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I. Előzmények és célkitűzések 

 

A reszponzív (intelligens, adaptív) polimerek területén rendkívül intenzív kutatás 

folyik világszerte. Ezek között a hőmérséklet érzékeny poli(N-izopropil-akrilamid) 

(PNIPAAm) az egyik legtöbbet vizsgált anyag, mivel nemcsak biokompatibilis és nem 

toxikus, de reverzibilis kritikus szételegyedési hőmérséklete (CST = Critical Solution 

Temperature) is az emberi testhőmérséklet közelében van.  

Annak ellenére, hogy a PNIPAAm CST-je régóta ismert, eddig még nem született 

olyan tanulmány, ami különféle mérési körülmények között pontosan definiálta és 

standardizálta volna azt. Ennek következtében az irodalomban egymással össze nem 

vethető adatok sokaságával lehet találkozni. Megjegyzendő, hogy mint azt egy nemrég 

megjelent átfogó tanulmány mutatja, ezidáig nem sikerült a PNIPAAm teljes 

fázisdiagramján alapuló, megbízható LCST (Lower Critical Solution Temperature) 

értéket meghatározni. Arról nem is beszélve, hogy az LCST fogalmát igen nagy 

hányadban hibásan használják, többnyire keverik a CST-vel. 

A fentieket figyelembe véve célul tűztem ki UV-látható spektroszkópiával 

kivitelezett turbidimetriás mérésekkel olyan szisztematikus kísérletsorozat elvégzését, 

amely a különböző mérési paramétereknek (fűtési és hűtési sebesség, koncentráció, 

hullámhossz és ciklusszám) a PNIPAAm homopolimer CST értékére kifejtett hatásának a 

felderítését célozza. Céljaim között szerepelt annak megállapítása is, hogy a kapott 

eredmények alapján kiválasztható-e jól definiálható, összehasonlítható eredményeket 

nyújtó kísérleti körülmény, amely lehetőséget biztosítana a CST mérés standardizálására.  

Célul tűztem ki az irodalomban eddig meglepően ritkán vizsgált, de mind 

tudományos, mind gyakorlati szempontból fontos fűtési-hűtési hiszterézisnek a 

tanulmányozását, valamint a hiszterézis nagyságának (XH), illetve a transzmittancia 

visszaalakulása mértékének (YH) a kísérleti körülményektől való függésének a 

felderítését. Az így kapott eredmények alkalmazása ugyanis várhatóan további 

hőmérséklet érzékeny anyagokra is kiterjeszthető. 

Az irodalomban eddig még nem számoltak be olyan, nagy szervetlen anyag 

tartalmú, várhatóan számos jól definiált szerkezetű szerves-szervetlen hibrid anyag 

kiindulási anyagául szolgáló poli((N-izopropil-akrilamid)-ko-3-(trimetoxiszilil)propil-
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metakrilát)) P(NIPAAm-ko-TMSPMA) kopolimerekről, melyekben nem történt 

gélesedés vagy ne reagáltak volna el a trimetoxiszilil csoportok az előállítás során. Ennek 

a problémának a megoldása érdekében tervbe vettem nagy TMSPMA tartalmú, vízben 

oldható, hibrid kopolimerek előállításának a kidolgozását, a kapott kopolimerek 

szerkezetének, a komonomerek beépülési arányának, termikus tulajdonságaiknak, 

valamint CST értéküknek a körülményektől függő vizsgálatát. A P(NIPAAm-ko-

TMSPMA) kopolimerek sikeres szintézisét követően ezekből, mint prekurzorokból szol-

gél módszerrel enyhe körülmények között hibrid gélek előállítása, majd ezt követően a 

kapott térhálós anyagok tulajdonságainak a vizsgálata volt a további célom. Ezek között 

szerepelt a PNIPAAm tartalmú új hibrid anyagok morfológiájának, hőstabilitásának, 

valamint vizes közegben a hőmérséklettől függő duzzadásának a vizsgálata a 

gélkollapszus hőmérsékletének (GCT = Gel Collapse Temperature) meghatározása 

érdekében. Céljaim közt szerepelt annak tanulmányozása is, hogy milyen mértékű 

hatóanyag leadás érhető el ezekkel a hibrid gélekkel GCT-nél kisebb és nagyobb 

hőmérsékleteken. 

