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Jelmagyarázat és rövidítések jegyzéke 

 

AKT – amfifil kotérháló 

PDMS – poli(dimetilsziloxán) 

MA-PDMS-MA – metakrilát-telekelikus poli(dimetilsziloxán), bisz-makromonomer, 

keresztkötı, hidrofób polimer komponens 

PDMAAm – poli(N,N-dimetil-akrilamid), hidrofil monomer 

EGDMA – etilén-glikol-dimetakrilát, kismolekulatömegő keresztkötı 

AIBN – azobisz-izobutironitril 

PDMAAm-l-PDMS - poli(N,N-dimetil-akrilamid)-linked-poli(dimetilsziloxán) amfifil 

kotérháló 

P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS - poli(N,N-dimetil-akrilamid)-linked-

poli(dimetilsziloxán) amfifil kotérháló, mely EGDMA keresztkötıt is tartalmaz 

DPn – a hidrofil polimer lánc számátlag-polimerizációfoka 

[I] – az iniciátor koncentrációja 

[M Σ] – a monomerek (a DMAAm monomer és a MA-PDMS-MA telekelikus polimer 

láncvégi reaktív végcsoportjai, valamint az EGDMA metakrilát-csoportjai) 

összkoncentrációja 

f, f2 – a bemérések során használt faktorok, ff ⋅= V2 , ahol V a reakciótérfogat, lásd 

még (5) egyenlet 

DSC – Differential Scanning Calorimetry (differenciális pásztázó kalorimetria) 

Tg – üvegesedési hımérséklet (glass transition temperature) 

GPC – gélpermeációs kromatográfia 

Mn – számátlag molekulatömeg 

Mw – tömegátlag molekulatömeg 

Mw/Mn – polidiszperzitás 

cM  – a keresztkötési pontok közti polimer szegmensek számátlag molekulatömege 

(molecular weight between crosslinks) 

cΝ  – a keresztkötési pontok közti monomeregységek átlagos száma 

nc – a polimert szegmensekre tagoló keresztkötések mólszáma 

n0 – ugyanazon térhálóban levı hidrofil monomer egységek mólszáma 

q – keresztkötési sőrőség 
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wPDMS, wPDMAAm, wEGDMA – az indexben levı komponensek tömegtörtjei 

R – duzzadási fok = (duzzadt minta tömege – száraz minta tömege) / száraz minta 

tömege 

AFM – Atomic Force Microscope (atomi erımikroszkóp) 

 

 

Az egyes (ko)térháló sorozatok jelölései: 

 

AmS-10 (1.) sorozat: “hosszú” PDMS, Mn = 10 000 g/mol 

AmS-7,2 (2.) sorozat: “hosszú” PDMS, Mn = 7200 g/mol 

AmS-7,2-2,5 (3.) és 

AmS-7,2-0,5 (4.) sorozat: “hosszú” PDMS, Mn = 7200 g/mol, megnövelt 

iniciátor-koncentrációk 

AmS-10-EG (5.) sorozat: “hosszú” PDMS, Mn = 10 000 g/mol, + EGDMA 

AmS-1,1 (6.) sorozat: “rövid” PDMS, Mn = 1100 g/mol 

Am-EG (7.) sorozat: PDMAAm homopolimer térháló EGDMA 

keresztkötıvel, különbözı cM -kkel 
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I. Irodalmi áttekintés 

 

I. 1. Bevezetés 

 

Az utóbbi évtizedekben egyre intenzívebbé váltak a polimer kémiai kutatások új 

szerkezető és tulajdonságú anyagok irányában. Különféle polimerizációs módszerekkel, 

valamint polimeranalóg átalakítás segítségével rendkívül sokféle és változatos polimer 

szerkezeteket állítanak elı. Az elıállított polimereket szerkezetüktıl függıen lineáris, 

elágazásos és keresztkötéses (térhálós) polimerekre oszthatjuk fel. Ezen belül elıállították 

többek közt a különbözı lineáris homopolimereket, a random, az alternáló, a blokk és a 

gradiens kopolimereket, az elágazásos típusú hosszabb vagy rövidebb oldalláncos fésős, vagy 

ojtásos polimereket [1-4], a hiperelágazásos polimereket [5, 6], illetve a szabályozott 

elágazású dendrimereket [7, 8, 9] és a csillag polimereket [10, 11], valamint a különféle 

szerkezető térhálós polimereket. Utóbbiak közt szerepelnek a lágy, elasztikus, gumi 

szerkezető anyagok, a kemény fenol-formaldehid, vagy karbamid-formaldehid gyanták, az 

átlapolós térhálók (“interpenetrating networks”, “IPNs”) [12-15], az amfifil kotérhálók 

(AKT), (mely ezen dolgozat témája is), vagy az újabban létrehozott “héján-keresztkötött 

gombóc” (“shell-crosslinked Knedel-like”, “SCK”) polimerek [16, 17], illetve egyéb, 

többszintő szerkezeti hierarchiával rendelkezı polimerek [18]. 

A legkülönfélébb polimerizációs eljárásokkal állítják elı a jól definiált szerkezető 

polimerek sokféleségét [1-32]. Ezek között fontos helyet foglal el az “élı” szabadgyökös, 

ezen belül az atomátadásos gyökös polimerizáció (atom transfer radical polymerization, 

ATRP) [21-25] és a nitroxid-kontrollált polimerizácó, a kváziélı karbokationos polimerizáció, 

a csoportátviteli polimerizáció (group transfer polymerization, GTP) [26], a győrőfelnyílásos 

metatézis polimerizáció (ring-opening metathesis polymerization, ROMP) [27], éterek, 

laktámok, laktonok és ciklosziloxánok győrőfelnyílásos polimerizációja, a “halhatatlan” 

(“immortal”) anionos polimerizáció [28, 29], a reverzibilis addíciós-fragmentációs 

lánctranszfer polimerizáció (reversible addition fragmentation chain transfer polymerization, 

RAFT) [30, 31], vagy a jól szabályozott emulziós polimerizációs technika [32]. 
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I. 1. 1. Az amfifil polimer kotérhálók (AKT) és általános tulajdonságaik 

 

Az amfifil polimer kotérhálók (AKT) olyan térhálós polimerek, amelyekben egymás-

sal összeférhetetlen, inkompatibilis hidrofil és hidrofób polimer láncok vannak kovalens 

kötésekkel összekötve (I-1. ábra). (Az ábrák és a táblázatok a VII. Függelék fejezetben 

találhatók.) Az amfifil kotérhálók nevében a “ko” elıtag utal rá, hogy különbözı polimerek 

együttesérıl, vagyis kopolimerrıl van szó. Felépítésük következménye, hogy egyedülálló 

módon úgy poláros, mint apoláros oldószerben is duzzaszthatóak. Mivel vízben is duzzadnak, 

ezért a hidrogélek közé is sorolhatók. Erdıdi és Kennedy egy jobban körülhatárolt, erısebb 

feltételekhez kötött definíciót javasoltak [33]. Eszerint három tulajdonság együttes megléte 

szükséges ahhoz, hogy egy polimer térháló AKT legyen: a hidrofil és hidrofób fázisok 

egyidejő jelenléte (két, elkülönült üvegesedési hımérséklet, Tg), kovalens kötések a fázisok 

között és a kölcsönös folytonosság (ko-folytonosság, "cocontinuity"). 

Az amfifil polimer kotérhálók hasonlíthatók az átlapolós térhálókhoz (interpenetrating 

polymer networks). Az átlapolós térháló definiálható úgy mint két, (vagy több) különbözı 

polimer térháló keveréke, melyek között nincs kémiai kötés, de fizikailag szétválaszthatatla-

nok [34, 35]. Az átlapolós térháló szintézise az egyetlen mód, hogy térhálós polimerek közt a 

fizikai keverékekkel egyezı szerkezetet hozzunk létre. Ennek két módja van, a szimultán 

módszer, melynek során a két térhálót a monomerek, a keresztkötı komponensek és a 

megfelelı iniciátorok keverékébıl egyszerre hozzuk létre [36], és a szekvenciális módszer, 

melynek során az egyik, elıre szintetizált térhálóba a másik térháló monomerének oldatába 

mintegy belepolimerizáljuk a másik monomert [37, 38]. Az amfifil polimer kotérhálók tehát 

felépítésükben úgy térnek el az átlapolós térhálóktól, hogy ezekben a két (vagy több) polimer, 

kovalens kötéssel összekapcsolódva együtt alkotnak egyetlen kémiailag összefüggı térhálót. 

Az amfifil kotérhálók, a felépítı polimer szegmensek méretétıl függı mértékben 

fázisszeparálódott szerkezettel rendelkeznek a megközelítıen 10-100 nanométeres 

tartományban. A hagyományos, inkompatibilis polimer keverékektıl abban különböznek, 

hogy míg az azokban kialakult morfológia a polimer láncok szabad makroszkópikus mozgása 

révén jön létre, és például oldószer hatására az egyik, vagy mindkét komponens feloldódhat, 

az amfifil kotérhálókban a permanens egymásba főzıdés következtében a láncok mozgása 

korlátozott, és a térháló csak duzzadni képes. 

Az amfifil kotérhálókat Weber és Stadler [39], illetve Sperling [40] terminológiájával 

összhangban a következıképpen nevezzük el: polimer 1-linked-polimer 2, rövidítve 
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polimer 1-l-polimer 2. Ezzel utalunk a szerkezeti felépítésükre, vagyis, hogy az 1-es polimer a 

2-es polimer által van keresztkötve (linked by). 

 

 

I. 2. A vizsgált amfifil kotérhálókat felépítı polimerek 

 

I. 2. 1. A polisziloxánok tulajdonságai és felhasználásuk 

 

A polisziloxánok polimer lánca igen flexibilis, mivel az üvegesedési hımérsékletük 

(Tg) igen kicsi (kb. -125 ºC), és ezt a flexibilitást igen széles hımérsékleti tartományban, mind 

kis (-100 ºC), mind nagy hımérsékleteken (200 ºC) megırzik. Ennek két oka van. Egyrészt a 

Si-O váz kötése rendkívül hosszú, másrészt az, hogy az oxigén vázatom igen kicsi. A Si-O-Si 

kötésszög (~143º) jóval nyíltabb a tetraéderesnél (~110º), és könnyen deformálható is, ami a 

szabad rotációt segíti. Ezek a szerkezeti sajátságok növelik a polimer lánc egyensúlyi 

flexibilitását is, amely a polimer lánc azon képességét jelenti, hogy az egyensúlyi statisztikus 

gombolyag formában minél kompaktabb legyen. A flexibilitás e formájának erıs hatása van a 

polimer olvadási hımérsékletére (Tm), mely a PDMS esetében -40 ºC [41]. Jó az 

idıjárásállóságuk, jó a víztaszító tulajdonságuk, a hıállóképességük, az oxidációnak való 

ellenállóképességük. Kiemelten nagy az oxigénáteresztı képességük, nagyfokú 

biokompatibilitással rendelkeznek, kicsi a felületi energiájuk.  

A polisziloxán folyadékokat alkalmazzák hidraulikákban, habzásgátlókban, textil-

anyagokban víztaszítóként, felületaktív anyagokként, kenıolajokban és olajfürdıként. A 

szilikongyantákat például mint fényezıanyag-, festék- és öntıkomponenst, elektromos 

szigetelıt és ragasztót használják. A szilikon elasztomerek felhasználása magában foglalja a 

tömítıanyagokat, tömítéseket, elektromos szigetelıket, gyári festékeket, valamint egy sor 

gyógyászati alkalmazást, pl. szívbillentyő, pacemaker beágyazó, protéziskomponens, 

vérkészítmények tartóedényének bevonata, égési sérülések esetén beültetett mőbır külsı 

bevonata, gyógyszerkibocsátó anyag, kontaktlencse stb. 

A polisziloxán folyadékokat és gyantákat különbözı klór-szilánok vizes hidrolízisével 

állítják elı. Ha elágazott polimer a cél, a polimerizációs elegybe triklór-szilánt tesznek. A 

termék általában ciklusos oligomerek és lineáris sziloxánok egyensúlyi keveréke. A ciklikus 

komponensek aránya igen különbözı lehet, de a legnagyobb mennyiségben a tetramer fordul 
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elı, majd felfelé növekve szénatomszám szerint egyre kevesebb a többtagú ciklusok 

mennyisége. Az egyensúly beállta után lánczáró disziloxánt, például hexametil-disziloxánt 

([(CH3)3Si]2O) adnak a rendszerhez. A győrős termékek mennyiségét a felhasználás elıtt 

vákuummal lehet csökkenteni. Ilyen módszerrel csak viszonylag kis molekulatömegő 

polisziloxánokat tudnak létrehozni. Nagyobb molekulatömegő polisziloxánokat anionos vagy 

kationos győrőfelnyílásos polimerizációval lehet elıállítani. Ennek mechanizmusával külön 

fejezetben (I. 6.) foglalkozom. Térhálós terméket elıállítanak hidroszililezés útján is, amikor 

az elsı lépésben vinil funkciókkal rendelkezı polisziloxánt hoznak létre, majd ezt hexakloro-

platinát, ill. egyéb hidroszililezı katalizátor segítségével Si-H-csoportokat tartalmazó 

keresztkötı vegyületekkel térhálósítják. A poli(dimetilsziloxán) oldható különféle apoláros és 

enyhén bipoláros oldószerekben, így alkánokban, szén-tetrakloridban, kloroformban, THF-

ban, benzolban, metilén-kloridban, etil-acetátban, viszont nem oldható bizonyos klórozott, 

brómozott szénhidrogénekben, rövid n-alkoholokban, acetonban 

Megjegyzendı, hogy a polisziloxánoknak általában nem a szisztematikus nevét hasz-

náljuk. Például a poli(dimetilsziloxán) szisztematikus neve attól függıen, hogy a szerves, 

vagy a szervetlen IUPAC nomenklatúrát alkalmazzuk poli[oxi(dimetil-szililén)], illetve 

catena-poli[(dimetil-szilícium)-µ-oxo] lesz, ahol a catena prefixum lineáris polimert jelöl [35, 

583. o.]. 

 

I. 2. 2. A poli(N,N-dimetil-akrilamid) (PDMAAm) tulajdonságai 

 

A PDMAAm hidrofil polimer, üvegesedési hımérséklete (Tg) 114 °C, oldódik 40 ºC-

os vízben, metanolban, THF-ben, apoláros oldószerek azonban nem oldják. Gyökös 

polimerizációval állítják elı. 

 

 

I. 3. Az amfifil kotérhálók szintézisének általános feltételei 

 

Az amfifil kotérhálókat többnyire az egyik, reaktív végcsoportokkal ellátott, ún. 

telekelikus polimer, vagyis (bisz-, trisz-)makromonomer, valamint a másik komponens 

monomerének szabad gyökös kopolimerizációjával állítják elı (I-2. ábra). A késıbbiekben 

ettıl eltérı példákat is bemutatok. 
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A szintézis során tekintettel kell lenni a következıkre. A felépítı anyagok termodina-

mikai inkompatibilitását, összeférhetetlenségét át kell hidalni, mivel ennek következtében 

fázisszétválás jönne létre, és a reaktánsok nem tudnának homogén közegben reagálni 

egymással, ami a térháló képzıdését, illetve annak homogén felépítését meggátolná. Erre 

általánosságban a szintézis során közös oldószert, fıként THF-et vagy esetleg toluolt 

használnak az olyan esetektıl eltekintve, amikor a két komponens hidrofóbitása/hidrofilitása 

olyan mértékben eltér egymástól, hogy egyéb megoldást is szükséges alkalmazni [42]. 

A következı feltétel, hogy a makromonomer reaktív végcsoportjai és a monomer 

random módon reagáljanak egymással. Ez akkor teljesül, ha r1=r2=1, ahol r1, illetve r2 az 

egyik, illetve a másik monomer reaktivitási aránya. Amennyiben a makromonomer 

végcsoportja és a monomer reaktív csoportja megegyeznek, ez a feltétel adott [43, 44]. Ha 

r1·r2=1, és értékeik nem nagyon térnek el egymástól (például az egyik 0,5, a másik 2), akkor a 

kopolimerizáció során az egyik monomer preferáltan épül be a láncba, de ekkor is random 

módon oszlik el a két monomer a kopolimerben [35].  

Végül a létrejövı polimer kinetikus lánchossza elég nagy kell legyen ahhoz, hogy a 

keletkezı polimer legalább két keresztkötı telekelikus makromonomert magába foglaljon, és 

így térháló jöhessen létre. A polimer kinetikus lánchossza azon monomer molekulák átlagos 

száma, amelyet egy polimerizációt inicializáló gyök elfogyaszt, vagy másként meghatározva a 

polimerizáció sebességének és az iniciálás sebességének, illetve a polimerizáció sebességének 

és a lánczáródás sebességének a hányadosa. 

 

 

I. 4. Az amfifil kotérhálók elıállítása és tulajdonságaik 

 

I. 4. 1. Az amfifil kotérhálók elıállítása 

 

Az elsı amfifil kotérhálókat az 1980-as évek elején állították elı Good és Müller [45], 

Keszler és Kennedy [46], Stadler és Weber [47] és Chen és munkatársai [43]. Kennedy 

munkatársaival 1988 óta publikál egy cikksorozatot “Amfifil kotérhálók” címmel [44, 48-53]. 

Ennek jelentıs többsége poliizobutilén tartalmú kotérhálókkal foglalkozik, az utóbbi idıben 

poli(dimetilsziloxán)-tartalmúak is megjelentek közöttük. Tárgyalják ezen kotérhálók 

elıállítását, DSC (differential scanning calorimetry) vizsgálatát, duzzasztását elsısorban 
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vízben, és n-heptánban, különleges, a környezet hatására változó felületi tulajdonságaikat, 

fázisszeparációjukat, igen nagy jelentıséggel bíró biokompatibilitási vizsgálataikat in vitro és 

in vivo, valamint elsısorban inzulin gyógyszerhatóanyag-kibocsátási és egyéb tulajdon-

ságaikat. 

Az I. 3. fejezetben szóltam az AKT-k elıállításáról általánosságban. Itt ennek 

tárgyalását folytatom részletesebben. Kennedy és munkatársai az AKT-kat elsısorban elıre 

szintetizált, telekelikus, azaz két, három vagy nyolcágú, metakrilát-végcsoportot tartalmazó, 

kis molekulatömeg-eloszlású poliizobutilén (PIB) makromonomer és a létrehozandó 

szerkezetnek megfelelı monomer azo-bisz-izobutironitrillel (AIBN-nel) iniciált szabadgyökös 

kopolimerizációjával állítják elı közös oldószerben. A HEMA esetében módosított 

monomert, a HEMA trimetil-szililezett származékát alkalmazták a túlzott hidrofilitás miatt, 

amit aztán savas hidrolízissel távolítottak el [44]. A monomer és a makromonomer arányát 

változtatva különbözı összetételő AKT-kat lehet létrehozni. Kezdetben az AIBN 

koncentrációját állandónak tartották a különbözı összetételek mellett [43], azonban a minél 

jobban definiált szerkezet elérése érdekében – a kísérleti részben tárgyalandók szerint – úgy 

határozták meg minden egyes mintában az AIBN koncentrációját, hogy a létrejövı hidrofil 

lánc számátlag molekulatömege elvben közel állandó legyen [44, 48]. Ettıl kezdve ezt a 

módszert mint makromonomer módszer alkalmazzák széles körben. A szintézis mindig 

extrakcióval végzıdik, melyet fıleg hexán és metanol, etanol, vagy víz alkalmazásával 

végeztek. A kiszárított kotérhálók öszetételét elemanalízissel, illetve esetenként FT-IR-rel 

vagy röntgen-fotoelektron spektroszkópiával határozták meg. 

Kétágú metakrilát-végcsoportot tartalmazó poliizobutilénbıl kiindulva állítottak elı 

poli(dimetil-aminoetil-metakrilát)-l-poliizobutilén (PDMAEMA-l-PIB) [43], poli(N,N-

dimetil-akrilamid)-l-PIB (PDMAAm-l-PIB) [48], poli(hidroxietil-metakrilát) (PHEMA-l-PIB) 

[44], poli(szulfoetil-metakrilát)-l-PIB (PSuE-l-PIB) [20], valamint kvaternizált PDMAEMA-

l-PIB amfifil kotérhálókat [49]. Háromágú makromonomerbıl (PIB(MA)3) és DMAAm-ból 

kiindulva elınyösebb mechanikai tulajdonságú, kissé az elızıektıl eltérı szerkezető AKT-kat 

nyertek [50]. Nyolcágú telekelikus PIB csillag keresztkötıvel (PIB(MA)8) is elınyös 

tulajdonságú amfifil membránokhoz jutottak [51]. 

Újabban két újfajta, hasonló szerkezető háromkomponenső AKT elıállításáról szá-

moltak be [52, 53]. Az elsı hidrofil poli(etilén-glikol)-ból (PEG), lipofil poli(izobutilén)-bıl 

(PIB) és a keresztkötı oxifil poli(pentametil-ciklopentasziloxán)-ból (PD5) épül fel [52]. 

Ennek szintézise a következıképpen történik: random ko-hidroszililezik a különbözı 

lánchosszúságú α,ω-diallil-PEG-et és az α,ω-diallil-PIB szegmenseket pentametil-
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ciklopentasziloxánnal (D5H) toluol közös oldószerben. Ezután a D5H SiH-csoportjait vízzel 

katalizált oxidációval SiOH-csoportokká alakítják, amelyek azonnal polikondenzálnak PD5 

doménekké. A másik AKT hidrofil poli(etilén-glikol)-ból (PEG), poli(dimetilsziloxán)-ból 

(PDMS) és a keresztkötı, valamint erısítı anyag szerepe is betöltı poli(pentametil-

ciklopentasziloxán)-ból (PD5) épül fel [53]. Ennek a szintézise megegyezik az elızıével, 

annyi különbséggel, hogy itt α,ω-divinil-PDMS-t használnak. 

