatóanyag sorozatban a molekulák polaritása 
fokozatosan változik, miközben a szerkezet meghatározó része változatlan marad. Ezen tulajdonságának 
köszönhetően ez a vegyületcsalád ideális modellsorozat annak tanulmányozására, hogyan függ a 
kapszulázhatóság a hatóanyag molekula polaritásától.  
A részecskék átlagos méretét, illetve polidiszperzitását dinamikus fényszórás méréssel jellemeztem. A polimer 
nanorészecskék hatóanyag-tartalmát és a kapszulázási hatékonyságot spektrofotometriás mérések segítségével 
határoztam meg. A hatóanyag molekulák és a PLGA kopolimer közötti molekuláris kölcsönhatásokat a 
Langmuir-technika segítségével vizsgáltam.  
 

   AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-3 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG 
PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT 
 
 
Summary 

Poly(lactic-co-glycolic acid), PLGA based drug loaded particles were prepared by nanoprecipitation method. 
Alkyl para-hydroxybenzoates were chosen as model drugs, because the polarity of the molecules with increasing 
length of alkyl chain changes gradually while the main part of the structure stays the same. Due to this property, 
alkyl para-hydroxybenzoates can be used to examine the connection between encapsulation and the polarity of 
the drug molecule. 
Size and size distribution of the prepared PLGA particles were characterized by dynamic light scattering. Drug 
content of the nanoparticles was determined by UV-VIS spectroscopy. The molecular interaction between the 
drug molecules and the PLGA was studied by Langmuir trough experiments.  
 

 SUPPORTED BY THE ÚNKP-17- 3 NEW NATIONAL EXCELLENCE PROGRAM OF THE 
MINISTRY OF HUMAN CAPACITIES 
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Biogén Amin Hordozó Finomhangolható Polarítású 
Szupramolekuláris Vinil Alkohol Ko-polimerek Szintézise 

Gyűrűnyító Metatézis Polimerizációval 
Synthesis of Supramolecular Vinyl alcohol (VA) Copolymers via Ring-Opening Metathesis 

Polymerization (ROMP) for Biogenic Amine Delivery 

János Deme, Gyetvai Eszter, Ervin Kovács, Gabriella Merza, Gábor 
Szolnoki, Virág Kiss, Györgyi Szarka, Béla Iván, Péter Huszthy, John A. 

Gladysz, Robert Tuba 
MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag - és Környezetkémiai Intézet  

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.  
 
 

Összefoglaló 

A poli(vinil-alkohol) (PVA) ko-polimereket széleskörben alkalmazzák különböző gyógyszeripari 
eljárásokban. A PVA ko-polimer polaritását a láncon található hidroxil csoportok száma határozza meg, amelyek 
mennyiségének tetszőleges megváltoztatásával a polaritás finomhangolhatóvá válik. A finomhangolható 
polaritású, vinil alkohol ko-polimer alapú gyógyszerhordozók vagy implantátumok alkalmazásával a hatóanyag 
felszabadulás szabályozható és hosszan fenntartatható.  

Az olefin metatézis új lehetőséget nyújt a funkcionált polimerek, különösen a PVA ko-polimer alapú 
biopolimerek szintézisében. Különböző hidroxil csoportot tartalmazó cikloolefinek gyűrűnyító metatézis 
polimerizációja (ROMP) piridin tartalmú norbornén funkcionalizált koronaéterekkel olyan biodegradábilis 
polimerek szintézisét teszik lehetővé, amelyek szupramolekuláris részegységeket is tartalmaznak. Ezek a típusú 
gyógyszerhordozó anyagokok lehetővé teszik hidrofíl biogén aminok (pl. dopamin) nanokapszulázását 
finomhangolható polarítású (szemipoláris) vinil alkohol ko-polimerekbe. A lipofil környezetben történő hidrofíl 
vegyületek nanokapszulázása megteremti a lehetőségét például a dopamin vér-agy gáton történő transzportjára, 
amely a Parkinson kór kezelésének az egyik közvetlen módszere lehet. 

A ruténium alapú Grubbs katalizátor rendszerek nem csak széleskörű funkciós csoport toleranciával 
rendelkeznek, hanem kimagasló aktivitást mutatnak a lenti polimerizációs reakciókban is. A kutatás során 
különböző polaritású PVA ko-polimerek szintézise valósult meg. Ezek a polimerek akár kémiailag kötött vagy 
egyszerűen csak fizikailag beágyazott hatóanyagokat is “hordozhatnak”. A kísérletek során a hatóanyag 
felszabadulás kinetikája és a polimer polaritása közötti összefüggésre keressük a választ. A megfelelően 
“hangolt” polimerek alkalmazásával lehetőség nyílik precíziós - időben és térben meghatározott - célzott 
gyógyszerhatóanyag felszabadulására.  

