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Rövidítések jegyzéke 

 

NIPAm     N-izopropil-akrilamid 

p(NIPAm)    poli(N-izopropil-akrilmaid) 

BIS     N,N’-metilén-biszakrilamid 

AAc     akrilsav 

4-VP     4-vinilpiridin 

APS     ammónium-perszulfát 

V50     2,2’-azobis(2-amidopropán)dihidroklorid 

NaDS     nátrium-dodecilszulfát 

CPC     cetil-piridinium-klorid 

LCST     Lower Critical Solution Temperature 

     Alsó kritikus szételegyedési h�mérséklet 

VPPT     Volume Phase TransitionTemperature 

     Térfogat fázis átalakulási h�mérséklet 

DTAB     dodecil-trimetil-ammónium-bromid 

CPB     cetil-pridinium-bromid 
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1. Bevezetés 

 

Az intelligens anyagokkal kapcsolatos kutatások csak az utóbbi pár 

évtizedben terjedtek el. Az el�állításuk során kaphatunk például rendkívül nagy 

szilárdságú vagy rugalmasságú anyagokat. Az intelligens anyagokat mechanikai 

tulajdonságaik szerint két csoportba osztjuk lágy, illetve kemény intelligens anyagok. 

A fémötvözeteket, kerámiákat és polimereket soroljuk a kemény intelligens anyagok 

közé. A lágy intelligens anyagok közé pedig az intelligens folyadékokat illetve a 

polimer géleket soroljuk. A polimer gélek többek között a hidrogélek egyszerre 

hordozzák magukban szilárd és a folyékony anyagok egyes tulajdonságait is. 

A hidrogélek felhasználása nagyban függ a fizikai és kémiai tulajdonságaiktól. 

Az adott hidrogélek tulajdonságait az el�állítás módja is befolyásolja. Általánosan 

elmondható, hogy a hidrogélek nagy mennyiség� vizet képesek megkötni [1]. A 

hidrogéleknek ezen kívül rendkívül rugalmasan változtatható a felépítésük és az 

alakjuk. A különböz� összetétel� és méret� hidrogéleknek változatos tulajdonságai 

lehetnek. 

Azokat a géleket, melyek reverzibilisen reagálnak a környezeti paraméterek 

változásaira intelligens géleknek nevezzük. Az intelligens gélek reverzibilis változását 

idézheti el� a h�mérséklet, vagy a pH változása. 

Gélek el�állítására többféle módszer is létezik, ezeket els�sorban a 

részecskék között kialakuló kötések er�ssége és min�sége szerint osztályozzuk.  

Összekapcsolhatjuk közvetlenül a mikrogél részecskéket funkciós csoportokon vagy 

kereszköt� monomereken keresztül. A mikrogéleket felhasználhatjuk úgy, hogy 

reaktív lineáris polimereket kötünk össze rajtuk keresztül. A harmadik lehet�ség, 

hogy a gélen belül fizikai kötéseket hozunk létre. 

A feladatom az volt, hogy a kutató csoportban korábban el�állított p(NIPAm)-

héj-p(AAc) anionos iniciátorral és tenziddel készült mikrogélhez viszonyítva azonos 

méret�, de ellentétes töltés� szintén mag-héj szerkezet� mikrogélt állítsak el�. Ehhez 

rendelkezésemre álltak a monomerek: NIPAm, és 4-VP illetve egy kationos iniciátor, 

a V50. Az el�állított ellentétes töltés� mikrogél részecskék között ionos kötés alakul 

ki, ezt használtam fel a gél el�állításához. Végs� célom, hogy az el�állított 

hidrogélb�l aerogélt állítsak el�. 
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2. Irodalom 

 

2.1. Intelligens hidrogélek 

 

Az olyan oldószerben duzzadt polimereket, melyben a polimer láncok között 

kötések vannak, ezáltal térhálót alkotnak hidrogéleknek nevezzük. A polimerek között 

kialakuló kötések lehetnek fizikai és kémiai kötések.  Mindkét esetben a gél 

tömegének többszörösét képes megkötni az oldószerb�l. A fizikai gélek esetében a 

gél szerkezete küls� fizikai hatásra megbomlik, mert a gélt csak másodlagos 

köt�er�k tartják össze. A kémiai géleket er�s kémiai kötések tartják össze, ezek az 

er�s kötések fizikai hatásra sem szakadnak el, így reverzibilisen tudnak változni. 

A pH változás a disszociábilis csoportokat tartalmazó polimerekre van nagy 

hatással [2].  A savas csoportokat tartalmazó polimerek lúgos pH-n duzzadnak, 

jellemz� funkciós csoport például a COOH-csoport. A bázikus csoportot tartalmazó 

polimerek pedig savas pH-n duzzadnak, jellemz� funkciós csoportjuk például a NH 2 -

csoport. A hidrogélekben a látszólagos savi disszociációs állandójuknak megfelel� 

pH körül jelent�s mérték� változások játszódnak le, ami a gél duzzadásával is jár. 

A hidrogélek nagy víztartalmuk miatt biokompatibilis anyagok, az 

orvostudományban gyógyszerhordozókként használják �ket [3, 4]. A hidrogél 

belsejébe a hatóanyagot mind fizikai és kémiai kötéssel is lehet rögzíteni. A 

hidrogélek nagy el�nye, hogy a szerkezet, részecskeméret és az összetétel is 

kontrolálható. S�r�bb hidrogél mátrixot lehet elérni IPN (InterPenetrating Network) 

polimerek el�állításával. Ez azt jelenti, hogy a már el�állított hidrogélben 

polimerizálnak egy másikat. Az egymást átható polimer térhálók segítségével 

merevebb tulajdonságokat, kontrollálhatóbb fizikai tulajdonságokat lehet elérni. 

 

2.1.1. N-i-propilakriamid alapú hidrogélek 

 

Az N-izopropil-akrilamid gélek h�mérséklet érzékeny intelligens gélek [5, 6]. A 

gél kollapszus h�mérséklete (VPPT) körülbelül 32°C. Ez azt jelenti, hogy 32°C alatt a 

víz jó oldószere a polimernek, ezért a polimer által alkotott gél nagy mértékben 

duzzad az oldószerben [7, 8]. A VPPT felett a gél elveszti a belsejében megkötött víz 

dönt� részét, ezért a gél duzzadása jelent�sen csökken.  Az VPPT alatti 

h�mérsékleten els�sorban a hidrogén hidak dominálnak, így a víz jó oldószer, a gél 
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duzzadt állapotban van. Az VPPT fölötti h�mérsékleten a hidrofób kölcsönhatás 

dominál, itt a víz már nem jó oldószer, a polimer elveszti a víztartalmát (1. ábra). 

 

1. ábra A mikrogél részecske szerkezete az alsó szételegyedési h�mérséklet a) alatt, és b) fölött 
[7] 

  

  

2.1.2. N-izopropil-akriamid alapú mikrogélek 

 

Mikrogélek közé azokat a géleket soroljuk, amik mérete néhány nanométert�l 

néhány mikrométerig terjed.   