Scherble és munkatársainak sikerült szerves-szervetlen nanokompozitot létrehozniuk 

oly módon, hogy CdS nanoklasztereket építettek be PHEMA-l-PIB hidrofil fázisába [54]. A 

kotérhálót megduzzasztották kadmium-klorid oldatban, és utána kén-hidrogén gázzal 

telítették, melynek eredményeként képzıdött a hidrofil fázisban a CdS félvezetı nanoklaszter. 

A CdS klaszterek alakja hasonló azon kotérháló domének alakjához, amelyekben képzıdtek. 

Polimetakrilsavval (PMAA) képzett PMAA-l-PIB AKT-kat állítottak elı [42] az 

ismert módszerrel kerülı úton, azaz trimetilszilil-metakrilátból, mert a metakrilsav túl 

hidrofilnek bizonyult ahhoz, hogy a THF oldja. Ezen térhálókat reverzibilisen sikerült 

duzzasztani különbözı pH-kon. Gyógyszer kibocsátási kísérleteket végeztek teofillinnel. 

PMAA-l-PDMS térhálók szintézise szintén kerülı úton, TMSMAA-n keresztül történik. A 

metakrilát-bitelekelikus PDMS és a TMSMAA gyökös kopolimerizációjának kinetikáját in 

situ közép-infravörös spektroszkópiával vizsgálták [55]. A reakció során a PTMSMAA 

képzıdési sebességéhez képest öngyorsuló (autoacceleration) kinetikát tapasztaltak. 

Egy eltérı szintézisstratégiával is létrehoztak AKT-kat. Izocianát-bitelekelikus 

poli(etilén-glikol)t és hidroxi-bitelekelikus PIB-et polikondenzációs reakcióval szegmentált 

alternáló kotérhálókká alakítottak [56]. Ezek a kotérhálók ugyanúgy mutatták az amfifil 

tulajdonságot, mint a korábban ismert AKT-k. 

Patrickios és munkatársai modell amfifil hidrogélek széles családját állították elı 

csoportátviteli polimerizációval (GTP, group transfer polymerization) 

DMAEMA/MMA/EGDMA, és egyéb hidrofil/hidrofób komponensek kopolimerizációjával 

[57, 58], valamint RAFT (reversible addition-fragmentation chain transfer) polimerizációval 

[59]. A kontrollált polimerizációs technika által jól definiált, de igen változatos szerkezető, a 

hidrofil és/vagy hidrofób monomer egységeket lánc szegmensen belüli, vagy azok között 

blokkokban tartalmazó, valamint statisztikus és random térhálókat készítettek. 

Du Prez et al. α,ω-akrilát-telekelikus poli(1,3-dioxolán) (P(DXL)), illetve α,ω-akrilát-

telekelikus poli(etilén-oxid) (PEO) és vinil monomerek (metil-metakrilát, butil-akrilát, vagy 

metil-akrilát: MMA, BA vagy MA) termikus vagy UV-iniciálásos gyökös kopolimeri-

zációjával állítottak elı AKT-kat [19]. Termikus viselkedésüket dinamikus mechanikus 
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analízissel, amfifil tulajdonságukat pedig duzzasztással tanulmányozták. Amfifil szegmentált 

polimer kotérhálókat állítottak elı metil-metakrilát és α,ω-akrilát-telekelikus poli(2-metil-2-

oxazolin) és poli(2-etil-2-oxazolin) AIBN-nel iniciált szabadgyökös kopolimerizációjával 

[60]. 

Grainger és munkatársai micellás polimerizációval állítottak elı AKT-kat [61-63]. 

Rakova, Lagutina és kollégáik [64] metakrilát-bitelekelikus poli(etilén-oxid)-ból (PEO) és 

hidrofil hidroxi-etil-metakrilátból (HEMA), illetve hidrofób butil-metakrilátból (BMA) 

készítettek AKT-kat vizes, illetve vizes-alkoholos közegben K2S2O8-Na2S2O3 iniciátor 

rendszerrel. A HEMA hatására a térháló vízben való duzzaszthatósága kissé megnövekszik. 

Másik cikkükben [65] PEO-MAA kotérhálókról számolnak be. 

Rimmer és munkatársai különbözı, EGDMA-val keresztkötött polimetakrilátokból 

álló amfifil random terpolimer térhálókat készítettek [66]. Következı munkájukban [67] a 

hidrofil és hidrofób monomerek statisztikus kopolimerizációja helyett poli(n-butil-metakrilát-

blokk-(2,3-propándiol-1-metakrilát-stat-etándiol-metakrilát)) AKT-kat állítottak elı. Ezekben 

a kotérhálókban a poli(n-butil-metakrilát) hidrofób és az EGDMA kismolekulatömegő 

keresztkötık, a hidrofil polimer láncszegmenset pedig a poli(2,3-propándiol-1-metakrilát) 

alkotja. Dienofilt tartalmazó PEO és dién-funkcionalizált oligo(hexil-metakrilát) Diels-Alder 

lánckapcsolásával is állítottak elı AKT-kat [68]. 

Peng és munkatársai [69] az ismert módszerrel hidrofób, akrilát-bitelekelikus 

poli(tetrahidrofurán) és hidrofil N,N-dimetil-akrilamid kopolimerizációjával PDMAAm-l-

PTHF AKT-t állítottak elı. A kapott anyagokat vizsgálták elemanalízissel, DSC-vel, pásztázó 

elektronmikroszkóppal (SEM), és duzzasztották vízben, THF-ben és ciklohexánban. A 

duzzadás vízben egy nagyságrenddel nagyobb volt, mint a többi oldószerben. Egy következı 

publikációban PMAA-l-PTHF-rıl és PAA-l-PTHF-rıl számoltak be [70]. Állításuk szerint 

mindkét típusú kotérhálónak négy oldhatósági paramétere van, ezért nemcsak a hidrofil és a 

hidrofób szegmenseknek, hanem ezen két szegmensnek kombinált tulajdonságait is mutatják. 

Alsó kritikus oldhatósági hımérsékletet (LCST) mutató poli(N-izopropil-akrilamid)-l-PTHF 

AKT-kat is elıállítottak [71], melynek során az összetétellel nem változtatták az AIBN-

koncentrációt. Az összetételtıl lineáris duzzadási fok függést tapasztaltak ciklohexánban, 

vízben viszont nem mutatott a duzzadási fok összetétel függést. 

Hasonló eredményre vezet, mikor PIB fılánchoz kapcsolódó metakrilát csoportokat 

kopolimerizálnak HEMA-val [72]. Lutz és munkatársai 1,3-dioxolán makromonomer és 

MMA, St, BMA hidrofób, illetve HEMA hidrofil monomerekkel állítottak elı szintén a 

makromonomer módszerrel AKT-kat [73]. Mások hasonló módszert használtak PSt és PEO 



 11 

oldalláncokkal ellátott poli(propilén-oxid)ból álló AKT felépítésére [74], valamint sziloxán-

akrilát kopolimer térhálók elıállítására [75]. Ugyancsak makromonomer módszerrel állítottak 

elı mikrogyöngyöket [76], fluorofil-fázisú AKT-ket [77] és nano-fáziselkülönült AKT 

bevonatokat [78]. Matsumoto és munkatársai metakrilát-telekelikus oligo(propilén-glikol) és 

HEMA felhasználásával láncátadó merkaptán jelenlétében állítottak elı rövid hidrofil 

fılánccal és hosszú hidrofób keresztkötıvel rendelkezı AKT-ket [79, 80], és többek közt 

vizsgálták a duzzadási viselkedésüket tercier-butil-benzol és metanol különbözı arányú 

elegyeiben. 

Az amfifil kotérhálók egyéb elıállítási módszereihez tartoznak még a következık: 

makroiniciátor módszer [81], poli(benzil-éter)ek és PEO szegmensek kapcsolási reakciója 

[82], továbbá PEO/PDMS AKT-kat állítottak elı ko-hidroszililezés és azt követı 

keresztkötést eredményezı kondenzáció útján [83]. 

 

I. 4. 2. Az amfifil kotérhálók fáziselkülönült morfológiája 

 

Az amfifil kotérhálókat egymással nem elegyedı, de ugyanakkor kovalens kötésekkel 

összetartott polimer láncok építik fel, és ennek következtében majdnem minden esetben 

fáziselkülönült morfológiával rendelkeznek. A fáziselkülönülés meglétét többfajta kísérleti 

módszerrel támasztották már alá. A következıkben ezeket sorolom fel. 

 

 

I. 4. 2. 1. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) vizsgálatok 

 

Az AKT-k mindkét polimer összetevıjének az üvegesedési átmenete (Tg-je) külön-

külön jelenik meg a DSC görbén. Ez a tény, miszerint az AKT-k két üvegesedési átmenettel 

rendelkeznek egyértelmően arra utal, hogy a két polimer lánc, a hidrofil és a hidrofób, külön 

fázisban van jelen [20, 43, 44, 48, 49, 54, 67, 71, 77, 84-87]. Az elkülönülı üvegesedési 

átmenetek a három [50], és a nyolckarú [51] PIB makromonomerek esetén is megmaradnak. 

Az elıállított háromkomponenső kotérhálókban hovatovább mind a három komponensnek 

külön jelentkezik az üvegesedési, illetve olvadási átmenete, így ott három összeférhetetlen 

fázis alkot fáziselkülönült morfológiát a kotérhálón belül. A három fázis a hidrofil PEG, 

amelynek olvadási átmenetét lehet észlelni, az oxifil PD5 és a rugalmas PIB, illetve a másik 
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esetben a szintén oxifil PDMS, melyeknek Tg-je jól elkülönülten jelentkezik [52, 53]. Az elsı 

esetben, amikor PIB a harmadik alkotórész, a kotérhálóból készíthetı olyan membrán, 

amelynek "trifolytonos" csövecskéin át szimultán módon lehet megvalósítani víz, heptán és 

oxigén transzportját [52]. 

A PDMAAm-l-PIB és a PHEMA-l-PIB kotérhálók dinamikus mechanikai termikus 

analízisével (DMTA) megfigyelhetı volt, hogy növekvı PIB-tartalommal a hidrofil és a 

hidrofób komponensek Tg értékei egymás felé tolódnak el. DMTA-val a hidrofil fázis Tg-je 

fölött egy, a DSC-ben nem megjelenı folyadék-folyadék átmenetet lehetett észlelni [84]. 

 

I. 4. 2. 2. Duzzadási kísérletek 

 

Az amfifil kotérhálók amfifil tulajdonságát a duzzadási kísérletek mutatják meg. 

Ahhoz, hogy egy térháló amfifil tulajdonsággal bírjon, duzzadnia kell mind poláros, mind 

apoláros oldószerben. A poláros oldószerek közül a víz egyúttal besorolja a térhálót a 

hidrogélek családjába is. 

Megvizsgálták az 5000, illetve 10 000 g/mol molekulatömegő PIB-et magában foglaló 

PDMAEMA-l-PIB [43] duzzadási kinetikáját és egyensúlyi duzzadását vízben és n-heptánban 

szobahıfokon, ahol 48-64 %, illetve 49-71 % volt a kotérhálók PIB-tartalma, valamint a 

duzzadási viselkedését a 9500 g/mol molekulatömegő PIB-et magában foglaló PDMAAm-l-

PIB-nek [48] 31-76 % PIB-tartalommal és a PHEMA-l-PIB-nek [44] 38-75 % PIB-tarta-

lommal. Általános tapasztalat volt, hogy ezek a kotérhálók mindkét oldószerben duzzadnak, 

és minél nagyobb a kotérhálók PIB-tartalma, annál inkább duzzadnak n-heptánban, és annál 

kevésbé duzzadnak vízben. Egy pár szélsı összetételi esetben a duzzadás mértéke nagyon 

csekélynek bizonyult, így például a 76% PIB-et tartalmazó PDMAAm-l-PIB minta szinte nem 

is duzzadt 37 °C-os vízben, a 31 % PIB-tartalmú pedig csak kevéssé duzzadt n-heptánban. A 

PHEMA-l-PIB minták közül a 75 %-os kotérháló alig duzzadt 37 °C-os vízben, a 38 %-os 

pedig nem duzzadt n-heptánban. A tény, hogy bizonyos összetétel-tartományban víz és n-

heptán is [44, 48] képesek behatolni a felületrıl a kotérhálók közepéig, jelzi ezen összetétel-

tartományban a fázisok kölcsönös folytonosságát. 

Késıbb megállapították a következıket [88]: A PDMAAm-l-PIB és a PHEMA-l-PIB 

37 °C-on történı duzzasztása során vízben jól kivehetı duzzadási front jelentkezik, amelybıl 

valószínősíthetı, hogy polimer-relaxáció kontrollált a duzzadás. PDMAEMA- l-PIB esetében 

nem látszik duzzadási front, így ott valószínőleg a relatíve kis Tg és a nagy hidrofilicitás miatt 
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diffúzió-kontrollált a duzzadás. Az utóbbi esetében a duzzadás sebessége, az egyensúly 

elérése jóval tovább tart, mint a többinél, az elsınél kb. 20 óra, a másodiknál 60 óra, a 

PDMAEMA-l-PIB kotérhálók esetében pedig 80 óra. Az egyensúlyi duzzadási értékek 

nagyságának viszonya: PDMAEMA ~ PDMAAm >> PHEMA. A duzzadás sebessége csak 

kis mértékben függ a PIB molekulatömegétıl, vagyis a keresztkötési sőrőségtıl. 

PSEMA-l-PIB duzzadását vizsgálták n-heptánban, vízben, és vizes pufferekben pH = 

0, 2, 7, és 12 mellett [20]. Az ionerısséget állandónak tartották: I = 0,10. A különbözı pH-

kon a duzzasztást úgy végezték, hogy elıször vízben duzzasztották meg a kotérhálókat az 

egyensúly eléréséig, majd áttették a 2-es pH-jú oldatba, ott egyensúlyig duzzasztották, majd 

áthelyezték 12-es pH-jú oldatba. Ezt a ciklust megismételték kétszer, és mérték a duzzadási 

fokot. A duzzadás – zsugorodás teljes mértékben reverzibilisnek bizonyult, mindkettı 

sebessége nagyjából azonos volt. A szerzık szerint a pH változtatására a kotérhálóban lévı 

SO3H-csoportok deprotonálódása, illetve protonálódása megy végbe. A duzzadás, illetve 

zsugorodás sebességét véleményük szerint az határozza meg, hogy mekkora az ioncsere 

sebessége, és mekkora a szulfonsav-csoportok disszociációjának, illetve protonálódásának 

sebessége. A duzzadás mértéke pedig a szulfonát – szulfonsav egyensúly állapotától függ, 

amelyet jól mutat, hogy pH=0-s oldatban nagyobb mértékben duzzadtak meg, mint pH=2-

esben. Összehasonlították a duzzasztást vízben és pH=7-es pufferolt közegben. A 7-es 

pufferben a duzzadás sebessége nagyobb, míg mértéke kisebb, mint a pufferolatlan vízben. A 

PSEMA nagyfokú hidrofilitásának a következménye, hogy jóval nagyobb mértékben duzzad 

vízben, mint heptánban. A diffúzió kinetikája minden esetben anomálisnak adódott a kezdeti 

duzzadási sebességek alapján számolva. Meg kell jegyezzük, hogy a szerzık nem vették 

figyelembe a poli(etil-szulfonát) pK értékét és polielektrolit jellegét eredményeik 

értelmezésénél.  

A PDMAEMA- l-PIB duzzadási tulajdonságait vizsgálva [49] kiderült, hogy pH=7-nél 

a kvaternizált és kvaternizálatlan minták duzzadási tulajdonságai hasonlóak, de a kvaternizált 

és a nem kvaternizált kotérhálók igen különféleképpen reagálnak a pH változtatására. A 

kvaternizálatlan térhálók pH=7 alatt protonálódnak, megnı a duzzadási fokuk, pH=7 felett 

kevésbé duzzadnak, mert a tercier amin-csoport nem ionizálódik ebben a tartományban. A 

kvaternizálatlan kotérhálók duzzadási foka alig változik a pH változására. A duzzadásnak 

maximuma van pH=7 körül, alatta és felette csökken a mértéke, de ezt az ionerısség 

növekedésének köszönhetıen teszi, ugyanis az ionerısséget nem állították be állandó értékre. 

A nagyobb ionerısség a töltés nagyobb mértékő árnyékolását okozza a PDMAEMA 

szegmensekben, és így a szomszédos ionizált csoportok ionos taszítása csökkentésének 
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köszönhetıen, csökken a polimer lánc kiterjedése is. Heptánban is igencsak különbözik a 

kvaternizált és a kvaternizálatlan kotérhálók duzzadása. Nagyobb PIB-tartalom mellett 

nagyobb a duzzadási fok n-heptánban, az egyensúly beállásának ideje kb. 24 óra. A 

kvaternizált kotérhálók relatíve alig duzzadnak, és azt is csak nagyságrendekkel lassabban. 

Hazai kutatók pozitronannihilációs méréseket is végeztek PDMAEMA-l-PIB 

kotérhálók duzzadásának vizsgálatára [89]. Ennek a tanulmánynak kettıs jelentısége is van. 

Egyrészt ez volt az elsı olyan viszgálatsorozat a pozitron annihilációs spektroszkópia terén, 

melynek során ezt a módszert egy polimer térháló duzzadásának tanulmányozására 

alkalmazzák. Másrészt pedig a kapott eredmények egészen új következtetésekhez vezettek a 

polimer kotérhálók szabad térfogatának szerkezetét és duzzadásának lefolyását illetıen. 

Kiderült, hogy a vizsgált kotérhálók összefüggı csatornás szabad térfogattal rendelkeznek, 

továbbá a hidrofil DMAEMA monomer egységek 1:1 arányú hidrogénhídas szerkezetet 

képeznek a vízmolekulákkal a duzzadási folyamat kezdeti szakaszában [89]. 

 

I. 4. 2. 3. Felületi tulajdonságok és morfológia 

 

Egyrészt az AKT-k tulajdonságainak megismerése, másrészt pedig alkalmazási lehetı-

ségeik szempontjából is jelentıs felületi sajátosságaik és morfológiájuk felderítése. Ebben a 

fejezetben a következı mérési módszerekkel szerzett ismeretekrıl számolok be: dinamikus 

kontaktszög mérések (DCA), röntgen-fotoelektron spektroszkópia (X-ray photoelectron 

spectroscopy, XPS), valamint: pásztázó elektron mikroszkópia (transmission electron 

microscopy, TEM), atomi erımikroszkópia (atomic force microscopy, AFM), kisszögő 

röntgenszórás (small-angle X-ray scattering, SAXS) és kisszögő neutronszórás (small-angle 

neutron scattering, SANS). 

Dinamikus kontaktszög méréssel jellemezték a PHEMA-l-PIB (H-kotérháló) és 

PDMAAm-l-PIB (A-kotérháló) kotérhálók poláris/nempoláris felületi jellemzıit, és ezt 

korrelálták a 125I radioimmunassay-vel meghatározott protein adszorpcióval, illetve a 

vérmonocita adhézióval [90]. Amennyiben a poláris/nempoláris arány (IP/WA
d, vagyis 

pontosabban a szilárd-folyadék adhéziós munka diszperzív és poláris tagja) IP/WA
d <1, vagy 

IP/WA
d >1, akkor az irreverzibilis proteinadszorpció lecsökken [91]. Ha viszont a 

poláris/nempoláris erık ki vannak egyensúlyozva, akkor a proteinadszorpció maximális. 

Kiszámították a szilárd-folyadék adhéziós munkát, és annak diszperzív és poláris tagját, 

IP/WA
d-t. Érdekes módon ez az arány a relatíve kevésbé hidrofil H-kotérhálónál a nagyobb, 
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mint a megfelelı, egyezı összetételő A-kotérhálóknál. Ezek az értékek egy kivételtıl 

eltekintve 1 alatt maradnak. 

A kontaktszögeket száraz és nedves kotérhálók esetében is meghatározták [90]. A 

megfigyelt jelentıs kontaktszög hiszterézist úgy magyarázták, hogy apoláros környezetben, 

azaz esetünkben levegın a hidrofób PIB szegmensek és a PHEMA láncának apoláros részei 

(CH3-csoport) dominálnak a felszín közelében, míg poláros (vizes) környezetben a poláros –

CH2CH2OH-csoportok. A keresztkötött PIB esetében a PIB csak egy kis haladó kontaktszög 

csökkenést mutat, miután vízbe merítjük a kotérhálót, mivel itt csak a láncvégi észter-csoport 

tud a felszín közelébe helyezkedni. 

A felületi szerkezetet PHEMA-l-PIB és PDMAAm-l-PIB AKT-n vizsgálták XPS (X-

ray photoelectron spectroscopy), AFM (atomic force microscopy) és DCA (dynamic contact 

angle) mérések segítségével [92]. XPS-el meghatározták a szén és az oxigén mélységi 

koncentrációprofilját a minta felületén kb. 20-100 Å mélységben. A koncentrációprofilból és 

a térhálóösszetételbıl következtettek az AKT-k felületén lévı és az anyag belsejében lévı 

hidrofil, illetve hidrofób szegmensek arányára. Vizsgálták a minta atomi összetételének a 

vertikális eloszlását is az analizálólencse tengelyére merıleges tengely mentén történı 

elforgatásával. Minden összetétel esetében a felületen a PIB szegmensek voltak jelentıs 

túlsúlyban. 