 

II. Alkalmazott módszerek 

 

A PNIPAAm homopolimer hőmérséklet érzékenységét UV-látható (UV-Vis) 

spektroszkópiával vizsgáltam a transzmittancia mérésével különböző mérési paraméterek 

között. A P(NIPAAm-ko-TMSPMA) kopolimerek szerkezetét és a komonomerek 

beépülési arányát 1H-NMR spektroszkópiával határoztam meg. Gélpermeációs 

kromatográfiával (GPC) tanulmányoztam a vizsgált polimerek molekulatömeg-eloszlását, 

UV-Vis spektroszkópiával a CST értéküket és termogravimetriai analízissel (TGA) a 

hőstabilitási tulajdonságaikat. A kopolimerekből szol-gél módszerrel előállított 

térhálóknak szintén vizsgáltam a hőstabilitását, illetve pásztázó elektron mikroszkópiával 

(SEM) mikrométer, kisszögű röntgenszórással (SAXS) pedig nanométer 

mérettartományban a morfológiájukat. A gélek vizes közegű duzzadási kinetikáját és 

különböző hőmérsékleteken mért egyensúlyi duzzadását, valamint ebből a GCT értékeket 

gravimetriásan határoztam meg, míg a teofillin hatóanyag leadását UV-Vis 

spektroszkópiával mértem. 
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III. Új tudományos eredmények 

 

1. Az irodalom részletes áttekintése során azt találtam, hogy a termoreszponzív 

polimerek CST-jének transzmittancia-hőmérséklet (Tr-T) görbék alapján történő 

meghatározására nincs egységes módszer arra vonatkozóan, hogy ezen görbék mely 

pontját tekintsük felhősödési pontnak (TCP). Így akár több mint 10 °C eltérés is 

kapható az ugyanazon a Tr-T görbén különböző kiértékelési módszerekkel 

meghatározott TCP értékek között. Ezen bizonytalanság elkerülése érdekében az ilyen 

típusú görbék inflexiós pontját javasolom és alkalmazom a CST, azaz a 

termoreszponzív fázisátalakulás hőmérséklet értékének a meghatározására.  

2. Megállapítottam, hogy a felfűtési sebesség PNIPAAm homopolimer vizes oldatok 

esetén nagymértékben befolyásolja a felhősödési (TCP) és a kitisztulási (TCL) 

hőmérsékletet. Kimutattam, hogy ennek csökkentésével a TCP és a TCL értékek 

szignifikánsan csökkennek. Megállapítottam, hogy a kapott adatok nulla, azaz 

végtelen lassú fűtési sebességre extrapolált értéke jól egyezik egy olyan kvázi-

egyensúlyinak tekinthető körülmények között kapott CST értékkel, amely úgy 

adódott, hogy 0,2 °C/perc fűtési és hűtési sebesség mellett a hőmérséklet 

változtatások között 5 perc várakozási idő telt el. A koncentráció hatásának 

tanulmányozása arra az eredményre vezetett, hogy a koncentráció növelésével 

csökken mind a TCP, mind a TCL értéke. Figyelembe véve a mérések minta igényét, 

illetve az oldatok töménységének transzmittanciára gyakorolt hatását, 

megállapítottam, hogy a 0,1 wt%-os koncentráció optimálisnak mutatkozik 

egyszerűen kivitelezhető, jól reprodukálható, és összehasonlítható CST értékek 

meghatározására. Kimutattam, hogy a hullámhossz növelésével a TCP értékek is 

nőnek, ezért a más módszerekkel (pl. fényszóródásmérés) való összehasonlítás miatt a 

488 nm-t választottam optimálisnak tekinthető hullámhossznak. Megállapítottam, 

hogy a fűtési-hűtési ciklusszám nincs befolyással a TCP és a TCL értékekre. 