Amennyiben a mikrogélek duzzadása valamilyen környezeti paraméter nem 

lineáris függvénye intelligens mikrogélekr�l beszélünk [9]. A gélek duzzadási 

egyensúlyának eléréséhez szükséges id� (τ ) a következ� egyenlettel írható le:  

D

a
2

≈τ , 

ahol a  a végs� átmér�, és D  az oldószer a gélben jellemz� diffúziós állandója [10]. 

Az egyenletb�l látszik, hogy minél nagyobb egy részecske annál több id� szükséges 

a duzzadási egyensúly kialakulásához.  

A mikrogélek optikai tulajdonságai függnek a koncentrációjuktól [11]. Szoba 

h�mérsékleten nagyon kis koncentrációban a szóró centrumok koncentrációja kicsi, 

így a gél transzparens, vagy enyhén opálos. A koncentráció növekedésével a szóró 

centrumok száma is n�, így a mikrogél színe folyamatosan változik, majd ismét 

átlátszó lesz (2. ábra). A 3,1-4,5*10 2−  g/ml-es koncentráció tartományban a független 

mikrogél részecskék között kölcsönhatások jönnek létre, de közben van 

szabadságuk, így kolloid kristályok keletkeznek. Ha a kolloid kristályok töltése 

azonos a rendszer stabil. Ha a koncentráció 4,5*10 2−  g/ml fölé megy üveges fázis jön 

létre, mert itt már a részecskéknek nincs elég szabadságuk a mozgáshoz. Ebben a 
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koncentráció tartományban a mikrogélek újra átlátszóvá válhatnak. 

 

2. ábra A mikrogélek optikai tulajdonságai az a) ábrán látható, míg az oldatok koncentrációja a b) ábrán 

megtalálható [11] 
 

2.1.3 A p(N-izopropil-akrilamid) mikrogélek szintézise 

 

A mikrogélek szintézise precipitációs polimerizációval játszódik le (3. ábra) 

[12, 13]. Ez azt jelenti, hogy a vízben oldható monomerekb�l a keletkez� polimer 

LCST h�mérséklete fölött történ� szintézise során vízoldhatatlan polimerek 

keletkeznek. Gyökös polimerizáció során el�ször polimer láncok keletkeznek, majd 

ezek egy kritikus hossznál kollapszálnak és aggregálnak. Az iniciátor molekulából 

származó töltött csoportok az aggregátumoknak töltést biztosítanak. Az 

aggregátumok mérete addig n�, amíg a felületi töltésük nem képes stabilizálni a 

részecskéket. 
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3. ábra A mikrogél keletkezés folyamata 
 

A szintézis során keresztköt�t adunk az elegyhez, ezáltal is befolyásolva a 

végs� részecskék méretét és duzzadását (4. ábra) [14].  

 

4. ábra Normalizált hidrodinamikai térfogat a h�mérséklet függvényében [14] 
 

Az ábrán látszik, hogy a keresztkötés s�r�ség növekedésével a részecskék egyre 

kevesebb vizet képesek felvenni duzzadt állapotban. A kollapszus h�mérséklet csak 

kis mértékben változik a keresztkötés s�r�ség növekedésével, az LCST fölötti 

h�mérsékleten a keresztköt� mennyisége nincs hatással a részecske méretére. 

A keletkez� részecskék méretét és tulajdonságait a szintézis elején az 

oldathoz adagolt felületaktív anyaggal is lehet befolyásolni, mivel a prekurzor 

részecskék felszínén adszorbeálódó tenzid molekulák annál kisebb (kevesebb 

polimer gyökb�l álló) részecskét képesek stabilizálni, minél nagyobb a tenzid 

koncentráció. Meg kell azonban említenünk, hogy a tenzid koncentrációnövelésének 

határt szab a polimer tenzid kölcsönhatás, aminek következtében a kritikus 

aggregációs koncentráció (cac) fölött a polimeren köt�dik a tenzid aggregátumok 

formájában, így megakadályozhatja a polimer kollapszusát és prekurzor részecskék 

kialakulását. 
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2.1.4. A mag-héj szerkezet� részecskék [15, 16] 

 

A különböz� mag-héj mikrogélek nagy el�nye, hogy a mag, és a héj 

tulajdonságai teljesen eltérhetnek egymástól [17, 18, 19]. A mag/héj szerkezet� 

anyagokat három kategóriába lehet sorolni. Az els� a szerves részecskék, itt szerves 

magra építünk szerves héjat.  Ez egy hatalmas kategória ide tartoznak a polimer 

alapú mikrogélek is. A második kategória a szervetlen anyagokból készített 

nanorészecskék. Ilyen például az arany maggal és szilika héjjal rendelkez� 

részecskék [20]. A harmadik kategóriában a szerves és szervetlen anyagok 

kombinációja van. F�leg szervetlen magra építenek szerves héjat [21]. Elterjedt 

alkalmazási terület, hogy különböz� mérési technikák intenzitásának növelésére 

használják �ket. Zhou és társai CdS-ot építettek poli(N-izopropil-akrilamid-co-

akrilamid-co-2-akrilamidometil-5-fluorfenilbórsav)  kopolimerbe, a kapott mikrogél 

segítségével glükóz mérését könnyítették meg SERS (surface enchanced Raman 

scattering) technikával [22]. 

A mag-héj szerkezet� mikrogélek el�állítására többféle módszer létezik. 

Általában el�állítanak egy mag részecskét, majd miután ezt megfelel�en tisztították, 

egy második polimerizációs lépésben inicializálnak, és a magra növesztenek egy 

héjat [23]. Létezik egy olyan lehet�ség, hogy az el�állított polimer mag felszínére 

kémiai reakcióval visznek fel egy másik funkciós csoportot, ezáltal kialakítva egy 

vékony héjat a mag felszínén (5. ábra) [24]. 

 

5. ábra Mag héj szerkezet el�állítása [24] 

 

Az általam használt eljárásban (6. ábra) a mag polimerizációja közben 

körülbelül 90 %-os konverziónál adjuk hozzá a héj monomerjét a reakcióelegyhez, 

ami így rápolimerizál a magra [25]. 
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6. ábra Mag-héj szerkezet el�állítása 
 

 

2.2. Gélek el�állítása mikrogélekb�l [26] 

 

Az irodalomban három különböz� típusú eljárást írtak le arra, hogy hogyan 

lehet mikrogélek felhasználásával makrogéleket el�állítani. A direkt mikrogél 

keresztkötés esetében a polimer részecskék közvetlenül er�s kémiai kötésekkel 

kapcsolódnak (7.ábra a,b). A mikrogél közvetített keresztkötés esetében a független 

polimer láncok a mikrogéleken keresztül kapcsolódnak össze (7.ábra c,d). A 

harmadik lehet�ség, hogy fizikailag csapdába ejtjük a mikrogélt a hidrogélben (7. 

ábra e,f). 