Általánosan elfogadott, hogy minél simább a felület, annál kevésbé trombogén. AFM 

felvételekbıl kiderült, hogy a 4300-as molekulatömegő PIB-et tartalmazó PDMAAm-l-PIB 

AKT-knak a felülete 50 %-os összetétel alatt majdnem tökéletesen sima, és felette is kielégítı 

[92]. A PHEMA-l-PIB kotérhálók felszíne viszonylag kevésbé sima, legalábbis a 64 % PIB-et 

tartalmazó kotérháló esetében körülbelül 64 nm-es mélységő lyukak láthatóak, a 85 %-osnál 

pedig igen sok és nagy mérető hézag figyelhetı meg. Mindezek a felületi morfológiák 

azonban – legalábbis részben – létrejöhettek a kotérháló feldolgozása, például extrakció, 

oldószer elpárologtatás, vákuumszárítás során is. A legsimább felülete az 50 %-os PHEMA-l-

PIB AKT-nak van, mégis nem lehet egyértelmően kijelenteni, hogy ennek lenne a legnagyobb 

a biokompatibilitása. A biokompatibilitás igen összetett dolog, és még máig sincs egészen 

tisztázva, hogy mely tényezıktıl pontosan hogyan függ. A kapott eredmények azonban arra 

utalnak, hogy a fenti AKT-nál tapasztalt kismértékő protein adszorpció és sejtadhézió 

valószínőleg a sima felületnek köszönhetı [90]. 

A dinamikus kontaktszög mérések szerint mind a haladó, mind a hátráló peremszögek 

nınek a kotérhálók PIB-tartalmának növekedésével. Ez a tapasztalat jól egyezik a kotérháló 

növekvı hidrofób természetével. A hosszabb PIB láncokból felépülı kotérhálók haladó 
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peremszögei nagyobbak, melyet úgy magyaráznak, hogy a hosszabb PIB láncnak nagyobb a 

hálómérete (mesh size), és ezért nagyobb a lehetısége a mozgékony, kis felületi energiájú PIB 

doménnek, hogy a megnövekedett doménszegregálódás révén a kisebb energiájú állapotot 

vegye fel, a felületi szabadenergiát csökkentve kihúzódjék a levegıvel, mint apoláros 

közeggel érintkezı felületre. A száraz minták haladó kontaktszöge jelentısen nagyobb a 

nedvesénél, ami szintén felületi átrendezıdésre enged következtetni. Ez egyúttal az XPS 

mérések eredményeit is alátámasztja. A PHEMA tartalmú kotérhálók kontaktszögei kisebbek 

a PDMAAm tartalmúakénál, vagyis azok hidrofilebbek. A nagy kontaktszög-hiszterézis oka a 

környezettel (levegıvel, vízzel, heptánnal) való érintkezéstıl és a felület heterogenitásának 

változásától gyorsan átrendezıdı felületben keresendı. A kisebb hátráló peremszögértékek 

pedig a poliakrilát domének nagyobb felületi szabadenergiáját tükrözik. A kontaktszög adatok 

arra engednek következtetni, hogy az AKT-k felülete rendkívül mozgékony, különösen a 

száraz felület tud könnyen átrendezıdni, ha víz éri. Képesek különbözı környezetben felvenni 

olyan különbözı felületi konformációkat, amely által az érintkezı felületek a legkisebb 

szabadenergiájú állapotot vehetik fel. Az XPS és a DCA mérések eredményei jól egyeznek 

egymással. 

PDMAEMA-l-PIB esetében a D-10-48-as mintáról készült TEM-felvétel finom szer-

kezető morfológiát mutat, melyen a mikroszerkezet kölcsönösen folytonos, a domének 

egyenletesen vannak diszpergálva néhány nanométeres, vagy annál kisebb méret-

tartományban. A kvaternizált minta esetében a szerkezet kevésbé jól kivehetı [49]. Kisszögő 

röntgenszórási vizsgálat (SAXS) azt mutatta a PDMAAm-l-PIB és a PHEMA-l-PIB 

kotérhálókról, hogy a domének közti átlagos távolságok csökkentek a PIB-tartalom 

növekedtével [84]. 

Az 53 %-os PHEMA-l-PIB AKT-ban kölcsönösen folytonos nanofázisban elkülönült 

szerkezetet találtak, míg a 64 %-os kotérhálóban diszpergált PHEMA fázisok is megfigyel-

hetıek voltak [54]. A PHEMA fázisok közti távolság a SAXS (small-angle X-ray scattering) 

mérések és a TEM felvételek alapján 17 nm, a 64 %-os kotérhálóban pedig a PHEMA fázisok 

mérete 9 nm-nek adódott. A CdS-sel töltött, száraz kotérhálók fázismérete ugyanakkor 15 nm-

re nıtt, ami azt mutatja, hogy a CdS nanokristályok duzzadt állapotban töltik meg a PHEMA 

fázist. Mindezt TEM felvételek is alátámasztották [54]. 

Poli(etil-akrilát)tal képzett PEtA-l-PIB kétkomponenső kotérhálók esetén XPS méré-

sekkel nem találtak semmi különbséget a felszíni és az anyag belseje közti összetételben. Elsı 

ízben végeztek ezekkel az anyagokkal SANS (small-angle neutron scattering) vizsgálatokat is 
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[93]. Ezek a mérések is megerısítették a kotérhálók nanoméret tartományba esı fáziselkülö-

nült morfológiáját. 

Goethals és munkatársai [60] a metil-metakrilát és poli(2-metil-2-oxazolin), illetve 

poli(2-etil-2-oxazolin)-ból álló amfifil kotérhálókkal végzett DSC és DMTA mérései az 

összetételnek, a poli(2-alkil-2-oxazolin) molekulatömegének és a polimerizáció körülménye-

inek a hatását tanulmányozták a kotérhálók morfológiájára. Arra a következtetésre jutottak, 

hogy az összetevık összeférhetısége jobb a kotérhálókban, mint azonos összetételő, 

kémiailag egymáshoz nem kötött polimer láncokból álló blendekben. Ezt a kompatibilitást 

még növeli, ha UV-vel iniciált kopolimerizációval állítják elı e kotérhálókat. Egy másik 

publikációban azt a tapasztalatot írják le, hogy poli(dioxolán) (P(DXL))/poli(metil-metakrilát) 

kotérhálókban a hasonló blendekkel szemben kényszerő kompatibilitás alakul ki. Míg a 

blendekben a P(DXL) polimer lánc képes kristályosodni, addíg a kotérhálókban, azok 

morfológiájából adódóan a kristályosodás gátolva van [94]. 

 

I. 4. 2. 4. Biokompatibilitás 

 

Egy anyag biokompatibilitása igen összetett kérdés. Az AKT-k biokompatibilitását 

elsısorban a közeghez, környezethez való polaritásbeli hasonulásának képessége biztosítja, 

melyrıl az elızı, I. 4. 2. 3. fejezetben esett szó. A biokompatibilitáshoz nem elegendı, hogy 

ne lökje ki a szervezet, melybe természetes, vagy mővi úton bekerül. Sokan vizsgálták az 

AKT-k biokompatibilitását a legkülönbözıbb módszerekkel és metodikával. A legalapvetıbb 

talán a fehérje és a vérlemezke letapadás vizsgálata. Ezek közül csak néhányat említek itt 

meg. 

A PDMAEMA- l-PIB AKT-kat, 53-58 %-os összetételi tartományban beültették pat-

kányok hátába és hasi részébe (in vivo), ahol kiváló biokompatibilitást és biostabilitást 

mutattak. Ezen az összetételi tartományon kívül viszont ezek a kotérhálók már nem voltak 

biokompatibilisek [95]. 

Megvizsgálták különbözı emberi fehérjék letapadását 100 %, illetve 1 % vérplaz-

mából [90]. A referencia üveg, polietilén, illetve PDMS volt. Jelentıs adszorpció csökkenést 

tapasztaltak fibrinogén és Hageman faktor esetében, a többi fehérje különbözı tendenciát 

mutatott. Azt a következtetést vonták le vizsgálataikból, hogy ezek a kotérhálók csökkenthetik 

a trombózist a referenciaanyagokhoz képest. Ezen kotérhálókon a vizsgálatok szerint az 



 18 

emberi monocita adhéziója is kisebb mértékő. Mindez a tanulmányozott amfifil kotérhálók 

biokompatibilitását mutatja. 

Igen nagy jelentıségőek azok a megfelelı mechanikai tulajdonságokkal is rendelkezı 

membránok, amelyek PDMAAm-l-PIB-bıl, illetve PDMAEMA-l-PIB-bıl épülnek fel, mert 

ezeknek szelektáló féligáteresztı tulajdonságuk van. A glükóz (Mn=180 Da) és az inzulin 

(Mn=5733 Da) könnyedén és gyorsan átdiffundálnak rajtuk, míg immunoglobulinok, pl. az 

albumin (Mn = kb. 60000 Da) számára átjárhatatlanok. Ezeknek a membránoknak tehát a 

kizárási tartománya körülbelül 6-60 kDa körül van [96, 97]. Megvalósították a PDMAAm-l-

PIB AKT szintézisét rotációs berendezésben, melynek során különbözı pórusmérető csıvázas 

amfifil membránokat nyertek. Az így kapott immunoizolációs membránokon az inzulin át tud 

diffundálni, de a szérum albumin és más nagy fehérjemolekulák, mint például az 

immunoglobulin már nem. A membránok pórusméretét ismert molekulatömegő fehérje 

markerek segítségével határozták meg, és meghatározták azt a tartományt is, amely megfelelı 

a nem kívánt molekulatömegek kizárására [98, 99]. A vizsgált PDMAEMA-l-PIB, PHEMA-l-

PIB és PDMAAm-l-PIB AKT-k közül az utóbbi mutatta a legkisebb trombogenicitást és 

jelentısen kisebb vérlemezke adhéziót az idáig használt, vérrel kontaktust tartó legjobbnak 

minısített bioanyaghoz, pl. a PVC-hez képest [100]. Ismereteink szerint a napjainkban folyó 

kutatások jelenleg azt célozzák, hogy a vér glükóz-szintjét érzékelje ez az élı szövetbe 

beültetendı, mővi módon az AKT immunoizolációs membránjának belsejébe épített 

hasnyálmirigyet tartalmazó eszköz, és ennek megfelelı inzulin-termeléssel válaszoljon. 

 

I. 4. 3. Mechanikai tulajdonságok 

 

Megvizsgálták a PDMAEMA-l-PIB, illetve ennek kvaternizált változatának Shore “A” 

keménységét. Az eredeti kotérhálók keménysége a PIB-tartalommal csökken, a kvaternizálté 

mindvégig keményebb marad [49]. 

A PDMAAm-l-PIB és a PHEMA-l-PIB kotérhálók szakítószilárdsága duzzadásra 

jelentısen csökken, és a csökkenés vízben jelentısebb, mint heptánban. A megnyújthatóság 

vízben duzzasztva növekedett, noha a változás nem volt konzekvens heptánban. A száraz 

kotérhálók keménysége csökkent a PIB-tartalom emelkedésével, míg a nedves kotérhálóké a 

85 % PIB-et tartalmazó száraz kotérhálóéhoz volt hasonló [84]. 
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I. 4. 4. Gyógyszerhatóanyag-kibocsátás 

 

Az AKT-k vízben való duzzadási képességük következtében alkalmazást nyerhetnek 

mint szabályozott gyógyszerkibocsátó mátrixok a következı módon. A hatóanyag (inzulin 

vagy pl. teofillin) telített vizes oldatában duzzasztják meg a kotérhálókat a teljes telítettség 

eléréséig, majd az AKT-t alkotó polimer láncok Tg-je feletti hımérsékleten vákuumban 

megszárítják. Az AKT-kbe így bevitt hatóanyag kibocsátási vizsgálatát szobahıfokon, vagy 

testhımérsékleten végezték el desztillált vízben, mely során idıben hosszan elnyúló 

hatóanyag-leadást figyeltek meg [44, 48]. 

A gyógyszerhatóanyag-kibocsátás sebességének és módjának meghatározását 

ugyanazzal az egyenlettel végezhetjük, mint a diffúzióét: Mt/M∞=k·tn, ahol Mt a t idınél 

kibocsátott hatóanyag mennyisége, M∞ a térhálóba töltött anyag mennyisége, k a kontrollált 

hatóanyag-kibocsátás vizsgálatára készített berendezés szerkezeti és geometriai jellemzıit 

magába foglaló állandó, n a hatóanyag-kibocsátás mechanizmusára jellemzı kibocsátási 

tényezı [88]. Az egyenletbıl az n értékeket a lineáris log(Mt/M∞) versus log t görbékbıl 

kapjuk. Ha a diffúzió tisztán a Fick-törvény szerinti, akkor n=0,5. Ekkor a hatóanyag, illetve 

az oldószer beáramlásához képest a polimer relaxációja elég gyors, így a sebességet az elıbbi, 

vagyis a diffúzió határozza meg. Ha n=1, akkor a polimer relaxációja lassabb, mint a 

hatóanyag, illetve az oldószer beáramlásának a sebessége, ekkor nulladrendő a kinetika, és a 

hatóanyag-leadást a polimer relaxációja szabályozza. Ezt az esetet más néven “Case II 

transport”-nak hívják. Ha 0,5<n<1, akkor a diffúzió anomális, és a polimer relaxációja, 

valamint a diffúzió sebessége összemérhetıek. 

Teofillin hatóanyag-kibocsátást vizsgáltak PDMAEMA-, PDMAAm-, és PHEMA-l-

PIB AKT-kkel (Mn = 4000 g/mol) 37 °C-on vízben, állandó átfolyós kamrában [88]. A 

kotérhálók hatóanyag feltöltését %-ban fejezték ki, és ennek nagysága attól függ, hogy 

mennyire duzzad az adott kotérháló vízben. A teofillin kibocsátás kinetikája igen eltérı volt a 

különbözı minıségő és összetételő kotérhálókból. A PHEMA-l-PIB kotérhálók kivételével a 

hatóanyag kibocsátás ideje a PIB-tartalommal egyre nıtt. Ezt a tapasztalatot a duzzadt 

kotérhálóban lévı polimer frakció (wp) segítségével és azzal a megfigyeléssel magyarázzák, 

miszerint a kotérhálóban a víz diffúziós koefficiense logaritmikusan csökken a térháló 

víztartalmával. Ezzel az is világossá válik, hogy miért lassabb az oldószer-kibocsátás a 

rövidebb PIB láncszegmenseket (Mn = 4000 g/mol) tartalmazó kotérhálókban a hosszabb 

szegmenseket (Mn = 9500 g/mol) tartalmazókéhoz képest. Kivételnek látszik a PHEMA-l-PIB 

esete, ahol a PIB-tartalommal a gyógyszerkibocsátás sebessége jelentısen növekszik. A 
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vizsgálatokat végzı szerzık szerint azonban a PIB lánchossz hatása azért nem tud 

érvényesülni, mert az egyensúlyi duzzadási fok kisebb, azaz kisebb a kotérháló víztartalma, 

vagyis nagyobb a kotérhálók polimer frakciója (wp), és az egyes kotérhálók közti víztartalom-

különbség nem nagyon változtatja meg a diffúziós koefficienseket. Feltételezik, hogy a 

kibocsátás sebességét inkább befolyásolja, hogy a kotérhálókba bevitt hatóanyag mennyisége 

egyre csökken a PIB-tartalommal. 

A PDMAEMA- l-PIB AKT-k n értékei igen közel estek 0,5-höz, jelezvén, hogy közel 

Fick szerinti diffúzióval zajlik a gyógyszerkibocsátás. A PDMAEMA alacsony Tg-je (-6 –  

-7 °C) és nagy hidrofilicitása alapján gyors polimer relaxációt várhatunk, így a sebesség-

meghatározó a diffúzió lesz. A PDMAAm-l-PIB kotérhálóknál n értékei 0,74-0,83 közé estek, 

vagyis a diffúzió anomális, a polimer relaxáció és a diffúzió sebességei összemérhetıek. 

Kivételt képez az A-9,5-31-es összetételő, amely Fick szerintihez közeli diffúziót mutatott. A 

PHEMA-l-PIB AKT-k n értékeire igen különbözı számok adódtak (0,52-0,74), melyet már 

nem tudtak értelmezni. Összességében tehát elmondható, hogy az AKT-kbıl történı 

gyógyszerkibocsátás sebessége és kinetikai viselkedése függ a felépítı anyagok minıségétıl, 

a hidrofób komponens molekulatömegétıl és a keresztkötési sőrőségtıl. 

Grainger és munkatársai különféle AKT-kkel gyógyszer kibocsátási vizsgálatokat is 

végeztek, melynek legfıbb tanulsága az volt, hogy ha in situ töltötték fel a kotérhálót 

gyógyszermolekulákkal polimerizáció közben, akkor jóval hosszabb ideig lineáris volt a 

gyógyszerkibocsátás menete az idı függvényében [61, 62]. 

 

I. 4. 5. Az amfifil kotérhálókon alapuló kontaktlencsék 

 

Az irodalomban számos cikk és szabadalom foglalkozik polisziloxán tartalmú hidro-

géleknek kontaktlencsékben történı felhasználásával [101]. A legtöbb publikációt a Bausch & 

Lomb amerikai kontaktlencse gyártó cég jegyzi. Szintén kiemelkedıen fontos e tekintetben a 

CIBA Vision cég tevékenysége is. 

A kontaktlencsék felhasználása során alapvetı szempont a szem környezetével való 

biokompatibilitás, különösen a lipidek letapadásának a meggátlása. Másik alapvetı szempont, 

hogy a levegı oxigénje számára a kontaktlencse átjárható legyen, ugyanis enélkül szaruhártya 

ödémát okozhat. A szem az anyagcseréjéhez szükséges oxigén jelentıs részét inkább a 

levegıbıl veszi fel, mint a vérereken keresztül, mert a szaruhártya vázából hiányoznak a 

vérerek [41, 102]. Egyéb követelmények még az optikai átlátszóság, a kémiai és hıstabilitás, 
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a kontaktlencsét viselı kényelme szempontjából a kis rugalmassági (Young) modulus és a 

nagy szakítószilárdság a tartósság biztosítására a használat során [102]. A gyártás szempont-

jából fontos, hogy tömbpolimerizációval elıállítható legyen, és feldolgozható legyen hagyo-

mányos eljárásokkal. 

A hosszú ideig viselhetı kontaktlencsék (extended-wear contact lens) oxigén 

permeabilitásának szükséges mértékérıl nincs egységesen kialakult vélemény. Sok gyakorló 

orvos szerint azonban egy 0,1 mm vastag lencse 100 barrer ((cm3O2(STP)cm)(sec-1cm-

2mmHg-1)) oxigénáteresztı képességgel kell rendelkezzen, hogy felhasználható legyen [80]. 

Az egyik mód ilyen lencsék létrehozására a nagy víztartalmú hidrogélek kifejlesztése, a másik 

a szilikon-bázisú nagy oxigénáteresztı képességő hidrogélek létrehozása. A PDMS ideális 

ebbıl a szempontból, mert biokompatibilis, kis rugalmassági modulusa van, optikailag 

átlátszó, és nagyfokú oxigénáteresztı képességgel rendelkezik. Az oxigénáteresztı képessége 

50-szerese a PHEMA-énak, és 15-szöröse a nagy víztartalmú hidrogélekének. Ahhoz viszont 

túl hidrofób, hogy a szemet borító könnyréteg kellıképpen nedvesíthesse. Ebben a szemlencse 

nem érezné jól magát, és igen súlyosan hozzá is tapadna. Az erre a célra kifejlesztett amfifil 

kotérhálók képesek egyszerre biztosítani az oxigén átjárhatóságot és ezzel együtt kellıképpen 

nedvesednek is. 

Künzler és munkatársai [103] kutatásaik során metakrilát-végcsoportokkal és fluorral 

szubsztituált oldalcsoportokkal rendelkezı polisziloxánt és fluorozott metakrilátokat 

kopolimerizálva átlátszó, oxigénáteresztı, kis víztartalmú (< 1%) és kis lipid affinitással 

rendelkezı anyagokat kaptak. A fluorral szubsztituált oldalcsoportok és a fluoro-metakrilátok 

koncentrációjának növelése a kopolimerben drámaian csökkentette a lipid felvételt. 

Kimutatták továbbá, hogy amennyiben olyan polisziloxánt kopolimerizálnak nagy 

koncentrációban jelenlévı hidrofil monomerekkel, amelyben a fluorral szubsztituált 

oldalcsoport utolsó szénatomján egy hidrogén is van, vagyis, ha az oldallánc végén -CF2-H 

csoport található, akkor átlátszó, nagy oxigénáteresztı képességő hidrogéleket lehet kapni 

közös oldószer használata nélkül [104]. Egy teljesen fluoro-szubsztituált metakrilát-

bitelekelikus poli(dimetilsziloxán) vagy egy funkcionalizálatlan poli(dimetilsziloxán) 

kopolimerizálása olyan hidrofil monomerekkel, mint például az N,N-dimetil-akrilamid 

(DMAAm) és az N-vinil-pirrolidon (NVP) fáziselkülönült anyagokhoz vezet. Egyszóval a -

CF2-H csoport jelenléte megnöveli az oldhatóságot a hidrofil monomerekben. A metakrilát-

bitelekelikus PDMS-bázisú hidrogéleknek csak az a korlátjuk, hogy viszonylag nagy a 

rugalmassági modulusuk, és így kényelmetlen a viseletük. Újabban különbözı metakriláttal 

funkcionalizált, -(CF2)x-H oldallánc-végcsoportos fluoro-sziloxi-szilán-bázisú monomert 
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fejlesztettek ki, melyeket hidrofil monomerekkel, mint például N,N-dimetil-akrilamiddal 

kopolimerizálva már kis rugalmassági modulusú, oxigénáteresztı hidrogéleket kaptak. 

Az effajta kontakt lencséknek az irodalomban állandóan visszatérı alapelemei a 

fluoro-, vagy/és etilén-glikol-, dietilén-glikol-propil-metil-éter-, vagy valamely más, glikol-

csoportot tartalmazó szililezett csoporttal [104] szubsztituált polisziloxán lánc, amelynek 

reaktív metakrilát végcsoportjai vannak, és az ezzel kopolimerizált trisz(trimetilsziloxi)-szilil-

propil-metakrilát (TRIS), valamint ennek különféle hidrofilebbé tett származékai [103] (I-3. 