Egyidejűleg arra az eredményre jutottam, hogy a PNIPAAm vizes oldatok esetében a 

felfűtési és lehűtési görbék között minden esetben jelentős hiszterézis van. 
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3. Az előző pontban leírt eredmények alapján javaslatot tettem optimális, jól 

összehasonlítható, standardizálható mérési körülményekre, melyek kiterjeszthetőek 

minden hőmérséklet érzékeny homopolimer és kopolimerek esetére is. Továbbá a 

hiszterézis kvantitatív kiértékelése végett bevezettem két paramétert, a hiszterézis 

nagyságát (XH), ami megadja a TCP és TCL értékek különbségét, valamint a 

transzmittancia visszaalakulásának arányát (YH), amiből a polimerek 

visszaoldódásának a mértékére lehet következtetni.  

4. Jól oldódó P(NIPAAm-ko-TMSPMA) kopolimereket állítottam elő széles összetétel 

tartományban aprotikus közeget használva mind a kopolimerizáció, mind a 

kopolimerek feldolgozása (tisztítása) során. 1H-NMR spektroszkópiai analízissel 

kimutattam, hogy irodalmi eredményekkel ellentétben, az általam alkalmazott 

vízmentes körülmények között akár 10 mol% feletti TMSPMA arányt is el lehet érni 

gélesedés nélkül. Gélpermeációs kromatográfiás analízissel megállapítottam, hogy az 

összes kopolimer molekulatömege azonos nagyságrendbe esett. 

5. Kimutattam, hogy P(NIPAAm-ko-TMSPMA) kopolimerek esetében a 

transzmittancia-hőmérséklet görbék a TMSPMA tartalom növelésével a kisebb 

hőmérsékletek irányába tolódnak el, ami a TMSPMA hidrofób jellegével hozható 

összefüggésbe. Megállapítottam, hogy a TMSPMA tartalom növelése csökkenti a TCP 

és TCL értékeket, és növeli a hiszterézis nagyságát. 

6. Arra az eredményre jutottam, hogy a nagyobb TMSPMA tartalmú kopolimerek már a 

transzmittancia-hőmérséklet görbék felvételekor, enyhe körülmények között, 

katalizátor nélkül is gélesedésre hajlamosak, vagyis az YH értékük jelentősen csökken 

a TMSPMA tartalommal. Megállapítottam, hogy ezen esetekben a gélhányad is 

összetétel függő, nagyobb TMSPMA tartalmú kopolimerek esetén nagyobb a 

gélhányad, és a vizsgált legnagyobb TMSPMA tartalmú (11,1 mol%) esetében ez 

igen jelentős, nagyobb, mint 80%. Ez az eredmény új, katalizátor nélküli szol-gél 

előállítási lehetőséget kínál hibrid gélek előállítására. 

7. Szol-gél módszerrel P(NIPAAm-ko-TMSPMA) kopolimer prekurzorokból sikeresen 

előállítottam nagy gélhányaddal rendelkező hibrid, hőmérséklet érzékeny géleket, 

melyeknél egyes esetekben tetraetil-ortoszilikáttal növeltem a szervetlen anyag 
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mennyiségét. Kimutattam, hogy a gélkollapszus hőmérséklete (GCT) minden gél 

esetében közel azonos, azaz nem függ az összetételtől. 

8. Tanulmányoztam a hibrid gélek hatóanyag leadását teofillint alkalmazva modell 

hatóanyagként. Arra a következtetésre jutottam, hogy mind a GCT alatt és felett a 

P(NIPAAm-ko-TMSPMA) alapú hibrid gélek – az irodalomban közölt hasonló 

reszponzív gélekkel ellentétben − szabályozott hatóanyag leadásra képesek. A 

hatóanyag leadási görbék időfüggése GCT felett arra utal, hogy a teofillin leadása 

Fick-féle diffúziós folyamat révén történik.   