A gélekb�l el�állított mikrogéleknek számos felhasználási területe van.  Az 

egyik ilyen terület szövetek mesterséges el�állítása [27]. A gél el�állítása során 

fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságaiban is hasonlítania kell az igazi sejthez a 

mesterségesnek. Egy másik felhasználási terület bioszenzorok el�állítása. Marpu és 

társai állítottak el� foszforeszcens mikrogél szenzorokat úgy, hogy vízoldható 

foszforeszcens Au(I) komplexet p(NIPAm) mikrogélben csapdába ejtettek, majd a 

mikrogéleket keresztkötötték így kialakítva egy mikrogél térhálót [28]. 
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7. ábra Gélek el�állítása mikrogélekb�l [26] 
 

2.2.1. Direkt mikrogél keresztkötés 

 

Keresztkötött mikrogél térhálókat kémiai és fizikai kötések létrehozásával is 

készíthetünk. A térhálót kialakító kölcsönhatás típusától függ�en megkülönböztetünk 

hidrofób, ionos és kovalens térhálót. 

Hidrofób térhálók el�állítása során a polimerek között létrejöv� hidrofób 

kölcsönhatásokat használjuk ki.  Az LCST fölötti h�mérsékleten a mikrogél 

részecskék aggregálnak egymással, az így kapott aggregált mikrogél tulajdonságai 

azonban eltérnek a nagy koncentrációjú mikrogél oldatok tulajdonságaitól. Két 

jelent�s eltérés van, az egyik, hogy a nagy koncentrációnál keletkez� kolloid 

kristályok szerkezetében nagyfokú rendezettség található, míg az aggregátumoknál 

els�sorban a rendezetlenség dominál. Ezt a jelenséget el�ször Makino és társai írták 

le [29]. Azt találták, hogy a felületi töltéss�r�ség érzékeny szerepet játszik a 

hidrogélen az aggregáció során a poli-sztirén mag p(NIPAm) héjú mikrogél esetében. 

Az alkotó részecskék töltéss�r�ségével a keletkez� mikrogél porózussága 

szabályozható. Ilyen típusú géleket els�sorban vízmentes környezetben lehet 

el�állítani.  

Ionos térhálók el�állítása során ellentétes töltés� mikrogélek 

összekeverésével kaphatunk. A leger�sebb hálózatot akkor érhetjük el, ha a 

felhasznált mikrogél részecskék mérete megegyezik. A kialakítható gél felépítését 
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három féle módon lehet befolyásolni. A makro struktúrát a fagyasztás sebességével 

lehet befolyásolni, a mikrostruktúrát a kémiai összetétellel és a részecske mérettel 

lehet szabályozni, míg a nano struktúrát a mikrogél keresztkötéssr�ségével, és a 

bels� szerkezet változtatásával. Yao és társai ellentétes töltés� mikrogéleket 

kevertek össze, majd az oldatot lassan folyékony nitrogénbe mártva lefagyasztották, 

így nagy irányított jégkristályokat tartalmazó mikrogél térhálót hoztak létre [30]. A 

kialakult pórusos szerkezet megmaradt, miután a gélt visszamelegítették szoba 

h�mérsékletre. Az összekevert mikrogélek töltése biztosítja a mikrogél térháló 

keresztkötéseit, ezért lehet készíteni bel�lük szabályozható reológiai tulajdonságú 

géleket a különböz� töltés� mikrogélek különböz� arányú összekeverésével [31]. 

Kovalens térhálók el�állítása ritka. Ahhoz, hogy használhassuk fizikai 

módszerrel kell párosítani a részecskéket, hogy elég közel kerüljenek egymáshoz, és 

kialakuljon a kölcsönhatás, mert egyébként a lassú diffúzió gátolja. Tömény oldatok 

centrifugálásával a koncentrált mikrogél tömbökben kialakulhat a kötés [32]. 

 

2.2.2. Mikrogél közvetített keresztkötés 

 

Ebben az esetben a makrogélt funkcionalizált mikrogélek és polimer láncok 

reakciójával állítják el�, így a mikrogél részecskék biztosítják a polimer láncok 

keresztkötését. 

 Iniciátorral aktivált mikrogéleket kapunk, ha a mikrogél részecskék felületére 

iniciátor funkciós csoportokat viszünk fel. Ebben az esetben a monomerek a mikrogél 

felületére polimerizáltatják, így a mikrogélek beépülnek a hidrogél térhálóba 

biztosítva annak keresztkötéseit [33].  

A mikrogél részecskék felszínéhez telítetlen kötéseket tartalmazó csoportokat 

is lehet kötni. Az így el�állított részecskék polimerizáció során keresztköt�ként 

viselkednek. Zhang és társai használtak a felületén akrilezett p(NIPAm) mikrogéleket 

keresztköt�ként p(NIPAm) polimer térhálókban [34]. Qin és társai kétlépéses 

reakcióban funkcionalizált felület� akrilamid mikrogéleket állítottak el�, melyeket egy 

akrilamid térhálóban polimerizálva rendkívül rugalmas géleket állítottak el� [35]. 
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2.2.3. A mikrogél csapdába ejtése fizikailag 

 

Amikor a mikrogél felületén nincs semmilyen funkciós csoport, hanem 

egyszer�en a hidrogél belsejébe kerül beágyazva, akkor a mikrogélt fizikailag ejtjük 

csapdába a makrogélben. Segítségükkel képezhetünk 2D-s filmeket, és 3D-s 

hidrogéleket. 

3D-hidrogélek el�állításánál a szintézis h�mérséklete meghatározó 

jelent�ség� [36, 37]. Egészen pontosan annak van jelent�sége, hogy a csapdába 

ejtett mikrogél VPT h�mérsékletéhez képest milyen h�mérsékleten történik a 

szintézis. A mikrogél részecskék közötti teret kitölt� hidrogél szintézise a VPT 

h�mérséklet alatt történik (8. ábra a), akkor a mikrogél részecske meg�rzi duzzadási 

tulajdonságait. Ha az ugyanilyen körülmények között készült hidrogélen γ  

besugárzást végzünk (8. ábra c), ezáltal direkt keresztkötjük a mikrogélt a hidrogéllel, 

a mikrogél kollapszusa elt�nik. Ha a szintézis a VPT h�mérséklet fölött történik (8. 

ábra b), a mikrogélek kollapszált állapotban vannak a szintézis során, a hidrogél az 

VPT h�mérséklet alá kerülve sem változtat méretén, mert a hidrogél rugalmasan 

reagál a mikrogél a duzzadására.  