ábra), illetve a HEMA és az NVP hidrofil monomerek. Az effajta, láncban szubsztituált 

polisziloxánból, és egyéb, 2-3-4 sziloxán egységet tartalmazó monomerbıl (elsısorban a 

TRIS-bıl és származékaiból) felépülı hidrogélek rendkívül nagyfokú oxigénáteresztı 

képességét valószínőleg úgy lehet megmagyarázni, hogy a sziloxán egységek összeren-

dezıdve kis csatornákat alkotnak az anyagon keresztül, és ezek biztosítják az oxigén 

nagymértékő diffúzióját. 

Lai volt az egyik azok közül, akik létrehoztak olyan uretán-sziloxán kopolimereken 

alapuló hidrogéleket, melyekbıl kontaktlencsét lehet készíteni [103, 105]. Metakrilát 

végcsoportokkal ellátott, jól definiált kemény és lágy szegmenseket tartalmazó prepolimert 

állított elı egy kétlépéses szintézissel. Az elsı lépés a kemény szegmens elıállítása volt 

különbözı diolok és diizocianátok (fıleg izoforon-diizocianát) reakciójával 1:2 arányban, 

amely által egy izocianát-bitelekelikus kemény szegmenst kaptak. Az izocianát-végő kemény 

szegmenst aztán reagáltatták (ismét 2:1 arányban) hidroxi-propil-végcsoporttal rendelkezı 

polisziloxánnal, és így kapták az izocianát-bitelekelikus uretán-sziloxán-uretán prepolimert. A 

szintézis vége pedig ennek az izocianát-bitelekelikus prepolimernek a két végére a HEMA 

rákötése. Így metakrilát-végcsoportokkal rendelkezı uretán-sziloxán-uretán prepolimerhez 

jutottak (I-4. ábra). Ebbıl azután különbözı hidrofil monomerekkel, mint például HEMA-val 

és DMAAm-mel öntöttek filmet. Különbözı, széles skálán mozgó víztartalmú és 

oxigénáteresztı-képességő anyagokat kaptak. Ezen anyagok mechanikai tulajdonságai 

könnyen beállíthatók a sziloxán lánchosszának változtatásával, a kemény szegmens 

összetételének változtatásával, és más monomerekkel, mint például a TRIS-szel való 

kopolimerizáció segítségével. A legtöbb esetben átlátszó hidrogéleket lehet kapni közös 

oldószer használata nélkül, így igazolva, hogy az uretán blokk beágyazásával növelni lehet az 

összetevık kompatibilitását. 
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I. 5. Az amfifil kotérhálók felhasználási területei 

 

Az AKT-k speciális tulajdonságaiknak megfelelıen igen változatos területen találtak 

már eddig is felhasználásra. A legfontosabb ezek közül a kontaktlencsék, de számos ötlet van 

már a kipróbálás fázisában, illetve rengeteg új lehetıséget rejtenek magukba. Mindezekbıl az 

eddigiekben is bemutattam már néhányat, itt röviden felsorolok még másokat is. 

Metakrilát-telekelikus poli(ε-kaprolakton), vagy poli(D,L)-laktid HEMA-val alkotott 

AKT-ját vizsgálták kontrollált gyógyszerkibocsátó mátrixként [106]. Nem nedvesedı felületet 

lehet létrehozni metakrilát-telekelikus, perfluoropoliétert tartalmazó makromonomer és 

biszfenol-A-bisz(etil-akrilát)-éter térhálósításával [107]. PMAA-l-PIB AKT-k intelligens, pH-

függı duzzadási viselkedést mutatnak, mely alkalmassá teheti ezeket az anyagokat valamely 

gyógyszer hatóanyagnak a gyomorban való kioldásának a meggátlására, és a bélben történı 

leadására. PDMAEMA-l-PIB AKT-k hımérséklet- és összetétel-függı fényáteresztıképes-

séget mutatnak [108]. Enzimes biokatalízist valósít meg egy kiváló ötlet szerint a PHEA-l-

PDMS AKT hidrofil fázisába csapdázott enzim, melyhez a reaktánsok a hidrofób fázison át 

jutnak el, és a termékek is ugyanott távoznak [109]. Kovalensen üvegfelülethez kötött PHEA-

ko-PAA-l-PDMS vízben különleges antimikrobiális viselkedést mutat, ugyanis csak a 

felülettel való találkozás a hatásos [110]. 

LCST-t mutatnak a poli(etilén-oxid) és HEMA, HPA (2-hidroxipropil-akrilát) és 

MMA-ból készült AKT-k [111]. Injektálható, biológiailag lebomló poli(propilén-fumarát)ot 

és PEO-ot tartalmazó AKT-kat is elıállítottak [112]. PEO-t és egy sziloxán-származékot 

tartalmazó AKT-bıl készítettek szilárd polimer elektrolitot [113, 114]. Hiperelágazásos 

fluoro-polimer és PEO összekötésébıl származó, fluorofil fázisú, potenciálisan eltömıdés-

gátló AKT bevonatot hoztak létre [115]. Sejtosztódást segítı AKT-ket is próbáltak létrehozni 

[67]. 
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I. 6. A ciklosziloxánok győrőfelnyílásos polimerizációja 

 

I. 6. 1. Bevezetés 

 

A nagyobb molekulatömegő polisziloxánokat ciklosziloxánok (elsısorban 

ciklotetrasziloxán és ciklotrisziloxán) anionos vagy kationos győrőfelnyílásos polimerizáció-

jával lehet elıállítani. Úgy az anionos, mint a kationos polimerizációnak gyakran “élı” jellege 

van, vagyis szekvenciális blokk-kopolimereket lehet általuk létrehozni. 

A ciklikus sziloxánok anionos polimerizációját alkálifém hidroxidok, alkilek, 

alkoxidok, valamint olyan szilanolátok tudják iniciálni, mint például a kálium-trimetilszila-

nolát. Az iniciálás és a láncnövekedés is monomerre való nukleofil támadással zajlik, mely 

bizonyos mértékben hasonlít az epoxidok anionos polimerizációjára [116, 117]. Egy 

érdekessége ennek a polimerizációnak, hogy az entalpiaváltozása közel nulla, és az 

entrópiaváltozása pozitív, 6,7 J/mol·K [35, 7-11a. pont]. A folyamat hajtóereje a polimerizá-

ciót kísérı entrópia növekedés (rendezetlenség-növekedés). Ez valószínőleg a lineáris 

sziloxánok nagyfokú flexibilitásával magyarázható. A polimerizáció során ugyanis a ciklikus 

monomerhez képest nagyobb flexibilitású lineáris polimer lánc képzıdik. 

A kationos polimerizáció bonyolultabb mechanizmusú, és kevésbé ismert, mint az 

anionos. Metakrilát-bitelekelikus poli(dimetilsziloxánt) 1,1,3,3,5,5-hexametil-(ciklo-

trisziloxán) (D3) és 1,1,3,3,5,5,7,7-oktametil-(ciklo-tetrasziloxán) (D4) ko-győrőfelnyílásos 

kationos polimerizációjával állítanak elı 1,3-bisz-(metakriloxi-propil)-tetrametil-disziloxán 

(M2) jelenlétében trifluoro-metil-szulfonsav iniciátorral [lásd pl. 118]. Ez a polimerizáció ún. 

egyensúlyi polimerizáció, mivel az egyes lineáris és ciklikus komponensek könnyedén át 

tudnak alakulni egymásba. A polimerizáció során igen sok egyensúly jön létre, de ezek végsı 

eredménye, hogy a láncok végére beépülnek a metakrilát-végcsoportok. 

 

I. 6. 2. A ciklosziloxánok kationos győrőfelnyílásos polimerizációjának 

mechanizmusa 

 

A ciklosziloxánok győrőfelnyílásos polimerizációja egy komplex egyensúlyi polimeri-

záció [119]. Ciklusos és lineáris specieszeket magában foglaló egyensúlyi lépésekbıl áll, 
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ahogy az I-5. ábrán látható például D4 és M2 esetében. Ez a séma független attól, hogy a 

polimerizáció anionos vagy kationos. 

A kationos polimerizációnak kétféle általános mechanizmusát javasolták. Az elsı az 

addíciós polimerizáció, a második az acidolízis/kondenzáció. A kétfajta szemlélető polimeri-

zációs mechanizmust szemlélteti az I-6. ábra és az I-7. ábra. Az addíciós polimerizáció során 

egy valamely aktív növekvı láncvéggel (-Si*) reagál a monomer, amely lehet sziloxónium 

ion, vagy egy különálló szilicénium ion. Az acidolízis/kondenzáció iniciálása egy köztitermék 

sziloxónium komplex bomlásából keletkezik, amely egy sziloxán oxigénen való protontáma-

dással jön létre, és amely szilanol és szilil-észter csoportokat eredményez. 

 

 

I. 7. Témamegjelölés és célkitőzések 

 

Mint az eddigiekbıl kitőnik, amfifil kotérhálókat már elıállítottak különbözı szerke-

zettel, de poli(dimetilsziloxán) hidrofób polimer láncot még alig használtak fel. A 

poli(dimetilsziloxán)ra többek közt azért esett a választásom, mert ez a polimer lánc igen 

hajlékony, és várhatóan a kotérháló rugalmasságát fogja biztosítani száraz állapotban is. 

Nagyfokú biokompatibilitása és – a poliizobutilénnel szemben – nagyfokú oxigénáteresztı 

képessége pedig ígéretesnek tőnik biológiai alkalmazás tekintetében, mint például sebfedı 

anyag vagy kontaktlencse. A doktori munkám során olyan új amfifil kotérhálók elıállítását és 

jellemzését tőztem ki célul, amelyekben nem a sokat vizsgált poliizobutilén, hanem 

poli(dimetilsziloxán) (PDMS) polimer láncok kötik keresztbe a poli(N,N-dimetil-akrilamid) 

(PDMAAm) polimer láncokat (PDMAAm-l-PDMS). Az így elıállítandó új AKT-k 

szerkezeti-morfológiai és duzzadási tulajdonságait vizsgáltam. Így meghatároztam a 

térhálóképzıdés hatékonyságát a nem térhálósodott komponensek extrakciójával, a kotérhálók 

összetételét elemanalízissel, duzzasztással vizsgáltam az amfifil tulajdonságukat n-heptánban 

(apoláros oldószer), vízben, valamint rövidszénláncú normál-alkoholokban, úgymint 

metanolban, etanolban és propanolban (poláros oldószerek eltérı polaritással). A 

fáziselkülönült morfológiát a következı módszerekkel mutattam ki: az elıbbi duzzasztási 

kísérletek, az üvegesedési hımérsékletek meghatározása differenciális pásztázó kalorimetriá-

val (DSC) és a morfológia meghatározása atomi erımikroszkópiával (AFM). 

Ezek a kotérhálók tehát egyedi szerkezettel rendelkezı, mind poláros, mind apoláros 

oldószerben duzzadó, vagyis amfifil anyagok, melyek PDMS-tartalmuk révén igen nagy 
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oxigénáteresztı képességgel rendelkeznek. Az amfifil kotérhálók fáziselkülönült morfológiá-

val rendelkeznek 5-50 nm-es elkülönülı hidrofil és hidrofób doménekkel. Ezt egyrészt az 

bizonyítja, hogy mind poláros, mind apoláros oldószerben duzzadnak, vagyis ellentétes 

polaritású oldószerek képesek behatolni az egyes fázisokon keresztül az anyag belsejébe. 

Másrészt pedig az, hogy a két polimer komponens üvegesedési hımérséklete elkülönülten, és 

az eredeti homopolimerhez közel megjelenik bennük. Harmadrészt pedig közvetlen bizonyí-

tékot jelentenek a kotérhálókról készült atomi erımikroszkópos (AFM) felvételek. 

Különbözı összetételő kotérhálókat állítottam elı három különbözı lánchosszúságú 

poli(dimetilsziloxán) (PDMS) polimerrel, illetve a hosszabb lánc esetében etilénglikol-

dimetakrilát keresztkötı hozzáadásával is. Referenciaanyagként poli(N,N-dimetil-akrilamid) 

(PDMAAm) homotérhálókat (hidrogéleket) is készítettem. A szintézist követıen a 

kotérhálókat extraháltam, majd elemanalízissel meghatároztam az összetételt, duzzasztási 

kísérleteket végeztem, valamint DSC és AFM vizsgálatoknak vetettem alá a kapott új 

anyagokat. 
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II.  Kísérleti rész 

 

Dolgozatom ezen részében a szintézishez felhasznált anyagok elıállítását, illetve 

tisztítását, röviden az ezekbıl elıállított kotérhálók típusait (melynek részleteivel nem itt, 

hanem a III. fejezetben foglalkozom), a kotérhálók szintézisének és extrakciójának technikai 

részleteit, az analízishez felhasznált mérıberendezések paramétereit és a duzzasztási 

kísérletek megvalósításának módját tárgyalom.  

 

II. 1. Anyagok 

 

II. 1. 1. A metakrilát-végcsoportokkal ellátott (metakrilát-telekelikus) 

poli(dimetilsziloxán) bisz-makromonomer (MA-PDMS-MA) elıállítása 

 

Az AKT-k elıállításához szükséges MA-PDMS-MA-telekelikus bisz-makromonomert 

az Mn = 1100 g/mol számátlag molekulatömegő kivételével kereskedelmi forgalomból 

szereztük be (Genesee, Inc.). Az Mn = 1100 g/mol-os számátlag molekulatömegő polimert Dr. 

J. Scherble szintetizálta a Freiburgi Egyetem Makromololekuláris Kémiai Intézetében a 

következık szerint (lásd II-1. ábra felsı része): 81,5 g (0,091 mol, 0,182 mol –SiOH) 

DMS37-et (HO-telekelikus PDMS, Wacker Chemie, Burghausen, Germany, Mn = 900 g/mol) 

és 35 ml (27 g, 0,27 mol) trietilamint feloldottunk 500 ml toluolban, és jéggel lehőtöttük. 

Gyors kevertetés mellett 43,6 g (0,20 mol) (metakriloil-propil)-dimetilkloro-szilánt 

csepegtettünk hozzá. Azonnal fehér amin-hidroklorid csapadék vált ki. A becsepegtetés után 

az oldatot még 5 órán át kevertettük. A felesleges klór-szilán lebontására 5 ml metanolt 

adtunk a reakcióelegyhez és az amin-hidrokloridot leszőrtük. A szőrletet vákuummal 

leszívattuk, és mégegyszer leszőrtük. 

 

II. 1. 2. A MA-PDMS-MA telekelikus bisz-makromonomer tisztítása és analízise 

 

A “Genesee, Inc.”-tıl beszerzett telekelikus MA-PDMS-MA bisz-makromonomer 

folyadék 10 %-os hexános oldatát neutrális Al2O3 oszlopon kromatografáltam, az oldószert 

rotációs vákuumbepárlóval lepároltam, aztán 70 %-os hexános oldatból 5-10-szeres 
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mennyiségő metanolba csaptam ki. A folyékony polimert, mely hexánosan volt jelen az alsó 

fázisban, elválasztótölcsérben elválasztottam a metanol és hexán elegyétıl, vákuumban 

szárítottam szobahımérsékleten, és a kromatográfiát megismételtem. A hexánt eltávolítottam 

és a polimer folyadékot hasonló módon szárítottam. A MA-PDMS-MA számátlag 

molekulatömegét és molekulatömeg-eloszlását CHCl3-ban, illetve toluolban határoztam meg 

gél permeációs kromatográfiával (GPC): Mn = 9950 g/mol és 10 100 g/mol (CHCl3-ban), 

Mw/Mn = 1,39 és 1,36, illetve Mn = 10 000 g/mol (toluolban), Mw/Mn = 1,33, ezek átlagát, 

vagyis Mn = 10 000 g/mol, Mw/Mn = 1,36 vettem figyelembe; Mn = 7200 g/mol (toluolban); 

Mw/Mn = 1,46. A Scherble által elıállított minta GPC analízisének eredménye: Mn = 1100 

g/mol (toluolban), Mw/Mn = 1,24. A kloroformra és a toluolra azért volt szükség a THF-fel 

szemben, mert utóbbinak a törésmutatója alig tér el a PDMS törésmutatójától, és a 

törésmutató-detektor nem alkalmazható. A bisz-makromonomert inert atmoszférában, 

hőtıben tároltam. 

A II-2. ábrán látható példaként a tisztított 10 000 g/mol molekulatömegő 

makromonomer 1H NMR spektruma (1H NMR adatok: δ (ppm): 0 (s, SiCH3), 0,50 (m, 

SiCH2), 1,63 (m, CH2CH2CH2), 1,87 (t, CCH3), 4,02 (t, OCH2), 5,47, 6,02 (m, dd, =CH2)). 

 

II. 1. 3. A szintézishez szükséges egyéb anyagok elıkészítése 

 

Az N,N-dimetil-akrilamid (DMAAm, Aldrich) monomerrıl a hidrokinon-monometil-

éter inhibítort az AmS-10 (1.) sorozatnál (lásd a következı, II. 2. 1. fejezetben) “glove box"-

ban, nitrogén atmoszférában távolítottam el inhibítor-eltávolító oszloppal (Aldrich), a 

késıbbiekben pedig vákuumdesztillációval, melynek befejeztével argonnal töltöttem fel a 

rendszert. Az inhibítor-eltávolító oszlopról lecsepegı monomer enyhén sárga lett, ezért 

végeztem késıbb az eltávolítást inkább vákuumdesztillációval. Az etilénglikol-dimetakrilátról 

(EGDMA, CH2C(CH3)COO(CH2)2OOCC(CH3)CH2, Aldrich) az inhibítort körülbelül 4 cm 

magas Al2O3 oszlopon távolítottam el. A tetrahidrofuránt (THF) állni hagytam egy éjszakán át 

CuCl-on, és használat elıtt ledesztilláltam KOH-ról nitrogén atmoszférában. Az azobisz-

izobutironitril (AIBN, Fluka) iniciátort kétszer átkristályosítottam metanolból. A metakrilát-

végcsoportokkal ellátott (metakrilát-telekelikus) poli(dimetilsziloxán) (MA-PDMS-MA) 

makromonomert az AmS-10 (1.) sorozatnál háromszori vákuumozással (2-5 percig) és 

nitrogén bevezetéssel oxigénmentesítettem, a többi sorozatnál az oxigénmentesítést a 

reakcióelegy kifagyasztásával végeztem (részleteiben lásd a II. 2. 1. fejezetben). Az 
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extrakcióhoz használt metanolt, etanolt és n-hexánt (Chemolab) nem tisztítottam. A 

duzzasztásokhoz használt vízmentes metanolt, etanolt (Chemolab) parafilmmel letekert 

eredeti üvegben tároltam, a vízmentes n-propanolt (Aldrich) szeptumon keresztül vettem ki az 

üvegbıl. Az n-heptánt elıpárlat szedése után ledesztilláltam. 

 

II. 2. A kotérhálók és a homotérhálók elıállítása és a szintézis hatékonyságának 

vizsgálata extrakcióval 

 

II. 2. 1. A PDMAAm-l-PDMS, a P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS amfifil 

kotérhálók, a P(DMAAm-stat-EGDMA) homotérháló és a PDMAAm 

homopolimer szintézise 

 

Az AKT-k (PDMAAm-l-PDMS, illetve P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS) 

szintézisét hat sorozatban végeztem el, melyek a II-1-5. táblázatokban láthatóak. Az egyes 

sorozatokat a következıképpen jelölöm. Az “AmS” jel az AKT-kat felépítı komponensekre, 

vagyis a DMAAm-re és a PDMS-re, illetve az egyik sorozatnál “EG” az alkalmazott kis 

molekulatömegő keresztkötıre, az etilénglikol-dimetakrilátra (EGDMA) vonatkozik. A 

sorozatok jelében a szám az alkalmazott MA-PDMS-MA molekulatömegét jelöli ezerrel 

osztva, a két sorozatnál található második szám pedig a III.  fejezetben részletezetteknek 

megfelelıen a megnövelt iniciátor-tartalmú sorozatok iniciátortartalmával van összefüg-

gésben. Az egyes sorozatokat sorszámmal is ellátom, így tehát a hat AKT sorozat a 

következı: AmS-10 (1.), AmS-7,2 (2.), AmS-10-EG (3.), AmS-1,1 (4.), AmS-7,2-2,5 (5.), 

AmS-7,2-0,5 (6.). Látható, hogy az 1.-3. és az 5.-6. sorozatban “hosszú”, a 4. sorozatban 

pedig “rövid” MA-PDMS-MA makromonomert használtam. Homotérhálókat is elıállítottam 

DMAAm és EGDMA felhasználásával. Ezeket Am-EG (7.) jelöli (II-6. táblázat). A 

továbbiakban az elıállított AKT-kra és a homotérhálókra együtt térhálókként fogok 

hivatkozni. 

Az AKT-k szintézisét az irodalmi részben ismertetett, jól bevált módon, az egyik 

polimer lánc, jelen esetben a hidrofób PDMS külön szintetizált telekelikus bisz-makromono-

merének, a metakrilát-végő PDMS-nek (MA-PDMS-MA), és a másik polimer lánc, jelen 

esetben a hidrofil PDMAAm monomerének a szabadgyökös kopolimerizációjával végeztem 

(II-1. ábra). Az AmS-10-EG (3.) sorozat esetében a szintén MA-végcsoportot tartalmazó 
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EGDMA is kopolimerizált a többi monomerrel. A kopolimerizációt a jól ismert azobisz-

izobutironitril (AIBN) gyökös iniciátor inicializálja. Ez 60 °C hımérsékleten N2 molekula 

kilépésével bomlik, és két gyököt hoz létre a II-3. ábra szerint, amely azután elindítja a 

kettıskötésekre addícionálva a láncreakciót. A reakció során THF közös oldószert használ-

tam, a reakció 60°C-on 84 órán keresztül zajlott. A PDMAAm homopolimer szintézisét a 

térhálók szintézisével azonos módon és körülmények közt végeztem DMAAm szabad gyökös 

polimerizációjával. 