 

 
 

1. Ábra. Jól definiált, finomhangolható polaritású szupramolekuláris PVA ko-polimerek szintézise. 
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Summary 

Copolymers of vinyl alcohol (VA) are hydrophilic synthetic macromolecules having prominent biomedical 
applications. The concentration of hydroxyl groups along the polymer chain determines its polarity. Catalyst 
systems, which are able to produce well-defined VA copolymers with adjustable polarities, are of great 
pharmaceutical interest. For example, fine tuning the polarity of VA copolymers used in drug delivery 
applications can control targeted drug release. Ring opening metathesis polymerization (ROMP) or acyclic diene 
metathesis polymerization (ADMET) using well-defined ruthenium catalyzed systems are one of the most 
promising synthetic tools to fabricate such polymers.  

Copolymerization of pyridine containing ROMP-ready, norbornene functionalized crown-ethers with 
hydroxyl-functionalized cycloolefins results in biodegradable polymers  bearing supramolecular moieties. 
Pyridine donor groups render crown ethers more basic than all oxygen analogs, affording stronger adducts with 
protonated biogenic amines than with sodium or potassium cations under physiological conditions. 
Encapsulation of hydrophilic amines into semipolar biodegradable supramolecular polymers should facilitate for 
example the transport of highly polar dopamine through the blood brain barrier making possible an alternative 
treatment of Parkinson diseases.  

The synthesis of the supramolecular moieties containing VA copolymers and their complexation to biogenic 
amines will be presented. 

 
 

 
 

Scheme 1. Synthezis of supramolekular PVA biopolymers having fine-tunable polarity via ring-opening 
metathesis polymerization  
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Szennyezett kénsav regenerálási technológiák összehasonlítása 
folyamatszimulátor segítségével 

Comparison of spent sulfuric acid regeneration technologies using process simulator 
Várnai Krisztina, Nagy Lajos 

Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Összefoglaló 

A kénsav már évszázadok óta fontos szerepet játszik a vegyiparban. Számos ipari folyamatban használják 
alapanyagként, segédanyagként, oldószerként, katalizátorként stb. Nagy mennyiségben kerül felhasználásra 
például az olajiparban, vasgyártásban, műtrágyagyártásban, mosószergyártásban, festékgyártásban, 
gyantagyártásban, illetve a gyógyszergyártásban. A nagy mennyiségben keletkező szennyezett kénsav 
visszaforgatására és újrahasznosítására irányuló kutatások már fellehetők, ám ezek között hiányzó terület az 
kationcserélő gyanta gyártás során a polimer szulfonálásnál keletkező szennyezett kénsav kezelése.   

 
Kutatásunk során a polimer szulfonálás során keletkezett szennyezett kénsav regenerálási lehetőségeivel, és azok 
folyamatszimulációjával foglalkozunk. A technológia célja a szennyezőanyag eltávolítása és a kénsav 
betöményítése.  
 
A kutatómunka első részében a kénsav bepárlásával foglalkoztunk. Megvizsgáltuk, hogy a szennyezett, felhígult 
kénsavat milyen körülmények között lehetséges azeotróp desztillációval, valamint ellenáramú bepárlókkal a 
felhasználáshoz megfelelő mértékig visszatöményíteni. Az eljárásokat Aspen Plus V.9 folyamatszimulátor 
segítségével modelleztük. A modellel összehasonlításra kerültek a kétféle eljárás előnyei és hátrányai. A 
műveleti egységek esetében többféle módszer kipróbálásra került, melyek használhatóságát szakirodalmi adatok 
alapján ellenőriztük. A kétféle technológiát energiahatékonyság és környezeti relevancia szempontjából is 
összehasonlítottuk.   
 
További kutatási terület lehet szélesebb környezeti paramétertartományban megvizsgálni a desztilláció, valamint 
a bepárlás lehetőségét a kénsav bomlási reakcióinak figyelembevételével. Kénsavregeneráló technológia 
tervezéséhez szükséges tudni a bepárlás során keletkező kénsav-gőzök összetételét, valamint további sorsát. 
Amennyiben magas hőmérsékleten a kénsav bomlására kerül sor, számolni kell a veszteséggel, valamint a kén-
oxidokra vonatkozó környezeti és gazdasági vonatkozásokkal. A kutatások során ennek jelentőségét is célszerű 
vizsgálni. 
 