 

8. ábra Fizikailag csapdába ejtett mikrogélek el�állításai, és fázisváltó tulajdonságaik [26] 

 
 Nanokompozit filmek el�állítására használnak hidrogélben fizikailag csapdába 

ejtett mikrogéleket. Az ilyen típusú filmek egyik célja speciális optikai tulajdonságok 

elérése. Nayak és társai készítettek ilyen célból üvegen rögzített vékony p(NIPAm) 

filmet, ami p(NIPAm) mikrogél részecskéket tartalmazott [38]. Egy másik lehetséges 

alkalmazási területük a filmeknek a membránok tulajdonságainak befolyásolása. 
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Minél nagyobb a filmben a mikrogél mennyisége annál rövidebb az átlagos 

átszivárgási id�, és gyorsabb az áramlás a membránon keresztül. Ilyen rendszereket 

el�ször Zhang és Wu publikáltak, etil cellulóz filmben p(NIPAm-co-MAA) mikrogélt, 

és glükóz oxidázt ejtettek csapdába [39]. A keletkezett gél szerkezetét szárítással 

stabilizálták, így glükóz érzékeny inzulin szállítására alkalmas rendszert kaptak. 
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3. Kísérleti rész 

 

3.1.Felhasznált anyagok 

 

1. N-izopropil-akrilamid, rövidítve NIPAm, monomer. A monomer tisztítása (a 

monomer által tartalmazott gyökfogó eltávolítása) céljából N-hexánból 

kristályosítottam át. Szerkezeti képlete:  

 

2. N,N’-metilén-biszakrilamid, keresztköt� szer, tisztítás céljából metanolból 

kristályosítottam át. Szerkezeti képlete:  

 

3. 4-vinilpiridin, pH érzékeny polimer monomerje. Vákuum desztillációval 

tisztítottam. pK a =5,39. Szerkezeti képlete:  

 

4. 2,2’-azobis(2-amidopropán)dihidroklorid, rövidítve V50, kationos iniciátor. 

Szerkezeti képlete:  
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5. Cetil-piridinium-klorid, kationos tenzid. Szerkezeti képlete:  

 

6. Cetil-piridinium-bromid, kationos tenzid. Szerkezeti képlete: 

 

7. Dodecil-trimetil-ammónium-bromid, kationos tenzid. Szerkezeti képlete: 

 

 

3. 2. A mikrogél szintézis körülményei 

 

 A szintézist egy dupla falú csiszolatos dugós reaktorban végeztem. A szintézis 

megkezdése el�tt a reaktor h�mérsékletét 80°C-ra állítottam be. A szintézis 

megkezdése el�tt egy órán át N 2 -t buborékoltattam át a rendszeren folyamatos 

kevertetés közben. Így biztosítva, hogy a vízben oldott oxigén távozzon a 

rendszerb�l, mivel egyébként gyökfogóként viselkedne, ezáltal megváltoztatva a 

szintézist. Oxigén mentesített vízben feloldottam a NIPAm monomert, és a BIS 

keresztköt�t. Tízszeres mennyiség� iniciátort, és tenzidet 10 cm 3  oxigén mentesített 

vízben oldottam, majd ezekb�l pontosan 1 cm 3 -t kimértem. A reaktorban lév� vízhez 

adtam a monomerek oldatát, és a tenzidet, közben a kevertetést magasabb fokozatra 

állítottam, és a N 2  áramoltatásához használt t�t kihúztam a reakcióelegyb�l. Ezután 

adtam hozzá az elegyhez az iniciátort. A héj készítésénél használt 4-VP folyékony, 

így azt nem oldottam külön semmiben, és meghatározott id�vel az iniciátor 

hozzáadása után adtam a reakció elegyhez. A szintéziselegyet 4 órán keresztül 

tartottam 80°C-on, majd a reakció elegyet hagytam szoba h�mérsékletre h�lni.   
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1. Táblázat Az el�állított mikrogélek összetétele 

 

minta iniciátor tenzid mag héj 

p(NIPAm) APS 

c=1,2 mM 

NaDS 

c=0,65 mM 

NiPAm 

c=43,5 mM 

BIS 

c=1,5 mM 

- 

p(NIPAm) V50 

c=1,2 mM 

- NiPAm 

c=43,5 mM 

BIS 

c=1,5 mM 

- 

p(NIPAm) V50 

c=0,6 mM 

- NiPAm 

c=43,5 mM 

BIS 

c=1,5m M 

- 

p(NIPAm) V50 

c=0,4 mM 

- NiPAm 

c=43,5 mM 

BIS 

c=1,5 mM 

- 

p(NIPAm) V50 

c=0,6 mM 

CPB 

c=0,65mM 

NiPAm 

c=43,5 mM 

BIS 

c=1,5 mM 

- 

p(NIPAm) V50 

c=0,6 mM 

CPC 

c=0,2mM 

NiPAm 

c=43,5 mM 

BIS 

c=1,5 mM 

- 

p(NIPAm)-

héj-p(4-VP) 

V50 

c=0,6 mM 

CPC 

c=0,2mM 

NiPAm 

c=43,5 mM 

BIS 

c=1,5 mM 

4-VP 

c=45 mM 

 

3.3. Dinamikus Fényszóródás mérés (DLS) [25, 40] 

 

A fényszóródás méréssel gyorsan, és egyszer�en kaphatunk pontos információt a 

részecske méretér�l. A módszer az elektromágneses sugárzás, és a kolloid 

részecskék kölcsönhatásán alapszik. A vizsgált részecskék Brown-mozgásának 

következtében a részecskékr�l szóródó fény interferenciája folyamatosan változik, 

ezzel együtt a szórt fény intenzitása is folyamatosan változik. A mérések során az 

intenzitás-intenzitás autokorrelációs függvényt ( ),(2 τqg ) határozzuk meg, melyb�l 

megkapjuk a térer� autokorrelációs függvényt: 

A

Aqg
qgb

−
=

),(
),( 22

1

τ
τ , 

ahol A  a kísérletileg meghatározott alapvonal, b  konstans, q  szóródási vektor és 

τ  a korrelációs id�. A kísérletileg meghatározott autokorrelációs függvényt az alábbi 

összefüggés írja le:  
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�
∞

Γ−=
0

1 )exp(),(),( ττττ dqGqg ,  

ahol Γ  a relaxációs id�, és ),( τqG  a relaxációs id�eloszlás görbe. A relaxációs 

id�eloszlás görbe segítségével meghatározható a diffúziós együttható ( )(qDm ): 

)1(
)(

)( 22

02
qCRD

q

q
qD gm +=

Γ
=   )0( →C , 

ahol gR  a girációs sugár, C  konstans. 0D -ból a Stokes-Einstein-egyenlet 

segítségével számolható a részecskeméret: 

h

B

d

Tk
D

πη6
0 = , 

 ahol  Bk  Boltzmann állandó, T  a h�mérséklet, η  a viszkozitás, és hd  a 

részecske hidrodinamikai sugara. 

 A méréseket Brookhaven típusú fényszóródás mér� berendezéssel végeztem. 

A berendezés része egy BI-9000AT digitális korrelátor, egy BI-200SM típusú 

goniométer és egy Coherent típusú argon-ion lézer, ami 488 nanométeres 

hullámhosszú, vertikálisan polarizált fényt bocsát ki. A detektor egy fotonsokszorozó 

volt.  