A kopolimerizációs reakciót 4,0 cm átmérıjő, 1,7 cm mélységő, tehát 21,4 cm3 térfo-

gatú, henger alakú teflon moldokban végeztem, de a reakciótérfogat ebbıl csak 5 cm3 volt. 

Így a 60 °C-on végzett reakció alatt a THF telített gıze is jelen volt a reakcióoldat felett, de a 

túlnyomás alatt lévı gıztér térfogata megfelelı volt ahhoz, hogy ezen a hımérsékleten ne 

legyen sok THF a gázfázisban az oldathoz képest. Az AIBN-t és az EGDMA-t minden 

esetben THF-os törzsoldatból mértem be a kis koncentrációk miatt és a pontosság érdekében. 

A telekelikus makromonomert tömegre mértem be, a monomert térfogatra, de a bemért 

tömeget vettem figyelembe. Az összemért anyagokhoz hozzáadtam az 5 cm3-re való 

kiegészítéshez kimért THF-t. Az AmS-10 (1.) sorozat kiindulási anyagainak és az 

oldószernek az összemérése (lásd II-1. táblázat) és homogenizálása glove boxban zajlott 

nitrogén atmoszférában. Ezután az egyes anyagokat a teflon moldba töltöttem át. A 2.-7. 

sorozatok esetében a komponenseket (lásd II-2-6. táblázatok) összemértem, homogenizáltam, 

és háromszori kifagyasztással (kifagyasztás – vákuumozás – argonnal való feltöltés – 

felolvasztás) oxigénmentesítettem csapos feltéttel ellátott gömblombikokban, aztán 

AtmosBag-ben, (mely egy inert atmoszférás szintézisekhez használható, megfelelı kézhellyel 

és nyílásokkal ellátott polietilén “zsák”), nitrogén atmoszféra alatt töltöttem meg velük a 

teflon moldot. A moldokat lefedtem vékony teflonlappal és szilikongumi lappal, acélpréssel 

légmentesen lezártam, kivettem a dry boxból, illetve az AtmosBagbıl, majd kemencében 

60 °C-on 84 órán át állandó hımérsékleten tartottam. A reakcióidı leteltével pár óra alatt, 

lassan hagytam körülbelül 40 °C-ig lehőlni, kivettem a kemencébıl, hagytam lehőlni 

szobahımérsékletre, majd kinyitottam a moldot. A térhálók roncsolódásának meggátlása 

érdekében alufólia alatt a THF-t lassan elpárologtattam. 
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II. 2. 2. A keletkezett anyagok tisztítása extrakcióval 

 

A keletkezett térhálókat a THF levegın való elpárologtatása után állandó tömegig 

szárítottam vákuumban, és megmértem a tömegüket. Fızıpoharak aljára vékony teflonlapot 

vágtam, erre helyeztem a keletkezett kiszárított anyagokat, és az 1. sorozat esetében elıször 

etanolt, míg a 2.-6. sorozatok esetében elıször hexánt töltöttem rájuk. Naponta kétszer 

cseréltem az oldószert, és a dekantált oldószert rotációs vákuumbepárlóval lepároltam, 

megszárítottam és lemértem az extraktum tömegét. Ezt az eljárást addig ismételtem, amíg az 

extraktum-növekmény 10 mg alatt nem maradt. Az oldószert ezután leöntöttem az anyagról, 

és – fóliával és oldószergızzel védve az anyagot a túl gyors kiszáradástól – hagytam lassan 

megszáradni. Aztán vákuumban megszárítottam, lemértem a tömegüket, és az extrakciót 

megismételtem az 1. sorozatnál hexánnal, a 2.-6. sorozatoknál metanollal, mert az etanol nagy 

mértékben duzzasztotta a térhálókat, és a fellépı mechanikai feszültség a térháló széttörede-

zését okozhatta volna. Az AmS-EG (7.) homotérháló sorozat tagjait természetesen csak 

metanollal extraháltam, mivel ezek nem tartalmaznak hidrofób PDMS komponenst. A 

fızıpoharak alján lévı teflonlapok megakadályozták azt, hogy a száradás során, illetve a 

lágyabb AKT-k esetében száraz állapotban is, a térhálók a pohár aljához ragadjanak, és ennek 

következtében deformálódjanak. A kotérháló sorozatok legkevesebb PDMS-t tartalmazó 

tagjainál azonban a kilapulást így sem lehetett elkerülni.  

A nem térhálós komponensek hányadát, vagyis az extrakcióhányadot (S) a következı 

egyenlettel határoztam meg:  

)"",(m

),(m)"",(m
S

térhálónyersszárítottvákuum

térhálóextraháltszárítottvákuumtérhálónyersszárítottvákuum

−
−−−

= .  

Az egyes sorozatok extrakcióhányadait a III-2-7. táblázatok mutatják. 

 

II. 3. Mérıberendezések 

 

A gél permeációs kromatográfiás (GPC) mérések Knauer HT-RI rendszeren, PL-

Mixed-D oszlopon CHCl3-ban, valamint toluolban, illetve egy esetben (Mn = 10000 g/mol, 

Mw/Mn = 1,33 mérése esetében) PL-Mixed-C + Mixed-D oszlopon toluolban készültek 

Dániában (Risø, Walter Batsberg), polisztirol standardokat alkalmazva. A paraméterek a 

következık voltak: koncentráció: 1-5 mg/ml; áramlási sebesség: 1,0 ml/min; injektálási 

térfogat: 100 µl.  
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Az 1H NMR spektrumok Bruker 400 MHz-es készüléken lettek felvéve tetrametil-

szilán-mentes (TMS) CDCl3-ban. Az elemanalíziseket (C, H, N) Heraeus CHN-O-RAPID 

készüléken végezték el (ELTE, Dr. Medzihradszky Kálmánné). Az elemanalízisnél mindig 2-

3 párhuzamos mérés eredményének átlagával számoltam. A pozitív hımérsékleti 

tartományban a DSC méréseket Mettler TA4000 – DSC 30 rendszeren (Szauer Judit, KK 

AKI), a negatív tartományban pedig Perkin-Elmer DSC 7 készüléken készültek (Scherble, 

Freiburg) 10 °C/perc főtési sebességgel. Az üvegesedési hımérséklet (Tg) adatokat a 2. főtési 

görbébıl, az üvegesedési átmenet inflexiós pontjából határoztam meg. A termikus gravimetria 

(TG) mérések Mettler TG 50-es rendszeren készültek, szintén 10 °C/perc főtési sebességgel. 

Az atomi erımikroszkópiás (AFM) felvételek a Freiburgi Egyetemen készültek egy 

Nanoscope III típusú pásztázó tőszondás mikroszkóppal (scanning probe microscope) tapping 

módban (fázismód). A mintákat kriomikrotommal szeletelték, és a vágott felületet analizálták. 

 

II. 4. Az AKT-ken és a PDMAAm homotérhálókon végzett duzzasztási kísérletek 

 

A szintetizált, extrahált és korong alakú térhálókat a duzzasztási kísérletekhez és a 

többi vizsgálatokhoz daraboltam. A duzzasztási vizsgálatokra a korong alakú anyagokból 

negyedeléssel kapott, az egyéb vizsgálatokhoz történı levágást követıen is megközelítıleg 

azonos geometriájú darabok kerültek. Tömegük tipikusan 0,1 - 0,22 g között volt, a kisebb 

PDMS-tartalmú minták esetében, ahol – ahogy az extrakcióknál említettem, – néha teljesen 

szétlapult formájú, ennél kevesebb (akár 0,040 g) tömegő is elıfordult. Ezekben az esetekben 

természetesen a relatív hiba is nagyobb lett a duzzadási fok megállapításánál. (Mivel négy 

tizedes analitikai mérleggel végeztem a kísérleteket, ez kb. ± 1,5%-ra tehetı.) Az 

oldószerfelvétel sebességét és az egyensúlyi állapot elérésének idejét egyebek között a minta 

felületének és a térfogatának a hányadosa befolyásolja. Minél nagyobb a felülete, és minél 

kisebb a térfogata a térháló szeletnek, annál gyorsabb az oldószerfelvétel. Különbözı 

mintákat tehát úgy lehet következetesen összehasonlítani az oldószerfelvétel sebessége és az 

egyensúlyi állapot elérésének ideje alapján, ha a lehetı leginkább hasonlít az alakjuk (a 

felületük és a térfogatuk) egymáséhoz. Az egyes térhálóknak nem mindig volt teljesen azonos 

az alakjuk, ebbıl a szempontból tehát nem lehet messzemenı következtetéseket levonni. Ez 

különösen igaz a kisebb PDMS-tartalmú minták esetében, ahol igen eltérı volt a minták 

alakja a többiéhez képest. 
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A duzzasztási kísérletek menete a következı volt. A vizsgált vákuumszáraz térháló 

szeletet belehelyeztem az adott oldószerbe, és a következı módon határoztam meg a 

tömegnövekményt. A mintát adott idıközönként kivettem csipesszel, vagy spatulával az 

oldószerbıl. A felületét óvatosan leitattam egy szőrıpapír darabkával, hogy a felületén 

adszorbeált folyadékréteget letöröljem és a lehetı legrövidebb idı alatt lemértem a tömegét. 

Kürölbelül 1/2-1 perc múlva helyeztem vissza az oldószerbe. Kétszer desztillált vizet, 

desztillált n-heptánt, és abszolút alkoholokat használtam duzzasztószerként. Azért van 

szükség abszolút oldószerekre, mert víz hatására a minták duzzadási viselkedése erısen 

megváltozna. A nedvesség távoltartásához olyan csiszolatos Erlenmeyer-lombikot használ-

tam, amelyet elláttam Klinosorbbal töltött pipával. Az abszolút metanolt és az abszolút etanolt 

annak érdekében, hogy minél kevesebb ideig érintkezzen a levegı páratartalmával, gyorsan 

mértem be. Az abszolút propanol szilikongumival lezárt üvegben volt, ezért azt üvegfecsken-

dıvel mértem be. A Klinoszorbbal töltött pipát csak a térháló kivételéhez és visszahelye-

zéséhez vettem le. Ha legalább öt órán át nem mértem, az üvegeszközök csatlakozásait és a 

pipa végét leparafilmeztem. A mérések idejére a lehetı legrövidebb ideig tartottam nyitva az 

Erlenmeyer lombikot. A duzzadási fokot (R) úgy kaptam meg, hogy elosztottam a nedves és 

száraz minta tömegének a különbségét a száraz minta tömegével. Azt az idıt, amíg a minta 

kívül volt az oldószerbıl, nem számítottam bele a duzzadás idejébe. 

Az egyes duzzasztásokat szobahımérsékleten, 21 és 26 °C között végeztem, a labor 

hımérsékletét klimatizáló berendezéssel az adott kísérlet folyamán ±1 °C pontossággal 

állandónak tartottam. A duzzasztásokat az egyensúlyi duzzadási fok eléréséig folytattam, 

mely többnyire két-három napig tartott, de néha egy vagy akár három hétig is eltartott.  
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III.  Diszkusszió és eredmények 

 

A III.  fejezet az elvégzett kutatások részleteivel és eredményeivel foglalkozik. Az 

AKT-k és a PDMAAm homotérhálók elıállítását azok összetételének, szerkezetének, 

morfológiájának analízise és duzzadási viselkedése követik. 

 

III. 1.  Az amfifil kotérhálók (AKT) és a PDMAAm homotérhálók szintézise 

 

III. 1. 1. Az AKT-k szintézisének feltételei 

 

Az AKT-k elıállíthatóságának három alapvetı feltétele van, amint azt az I. 3. fejezet-

ben megfogalmaztam. Az általam vizsgált kopolimerizációs rendszer a következık szerint 

tesz ezeknek eleget: 

(1) A tetrahidrofurán (THF) mint a metakrilát-telekelikus PDMS-nek, a DMAAm 

monomernek, illetve a PDMAAm-nek, valamint az AIBN iniciátornak és az EGDMA-nak 

közös oldószere, homogén oldatot hoz létre a szintézishez, a képzıdı térhálót pedig duzzadt 

állapotban tartja. 

(2) A kopolimerizáció során a metakrilát-telekelikus PDMS reaktív végcsoportjában 

lévı metakrilát-csoport modelljeként a metil-metakrilát (MMA) monomer reaktivitási aránya 

DMAAm-al szemben körülbelül 2,0 (rMMA vs. DMAAm ≈ 2,0) [120], míg a fordított reaktivitási 

arány körülbelül 0,5 (rDMAAm vs. MMA ≈ 0,5). Itt például rMMA vs. DMAAm = 

kMMA,MMA /kMMA,DMAAm , ahol kMMA,MMA  az –MMA˙ gyök végő polimer lánc MMA monomerre 

való addíciójának sebességi együtthatója, és kMMA,DMAAm  ugyanennek a DMAAm monomerre 

való addíciójának sebességi együtthatója. Ezek az értékek, – mivel rMMA vs. DMAAm és rDMAAm vs. 

MMA  szorzata jó közelítéssel egységnyi, ideális kopolimerizációra utalnak. A reaktivitások 

értéke pedig azt mutatja, hogy a keresztkötı MA-PDMS-MA polimer láncok kétszer 

preferáltabban épülnek be a kotérhálóba, mint a DMAAm monomer. Ha összevetjük a 

szintézis során a kopolimerizáló komponensek ténylegesen bemért arányát (lásd III-2-7. 

táblázat) a kotérhálóba beépült arányukkal, vagyis a kapott kotérháló összetételével (III-1. 

ábra), megállapíthatjuk, hogy a makromonomerbıl – azt az esetet kivéve, amikor kis 
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lánchosszúságú makromonomerrel dolgozunk – sorozattól és összetételtıl függıen minimum 

1,5 %-kal és maximum 15 %-kal több épül be a kotérhálóba a DMAAm monomerhez képest. 

(3) A kinetikus lánchosszat az AIBN koncentráció megválasztásával próbáltam minél 

nagyobbá tenni, így az irodalomban [44, 48] meghatározotthoz képest az AIBN koncent-

rációját valamelyest csökkentettem (II-1-2. és 4-5. táblázat). Ennek részleteit késıbb, a III. 1. 

3. 3. fejezetben tárgyalom. 

 

III. 1. 2. Az elıállított térhálók típusai és elıállításuk indoklása 

 

Hat kísérletsorozatban, ezek mindegyikében széles összetételi tartományban végeztem 

el az AKT-k szintézisét. Ezzel vizsgáltam, hogy mely összetételi tartományban képzıdik 

AKT, és hogy milyenek a keletkezett AKT-k – a III. 2 . fejezetben részletezett – tulajdon-

ságai. Mindehhez egy-egy sorozaton belül a telekelikus makromonomer (MA-PDMS-MA) és 

a monomer (DMAAm) arányát változtattam olymódon, hogy a makromonomer mennyisége 

0,3 ... 0,8 g közt, a monomeré ennek megfelelıen 0,7 ... 0,2 g közt változott (II-1-5. táblázat). 

A hetedik kísérletsorozat a PDMAAm homotérhálókból állt (II-6. táblázat). 

 

AmS-10 (1.) sorozat: Az elsı AKT sorozatot “hosszú”, Mn = 10 000 g/mol számátlag 

molekulatömegő (monomeregységek átlagos száma: 132), Mw/Mn = 1,36-os polidiszperzitású 

metakrilát-telekelikus PDMS-ból és DMAAm-ból állítottam össze. Ennél a sorozatnál 65 % 

PDMS-tartalomnál kevesebb PDMS-tartalommal nem képzıdtek térhálók, az extrakció során 

feloldódtak etanolban. Ezért ezt a sorozatot megismételtem (2. sorozat). 

 

AmS-7,2 (2.) sorozat: Az 1. sorozatot kicsit rövidebb, Mn = 7200 g/mol számátlag 

molekulatömegő (monomeregységek átlagos száma: 94), Mw/Mn = 1,46-os polidiszperzitású 

metakrilát-telekelikus PDMS-sel ismételtem meg. Ilyen módon már kicsit szélesebb 

összetételtartományban volt sikeres a szintézis, de így is 50 % PDMS-tartalomnál kevesebb 

PDMS-tartalommal nem képzıdtek kotérhálók, feloldódtak metanolban az extrakció során. 

Ennek a jelenségnek az lehetne a magyarázata, hogy túl nagy a MA-PDMS-MA telekelikus 

makromonomer molekulatömege, és azoknál az összetételeknél, ahol kevés a bemért MA-

PDMS-MA mennyisége a hidrofil monomerhez képest, ott az a bemért anyagmennyiség nem 

tud elegendı keresztkötési pontot kialakítani egy-egy adott PDMAAm láncon belül. Ezt 

látszik igazolni az a tény, hogy a 2. sorozatban a kisebb molekulatömegő MA-PDMS-MA 
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felhasználásával kevesebb telekelikus makromonomer keresztkötı is elég volt a kotérháló 

szintéziséhez, illetve hogy a késıbbiekben leírt AmS-1,1 (6.) sorozat még kisebb 

molekulatömegő MA-PDMS-MA-jának felhasználásával a teljes összetételi tarományban 

sikeres lett a szintézis. Az AIBN mennyiségének változtatásával (lásd III. 1. 3. 3. fejezet) egy 

adott sorozaton belül konstanson tartottam a PDMAAm láncok hosszúságát, vagyis annak a 

változásának a hatása nem jelentkezhetett. A rövidebb MA-PDMS-MA-ból ugyanolyan 

tömeg bemérése – egy adott bemérési összetételnél – nagyobb moláris mennyiséget jelent, így 

az ugyanolyan hosszúságú PDMAAm láncon belül arányosan több keresztkötési pontot hoz 

létre, növelve a kotérháló képzıdésének a valószínőségét. 

A másik hatás, amit ellenırizni kell, az AIBN mennyiségének a változtatása. Az AIBN 

koncentrációját az irodalomban leírthoz [44, 48] körülbelül egy nagyságrenddel lecsökken-

tettem annak érdekében, hogy a lehetı leghosszabb PDMAAm láncok keletkezzenek (lásd 

III. 1. 3. 3. fejezet). Elképzelhetı viszont, hogy a reakcióelegyben maradt minimális 

mennyiségő oxigén és egyéb gyökfogók dezaktiválnak gyököket (az AIBN  

10-7 mol nagyságrendben van jelen!) és a PDMAAm láncoknak a száma lesz az, ami nem lesz 

elegendı a kotérhálók keletkezéséhez, és nem is a hosszuk. Annak érdekében, hogy 

ellenırizzem az AIBN koncentrációjának a hatását, és hogy az elıbbi feltevést alátámasszam, 

a két következı kísérletsorozatban megnöveltem az AIBN koncentrációját. 

 

AmS-7,2-2,5 (3.) és AmS-7,2-0,5 (4.) sorozat: A 3. és a 4. sorozatot a 2. sorozatban is 

használt, Mn = 7200 g/mol számátlag molekulatömegő metakrilát-telekelikus PDMS felhasz-

nálásával, a III. 1. 3. 3. fejezetben részletezettek szerint megnövelt AIBN koncentrációval 

állítottam össze. Ezzel a két sorozattal tehát egyrészt ellenırizni kívántam, hogy igaz-e az 

elızı feltevés, vagyis hogy 50 %-nál kevesebb PDMS-tartalommal valóban csak azért nem 

lehet kotérhálót elıállítani, mert túl hosszú a PDMS lánc. Másrészt az AIBN koncentrációja 

növelésének az elıállított AKT-k tulajdonságaira való hatását akartam vizsgálni. A 3. és a 4. 

sorozatnál elsısorban a kevesebb PDMS-t tartalmazó összetételek voltak érdekesek, ezért 

csak 30-60 m/m% PDMS bemérési összetétel mellett viteleztem ki a térhálósítási reakciókat. 

A szintézis minden esetben sikerült. Következésképpen az elızı feltevés cáfolatot nyert, tehát 

nem a hosszú PDMS lánc, hanem a túl kis AIBN-koncentráció az oka, hogy az 1. és 2. 

sorozatban a monomerhez képest kevesebb MA-PDMS-MA-ot tartalmazó mintákból nem 

képzıdtek kotérhálók. Megfordítva, a kis anyagmennyiségő, de hosszú PDMS láncok 
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elegendı keresztkötést tudnak létrehozni, amennyiben megfelelı a keresztkötéseket magába 

építı hidrofil láncok hosszúsága. 

 

AmS-10-EG (5.) sorozat: Az 1. sorozatot az Mn = 10 000 g/mol számátlag moleku-

latömegő metakrilát-telekelikus PDMS felhasználásával úgy is megismételtem, hogy egy kis 

molekulatömegő keresztkötıt, az etilénglikol-dimetakrilátot (EGDMA) adtam hozzá 

olymódon, hogy a sorozat összes tagjánál a keresztkötık összkoncentrációja állandó legyen. 

A cél (természetesen) az volt, hogy a hosszú MA-PDMS-MA lánc esetén, az AIBN-

koncentráció növelése nélkül is elıálljanak a kotérhálók minden bemérési arány mellett. E 

sorozat elnevezése az EGDMA jelenléte miatt különbözik a többitıl. A kotérhálók általános 

poliA-l-poliB elnevezése (az “A” polimert köti össze a “B” polimer) kibıvül oly módon, hogy 

egy, nem amfifil kotérháló szerkezetalkotó, kismolekulatömegő, statisztikusan beépülı 

keresztkötı kopolimerizál mindkét reaktív végcsoportjával a DMAAm monomerrel, melynek 

során az egész polimer szerkezet összefüggıbbé, nagyobb mértékben keresztkötötté válik. 

Ezekre a kotérhálókra így a P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS elnevezést kell alkalmazni. 