A kutatás olyan ioncserélő gyantát gyártó üzemek számára nyújthat segítséget, melyek a szennyezett kénsavat 
tisztítás és töményítés nélkül nem tudják termelési folyamatukban hasznosítani, csak veszélyes hulladékként 
kezelni. 
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Fermentált Ca-laktát kinyerésének vizsgálata 
Examination of Ca-lactate precipitation from fermentation broth 

Vidra Aladár, Dr. Németh Áron 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
 
Összefoglaló 

A tejsav egy nagy mennyiségben előállított és felhasznált biotermék melyet konzerváló és savanyító hatása 
illetve kellemes íze miatt nagy mennyiségben használják az élelmiszer-, textil- és gyógyszeriparban, ugyanakkor 
nagy mennyiségben kerül polimerizálásra is. Napjainkban főként fermentációs úton állítják elő 
mikroorganizmusokkal Ca-laktát formában. Fermentléből való kinyerése és tisztítása költséges és sok vegyszert 
igényel. Egy egyszerűbb termékkinyerési technikát vizsgáltunk melyben a Ca-laktát oldhatóságának 
megváltoztatásán alapuló eljárás kidolgozása volt a cél. Ezért ennek négy paramétertől való függését vizsgáltuk. 
A vizsgált paraméterek: a hőmérséklettől való függés, a reakció ideje, a kiválási ciklusok száma és a hozzáadott 
alkohol hatása. A kétféle fermentlé csak szénforrásban különbözött: az egyik melaszt, míg a másik szacharózt 
tartalmazott. Ezek mellett párhuzamosan modell oldaton is elvégeztük a kísérleteket, ami desztillált vízben oldott 
azonos koncentrációjú Ca-laktátból állt. Az eredmények alapján az alkohol hatása volt a leginkább szembetűnő. 
Melasz tartalmú fermentlé esetén 40% alkoholtartalomnál volt maximuma a kivált csapadék mennyiségének, ami 
körülbelül kétszer annyi, mint az alkohol nélküli esetén. A szacharóz tartalmú fermentlé esetén nem mértünk 
optimumot a vizsgált tartományban, de a kivált csapadék mennyiségét ebben az esetben is sikerült megduplázni. 
A melasz tartalmú fermentlé esetén a kiválásra hagyott idő és a folyamat során beállított hőmérséklet is 
szignifikánsnak mutatkozott. A szacharóz tartalmú fermentlénél a kiválási ciklusok száma befolyásolta 
szignifikánsan az eredményt, de a kiválás ideje és hőmérséklete is befolyással volt az eredményre. 
Összességében megállapítható volt, hogy a szacharóz tartalmú fermentléből körülbelül négyszer annyi csapadék 
vált ki, mint a melaszt tartalmazóból. Ezek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a melasz tartalmaz 
olyan komponenst, ami gátolja a Ca-laktát kiválását az oldatból. Modell oldattal összehasonlítva az 
eredményeket, azt lehetett megállapítani, hogy a fermentléből való Ca-laktát kiváláshoz több idő szükséges, 
illetve a csapadékok a fermentlevek esetén sok szennyeződést is megkötnek.  
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Kén-hidrogén adszorpciója módosított felületű szén alapú 
szorbenssel 

Hydrogen sulphide adsorption on modified surface of activated carbon 
Virág Lilla, Bocsi Róbert, Rippelné Pethő Dóra 

Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Összefoglaló 

A kén-hidrogén számos vegyipari folyamat melléktermékeként előfordulhat. Eltávolítása sokféle módon 
lehetséges, melyek közül az adszorpció egy igen gyakran használt művelet a 10 (v/v)% alatti kén-hidrogén 
tartalmú gázkeverékek esetén. Az adszorpció során az elválasztandó komponens a szorbens felületén kötődik 
meg. Adszorbensként fém-oxidok és aktív szén alapú szorbensek alkalmazhatóak. Az aktív szén adszorbensként 
történő elterjedt alkalmazása annak köszönhető, hogy kiterjedt és változatos pórusrendszerrel rendelkezik, és 
nagy szelektivitást mutat az adszorbeált anyagokkal szemben.  
Ezeknek a kulcskomponens megkötésére szolgáló anyagoknak a hatásfokát különféle kémiai módszerekkel 
intenzifikálni lehet. Például az aktív szén felülete a nagyobb hatékonyság elérése érdekében különböző 
vegyületek impregnálásával módosítható. Erre a célra főként bázikus vegyületek vagy különböző fém-oxidok 
alkalmazhatóak. Példaként említve átmeneti fémek aktív szénre történő impregnálásával nő a szorbens 
szelektivitása, mind az elemi kén szintézisére, mind a SOx képzésére nézve, így növelve a szorbensek kén-
hidrogén megkötődő kapacitását. Az impregnálási technikák közül a legelterjedtebb módszer az adott 
komponensek oldatból történő impregnálása, de egyéb impregnálási módszerek is alkalmazhatók. 
A munka során három különböző vegyülettel impregnált aktív szén adszorbens lett megvizsgálva. A cinkkel, 
rézzel és e két komponens keverékével együtt impregnált aktív szén szorbensek előkészítése -klasszikus 
impregnálási módszer esetén- különféle szárítási módszerek alkalmazásával került elvégzésre. Vizsgálva lett, 
hogy az eltérő fém vegyületekkel impregnált szorbensek közül melyik típus a legnagyobb hatékonyságú, illetve, 
hogy a különféle szárítási mechanizmusok következtében kialakult felülete a szorbenseknek hogyan befolyásolja 
az adszorpciós kapacitást. A minták szárítására szárítószekrényben és fagyasztva szárító berendezésben került 
sor. 
Az eredmények azt mutatják, hogy az impregnálás következtében növekedett az aktív szén kén-hidrogén 
megkötő kapacitása. A legnagyobb kapacitást a réz-tartalmú minták esetében lehetett elérni. A minták közül a 
liofilizálással előkészített minták adszorpciós kapacitása nagyobbnak bizonyult, ami a szorbens felületének az 
impregnálás következtében kialakult szerkezete okoz. 
 
Kulcsszavak: adszorpció, kénhidrogén megkötés, impregnált aktív szén 
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Funkcionalizált flagelláris nanocsövek és flagellin alapú 
érzékelőrétegek fejlesztése  

Development of functionalized flagellar nanotubes and flagellin-
based sensing layers 

Vonderviszt Ferenc1, Jankovics Hajnalka1, Klein Ágnes1, Muskotál Adél1, 
Kovács Mátyás1, Tóth Éva1, Kakasi Balázs1, Kovács Noémi1, Szekér Patrik1, 

Husztiné Nagy Georgina1, Lenka Fialova1, Bereczk-Tompa Éva2, Tóth 
Balázs1, Pósfai Mihály2 

1Pannon Egyetem, Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Veszprém 
2Pannon Egyetem, Föld- és Környezettudományi Intézet, Veszprém 

 
Összefoglaló 

Számos biológiai rendszer rendelkezik az önszerveződés képességével, ami ígéretes kiinduló pontként szolgálhat 
újfajta nanoanyagok létrehozásához. A baktériumok flagelláris filamentumai a flagellin fehérje több ezer 
példányából épülnek fel. A flagellin önszerveződésre képes, megfelelő körülmények között kíván méreteloszlású 
nanocsövek építhetők belőle. A flagellumok felületén található D3 domén a polimerizációs képesség 
megzavarása nélkül módosítható, vagy helyére akár más fehérjék is beépíthetők. Ebben a munkában olyan 
flagellin variánsokat hoztunk létre, amelyek képesek egy adott célmolekula felismerésére és hatékony 
megkötésére, ezáltal alkalmasak lehetnek bioszenzor érzékelőrétegek kialakítására. 
A D3 domén helyére génsebészeti módszerekkel kisméretű kötőfehérjéket (egydoménes antitesteket) vagy ismert 
specificitású kötőmotívumokat (Ni- és As-kötő szegmenseket, RGD motívumokat) építettünk be, így olyan 
flagellin variánsokat állítottunk elő, amelyek molekulafelismerési funkcióval rendelkeznek. A flagellin alapú 
kötőfehérjéket baktériumokkal termeltettük, a célmolekulák iránti kötési affinitásukat izotermális titrációs 
kalorimetria segítségével jellemeztük. A módosított flagellinekből a polimerizációs folyamat kontrollálásával 
nagy felületi kötőhelysűrűségű nanocsöveket építünk, amelyekből felületi bevonatokat készítettünk. Az így 
kialakított receptorrétegben a célmolekula kötődése miatt bekövetkező változások optikai úton vagy 
elektrokémiai módszerekkel valós időben detektálhatók. 
A bioásvány képződésben szerepet játszó fehérje fragmentumok (magnetit-, vas- és kalcitkötő motívumok) 
beépítésével olyan flagellin változatokat hoztunk létre, amelyekből felépített nanoszálak biomineralizációs 
folyamatokban templátként szolgálhatnak. Az előállított filmentáris nanoszerkezetek kristálycsírák képződéséhez 
sablonként használhatók, felületükre nanorészecskék köthetők. Célunk speciális fizikai tulajdonságokkal 
rendelkező, technológiai alkalmazásokat ígérő nanoszerkezetek bioinspirált előállítása. 
 