 Mérés el�tt a mintákat 1,2 mikrométeres membránsz�r�n sz�rtem. 

 

9. ábra A berendezés elvi vázlata [19] 
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3.4. Nagy hatékonyságú folyadék kromatográfia (RP-HPLC) [41] 

 

 A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiában az állófázis feletti 

nyomáskülönbség hatására kényszeráramot hozunk létre. A minta egyes 

komponensei eltér� sebességgel mozognak, mert eltér� mennyiség� id�t töltenek az 

állófázison. Az egyes komponensek megoszlása az álló-, és mozgó fázis között 

eltér�, és a különbség a különböz� fizikai-kémiai tulajdonságok miatt adódik. Az 

egyes komponensek elválasztásának min�ségét többféleképpen lehet befolyásolni. 

Az állófázisok meghatározó paraméterei a szemcseméret és alak, a szemcseméret 

eloszlás, a töltet szerkezete, pórusmérete és stabilitása. A mozgófázissal szembeni 

követelmények a nagy tisztaság, a kis viszkozitás, kompatibilisnek kell lennie a 

detektorral, és a minta komponensei oldódjanak benne. Az fordított fázisú folyadék 

kromatográfia (RP-HPLC) azt jelenti, hogy a mozgófázisnak polárisabbnak kell 

lennie, mint az állófázisnak. A disszociábilis csoportot tartalmazó vegyületek 

mérésénél, ha az eluens pH-ja a disszociációs állandó közelében van, akkor a 

komponens mindkét molekuláris állapotában el�fordul. Az eluens pH állandóságát 

pufferrel biztosítjuk, hogy a komponens molekuláris formáinak aránya állandó legyen. 

 A méréseim során egy töltetes C18-as oszlopot használtam, melyen 

különböz� összetétel� metanol és Milli-Q ioncserélt víz elegyeket áramoltattam át. A 

készülék további részei egy Gilson 305 pumpa, egy Gilson 805 típusú kontroll 

egység és egy Rheodyne 7125 típusú 20 mikroliteres bemér�hurok. A detektor egy 

GBC LC 1206 típusú univerzális UV detektor, a detektálási hullámhossz 224 

nanométer volt. Az adatok rögzítésére és kiértékelésére a Data Apes Clarity nev� 

számítógépes programot használtam. 

 A reakció kinetikájának követése érdekében a reakció elegyb�l meghatározott 

id�pontokban 3 cm 3  mintát vettem egy fecskend� segítségével. A kivett mintákban a 

reakció leállítását el�zetesen a fecskend�be töltött 3 cm 3  7 mM-os hidrikinon-

monometiléter oldattal biztosítottam. 

 A kinetika megállapításához a kivett mintákat egy Hettich 220R típusú 

centrifugával tisztítottam, egy 3kDa-s cellulóz alapú centrifugasz�r� (Amicon Ultra-4) 

segítségével. A tisztítás során a centrifugálást 6000 rpm fordulatszámon végeztem. A 

sz�r�k mintával való átmosása érdekében a sz�r�ket 3 centrifugálással öblítettem át, 

és a harmadik sz�rletet használtam a HPLC-s vizsgálathoz. Az eluens 30/70 metanol 
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víz elegy volt, amit a 4-VP-es méréseknél pH=7-re puffereltem. Az áramlási 

sebesség minden esetben 1ml/perc volt. 

 

10. ábra A HPLC berendezés elvi vázlata 
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4. Mérési eredmények, és értékelésük 

 

 

4.1. Kationos mag-héj szerkezet� mikrogél részecskék el�állítása 

 

A mikrogél részecskék el�állítása általában precipitációs eljárással történik. Az 

ilyen fajta szintézis el�nye, hogy a keletkez� részecskék monodiszperz 

méreteloszlásúak, és könnyen befolyásolható az összetételük. 

Munkám során el�ször egy anionos mag-héj szerkezet� részecske 

karakterizációját végeztem el. Ezt követ�en, egy hasonló szerkezet�, de ellentétes 

töltés� mag-héj szerkezet� mikrogélt állítottam el�. Els� lépésben a h�mérséklet 

érzékeny anionos iniciátorral el�állított mag duzzadási tulajdonságaihoz hasonló 

kationos iniciátorral el�állított magot készítettem. Majd a kívánt részecske méret 

elérése céljából megvizsgáltam milyen koncentrációjú kationos tenzid jelenlétében 

kell a mikrogélt el�állítani. Ezek után el�állítottam a mag-héj szerkezet� 

részecskéket. Végül megvizsgáltam az el�állított p(NIPAm)-héj-p(4-VP) gélek 

h�mérséklet, és pH függ� tulajdonságai. 

 

4.1.1. Az anionos p(NIPAm) mag tulajdonságai 

 

El�ször egy anionos iniciátorral (APS) készítettem mikrogél részecskéket, 

melyek az anionos héjjal rendelkez� mikrogél részecskék magjaként szolgálnak. 

Megmértem a reakció id� függvényében az egyes monomerek beépülésének 

kinetikáját (11. ábra). Az ábrán látszik, hogy az N,N’-metilén-biszakrilamid 

gyorsabban épül be, mint az N-izopropil-akrilamid, így a mag részecske heterogén 

szerkezet�. A monomerek beépülése körülbelül egy óra alatt teljesen lejátszódott. 
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11. ábra Az anionos p(NIPAm) mag részecske el�állítása során a monomerek fogyása a reakció 

el�rehaldtával. 
 

Megmértem a reakció id� függvényében a keletkezett mikrogél részecskék 

méretét is. A méréseket két h�mérsékleten végeztem (12. ábra). Az egyik 

h�mérséklet a gél kollapszus h�mérséklete alatt volt (duzzadt gél részecske), a 

másik mérés h�mérséklete (45°C) pedig a VPPT felett választottam (kollapszált 

részecske). 
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12. ábra Az anionos p(NIPAm) mag részecske méretének változása a reakció el�rehaladtával két 

h�mérsékleten. 
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Az ábrán látszik, hogy a részecskék mérete már nem változik számottev�en 30 

perccel a reakció elindítása után, pedig ekkor még a  monomerek 10 %-a a 

reakcióelegyben van. Ez azért lehetséges, mert minél nagyobb egy részecske, annál 

több monomer kell ahhoz, hogy a részecske mérete adott mértékben tovább 

növekedjen. 

 

4.1.2. A kationos p(NIPAm) mag el�állítása 

 

A hasonló szerkezet� részecskék el�állítása céljából el�ször ugyanakkora 

kationos iniciátor (V50) koncentráció mellett állítottam el� a mikrogél részecskéket, 

mint az anionos mag esetében (13. ábra). 
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13. ábra A különböz� iniciátor koncentrációjú szintézisekben a teljes monomer koncentráció a reakció 

el�rehaladtával összehasonlítva az anionos szintézissel. 
 