A keresztkötık össz-anyagmennyiségét állandónak (10-4 mol) tartottam. Abban a 

mintában, melyben 0,5 gramm a MA-PDMS-MA és a DMAAm bemérési tömege is, a 

kétfajta keresztkötı anyagmennyisége megegyezik (lásd II-4. táblázat). Ennek megfelelıen 

abban az irányban nı így az EGDMA mennyisége, amerre egyre kevésbé lehetett kotérhálót 

kapni. Mindezzel egy paramétert (a keresztkötések össz-anyagmennyisége) állandónak tudtam 

tartani, – a késıbb tárgyalandó hibákon belül – és az EGDMA ott segít jobban a térháló 

képzıdésben, ahol jobban van erre szükség. Az AmS-10-EG (5.) sorozatban mindegyik 

összemérési arány mellett elıálltak a P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS AKT-k. Ebbıl az 

következik, hogy amennyiben a keresztkötési pontok mennyiségét nem az iniciátor-

koncentráció megnövelése által, hanem megfelelı mennyiségő, “segéd”, kismolekulatömegő 

keresztkötı hozzáadagolásával növeljük meg, akkor sincsen akadálya a kotérhálók 

képzıdésének. 

 

AmS-1,1 (6.) sorozat: A keresztkötési pontok mennyiségét meg lehet növelni az MA-

PDMS-MA keresztkötı molekulatömegének csökkentésével is – mivel egy sorozaton belül 

mindig adott tömegarányokban mérem be a keresztkötıt. A 6. sorozatot tehát egyéb 

keresztkötı hozzáadása nélkül, “rövid”, Mn = 1100 g/mol számátlag molekulatömegő 

(monomeregységek átlagos száma: 12), Mw/Mn = 1,24-es polidiszperzitású metakrilát-
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telekelikus PDMS felhasználásával állítottam össze. Az összes bemérési arány mellett 

elıálltak a PDMAAm-l-PDMS AKT-k. Ez az eredmény nem mond ellent annak, hogy az 

AIBN koncentrációjának a megnövelése szükséges ahhoz, hogy “hosszú” PDMS láncok 

esetében minden összetételnél kaphassunk kotérhálókat, itt ugyanis a keresztkötési pontok 

megnövekedett száma miatt a kis AIBN-koncentrációt miatt feltételezett rövidebb PDMAAm 

láncokba is be tud épülni elegendı keresztkötési pont. 

 

Am-EG (7.) sorozat: A 7. sorozat EGDMA-val keresztkötött PDMAAm 

homotérhálókból áll (P(DMAAm-stat-EGDMA)). Minden bemérés térhálós PDMAAm-et 

eredményezett. A sorozat egyes tagjai a keresztkötések közti átlagos molekulatömegben (cM ) 

különböznek, a különbözı cM -k lefedik az összes többi, általam elıállított AKT cM -

tartományát. A sorozat referenciaanyag az AKT-ken végzett termoanalitikai (DSC) és 

duzzadási vizsgálatokhoz. Minden tagját sikeresen szintetizáltam. 
 

III. 1. 3. A szintézis lépései 

 

Az elızıekben röviden ismertettem, milyen megfontolások alapján és milyen AKT-kat 

állítottam elı. A továbbiakban a szintézis egyes lépéseit tekintem át részletesen. A technikai 

részletek a II.  fejezetben találhatók. 

 

III. 1. 3. 1. A kiindulási anyagok elıkészítése, illetve szintézise 

 

Ahogy a kísérleti részben szerepel, a “hosszú sziloxán láncú” telekelikus makro-

monomert a “Genesee, Inc.”-tıl szereztük be, illetve a “rövid láncú” laboratóriumi 

(Universität Freiburg) termék volt. A “Genesee, Inc.”-tıl beszerzett makromonomer nem volt 

tiszta, az 1H-NMR spektrumban az etenil-csoport közelében két szennyezı jele látszott (III-3. 

ábra). Elképzelhetı, hogy az egyik ezek közül az elıállítás során benne maradt M2-tıl (MA–

(CH2)3–Si(CH3)2–O–Si(CH3)2–CH2)3–MA) származik. A polimer tisztítását hexánból 

metanolba való átcsapással, és semleges Al2O3 oszlopos kromatográfiával valósítottam meg. 

Az egyes próbálkozások során nem volt egyértelmő, hogy milyen tisztítási lépések mely 

sorrendje hogyan távolítja el a szennyezıket, és miért tapasztaltam akár azt is, hogy az egyik 

szennyezı az átcsapás során eltőnik, a másik viszont visszaképzıdik. Mindenesetre sikerült 
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egy megfelelı módszert kidolgozni a szennyezık teljes eltávolítására. A kísérleti rész (II. 1. 

2. fejezet) tartalmazza a pontos részleteket. Az elsı kromatográfia eltávolította az I  

szennyezıt, aztán az átcsapás a II  szennyezıt, de az I  visszaképzıdött (III-4. ábra), ezt végül 

az újabb kromatográfia távolította el. A tisztított makromonomer spektrumát mutatja a II-2. 

ábra. Az egyéb komponensek tisztítását a kísérleti részben (II. 1. 2. fejezet) tárgyalom. 

 

III. 1. 3. 2. A keresztkötı komponens(ek) relatív mennyiségének változása 

 

Az AKT-k szintézise során annak érdekében, hogy megvizsgáljam a hidrofil/hidrofób 

komponensek egymáshoz viszonyított arányának a hatását az AKT-k szintetizálhatóságára, 

illetve hogy az arányuk változásának az AKT-k tulajdonságaira való hatását tanulmányoz-

hassam, a hidrofób polimer keresztkötı komponens (MA-PDMS-MA) és a hidrofil monomer 

egymáshoz viszonyított relatív mennyiségét változtattam. A két komponens össztömege 

mindig 1 g volt, ezen belül a MA-PDMS-MA mennyisége 0,3 ... 0,8 g közt, a DMAAm 

monomeré ennek megfelelıen 0,7 ... 0,2 g közt változott (II-1-5. táblázatok). Az összes 

sorozatnál az MA-PDMS-MA mennyiségének növelésével természetesen nıtt a keresztkötı 

speciesz relatív mennyisége. Nem változott azonban a keresztkötések összmennyisége az 

AmS-10-EG (3.) sorozatban, amely a kismolekulatömegő EGDMA hozzáadásával készült. Itt 

a PDMAAm/PDMS arány ugyanúgy változott, viszont a keresztkötık (MA-PDMS-MA és 

EGDMA) össz-anyagmennyiségét állandó értéken (10-4 mol) tartottam. Ezt az értéket azért 

választottam, hogy ezáltal az 50 %-os összemérés esetében (II-4. táblázat, AmS-10-56-EG), 

tehát azon összetételnél, amelyik a térhálóképzıdés határán volt az AmS-10 és az AmS-7,2 

sorozatnál, a keresztkötı mennyiségét a PDMAAm/PDMS arány megváltoztatása nélkül 

megkétszerezzem. Így természetesen e minta esetében azonos volt a hidrofób polimer 

keresztkötı (MA-PDMS-MA) és a kismolekulatömegő keresztkötı (EGDMA) moláris 

mennyisége, és az egész sorozaton belül az EGDMA mennyisége lineárisan csökkent a 

telekelikus PDMS mennyiségével. 

 

III. 1. 3. 3. Az iniciátor mennyiségének megválasztása 

 

Jól definiált szerkezető AKT-k elıállítását jelentené, ha sikerülne mind a hidrofób 

keresztkötı lánchosszát, vagyis molekulatömegét, (mely az AKT-kban megegyezik a 
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keresztkötések közti hidrofób polimer láncszegmens számátlag molekulatömegével, HOc,M -

val), mind pedig a hidrofil lánc szegmensek keresztkötések közötti lánchosszát, vagyis a 

keresztkötések közti hidrofil polimer lánc szegmens számátlag molekulatömegét (HIc,M ) 

kontrollálni. A hidrofób polimer szegmens molekulatömege megegyezik az alkalmazott 

makromonomerével ( HOc,M  = Mn,PDMS). A szabad gyökös kopolimerizáció alkalmazása miatt 

azonban a hidrofil polimer szegmens molekulatömegét ( HIc,M ) eleve nem lehet kontrollálni. 

Az egyetlen, amit a kontrollált molekulatömeg érdekében megtehetünk, hogy az egyes 

sorozatokban az (1) arányosság figyelembevételével a hidrofil polimer lánc számátlag 

polimerizációfokát (DPn) az iniciátor koncentrációjának ([I]) az össz-monomer koncentráció 

([M Σ]) függvényében való megfelelı változtatásával állandó értéken tartjuk.  

A hidrofil polimer lánc hosszúságát két okból szükséges állandóan tartani: (1) a 

kotérháló képzıdésének a valószínősége állandó hidrofil és hidrofób lánchosszak mellett így 

nem fog függeni egyik lánc hosszától sem, csak az összetételtıl; (2) az összehasonlíthatóság 

érdekében. A kotérháló képzıdésének a valószínősége megnıne, ha a hidrofil lánc hosszabb 

lenne, hiszen a hosszabb lánc több keresztkötési pontot foglalhatna magába, és ugyanígy 

fordítva, csökkenne, ha a hidrofil lánc rövidebb lenne. Hasonlóan, ha nem igyekeznénk a 

legteljesebb mértékben a hidrofil láncok hosszúságát állandó értéken tartani, akkor a 

különbözı összetételek esetében értelmetlen lenne bármilyen tulajdonságot összehasonlítani. 

A kotérhálók összetételének változása egyben a monomerek összmennyiségének a 

változását (MA-PDMS-MA és DMAAm) is jelenti. A hidrofil lánc hosszának állandó értéken 

való tartásához az iniciátor mennyiségét tehát megfelelıen kell változtatni, amihez a 

következı arányosság adja meg az alapot: 
 

[ ]
[ ]Σn M

I

DP
1 ∼ , ahol      (1) 

 

DPn a számátlag-polimerizációfok (degree of polymerization),  

[I] az iniciátor koncentrációja,  

[M] Σ a monomerek (a hidrofil monomer és a hidrofób telekelikus polimer láncvégi 

reaktív végcsoportjai) összkoncentrációja. 

 

Ez az arányosság nem adja meg a lehetıséget, hogy a DPn-t meghatározzuk, de meg-

adja azt a lehetıséget, hogy amennyiben a különbözı összetételek (különbözı [M] Σ-ák) esetén 
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az [I] változtatásával a jobb oldali arányt állandónak tartjuk, akkor a hidrofil polimer lánc 

átlagos polimerizációfoka, hossza is állandó lesz. A minták összemérése során így jártam el. 

Ehhez az arányosságot átalakítottam a következı formára: 

 

[ ]
[ ]Σn M

I

DP
1 ⋅= k      (2), ahol k az arányossági tényezı. 

 

[ ]
[ ]

fk =⋅= n
Σ DP

I

M
     (3), ahol f az állandó értéken tartott faktor. 

 

Mivel 
[ ]

[ ]
f=

⋅
== Σ

Σ

I

M

I

M

Σ

nV

n

V

n

V

n

I

M
     (4), ahol nM

Σ
 és nI az összmonomer, illetve az 

iniciátor anyagmennyisége, V a reakciótérfogat. Kísérleteimet mindig azonos 

reakciótérfogattal (V = 5 cm3) végeztem, így az állandó értéken tartott f értékébe az állandó 

V-t beleolvasztottam, és az így kapott ff ⋅= V2 értékekkel számoltam.  

Tehát 
[ ]

[ ]
V

I

M

n

n
Σ

I

M
2 ⋅== Σf       (5). 

 

Megjegyzendı tehát, hogy a DPn állandóságát csak addig lehet f2 állandóságával bizto-

sítani, amíg nem változtatunk a reakciótérfogaton. Ha változtatunk rajta, akkor csak az f 

állandó értékét lehet figyelembe venni. 

Annak érdekében, hogy a DMAAm monomerekbıl felépülı polimer láncba minél 

több keresztkötı MA-PDMS-MA makromonomer épülhessen be, az iniciátor koncentrációját 

– egy ésszerőnek tőnı határon belül (bemérhetıség) – a lehetı legkisebbre állítottam be. 

Ehhez a fenti f2 faktor értékét az elıkísérlet során 2,5-re, 10-re és 25-re állítottam be a III-1. 

táblázat szerint. A monomer és a keresztkötı makromonomer összemérési arányát változtat-

tam oly módon, hogy az összmennyiségük állandó legyen, és a fenti összefüggés alapján az f2 

faktorral számolt iniciátor mennyiséget adtam hozzájuk.  

Az elıkísérletek során a szintézis eredményessége nem lett egyértelmő egy kísérleti 

hiba, – a moldot fedı gumilapok néhány minta feletti elroncsolódása, megduzzadása, megfo-

lyása, és ennek következtében a THF egy részének elillanása, és a minta elszennyezıdése 
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következtében. Mindazonáltal a 70 %-os MA-PDMS-MA beméréső, f2 = 10-es faktorú minta 

tisztán elıállítható volt, ahogy metanolos és hexános extrakciós adatokból látszik (III-1. 

táblázat, körülbelül 20 % összes extrakciós hányad) az AKT szintézisének hatásfoka 

viszonylag jónak adódik.  

A többi mintából a következıket lehetett megtudni: a 30 %-os beméréső, f2 = 10-es 

faktorú minta metanolban feloldódott, és a 40 %-os beméréső, f2 = 10-es faktorú minta is 

szétszakadt apró, duzzadt géldarabkákra. Az 50 %-os beméréső, f2 = 10-es faktorú minta 

metanolban foszlott, opálos, és igen nagy extrakciós értékkel rendelkezik metanolban 

(43,5 %), bár kis extrakciós értéke van hexánban (4,2 %). A 60 %-os, az elıbb említett 70 %-

os, és a 80 %-os MA-PDMS-MA beméréső mintákból képzıdött kotérháló. Ahogy a zárójel 

jelzi az III-1. táblázatban, a gumilap beoldódása miatt nem minden adat egyértelmő. 

A 70 és 80 %-os bemérés mellett f2 = 2,5 mellett is sikerült elıállítani AKT-t, 70 %-

nál f2 = 25-nél, vagyis igen kis iniciátor mennyiség mellett nem egyértelmően sikerült a 

szintézis, mivel metanolban likacsos, nem összefüggı anyagot kaptam, de éppen itt is a 

gumilap szétszakadása meghamisíthatta az eredményt. 

A fenti f2 faktorok és az 5 cm3-es (0,005 dm3) anyagtérfogatra számolt f faktorok 

viszonyát mutatja a következı táblázat: 

 

f 2 f

0.50 7.1

2.5 35

10.0 141

25.0 350
  

 

Az irodalomban [44, 48] f értéke a különbözı AKT-kban 25 és 40 közötti érték. Az 

elıkísérlet tapasztalataiból csak félig indokolhatóan, elsısorban azért, hogy minél hosszabb 

legyen a hidrofil polimer lánc, és így minél több keresztkötı épülhessen bele a PDMAAm 

polimer láncba és ezáltal a kotérhálóba, az AIBN koncentrációt kisebbnek állítottam be, és a 

faktort f = 141-ben (f2 = 10) állapítottam meg. A III. 1. 2. fejezetben leírtak szerint a faktort a 

kísérletek (1. és 2. sorozat) részbeni sikertelensége miatt a 3. és 4. sorozatban lecsökkentet-

tem, így megnöveltem az AIBN iniciátor koncentrációt. Ez vezetett oda, hogy a 3. és 4. 

sorozatban mindegyik bemérés mellett sikerült az AKT-kat elıállítani. 
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III. 1. 3. 4. Az oxigénmentesítés és a teflon reakcióedény szerepe 

 

A szintézis kivitelezése során az oxigént el kell távolítani a reakcióelegybıl, mivel az 

oxigén gyökfogó, és leállítaná a láncnövekedést, illetve már az iniciátorból képzıdött 

gyököket dezaktiválná. Az inert atmoszféraként használt nitrogénnel ellentétben az oxigén 

reaktív molekulaként viselkedik, mivel az oxigénmolekula kettıs gyök természettel bír, más 

szóval biradikális. Ennek magyarázatát az LCAO molekulapálya elmélet adja. Eszerint a 

nitrogénmolekula három darab párosított kötıelektronpárja egy σ(2px
2)- és két π-kötést 

(πy2p2, πz2p2) létesít, míg az oxigénmolekulában megvannak ugyanezek a kovalensen kötött 

elektronpárok, azonban a két további vegyértékelektron egy-egy lazító π*-molekulapályán 

(πy
*2p1, πz

*2p1) helyezkedik el két párosítatlan elektront alkotva. A két párosítatlan elektron 

mintegy kompenzálja az egyik kötı π-elektronpárt, és ezért ábrázoljuk az oxigénmolekulát – 

voltaképpen csak leegyszerősítve – egy kettıskötéssel.  

Az oxigénmentesítés megvalósításának módja a kísérleti részben szerepel. Az 1. soro-

zat esetében ez a dry boxban, a 2.-7. sorozatoknál pedig kifagyasztással történt. Az összemért 

reakcióelegyet a homogenizálást követıen a teflon reakcióedénybe töltöttem át. 

A reakcióedény egy olyan teflon tömb, amelybe henger alakú lyukak vannak vájva. A 

teflon igen elınyös, mert inert anyag, és a belıle készült moldba nem ragad bele semmi, 

mivel az fluorofil, azaz nem is hidrofil, de nem is hidrofób. 

 

III. 1. 3. 5. Az elıállított térhálók tisztítása extrakcióval 

 

A reakcióidı eltelte, a mintatartó felnyitása, és a minták megszárítása után az elıállí-

tott térhálók extrakcióval való tisztítása következett. Két, ellentétes polaritású oldószerrel, 

hexánnal és metanollal, illetve etanollal mind a hidrofób, mind a hidrofil nemtérhálós 

komponenseket sikerült extrahálni. Az extraktumok százalékos mennyiségét 

(extrakcióhányad) a III-2-7. táblázatok 3. és 4. sorai mutatják. Ahol az extrakcióhányad 

100 %, ott az elıállított anyag feloldódott az adott oldószerben, tehát nem képzıdött 

kotérháló. Az 1. sorozat esetében az extrakciót etanollal, majd hexánnal végeztem. A 30-

50 %-os beméréső mintákat az etanol teljesen feloldotta. A 60-80 %-os bemérésőek nem estek 

szét. A 30 %-os és a 40 %-os mintákból levágott és félretett darabkákat a metanol is 
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feloldotta, tehát ezekbıl nem képzıdtek kotérhálók. Az 50 %-ost viszont nagy pontatlanság-

gal, de az apróra szétszakadozott, opálos térhálódarabkákból sikerült extrahálni. Mivel az 

50 %-os beméréső minta nem maradt egészben még a gyengébben duzzasztó metanoltól sem, 

illetve rendkívül nagy az extrakciós hányada, ez sem tekinthetı polimer kotérhálónak. A 60-

80 %-os AKT-kat sikeresen extraháltam etanollal. Ezek extrakciós értékei is rendkívül 

nagyok, ami egyrészt a kotérháló kémiai keresztkötéseinek relatíve kis mennyiségét jellemzi, 

de másrészrıl annak is köszönhetı, hogy az etanol nagy duzzasztóerejénél fogva képes a 

kotérhálóból akár gyengébben, kevesebb számú kovalens kötéssel kötött részeket is 

kiszakítani, így növelve jelentısen az extrakcióhányadot. Az etanolos extrakció után végzett 

hexános extrakció extrakcióhányadai 5 %-os, vagy az alatti értékkel viszont teljesen 

kielégítıek, tehát az MA-PDMS-MA megfelelı mértékben épült be a polimer szerkezetbe. 

Az etanol nagymértékben duzzasztja a kotérhálókat, és így igen nagy mechanikai 

feszültséget ébreszt, ami a kotérhálók szerkezetét könnyen átalakíthatja. Ez az extrakció során 

nem elınyös. Ezért a 2. sorozattól kezdve etanol helyett metanolt használtam extraháló-

szerként. A 2. sorozattól kezdve az extrakció sorrendjét is megfordítottam, és elıször a 

PDMAAm-l-PDMS AKT-kat kevésbé duzzasztó, a térháló morfológiájának változása 

irányába kevésbé ható apoláros extrahálószerrel, hexánnal extraháltam az elsısorban hidrofób 

extrahálható komponenseket. A hexános extrakció alapján (3-15 % extraktum) itt is kielégítı 

volt a MA-PDMS-MA beépülése. Metanolban a 30 %-os beméréső minta teljesen szétszakadt 

apró térhálódarabkákra, vagyis az nem tekinthetı polimer kotérhálónak. A többi bemérésbıl 

hasonló extrakciós értékeket kaptam, mint az 1. sorozatnál, de itt a 40 és az 50 %-os beméréső 

mintából is képzıdött kotérháló. A 40 %-os beméréső kotérhálót, – amely az extrakció után az 

elemanalízis alapján 50 %-os összetételő lett –, etanol sem oldotta fel. 

Ha összehasonlítjuk a 3. és 4. sorozat extrakcióhányadait az ugyanolyan móltömegő 

MA-PDMS-MA-ot használó 2. sorozat megfelelı értékeivel, látszik, hogy hexánban nem 

változnak, vagy maximálisan 2 %-kal csökkennek, metanolban pedig 4,5-17 %-kal, jelentıs 

mértékben csökkennek az extrakcióhányad értékei. Ez is jelzi az AIBN koncentráció 

növelésének szintézis hatékonyságot növelı hatását. Túl nagy AIBN koncentrációnak már 

ellenkezıvé válhat a hatása, amint az AmS-7,2-0,5 (4.) és az AmS-7,2-2,5 (3.) sorozatok 

megfelelı értékeit összehasonlítva látszik. Ebben a két sorozatban a legkevesebb MA-PDMS-

MA keresztkötıt tartalmazó mintákból is keletkeztek kotérhálók. Feltőnı azonban a 30 és a 

40 %-os beméréső minták közti 15-20 % közti extrakcióhányad különbség metanolban. Noha 

ugyanez a jelenség a 2. sorozat 40 és 50 %-os beméréső mintái közt is elıfordul, itt azonban 
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az extrahált kotérhálók – a következı fejezetben ismertetett elemanalízissel meghatározott – 

összetétele csak 1-4 %-ban tér el egymástól, míg a 2. sorozatnál 7 %-ban. 