Kutatásainkat a BIONANO_GINOP-2.3.2-15-2016-00017 és az OTKA NN117849 projekt támogatta. 
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Részecske méreteloszlást leíró modellek alkalmazhatóságának 
vizsgálata heterodiszperz szemcsehalmaz időbeni 

méretnövekedésének leírására 
Examining the applicability of particle size distribution models for describing temporal growth 

increase in heterodisperse particle system 
Wirnhardt Ádám, Varga Tamás 

Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék 
Veszprém, Egyetem utca 10. 

 
Összefoglaló 

Polimer technológiákban sok különböző szemcse alakkal és méreteloszlással találkozhatunk. Egyik ezek közül a 
heterodiszperz gyöngypolimer. Ezen rendszerek között több olyan is van, mely duzzadásra képes. A polimer 
duzzadási képességét sokszor fel is használják az iparban (pl. ioncserélő gyanták gyártása) a technológiai lépések 
intenzifikálása érdekében. 
Az irodalomban többféle megközelítésmódot alapul véve alkottak modelleket diszperz rendszerek viselkedésének 
leírására, melyek közül a legegyszerűbbek a szemcseméret eloszlás egy adott állapotának leírására. A vizsgálatunk 
célja ezen egyszerű modellek összehasonlítása és kiértékelése. Összegezzük a modelleket és vizsgáljuk, hogy a 
paraméterek időfüggvényében való változtatásával megközelítőleg leírható-e egy heterodiszperz polimergyöngyöket 
tartalmazó rendszer időbeni méretnövekedése, illetve az így kapott modell paraméterek mennyire értelmezhetők. Az 
irodalomban található modellek illesztését követően kapott paraméterek alapján vizsgáljuk, hogyan tükrözi vissza az 
adott modell, a duzzadás okozta szemcseméret eloszlást és mennyire értelmezhetők a modell paraméterei, rögzített 
duzzadási sebességet alkalmazva. A vizsgálat alapjául sztirol és divininil-benzol kopolimer rendszer duzzadását 
választottuk és a rendszert alkotó szemcsék méreteloszlásának alakulásának jellemzésére alkalmas modellre teszünk 
javaslatot. A polimergyöngyök növekedésének dinamikájának ismeretében az iparban használt duzzasztási 
folyamatok optimalizálását tervezzük a jövőben elvégezni. 
 
Summary 

In polymer technologies various particle shapes and size distribution can be found. One of these is the 
heterodisperse polymer beads. Beyond these structures there are many that are capable for swelling. The capabilities 
of swelling of polymers can be used in industries, (e.g, in the production of ion-exchange resin) in order to intensify 
technological steps. 
According to the literature, different approaches can be used to create models for describing the behavior of disperse 
systems, of which the simplest models are the particle size distribution models for a given state of the solid phase. 
The aim of our examination was to compare and to evaluate these simple models. Hence, the most of these models 
are collected and examined how each of the investigated model can be applied to approximately describe the size 
growth in a heterodisperse polymer system , and  how the identified model parameters in each time step could be 
interpreted. All the models are fitted to generated particle size distributions with fix swelling rate. The swelling of 
styrene divinyl-benzene based copolymer is chosen as basis of our examination. A model is proposed that is capable 
to describe the changing of the beads size in this system. Based on the proposed model the optimization of swelling 
processes in process industry can be performed. 
 

Köszönetnyilvánítás: 

Köszönetünket fejezzük ki a Széchenyi 2020, GINOP-2.2.1-15-2017-00059 pályázat keretein belül nyújtott anyagi 
támogatásért. 
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