Az anionossal megegyez� iniciátor koncentrációjú (1,2 mM) szintézis alapján 

megállapítható, hogy mivel a monomerek kezdeti fogyása jóval gyorsabb, mint az 

azonos koncentrációjú anionos iniciátor használata esetén a V50 gyorsabban iniciál, 

így váthatóan a keletkez� részecskék bels� szerkezete is más. Ezért két kisebb 

iniciátor koncentráció mellett megismételtem a mikrogél részecskék el�állítását, és 
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megállapítottam, hogy 0,6 mM V50 koncentráció esetén az anionos és kationos 

szintézis kinetika görbéje gyakorlatilag megegyezik. 

Ezek után összehasonlítottam a két  ellentétes töltés� szintézis során keletkezett 

részecskék méretét két h�mérsékleten (14. ábra). Az ábrán látszik, hogy a kationos 

iniciátorral készült mag mérete a szintézis kezdetét�l fogva nagyobb mindkét 

h�mérsékleten, mint az anionos iniciátorral készült magé. Ez valószín�leg azzal 

magyarázható, hogy míg az anionos iniciátor (APS) egy er�s sav, addig a kationos 

iniciátor (V50) egy gyenge bázis (amin). Így a kationos iniciátorral végzett szintézis 

során a keletkez� részecskék iniciátorból származó felületi töltése kisebb, ami 

nagyobb részecskék keletkezéséhez vezet. Ezért a részecske méret csökkenése 

érdekében megvizsgáltam, hogy ha kationos tenzidet adok a szintézis elegyhez 

csökkenthet�-e a keletkez� részecskék mérete. 
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14. ábra Részecske méret összehasonlítása 
 

Erre a célra a cetil-piridinium-bromidot használtam. A CPB-vel készült szintézis 

során azonban az iniciálást követ�en a polimerizációs reakció nem játszódott le, ami 

azzal magyarázható, hogy a reakcióban keletkez� gyökök a bromid ionokat oxidálták. 

Ezért megpróbáltam klorid ellenionnal rendelkez� tenziddel (cetil-piridinium-klorid 
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CPC) megismételni a szintézis. Ebben az esetben a szintézis a várakozásnak 

megfelel�en végbement. A CPC-vel történt szintézis során kapott részecskék 

méretét a 15. ábrán hasonlítom össze az anionos magéval, a szintézis id� 

függvényében. 
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15. ábra Az anionos és kationos iniciátorral készült magok méretének összehasonlítása. 

 

A két különböz� h�mérsékleten a részecskék mérete szinte megegyezik. Ezek 

alapján megállapítható, hogy sikeresen el�állítottam az anionos iniciátorral készült 

p(NIPAm) maghoz hasonló tulajdonságú, és méret� kationos iniciátorral készült 

magot. 

 

4.1.3. A p(NIPAm)-héj-p(4-VP) mikrogél részecskék szintézise 

 

Munkám következ� lépésében kationos héjjal rendelkez� mikrogélt állítottam el� 

precipitációs eljárással. A kationos héj kialakításához 4-vinilpiridin monomert 

használtam, amit a mag részecske szintézisének inicializálása után 30 perccel 

(körülbelül 90%-os monomer konverzió) adtam a reakció elegyhez. A kinetika görbe 

a 16. ábrán látható. Az ábrán látszik, hogy a 4-VP reakció elegyhez adása után a 

másik két monomer beépülése a részecskébe gyakorlatilag leáll, míg a 4-VP 

monomerek nagy része 30 perc alatt beépül a részecskébe. 
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16. ábra A monomerek fogyása a reakció el�rehaladtával a mag-héj szerkezet� részecske el�állítása során 
 

 Az el�állított részecske jellemzésére el�ször a részecskék méretét határoztam 

meg két h�mérsékleten, és két pH-n a reakció id� függvényében. Az ábrákon az els� 

két adatpont a 4-VP elegyhez adása el�tt vett mintákra vonatkozik, míg a másik 

három adatpont a héj szintézise során vett mintákra lett mérve. 25°C-on (17. ábra) a 

4-vinilpiridin beadagolása után magas pH-n a részecskék mérete csökken, míg 

alacsony pH-n n�. 45°C-on (18. ábra) a részecskék mérete a 4-vinilpiridin 

beadagolása után mindkét pH-n n�, de amíg semleges pH-n kismérték� 

méretnövekedés tapasztalható, addig kis pH-n (pH=2,4) jelent�s. A 4-vinilpiridin 

alacsony pH-n duzzadt állapotban van, míg a látszólagos disszociációs állandónak 

(pK a =5,39) megfelel� pH-nál nagyobb pH-n kollapszált állapotban van. Ennek 

megfelel�en 25°C-on semleges pH-n a 4-VP monomerek 10 %-nak beépülése után 

jelent�sen csökken a részecskeméret a maghoz képest, ami további monomerek 

beépülésének hatására tovább csökken, mert a 4-VP aromás gy�r�i közötti hidrofób 

kölcsönhatások érvényesülnek. Ugyanakkor kis pH-n (pH=2,4) a 4-VP monomerek 

10%-ának beépülése után a méret jelent�sen n� a maghoz képest, ami további 

monomerek beépülésének hatására tovább n�, mert itt a 4-VP jelent�s töltéssel 

rendelkezik, így a polimer duzzadt állapotban van. 45°C-on a h�mérséklet érzékeny 

p(NIPAm) mag kollapszált állapotban van. A 4-VP monomerek beépülésének 

hatására mindkét pH-n n� a részecskeméret. Semleges pH-n a 4-VP kollapszált 
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állapotban van, így a részecskeméret növekedés nem jelent�s a mag mérethez 

viszonyítva, ezzel ellentétben kis pH-n a 4-VP töltött állapotban van, így már kis 

mennyiség� 4-VP beépülése is jelent�s méretnövekedést eredményez. 
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17. ábra A mag-héj szerkezet� részecskék mérete a reakció el�rehaldtával 25°C-on a vonal a 4-VP 

hozzáadását jelzi 
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18. ábra A mag-héj szerkezet� részecskék mérete a reakció el�rehaladtával 45°C-on a vonal a 4-VP 

hozzáadását jelzi 
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Az eddigi mérések azt mutatják, hogy a 4-VP héj jelent�sen módosítja a p(NIPAm) 

részecskék duzzadási tartományát. Ezért megvizsgáltam az el�állított mag/héj 

szerkezet� részecskék duzzadásának h�mérsékletfüggését 3 különböz� pH értéken 

(19. ábra).  
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19. ábra A mag-héj szerkezet� részecskék méretének és intenzitásának h�mérsékletfüggése, a fels� ábrán 

a részecskeméret, míg az alsó ábrán a részecskék által szórt fény intenzitása látható a h�mérséklet 

függvényében. 