Az 5. sorozatnál a keresztkötési pontok összmennyisége a hozzáadott EGDMA miatt 

állandó, de éppen a hozzáadott EGDMA következtében az 1.-4. sorozatokhoz képest viszont 

nagyobb. Ezzel összefüggésben a hexános extrakcióhányadok a 2. sorozathoz képest (egy 

minta kivételével) enyhén csökkentek, míg a metanolos extrakcióhányadok csaknem a felére, 

a 2. sorozatbeli értékhez képest 30-60 %-kal. Ebben az esetben a legkevesebb PDMS 

keresztkötıt tartalmazó mintából is AKT keletkezett. Az elemanalízissel meghatározott 

összetétel itt is csak 3 %-ban különbözik két legkevesebb MA-PDMS-MA beméréső minta 

esetében, bár itt az extrakcióhányad különbség (6 %) nem tér el egymástól annyira, mint a 2., 

3. és 4. sorozat esetén. 

Mind az öt sorozatnál szembetőnik, hogy az extrakcióhányadok összértéke a 

kotérhálók tömegének jelentékeny részét, mintegy 17-56 %-át képezik. Minden sorozat tagjai 

között ez az érték a keresztkötı mennyiségének növekedésével az elején rohamosan, késıbb 

egyre gyengébben csökken. Ezekbıl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy “hosszú” 

keresztkötı MA-PDMS-MA esetében a szintézis nem vezet minden esetben kellıképpen 

keresztkötött kotérhálókhoz, csak az extrakció elvégzése után kapunk egyedül kovalens 

kötésekkel összekötött kotérhálókat.  

Meg kell említeni, hogy mindkét, de elsısorban a mintát jobban duzzasztó oldószerrel 

kivitelezett extrakció enyhén roncsolhatja a kotérhálót. Ezt mutatja az a tény, amit az 1. 

sorozatnál tapasztaltam. Ugyanis, ha az etanol egészen szétroncsolja azt az AKT-t, amit a 

metanol csak apró darabokra képes szétszedni, a víz viszont “nem tesz kárt” benne, – noha 

ezek az oldószerek csak polaritásukban, illetve, ahogy a III. 2. 4. fejezetben látni fogjuk, 

adszorpciós képességükben különböznek, – azt jelenti, hogy különbözı polaritású oldószerek 

hatására az AKT különbözı mértékben “engedi ki” magából az oldható, a fizikailag kötött, és 

esetleg a kevés számú kémiai kötéssel kötött részeket. De természetesen annak egyértelmő 

eldöntéséhez, hogy a szintézis során AKT keletkezett-e, legalább metanollal (és hexánnal) 

szükséges, hogy kiextrahálható legyen, vagyis ne oldódjon fel és ne is essen szét az elıállt 

anyag. A másik tény, ami szintén arra enged következtetni, hogy az extrakció, illetve 

duzzadás során a kotérháló roncsolódhat, hogy az oldószer szemmel láthatóan gyorsan hatol 

be az AKT-ba, viszont a külsı felülete hamarabb megduzzad, mint az anyag belseje, – és 

ennek mértéke erısen oldószerfüggı, – így nagy belsı mechanikai feszültség ébred az AKT-n 

belül. Ez pedig a gyengébben kötött részek leválásához is vezethet. 
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A 6. AKT sorozat esetében, amikor “rövid” a PDMS makromolekula lánca, az extrak-

ciós értékek mindkét oldószerben rendkívül kicsik (1-6 %). Ebbıl látható, hogy a “rövid” 

PDMS lánc következtében létrejött nagyobb számú keresztkötési pont miatt ezek a kotérhálók 

vannak a legerısebben összetartva. 

Az Am-EG (7.) sorozatnál az extrakciót természetesen – hidrofób komponens nem 

lévén – csak metanollal végeztem. Az extrakcióhányad értékei az cM  növekedésével 14-40 % 

közt változtak. Ez összhangban van a keresztkötı EGDMA mennyiségének csökkenésével, és 

így a keresztkötési pontok számának, illetve azok kialakulása valószínőségének 

csökkenésével. 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a szintézis során elıállított anyagokat 

sikerült extrahálni, néhány esetben azonban az extrakció során a minta feloldódott, vagyis 

nem képzıdött kotérháló. Az összes többi esetben viszont egybefüggı, átlátszó, homogén, a 

PDMS-tartalomtól függı keménységő kotérhálót, illetve PDMAAm homotérhálót kaptam. Az 

extrakcióhányad minden sorozatnál nıtt a PDMS-tartalommal hexánban és csökkent 

metanolban, illetve etanolban. Egyéb tényezıktıl (iniciátor koncentráció, EGDMA jelenléte) 

gyakorlatilag független összefüggést találtam a szintézis hatékonysága és a metakrilát-

telekelikus bisz-makromonomer lánchossza között. “Hosszú” PDMS lánc esetén a metanolos 

extrakcióhányad 3-10-szer több, mint “ rövid” PDMS lánc esetén, a hexános extrakcióhányad 

pedig körülbelül ugyanannyi, – amikor a kotérháló gyakorlatilag nem duzzad, vagy maximum 

8-szor több, mint “ rövid” PDMS lánc esetén. 

 

III. 2.  Az amfifil kotérhálók és a PDMAAm homotérhálók analízise 

 

Az analízis során különbözı módszerekkel többféle szempontból vizsgáltam a szinte-

tizált kotérhálókat és PDMAAm homotérhálókat. Az AKT-k összetételét és a szintézis 

sikerességét elemanalízissel határoztam meg. Az üvegesedési átmenetet (Tg) a differenciális 

pásztázó kalorimetria (Differential Scanning Calorimetry, DSC) vizsgálatokkal felvett 

görbékbıl határoztam meg. A fáziselkülönült morfológiát DSC, duzzasztási és atomi 

erımikroszkópos (Atomic Force Microscopy, AFM) vizsgálatok eredményei igazolják. Az 

AKT-k amfifil természetére, valamint áttételesen morfológiájukra vonatkoztak a különbözı 

polaritású oldószerekben történı duzzadási vizsgálatok. Közvetlenül láthatóvá lehetett tenni 

az AKT-k morfológiáját az AFM segítségével. 
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III. 2. 1. Az elıállított AKT-k összetételének és a szintézis sikerességének 

meghatározása elemanalízissel 

 

Az egyes kotérhálók szintézise, a szintetizált anyagok extrakcióval történt tisztítása és 

a vákuumban súlyállandóságig való szárítás után az elemanalízis következett. Az analízis 

nitrogénre, szénre, és – bár az utóbbira nem volt szükségem a számítások során – hidrogénre 

történt. Az analíziseredményekbıl kétfajta számítási módszerrel kaphatjuk meg az összetételt. 

 

Az elsı számítási módszer szerint a nitrogénanalízis eredményébıl (N %) – mivel 

nitrogént csak a hidrofil polimer lánc tartalmaz – megkapjuk a kotérháló százalékos 

PDMAAm-tartalmát (PDMAAm %) a következı arányosságból:  

 

N % : 14,007 g/mol = PDMAAm % : 99,134 g/mol     (6), 

 

ahol 14,007 g/mol a nitrogénatom móltömege,  

99,134 g/mol a  –CH2CHCON(CH3)2–  monomeregység móltömege.  

 

A PDMS-tartalmat úgy kapjuk meg, hogy az elızıekben kiszámolt PDMAAm-tarta-

lomnak meghatározzuk a széntartalmát (CAm %, ld. (7) arányosság), ezt kivonjuk az 

elemanalízisbıl kapott széntartalomból (C %) és a kapott eredmény megegyezik a PDMS-

tartalom széntartalmával. Ebbıl a (8) arányosság szerint kapjuk a kotérháló százalékos 

PDMS-tartalmát (PDMS %). 

 

(N % : 14,007 g/mol =) PDMAAm % : 99,134 g/mol = CAm % : 60,055 g/mol   (7), 

 

ahol 60,055 a –CH2CHCON(CH3)2– monomeregység széntartalma g/mol-ban 

kifejezve, 

 

(C % - CAm %) : 24,022 g/mol = PDMS % : 74,156 g/mol      (8), 

 

ahol 24,022 g/mol a  –SiO(CH3)2–  monomeregység g/mol-ban kifejezett széntartalma, 

74,156 g/mol a  –SiO(CH3)2–  monomeregység móltömege. 
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A PDMAAm- és a PDMS-tartalmat a hidrogénanalízis eredményébıl is kiszámoltam, 

de ezeket nem vettem figyelembe, mert egyrészt a hidrogén elemanalízisének eredménye 

bizonytalanabb, másrészt az ezzel kiszámolt összetételek néhol akár 5 %-al is eltértek a 

szénbıl számolt értékektıl. 

Ez a módszer nem vezet egyértelmő eredményre, mivel a PDMAAm és a PDMS 

százalékos összege szinte sosem lesz pontosan 100 %, és nem lehet belıle eldönteni, melyik 

értéket fogadjuk el. A másik hibája a módszernek, hogy nem számol a PDMAAm polimer 

lánc végcsoportjaival, noha erre a következıkben ismertetendı módszer is csak részben 

képes. A MA-PDMS-MA telekelikus makromonomer MA-csoportjai a hidrofób kompo-

nensbe számítódnak bele. Az a tény is rontja az eredményt, hogy a PDMS-tartalom 

meghatározásában kumulálódik a nitrogén és a szén analízis eredményének hibája, és a 

hidrofil polimer lánc végeinek hibája. 

 

A második számítási módszer szerint a kotérháló összetételét a komponensek széntar-

talmának keverési törvényébıl határozzuk meg. Eszerint: 

 

XC,N = wA⋅XC,A + wS⋅XC,S      (9), 

 

ahol XC,N az AKT elemanalízissel meghatározott széntartalma (az elızıekben C %), 

wA és wS a kotérháló hidrofil (PDMAAm), illetve hidrofób (PDMS) komponensének 

tömegtörtje, 

XC,A a PDMAAm, hidrofil komponens széntartalma, 

XC,S a MA-PDMS-MA-telekelikus makromonomernek, a hidrofób komponensnek a 

széntartalma. 

Ehhez természetesen rendelkezésre kell álljon a két polimer komponens, az MA-

PDMS-MA telekelikus makromonomer és az AKT-hoz képest azonos körülmények között, és 

azonos módon (f2 = 10) számított iniciátor bemérése mellett elkészített PDMAAm 

homopolimernek a széntartalom analízis eredménye. 

 

Mivel wS = 1 - wA      (10), ezért (9)-be behelyettesítve 

 

XC,N = wA⋅XC,A + (1 - wA)⋅XC,S      (11), ebbıl 
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SC,AC,

SC,NC,
A X - X

X - X
 w =       (12. a), illetve a másik komponensre kiszámolva 

AC,SC,

AC,NC,
S X - X

X - X
 w =       (12. b). 

 

Amennyiben egy harmadik komponens (jelen esetben EGDMA) is van a kotérhálóban, 

akkor a számítás menete a következı: 

 

XC,N = wA⋅XC,A + wS⋅XC,S + wE⋅XC,E      (13), ahol 

 

wE a harmadik komponens (EGDMA) tömegtörtje, melyet a bemért tömege és a még 

extrahálatlan AKT tömegének a hányadosával közelíthetünk. XC,E pedig a harmadik 

komponens (EGDMA) széntartalma. 

 

A 3. tagot átvisszük a baloldalra, és bevezetjük XC,N’-t: 

 

XC,N - wE⋅XC,E = XC,N’ = wA⋅XC,A + wS⋅XC,S      (14). 

 

Mivel itt wS = 1 - wA - wE      (15), ezért az elızıbe behelyettesítve 

 

XC,N’ = wA⋅XC,A + (1 - wA - wE )⋅XC,S      (16), amibıl 

 

SC,AC,

SC,ENC,
A X - X

X)w-(1 - ,X
  w

⋅
=       (17. a), illetve a másik komponensre számolva 

AC,SC,

AC,ENC,
S X - X

X)w-(1 - ,X
  w

⋅
=       (17. b). 

 

Ha kibontjuk XC,N’-t, láthatjuk, hogy )X-(Xw SC,EC,E ⋅ , illetve )X-(Xw AC,EC,E ⋅  

tagban tér el ez a két komponens esetétıl (vö. (12)): 
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SC,AC,

SC,SC,EC,ENC,
A X - X

X-)X-(Xw-X
  w

⋅
=  (18. a), illetve a másik komponensre 

kiszámolva 

AC,SC,

AC,AC,EC,ENC,
S X - X

X-)X-(Xw-X
  w

⋅
=  (18. b). 

 

Az AmS-10-EG sorozat elemanalízise során a (18. a és b) képletekkel számoltam, a 

többi sorozatnál pedig a (12. a és b) képletekkel. A komponensek széntartalmát (XC,A, XC,S) 

elvi vagy kísérleti úton, illetve az MA-PDMS-MA esetében a lánchossz figyelembevételével, 

a PDMAAm esetén kényszerően a nélkül határozhatjuk meg (lásd a lenti táblázatban). Az elvi 

széntartalom meghatározása során a PDMAAm-nél a monomeregységek móltömegét vettem 

alapul, az MA-PDMS-MA esetében pedig az Mn függvényében a végcsoportokkal is 

számoltam. A kísérleti meghatározást az f2 = 10-es faktorral számolva külön szintetizált 

PDMAAm homopolimer és az Mn függvényében a MA-PDMS-MA elemanalízise jelentette. 

Megjegyzendı, hogy a PDMS makromonomer folyadék, így az analízis módszere eltérı volt. 

Az Mn = 7200 g/mol-os makromonomer széntartalmát a számítások során az elvi értékek 

hasonlóságának figyelembe vételével a 10 000 g/mol-oséval közelítettem. Azért van szükség 

a kísérleti széntartalmak meghatározására, mert a kotérháló széntartalmát is ugyanúgy, 

kísérleti berendezés segítségével állapítottuk meg, ami hasonló eltérést okoz az elméletileg 

számíthatótól. Az EGDMA széntartalmát csak számítással határoztam meg, mert az EGDMA 

úgyis csak maximum 1,3 %-ban van jelen a kotérhálókban, így a számításból adódó hiba az 

EGDMA széntartalmában a wE kis értéke miatt kevesebb hibát okoz az összetételben, mint 

amekkora maga az elemanalízis hibája (±1-2 %). A kotérháló EGDMA-tartalmának közvetlen 

meghatározására széntartalom alapján nincs mód, mivel az egyenletek alapján is látszik, hogy 

két-két ismeretlen (wE és wA, vagy wS) lenne. A meghatározott értékeket tartalmazza a 

következı táblázat: 
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XC,E / %

megjegyzés elvi kísérleti elvi kísérleti elvi

monomeregység 32,4 60,6 59,2 *

Mn, MA-PDMS-MA =   1 100 g/mol 40,0 40,2

Mn, MA-PDMS-MA =   7 200 g/mol 33,6 - **

Mn, MA-PDMS-MA = 10 000 g/mol 33,4 34,1

EGDMA 60,6

XC,S / % XC,A / %

 

 

* A kotérhálókkal azonos körülményekkel elıállított PDMAAm homopolimerbıl  

 meghatározva. ** Nincs mérési adat. 

 

A fenti értékekbıl látszik, hogy wS (18. b) az XC,E (60,6) és az XC,A (59,2) véletlen-

szerő közel azonossága, valamint wE kis értéke miatt majdnem megegyezik a két komponens 

esetére kiszámított értékkel (12. b), így csak minimálisat változtat a wS-ben kifejezett 

összetétel értékén, hogy figyelembe vesszük az EGDMA jelenlétét. A változás észrevehetıbb 

viszont a wA értékén (lásd 18. a és 12. a). Utóbbi mértéke éppen wE lenne, ha XC,E és XC,A 

azonosak lennének, ekkor ugyanis a számlálóban wE mellett ugyanaz van, mint ami a nevezı 

( E
SC,AC,

SC,NC,
A w-

X - X

X - X
 w =      (19)). 

Ennél a számítási módszernél tehát nem zavarnak az említett hibák. Így nincs szükség 

“kerülıútra”, nem kell meghatározni többek közt a C % hidrofil láncra esı hányadát (CAm %-

ot) a N %-ból, amely a szén és a nitrogén analízis hibáját kumulálja végülis a százalékos 

PDMS-tartalomban, itt XC,N = C %, és ebbıl közvetlenül kell továbbszámolni; az összefüggé-

sek értelmében itt mindig 100 %-ot adnak az egyes összetevık összegei; a PDMAAm 

homopolimer és a MA-PDMS-MA telekelikus makromonomer széntartalmának analízise 

következtében az elıbbi végcsoportjai helyesen a hidrofil komponenshez számítódnak, – bár a 

PDMAAm homopolimer számátlag molekulatömege biztos, hogy nem egyezik meg a 

kotérhálókba beépültekével, és így a végcsoportok relatív mennyisége is más –, utóbbi MA-

végcsoportjai viszont annak ellenére, hogy azok végtére is a hidrofil polimer lánc részeivé 

válnak a kopolimerizációval, ennél a számítási módszernél is a hidrofób komponenshez 

számítódnak.  
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A III-8-12. táblázatok összefoglalják a különbözı módszerekkel számolt összetéte-

leket. Az elızı megfontolások alapján minden esetben a második számítási módszerrel, 

vagyis a keverési törvény alapján, a mért széntartalom adatokkal számolt összetétel értékeket 

vettem figyelembe a továbbiakban, ez látható minden kotérháló sorozatban (1.-6.) a minták 

jelének a második számában is. 

Ha összehasonlítjuk a szintézisek során bemért MA-PDMS-MA tömegszázalékos 

mennyiségét és az elemanalízissel a kotérhálók összetételére kapott PDMS-tartalmat, mely az 

elıbbiek értelmében ugyancsak az MA-PDMS-MA-ot jelenti, értékes megfigyeléseket 

tehetünk (III-1. ábra, III-2-12. táblázat). A “rövid” PDMS láncú AmS-1,1 sorozatot kivéve 

majdnem az összes kotérháló esetén nagyobb arányban épült be a metakrilát-telekelikus 

PDMS keresztkötı a kotérhálóba, mint amilyen arányban azt a szintézis során adagoltam. 

Ennek a százalékos eltérésnek a mértéke többnyire 4 és 9 % között van, de a bemért MA-

PDMS-MA alsó tartományán egészen 15 %-ig is megnövekszik, felsı tartományán pedig 

1,5 %-ot is lehet találni. Az AmS-1,1 sorozatnál az összetétel tervezettıl való eltérésének 

mértéke a nulla körül, ±2 %-on belül ingadozik. 

A III-2. ábrán a bemért PDMS százalékos mennyiségéhez viszonyítva látható a 

bemérthez (tervezetthez) képest többletben beépült PDMS mennyisége százalékban kifejezve. 

Ez a fajta ábrázolás rávilágít arra, hogy a bemérthez képest többletben beépült PDMS 

mennyisége (III-1. ábra) igen eltérı lehet, ha azt viszonyítjuk a bemért PDMS százalékos 

értékéhez (III-2. ábra), vagyis ha tekintetbe vesszük, hogy milyen bemérési össszetételhez 

képest változott a PDMS-tartalom. A III-1. ábra ezt nem mutatja ilyen feltőnıen. Így például 

az AmS-7,2-2,5 és AmS-7,2-0,5 sorozatok esetében a bemért (tervezett) PDMS-tartalomhoz 

képesti 15 %-os növekedés (30 helyett 45-46 %-os PDMS-tartalom) a bemért, tehát 30 %-os 

PDMS százalékos arányhoz viszonyítva már 32-34 %-ot jelent. A 80 %-os bemérések esetén 

viszont az AmS-10 és AmS-7,2 sorozatoknál a relatíve kisebb, 1,5 %-os PDMS-tartalom 

növekedés csak 1,8 %-ot jelent, ha a bemért PDMS százalékos arányához viszonyítjuk.  

Összességében elmondhatjuk, hogy a “hosszú” láncú PDMS-t tartalmazó kotérháló 

sorozatokon belül a bemért MA-PDMS-MA keresztkötı relatív mennyiségének csökkenésé-

vel, a hibahatáron belül azonos mértékben, mind a kotérhálók PDMS-tartalma nı a bemérthez 

képest (III-1. ábra), mind pedig ennek a növekménynek a bemért PDMS százalékos 

mennyiségéhez viszonyított értéke növekszik (III-2. ábra). Az AmS-10-EG sorozat esetében 

van ettıl némi eltérés. Ennél a sorozatnál a 30 és a 40 %-os beméréseknél a bemérthez 
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viszonyított növekedés (III-2. ábra) 5-8 %-al elmarad a többihez képest, viszont a 77 %-os 

bemérésnél a többi sorozathoz képest mintegy 3 %-al nagyobb ugyanez az érték. 