 

IV. Az új tudományos eredmények jelentősége 

 

Szisztematikus vizsgálati eredményeim alapján széles körben alkalmazható és 

standardizálható kísérleti körülményeket javasoltam a hőmérséklet érzékeny polimerek 

TCP és TCL értékeinek meghatározására. Ennek alkalmazása lehetőséget teremthet a 

világszerte az egyre nagyobb számú termoreszponzív polimer esetében összehasonlítható 

CST értékek meghatározására.   

Az általam nagy TMSPMA tartalmú, vízben jól oldódó hőmérséklet érzékeny 

kopolimerek szintézisére alkalmazott aprotikus körülmények számos hasonló szerkezetű 

kopolimer gélmentes előállítására alkalmasak. A vizsgált kopolimerek vizes oldatainak 

fűtési-hűtési ciklusok során kapott eredményei, mely szerint bizonyos TMSPMA tartalom 

feletti kopolimerek katalizátor nélkül, enyhe körülmények között is alkalmasak in-situ 

szol-gél eljárásra, kiterjeszthető számos hibrid polimer gél eddigieknél egyszerűbb és 

kevésbé időigényes előállítására.   

A P(NIPAAm-ko-TMSPMA) alapú hibrid gélek alkalmazási lehetőségei közül 

részletesen vizsgált hatóanyag leadás mind gélkollapszus alatti, mind gélkollapszus feletti 

hőmérsékleten ígéretes eredményeket mutatott, melyek új lehetőségeket teremthetnek a 

szabályozott hatóanyag leadást biztosító anyagok területén.  
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Poli(N-izopropil-akrilamid) alapú polimerek és gélek előállítása és tulajdonságaik 

vizsgálata (előadás) 

MTA Fiatal Kutatók meghallgatása 

Budapest, 2016. október 20. 

 

16. Osváth Zs. 

Poli(N-izopropil-akrilamid) alapú polimerek és gélek előállítása és tulajdonságaik 

vizsgálata (előadás) 

XXII. Nemzetközi Vegyészkonferencia 

Temesvár, 2016. november 3-6. 

 

17. Osváth Zs. 

Hőmérséklet érzékeny poli(N-izopropil-akrilamid) alapú polimerek és gélek vizsgálata 

(előadás) 

Változatok Négy Intézetre, MTA TTK Doktori Konferencia 2016 

Budapest, 2016. november 24. 

 

 

V.4. Az értekezés témájához szorosan nem kapcsolódó előadások és poszterek 

18. Osváth Zs., Kali G., Iván B. 

Poli(N-izopropil-akrilamid), mint intelligens anyag (előadás) 

XXXIII. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2010. október 23-27. 

(ISBN 978-963-315-020-7) pp. 155-157. 

 

19.  Osváth Zs., Kali G., Iván B. 

A poli(N-izopropil-akrilamid), mint intelligens anyag (poszter) 

XVI. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2010. november 11-14. 

(ISSN 1843-6293) pp. 115. 

 

20. Osváth Zs. 

A poli(N-izopropil-akrilamid), mint intelligens anyag (előadás) 

ELTE-Kémiai Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest, 2010. november 13. 

(Gerecs Árpád-díj) 

 

21. Osváth Zs. 

Intelligens anyagok (előadás) 

Delta tudományos magazin, Budapest, 2011. április 23. 

 

22. Osváth Zs. 

A poli(N-izopropil-akrilamid), mint intelligens anyag  (előadás) 

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 2011. április 27-29. 
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23. Osváth Zs., Kali G., Iván B. 