 

Amint az ábrán látható a részecske méret kis pH-n (pH=2,4) folyamatosan n�, míg 

magasabb pH-n mindkét esetben egy-egy méretcsökkenés figyelhet� meg, de 

különböz� h�mérsékleten, és különböz� mértékben. Ugyanakkor a szórt fény 

intenzitás minden esetben 32°C környékén mutat egy hirtelen növekedést. Az 

intenzitás görbéken látható hirtelen növekedés a h�mérséklet érzékeny p(NIPAm) 

mag kollapszusával magyarázható. pH=4,3 és pH=2,4-n az intenzitás görbék 

lefutása nagyon hasonló, csak az alacsonyabb pH-n a kollapszált részecskék által 
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szórt fény intenzitása valamiért kisebb. Ugyanakkor a részecskeméret változásban 

csak pH=4,3-on figyelhet� meg a p(NIPAm) mag kollapszusa 32°C-on. Kis pH-n 

(pH=2,4) a részecskeméret a h�mérséklet emelésével folyamatosan n�, és a görbe 

felfutása megegyezik a pH=4,3-sal alacsonyabb h�mérsékleten (30°C-ig). Ez azzal 

magyarázható, ha a töltött p(4-VP) oldhatósága a h�mérséklet emelésével 

folyamatosan n�, ami a polimer láncok duzzadásának növekedését eredményezi. Ez 

a növekedés kis pH-n teljesen elfedi a mag kollapszusát, ami így csak az intenzitás 

görbén figyelhet� meg. pH=7,4-en a részecske méret csökkenés a vártnál 

alacsonyabb h�mérsékleten következik be, mert feltételezhet�en abban a 

tartományban, ahol a kétféle monomer egyszerre épült be, a töltetlen p(4-VP) 

hidrofobicitása csökkenti a p(NIPAm) mag küls� részének kollapszus h�mérsékletét, 

ami egy kompakt szerkezet kialakulásához vezet a VPPT felett. Így 32°C-on, ahol a 

mag többi része is kollapszál a méret változás már nem figyelhet� meg, de az 

intenzitás változása itt is jól mutatja a mag kollapszusát. Ezért nem egyezik a pH=4,3 

és a pH=7,4 végs� részecskemérete. A kompakt héj kialakulásnak szemléltetésére 

ábrázoltam a részecskék által szórt fény intenzitását egy sz�kebb h�mérséklet 

tartományban (20. ábra). 
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20. ábra A részecskék által szórt fény intenzitása egy sz�kebb h�mérséklet tartományban. 
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Az ábrán látható, hogy 20-25°C-os tartományban is van az intenzitás görbén egy 

kisebb lépcs�, ami a feltételezhet�en a héj szerkezeti változást tükrözi. 

 A p(N-izopropil-akrilamid)-héj-p(akrilsav) h�mérséklet függése a 21. ábrán 

látható. El�ször mindegyik pH-n méret csökkenés figyelhet� meg a h�mérséklet 

emelésével. Kis pH-n (pH=2,3) azonban a méret csökkenést követ�en újra 

méretnövekedés következik be. Az ábrán látható, hogy különböz� pH-kon a 

részecskék mérete eltér egymástól. Az akrilsav disszociációs állandója pK a =4,25, 

mivel a p(AAc) savas jelleg�, ezért magas pH-n van töltött állapotban, és alacsony 

pH-n van kollapszált állapotban, ami az ábrán is látható. A mag kollapszusa 

mindegyik pH-n megfigyelhet�, de eltér� h�mérsékleteken megy végbe a héj 

töltöttségét�l függ�en. Ha a részecske a pH-ja megegyezik az akrilsav savi 

disszociációs pH-jával, akkor a p(NIPAm) mag kollapszusa a várt 32°C-on következik 

be. De ha a pH csökken a mag kollapszusa alacsonyabb h�mérsékleten játszódik le, 

mert a magot körülvev� akrilsav héj protonált állapotban van, és így a hidrofil 

csoportok között hidrogén kötések alakulhatnak ki visszaszorítva a polimer 

oldhatóságát. A h�mérséklet további emelésével a gél teljes mértékben kollapszál, 

elveszti stabilitását, és aggregálódik. pH=6,4-en a p(AAc) több, mint 90%-ban töltött 

állapotban van, így vízben duzzadt. 
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21. ábra A p(N-izopropil-akrilamid)-héj-p(akrilsav) h�mérséklet függése 
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4.2. Gélek el�állítása 

 

Bár a rendelkezésemre álló p(N-izopropil-akrilamid)-héj-p(akrilsav) anionos 

iniciátorral készített mikrogél koncentrációja, és az általam készített p(NIPAm)-s-(4-

VP) kationos iniciátorral készült mikrogél koncentrációja nagyságrendileg 

megegyezett a pontos koncentrációt nem ismertem. Ezért meghatároztam milyen 

arányban kell összekeverni a két mikrogélt. A keverési arány meghatározásához 1,5 

cm 3  vízbe tettem 100 lµ  kationos gélt, és 50-280 lµ  anionosat 10 lµ  lépésenként. 

A kapott elegyeket 10 percig centrifugáltam 1000 rpm fordulatszámon, majd 

fényszóródás méréssel megnéztem az oldatok felülúszója által szórt fény 

intenzitását. A kapott értékeket a 21. ábrán ábrázoltam. A kapott görbe minimummal 

rendelkezik. Az ábrán látható minimum az a pont, ahol az oldatba tett mikrogélek 

legnagyobb mennyisége aggregált, így ez alapján a továbbiakban 1:1,6 

kationos:anionos arányú eleggyel dolgoztam.  
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21. ábra A mikrogélek összeöntési arányának meghatározásához használt mérési eredmények ábrázolása: 

az intenzitás a hozzáadott anionos mikrogélek térfogatának függvényében 
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 Ezek után megvizsgáltam, hogy a közeg ioner�ssége hogyan befolyásolja az 

ellentétes töltés� részecskék aggregációjának sebességét. Ehhez különböz� 

koncentrációjú sóoldatokban kevertem össze a mikrogéleket 

(100 lµ kationos+160 lµ anionos 10ml oldatban), majd a részecskeméretet az id� 

függvényében mértem (22. ábra). 
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22. ábra Különböz� ioner�sség� oldatokban összekevert mikrogélek mérete az id� függvényében 
 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy az ioner�sség növekedésével az 

aggregációs sebesség csökken, és 100 mM NaCl jelenlétében a mérés id�skáláján 

már nem játszódik le számottev� aggregáció. Az 1M koncentrációjú oldatban 

azonban a mikrogélek már nem oldhatók, így azonnali kicsapódásuk figyelhet� meg.  

Ezek alapján a gélek el�állításához 100 mM-os só oldattal dolgoztam. 

 Ezek után meghatároztam, hogy mekkora az a mikrogél mennyiség, ami még 

nem aggregál a 100 mM-os só oldatban. Ehhez egyre kevesebb mennyiség� gélt 

kevertem össze a meghatározott arányban, úgy, hogy a végtérfogat mindig 10 ml 

volt, és 100 mM a só koncentráció. Majd 10 percig 300 rpm-es fordulatszámon 

kevertettem az oldatokat mágneses kever�vel és 10 percig állni hagytam. A kapott 

oldatokat (10 perc állás után) a 2. táblázatban, a benne lév� mikrogél 

mennyiségekkel együtt tüntettem fel. A képen látszik, hogy a 10 ml sóoldatban 
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300 lµ kationos+480 lµ  anionos oldatkeveréknél töményebb oldatok esetében a 

beleöntött mikrogélek aggregáltak. 