A poli(N-izopropil-akrilamid), mint intelligens anyag: a szerkezet hatása az alsó kritikus 

oldhatósági hőmérsékletre (előadás) 

MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron, 2011. május 22-25. 

(ISBN 978-963-9970-11-3) pp. 103. 

 

24. Osváth Zs. 

A poli(N-izopropil-akrilamid), mint intelligens anyag (előadás) 

TDK Prezentációs Díj Verseny Országos Döntője, Budapest, 2011. június 16. 

 

25. A. Nádor, Gy. Kasza, Zs. Osváth, Gy. Szarka, B. Iván 

Syntheses of macromolecular stabilizers based on hyperbranched polymers 

(poszter) 

International Conference on Bio-Friendly Polymers and Polymer Additives, Budapest, 

2014. május 19-21. 

(ISBN 978-963-08-9492-0) pp. 51. 

 

26. Gy. Szarka, Gy. Kasza, Á. Szabó, A. Nádor, Zs. Szabó, D. Koronka, Sz. Pásztor, 

Zs. Osváth, S. Szabó, B. Iván 

Synthesis and analysis of new functional polymers for agricultural and food packaging 

applications (poszter) 

2nd International Conference on Bio-Based Polymers and Composites, Visegrád 

2014. augusztus 24-28. 

 

27. K. L. Bányai, Zs. Osváth, B. Iván 

Poly(N,N-diethylacrylamide)-based organic-inorganic hybrid gels made by sol-gel 

chemistry (poszter) 

International Symposium on Amphiphilic Polymers, Networks, Gels and Membranes 

Budapest, 2015. augusztus 30 – szeptember 2 

(ISBN 978-963-12-3161-8) pp. 67 

 

28. A. Nádor, Gy. Kasza, K. Mosnácková, Zs. Osváth, T. Stumphauser, Gy. Szarka, 

K. Czaniková, J.Rychly, Š. Chmela, J. Mosnácek, B. Iván 

Synthesis and characterisation of multicomponent macromolecular stabilizers (poszter) 

International Symposium on Amphiphilic Polymers, Networks, Gels and Membranes 

Budapest, 2015. augusztus 30 – szeptember 2 

(ISBN 978-963-12-3161-8) pp. 105 

 

29. Kasza Gy., György Cs., Nádor A., Osváth Zs., Pethő L., Stumphauser T., Szarka 

Gy., Mező G., Iván B. 

Hiperelágazásos poliglicidol előállítása és különböző felhasználási területei (előadás) 

MTA Kolloidkémiai Munkabizottsági ülés 

Budapest, 2015. november 6. 
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30. Iván B., Fodor Cs., György Cs., Kasza Gy., Osváth Zs., Szabó T., 

Szabó Á., Szarka Gy., Tóth T. 

Újszerű testbarát polimerek és hidrogélek potenciális kozmetikai alkalmazási 

lehetőségekkel (előadás) 

Kozmetikai szimpózium 2015  

Budapest, 2015. november 19. 

 

31. Kasza Gy., Bodor A., Domján A., Nándor A., Osváth Zs., Pethő L., Stumphauser 

T., Szarka Gy., Mező G., Iván B. 

Lineáris és elágazó funkciós polimerek szintézise (előadás) 

MTA Műanyag és Természetes Polimerek Munkabizottsági ülés 

Budapest, 2016. április 27. 

 

32. M. Szabó, Zs., Osváth, A. Domján 

NMR study on non-covalent interactions between polymers and models of drug 

molecules (előadás) 

3rd International Conference on Bio-Based Polymers and Composites, Szeged 

2016. augusztus 28-szeptember 1. 

 

33. Láng A., Szabó B., Osváth Zs. 

Poli(N-izopropil-akrilamid) és globurális, valamint rendezetlen fehérjék 

hőmérsékletfüggő kölcsönhatásainak vizsgálata (NMR spektroszkópiával) (poszter) 

MedInProt V. konferencia 

Budapest, 2016. november 19. 
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