 

2. Táblázat Különböz� mennyiség� mikrogélek összekeverésével kapott oldatok 

 

1. 

1000 lµ  

kationos 

1600 lµ  

anionos 

2. 

600 lµ  

kationos 

960 lµ  
anionos 

3. 

500 lµ  
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anionos 

4. 
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640 lµ  
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5. 

300 lµ  
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480 lµ  
anionos 

6. 

200 lµ  
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320 lµ  

anionos 

7. 

100 lµ  

kationos 

160 lµ  

anionos 

  

 Az 1. és 5. összetétel� oldatokat újra elkészítettem, és kevertetés, és állás 

nélkül centrifugáltam 10 percig 16000 rpm-es fordulatszámon, majd leöntöttem a 

felülúszót, és 1 napig vízben hagytam állni. A keletkezett gélek a 3. táblázatban 

láthatóak. 

3. Táblázat A keletkezett gélek 
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A keletkezett gél kompakt szerkezet�, hajlékony, nem törékeny. A keletkezett gélt 

40°C-os vízbe helyezve (4. táblázat) a gél gyorsan kollapszál, majd szoba 

h�mérsékletre visszah�lve ismét felveszi eredeti alakját. Elmondható tehát, hogy az 

általam ellentétes töltés� polielektrolit héjjal rendelkez� mikrogél részecskék 

hozzájárulásával el�állított makrogél válaszreakciója gyors a környezeti változásokra, 

és reverzibilis. 

 

4. Táblázat A gél reakciója a h�mérsékletre 

 
 

40°C 25°C 

 

 Vízben és 10mM sóoldatban keletkezett aggregátumokat hagytam állni. Az 

id�vel kialakult szerkezeti változások az 5. táblázatban láthatóak. 

 

5. Táblázat Aggregátumok szerkezetének változása az id�vel 

Az azonnal keletkezett szerkezet 1 nap állás után 

vízben 10mM NaCl-ben vízben 10mM NaCl-ben 
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A képen látható, hogy a vízben azonnal keletkezett aggregátumok mérete nagyobb, 

mint a 10 mM-os NaCl oldatban. 1 nap állás után az aggregátumok mérete mindkét 

oldatban nagyobb lett. Vízben az aggregátumok egy nagy laza szerkezetet 

alakítanak ki, míg a só oldatban lév� aggregátumok szerkezete a vízben azonnal 

keletkezett szerkezetre hasonlít. Tehát a gélesedési folyamat kevertetés, vagy 

centrifugálás nélkül is végbe megy id�vel. 
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5. Összefoglalás 
 

Gélek el�állítása mikrogélekb�l 
 

Harsányi Anna, kémia alapszakos hallgató 
ELTE TTK Kémia Intézet, Fizikai Kémia Tanszék 

 
Témavezet�: Dr. Varga Imre, egyetemi adjunktus 
  ELTE Fizikai Kémia Tanszék 
 
 Az irodalomban már régóta foglalkoznak gélek el�állításával mikrogélekb�l. 
Ennek oka, hogy a keletkezett makrogélek a gyógyszerésztudományi területeken 
sokkal jobban alkalmazhatók. A mikrogélek nagy el�nye, hogy a válaszidejük nagyon 
gyors, de az emberi szervezetben az ozmotikus nyomás hatására a szövetek 
károsodását okozhatja. Ez a probléma már nem áll fent makrogélek esetében, 
viszont a válaszidejük lassú. A mikrogélekb�l el�állított makrogélek mindkét gél 
el�nyös tulajdonságait ötvözi, gyors a válaszid�, de nagy a méret, így nem károsítja 
a szöveteket. 
 A célom az volt, hogy olyan mikrogélekb�l állítsak el� makrogélt, amik között 
létrejöv� összetartó er� az ellentétes töltésükb�l adódik. Az általam felhasznált 
mikrogéleknek mag-héj szerkezetük van, a h�mérséklet érzékeny magra építettem 
tisztán ionos héjat építettem. Munkám els� részében az anionos iniciátorral készült 
mag jellemzését végeztem el. A következ� lépésben azonos tulajdonságú kationos 
iniciátorral készült magot állítottam el�. Ezek után a kationos iniciátorral készült 
magra építettem tisztán kationos héjat. Utolsó lépésben az ellentétes töltés� 
mikrogélekb�l makrogéleket állítottam el�. A keletkezett gél szerkezete kompakt, 
ruganyos, és nem törékeny, h�mérsékletváltozásra adott reakciója gyors, és 
reverzibilis. 
 Célkit�zésem, hogy az el�állított gél h�mérsékletfügg�, és pH függ� 
tulajdonságait vizsgáljam. További célkit�zésem, hogy a jöv�ben az el�állított gélb�l 
aerogéleket készítsek, vizsgáljam a kialakuló szerkezetet, a kialakító mikrogélek 
összetételét�l, és méretét�l függ�en.  
 Összességében elmondható, hogy sikeresen állítottam el� makrogélt 
mikrogélb�l, és a keletkezett gél h�mérsékletváltozás hatására adott válaszreakciója 
gyors, és reverzibilis.  
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6. Summary 
 

Macrogels preparation from microgels 
 

Anna Harsányi, BSc student in Chemistry 
Place of diploma work: Physical Chemistry Department, Institute of Chemistry, 

Eötvös University, Budapest 
 

Place of defence: Psysical Chemistry Department 
 

Supervisor: Imre Varga, professor 
  Department of Psysical Chemistry 

 
 
 In the literature there are many research, which try to make macrogels from 
microgels. The biggest possible application area is the drug delivery. The microgels 
great benefit is they fast reaction to the environment changing, but because of their 
size they can destroy human tissues. Macrogels do not destroy human tissues, but 
their reaction to the environment changing is slow. This problem is not in the picture if 
we create macrogels from microgels, the nascent macrogels had a big size so do not 
destroy human issues, but their reaction to the environment changing is fast. 
 My goal was to create gels from microgels, use their opposit charge. The 
microgels, wich I used, are core-shell nanoparticles. They had thermo sensitive core 
and pH sensitive shell. First I characterized the core, which made with anionic 
iniciator. Then I made a core which made with cationic iniciator. After that I made a 
core-shell nanoparticles, which have full ionic shell. The last step was to use the 
microgels with opposit charge to prepare a macrogel. The macrogel has compact 
structure and do not slimpsy and their rection to the environment changing is fast and 
reversible. 
 In the future I want to investigate the macrogels’ properties in different 
temperature and pH. After that I want to make aerogels from gels. I want to 
investigate aerogels structure which depends from the microgels size and content. 
 To summarize, I was able to make macrogels from microgels and the 
macrogel raction was fast and revesible when I changed the temperature. 
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