Gyakorlatiasan fogalmazva minél kevesebb MA-PDMS-MA keresztkötıt mérünk be, 

annál több a hidrofil monomer, és így a bemért hidrofil monomer százalékos mennyiségéhez 

képest annál kevesebb marad is benne arányában az extrakció után. A bemért hidrofil 

monomer mennyiségéhez képest pedig annál több PDMS épül be a kotérhálóba. Az AmS-1,1 

sorozatot is figyelembe véve összességében minél nagyobb a PDMS láncvégi MA-csoportok 

koncentrációja, annál kevésbé tér el a kotérháló összetétele a bemérési összetételtıl. Ez a 

jelenség az extrakciós értékkel nem korrelál, csak a tendenciákra igaz, hogy minél több a 

metanolos extraktum mennyisége, többé-kevésbé annál jobban eltér a kotérháló összetétele a 

bemérési összetételtıl. Összhangban van viszont ez a jelenség a kopolimerizáló komponensek 

reaktivitási arányával (lásd III. 1. 1. fejezet). Mivel rMMA vs. DMAAm = kMMA,MMA /kMMA,DMAAm  ≈ 

2,0 és rDMAAm vs. MMA = kDMAAm,DMAAm /kDMAAm,MMA  ≈ 0,5, ezért azonos koncentrációkat 

feltételezve a MA-végcsoport kétszer gyorsabban reagál egy másik MA-végcsoporttal, mint 

DMAAm-mel és a DMAAm kétszer gyorsabban reagál az MA-végcsoporttal, mint egy másik 

DMAAm-mel. Vagyis az MA-PDMS-MA beépülése a kotérhálóba preferált a DMAAm 

beépüléséhez képest. 

A III-1. ábrához még egy megjegyzés szükséges. A “hosszú” PDMS-t felhasználó 

sorozatok ábrázolt értékeit nézve kérdéses, hogy egyáltalán lehet-e 30-40 % PDMS-

tartalomnál kevesebbel kotérhálókat elıállítani. Az ábrázolt értékeket extrapolálva legalábbis 

a 40 %-os összetételhez közelednek az értékek, ahogy a bemért százalékos PDMS 

mennyiséget csökkentjük. 

 

III. 2. 2. Az egyes elıállított térhálók keresztkötési pontjai közti polimer szegmensek 

molekulatömegének ( cM ) kiszámítása és elemzése 

 

Az AKT-k morfológiájának megismeréséhez szükség van arra, hogy ismerjük az azt 

felépítı polimer komponensek keresztkötései közti lánchosszúságot, a keresztkötési pontok 

közti polimer szegmensek átlagos molekulatömegét, cM -t (c az angol crosslink-et, 

keresztkötést jelöli). Minél hosszabb láncszegmensek kötik össze a keresztkötési pontokat, 

annál inkább alkothatnak az egyes polimer láncok fáziselkülönült morfológiát, illetve a 

fázisok annál nagyobbak lehetnek. Ezen kívül ettıl függ, hogy bizonyos hatásokra, például 
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oldószermolekulák hatására mennyire feszíthetı szét a szerkezet, vagyis hogy duzzadás során 

mennyi oldószert képes felvenni a kotérháló. 

A hidrofób, PDMS láncok keresztkötések közti láncszegmensének számátlag mole-

kulatömege megegyezik a kiindulási telekelikus PDMS számátlag molekulatömegével 

( HOc,M  = Mn,PDMS). A hidrofil, PDMAAm polimer lánc számátlag molekulatömegét a követ-

kezı módon lehet megbecsülni: 

 

2w

Mw
M

PDMS

PDMSn,PDMAAm
c ⋅

⋅
=       (20), ahol 

 

cM  a hidrofil szegmensek keresztkötések közti számátlag molekulatömege, 

wPDMAAm, wPDMS a PDMAAm és a PDMS, – pontosabban az MA-PDMS-MA elem-

analízissel meghatározott tömegtörtjei a kotérhálóban, (az elızıekben wA-val, illetve wS-el 

jelöltem) 

Mn, PDMS a metakrilát-telekelikus PDMS számátlag molekulatömege. 

 

Az egyenletet úgy vezethetjük le, hogy felírjuk cM -t mint a kotérhálóban lévı 

PDMAAm polimer tömegének (mPDMAAm) és a polimert szegmensekre tagoló keresztkötések 

mólszámának (nc) a hányadosát: 

 

c

PDMAAm
c n

m
M =       (21). 

 

Az cM  természetesen átlagot fejez ki, hiszen a keresztkötések szabálytalanul 

helyezkednek el a PDMAAm fılánc mentén. Az így számolt cM  akkor mutat valós értéket, ha 

a fıláncbeli polimer lánc hossza – n darab keresztkötési pont esetében – átlagban n-szerese a 

lánc két végén levı “lelógó”, szabad végcsoportok hosszai összegének. Ugyanis n darab 

keresztkötési pont között n-1 darab polimer szegmens található, noha cM  képletében n darabot 

feltételezünk, és valójában a polimer láncot modellként n átlag egyenlı szakaszra osztjuk. 

Ahhoz, hogy valóban n darab szegmens legyen, tehát, hogy n-nel oszthassunk, ahhoz meg kell 

hagyni egy n-edik szakaszt, ami szükségszerően szabad láncvég kell, hogy legyen. Ha nincs 

szabad láncvég, úgy hosszabb szegmensek vannak a polimer láncban, mint cM  számolt értéke, 
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(ekkor n-1 darab szegmens van, a teljes polimer láncban, de ehelyett nagyobbal, n-el osztunk), 

ha viszont a fenti hosszúságú láncvégnél nagyobb a láncvég, úgy a valóságban rövidebb 

szegmensek vannak a polimer láncban, mint cM  értéke. Hogy mi van a valóságban, az sok 

mindentıl függ, de az elızı meggondolás alapján (felfelé és lefelé nagyjából kiátlagolják 

egymást az eltérések, – nagy valószínőséggel vannak láncvégi szabad csoportok, de ezek nem 

hosszúak a polimerszegmenst tekintve –) azt lehet mondani, hogy cM  értéke jól közelíti a 

valóságot. Abban az esetben, ha feltételezhetjük, hogy egy polimer láncon belül sok 

keresztkötési pont van jelen, akkor még inkább megbízható az cM  számításának képlete. 

Mivel minden keresztkötı telekelikus PDMS molekula két darab végcsoportot tartal-

maz, ezért a keresztkötések mólszáma – a mindkét végén beépült – PDMS molekulák 

anyagmennyiségének (nMA-PDMS-MA, ami egyenlı nPDMS-sel) kétszerese, tehát: 

 

MA-PDMS-MA n,

MA-PDMS-MA

PDMAAm

MA-PDMS-MA

PDMAAm
c

M
m

2

m

n2

m
M

⋅
=

⋅
=       (22), ahol  

 

mMA-PDMS-MA a kotérhálóba mindkét végcsoportjával beépült MA-PDMS-MA tömege, 

Mn, MA-PDMS-MA a MA-PDMS-MA számátlag molekulatömege (vagyis megegyezik 

Mn,PDMS-el). 

 

A tört nevezıjét és számlálóját is osztva a térháló tömegével (mtérh.), illetve figyelembe 

véve, hogy a PDMS az elemanalízisnél leírtak alapján megfelel az MA-PDMS-MA-nak 

(vagyis a metakrilát-végcsoportok is a PDMS láncba számítódnak bele), illetve ha a 

végcsoportok tömege elhanyagolható a PDMS lánc tömegéhez képest, akkor ettıl függetlenül 

is:  

 

PDMS

PDMS n,PDMAAm
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=       (23). 

 

 

Amennyiben nemcsak a MA-PDMS-MA makromonomer van jelen mint keresztkötı, 

hanem, – ahogy az AmS-10-EG kotérháló sorozatnál – a kismolekulatömegő etilénglikol-
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dimetakrilát (EGDMA) is, akkor a képlet módosul. Itt figyelembe kell venni, hogy mindkét 

keresztkötı komponens szegmensekre tagolja a PDMAAm-ot: 
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nc a keresztkötések mólszáma magában foglalja mindkét keresztkötı komponens 

végcsoportjainak mólszámát, 

nEGDMA az EGDMA anyagmennyisége a kotérhálóban, 

mEGDMA az EGDMA tömege a kotérhálóban, 

MEGDMA az EGDMA móltömege, 

wEGDMA az EGDMA tömegtörtje a kotérhálóban, melyet a bemért tömege és a még 

extrahálatlan AKT tömegének a hányadosával közelíthetünk (az elızıekben wE-vel jelöltem). 

 

Az elemanalízis alapján nem lehetett közvetlenül külön meghatározni wEGDMA értékét 

(lásd III. 2. 1. fejezet). A képletben az adott bemért EGDMA tömegének és az adott, még 

extrahálatlan kotérháló tömegének a hányadosával számoltam, mert ezzel követek el kevesebb 

hibát azzal szemben, mintha az extrahált kotérháló tömegével osztanám, amiben már 

feltehetıleg kevesebb EGDMA van, mint a bemért mennyiség, de nem lehet könnyen 

megállapítani, hogy mennyi. 

A kapott cM  értékeket és ugyanezeknek a DMAAm monomer molekulatömegével 

osztott értékeit, vagyis a keresztkötések közti DMAAm monomerek átlagos számait, az cN  

értékeket mutatják a III-2-6. táblázatok, az cM  és cN  értékeket a PDMS-tartalom függvé-

nyében pedig a III-5. ábra. Természetesen egy adott kotérháló sorozaton belül az cM  értéke 

csökken a PDMS-tartalom függvényében, mert növekszik a keresztkötési pontok száma, és 

egyúttal csökken a PDMAAm-tartalom (wPDMAAm). Az EGDMA-s kotérhálók esetében cM  
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értékének változását a PDMS-tartalommal eggyel több hatás befolyásolja. Itt ugyanis az 

EGDMA mennyiségét úgy határoztam meg, hogy a kétfajta keresztkötı összmennyisége, 

vagyis a keresztkötési pontok (nc) száma állandó legyen. Így cM  elvben csak azért csökken a 

PDMS-tartalommal, mert wPDMAAm, vagyis mPDMAAm csökken (ld. (21) egyenlet). Ha 

összehasonlítjuk mPDMAAm és cM  hányadosát, – amely (21) szerint az nc-vel egyezik meg – az 

EGDMA tartalmú térháló sorozat különbözı mintáinál, akkor közel állandó (1,65-1,76·10-4 

mol) értéket kapunk viszonylag széles összetételi tartományban (lásd III-5. táblázat). Az 

egyenestıl való eltérést az okozza, hogy a tényleges összetétel (wPDMAAm/wPDMS) nem egyezik 

meg a tervezett összetétellel egyrészt az extrakció során keletkezı összetétel-módosulás (III-

5. táblázat), másrészt néhány esetben a tervezetthez képest pontatlan bemérések következté-

ben (II-4. táblázat, vö. a tömegben és a mólban feltüntetett mennyiségeket és III-5. táblázat, 

bemért PDMS %-ban). Amennyiben nincs jelen EGDMA, akkor (20) értelmében a III-5. ábra 

pontsorai szabályos, 
x

x1
ay

−⋅=  típusú görbét alkotnak. Az ábrán ilyen görbéket illesztettem 

ezen pontsorokra. Amennyiben rövidebb a PDMS lánc (1100 g/mol a 10 000 g/mol-hoz 

képest), akkor az cM  értéke Mn, PDMS-sel arányban csökken (lásd (20)). Ez például az AmS-1,1 

sorozatot ábrázoló pontsoron úgy jelenik meg, hogy a rövidebb PDMS láncot tartalmazó 

kotérhálók pontsorára illeszthetı görbe adott x értékhez tartozó meredeksége arányosan 

kisebb. Az EGDMA-t nem tartalmazó, “hosszú” MA-PDMS-MA-ot tartalmazó sorozatoknál 

szemléletesen látszik, hogy a PDMS-tartalom csökkenésével az cM  egyre rohamosabban 

növekszik. Azt is hozzávéve, amit a bemért és a beépült PDMS mennyiségeket összehason-

lítva tapasztaltunk (III. 2. 1. fejezet), – “eltolódik” az összetétel, – arra lehet következtetni, 

hogy ebben az esetben megközelítıleg 30 % PDMS-tartalom alatt nem valószínő, hogy elı 

lehetne állítani PDMAAm-l-PDMS AKT-kat. 

Majdnem a teljes cM  tartományt lefedi a PDMAAm homotérháló sorozat (Am-EG). 

Ennek úgy terveztem meg az összetételét, hogy a (26) képlet alapján számoltam ki a – minden 

esetben – egy gramm DMAAm-hez (mDMAAm = 1 g) a különbözı cM -k kialakításához 

szükséges EGDMA anyagmennyiségeket. A (26) képletet a (25)-bıl kapjuk meg, amely (21)-

bıl következik. A kotérhálóban a PDMAAm nagy molekulatömege miatt lehet a közelítést 

megtenni. 
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III. 2. 3. Az elıállított térhálókon végzett DSC vizsgálatok 

 

Az elıállított térhálók üvegesedési hımérsékletét (Tg) differenciális pásztázó kalori-

metria (DSC) segítségével vizsgáltam. A DSC mérés során a minta és az inert referenciaanyag 

hımérsékletét konstans (itt 10 °C/perc), azonos sebességgel emelik és mérik a minta és a 

referenciaanyagnak a zérus hımérséklet-differenciál fenntartásához szükséges hıáram 

különbségét. 

A polimer anyagokat két nagyobb fajtájú hımérsékleti átmenettel jellemzik: a kristá-

lyos olvadási hımérséklettel (Tm, melting), és az üvegesedési átmeneti hımérséklettel (Tg, 

glass). A kristályos olvadási hımérséklet a polimer minta kristályos doménjeinek az olvadási 

hımérséklete, míg az üvegesedési hımérséklet az a hımérséklet, amelynél, ha a hımérsékle-

tet csökkentjük, egy polimer amorf doménjei felveszik az üveges állapot jellemzıit, 

kemények, merevek lesznek, így megszőnik a Brown-mozgás és a gumirugalmasság 

nagyságrendekkel csökken. Az üvegesedési hımérséklet voltaképpen egy hımérséklet-

tartományhoz köthetı, melybıl különbözı számítási módszerekkel lehet egy adott 

hımérsékleti értéket megállapítani. Ezen átmeneti hımérsékletek léte vagy nemléte a polimer 

természetétıl függ, attól, hogy a polimer teljesen amorf (csak Tg), teljesen kristályos 

természető (csak Tm) vagy szemikristályos (Tm és Tg). Az egyes átmenetek során a fajlagos 

térfogati és a hıkapacitásbeli tulajdonságukban változás következik be. A DSC görbe a 

hıkapacitásbeli változásokat tükrözi. A hımérséklet-tartományon belül a hıkapacitás 

változása az üvegesedési hımérsékletnél a legnagyobb. Ahhoz, hogy egy adott polimer 

üvegesedési átmenete megjelenjen, a polimer fázisnak egy bizonyos minimális nagyságúnak, 

megközelítıleg egy nm-esnek kell lennie. 
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III. 2. 3. 1. A DSC felvételek és a belılük meghatározott üvegesedési hımérsék-

letek összetételtıl és az cM -tıl való függése 

 

Az AKT-k DSC felvételei két részletben, a felsı hımérsékleti tartományban (-50 °C – 

150 °C) és az alsó hımérsékleti tartományban (-150 °C – -50 °C) két különbözı készüléken 

készültek. A felsı hımérsékleti tartományban készült felvételek a III-6-10. ábrákon láthatók, 

az alsó hımérsékleti tartományban készültek pedig a III-11-13. ábrákon. Nem készült felvétel 

az alsó hımérsékleti tartományban az AmS-10, az AmS-7,2-2,5 és az AmS-7,2-0,5 

sorozatokról, az AmS-1,1 sorozatnál pedig nem sikerült felvenni a görbéket. A felsı 

hımérsékleti-tartományban nem készült felvétel az AmS-7,2-2,5 és az AmS-7,2-0,5 

sorozatokról. A felsı hımérsékleti tartományban mind az AKT-k, mind a homotérhálók és a 

PDMAAm homopolimer esetében a PDMAAm (endoterm) üvegesedési átmenete jelenik 

meg. Az alsó hımérsékleti tartományban mind az AKT-k, mind a telekelikus makromonomer 

esetén a PDMS (endoterm) üvegesedési átmenete, ezen kívül pedig ugyanennek az exoterm 

hideg kristályosodási csúcsa (-92 °C körül), és két olvadási (endoterm) hımérsékleti csúcsa 

(-50 és -35 °C körül) jelenik meg (III-11. ábra). Az üvegesedési átmenetek inflexiós 

pontjaként meghatároztam az üvegesedési hımérsékleteket. Az üvegesedési hımérsékletek 

meghatározási pontosságának megközelítıleg ±1-2 °C-ot lehet tekinteni. Ezt az értéket a több 

esetbeni párhuzamos mérésekbıl állapítottam meg. 

A két, AKT-t felépítı homopolimer komponens igen különbözı Tg-vel rendelkezik. A 

PDMAAm üvegesedési hımérséklete méréseink szerint Tg = 114±2 °C, melyet az e mérés 

céljára elıállított PDMAAm homopolimeren mértünk. Ennek számátlag molekulatömege 

hasonló, mint az AKT-beli polimeré, mert az AIBN koncentrációt ugyanolyan módon 

számoltam ki (f2 = 10), mint az egyes sorozatoknál. A szintézishez különféle lánchosszúságú 

MA-PDMS-MA-t használtam, melynek Tg-je enyhén függ a számátlag molekulatömegtıl. 

Ezért külön meghatároztam kétfajta Mn-re a Tg-jüket: Tg (PDMS, Mn = 1100 g/mol) = 

-123,5 °C, Tg (PDMS, Mn = 7200 g/mol) = -126 °C. Megjegyzendı, hogy az irodalom szerint 

4000 g/mol-os molekulatömegtıl felfelé a Tg nem függ jelentısen a molekulatömegtıl [121]. 

A PDMS üvegesedési átmenetének helye (Tg) független az elızetes hőtés sebességétıl és a 

sziloxán oligomerrel történt keresztkötések jelenlététıl [122]. Az üvegesedési átmenet 

nagysága (∆cp – hıkapacitás-változás) viszont látszólag függ az elızetes hőtés sebességétıl. 

Az egyes sorozatoknál meghatározott Tg értékeknek az összetételtıl való függését 

mutatja a III-14. ábra. Egybıl szembetőnı, hogy a megmért sorozatoknál a PDMAAm-re és a 



 

 

60 

PDMS-re mért Tg értékek jól elkülönülnek egymástól, mindkét komponens Tg-je kölön 

jelenik meg. A PDMAAm üvegesedési értékei csökkennek a PDMS-tartalom függvényében. 

A csökkenés mértéke az egyes sorozatoknál eltérı. Az AmS-10-es sorozat esetében ez a 

csökkenés gyenge, viszont az AmS-7,2-es sorozat esetében, ahol ennél szélesebb 

összetételtartomány áll rendelkezésre, ott a PDMS-tartalom függvényében kezdetben kicsi a 

csökkenés, majd egyre erısebb lesz. Az AmS-1,1-es sorozat esetén viszont ez a csökkenés 

drasztikus, összesen 90 °C-os. Az AmS-10-EG sorozatnak a körülbelül 65 %-nál kevesebb 

PDMS-t tartalmazó mintáinak a kivételével az összes sorozat minden mintájának Tg értéke 

kisebb, mint a PDMAAm homopolimeré. Az AmS-10-EG sorozatban 65 % után szintén 

enyhe csökkenés (az utolsó mintánál körülbelül 15 °C) tapasztalható. A megvizsgált AmS-7,2 

és AmS-10-EG sorozat mintáiban lévı PDMS Tg értékei a PDMS-tartalom függvényében 

monoton növekednek, majd körülbelül 65 % PDMS-tartalomnál elérik a megfelelı 

molekulatömegő PDMS makromonomer Tg-jét, vagyis a 100 % PDMS-ét.  

Az 1., 2. és 6. sorozatban a PDMS arányának növekedése és egyúttal a PDMAAm 

arányának csökkenése szintén csökkenti az cM -t, viszont növeli a keresztkötési sőrőséget 

(lásd III-5. és III-16. ábra). A keresztkötési sőrőség (q) az adott térhálóban levı keresztkötési 

pontok számának és ugyanazon térhálóban levı hidrofil monomer egységek mólszámának a 

hányadosa. A keresztkötési sőrőséget a következı, III. 2. 3. 2. fejezetben tárgyalom. A q 

növekedésétıl azt lehetne várni, hogy a térháló szerkezetét egyre inkább megköti, egyre 

merevebbé teszi, viszont itt más hatással is kell számolni. Az elasztikus, lágy PDMS növeli a 

rideg PDMAAm láncok mozgékonyságát, és ez már önmagában a Tg csökkenésének irányába 

hat. Ez a hatás annál erısebb lehet, minél kisebb az cM , vagyis minél nagyobb a keresztkötési 

sőrőség, mert ekkor a PDMS láncokhoz kapcsolódó keresztkötési pontok közelebb lesznek 

egymáshoz, és jobban ki tudják fejteni a lágyító hatásukat, mintegy megszakítják a PDMAAm 

lánc merevségét. A q leginkább az AmS-1,1 sorozatnál növekszik, – egészen eléri a tíz 

monomerre hét keresztkötési pont arányt (III-16. ábra) –, ezért itt jóval erısebb ez a hatás, és 

a Tg a leginkább itt csökken a PDMS-tartalommal, összesen mintegy 90 °C-ot (III-14. ábra). 

Az 1. és 2. sorozattal összehasonlítva megközelítıleg 35-80 °C-kal kisebbek a Tg értékek.  

Az AmS-10-EG sorozatnál a keresztkötési pontok száma nem változik, de a 

PDMAAm arányának csökkenése itt is csökkenti az cM -t és növeli a q-t (III-5. és III-16. 

ábra). Ezen sorozat tagjainak Tg értékeit legyegyszerőbben az igen szemléletes, fontos 

összefüggésekre rámutató III-15. ábráról érthetjük meg, melyen a Tg értékek az 

cM  (PDMAAm) függvényében vannak ábrázolva. Az AmS-10-EG sorozat minden tagjának 
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Tg-je nagyobb, mint az összes többi, azonos cM -vel rendelkezı AKT mintáé. Nézzünk egy 

adott cM  értéket. Az AmS-10-EG mintáknál az adott cM  kialakítása részben a MA-PDMS-

MA, részben a kismolekulatömegő EGDMA-n múlik. Tehát itt a PDMS-tartalomtól függ, de 

mégis minden esetben kevesebb a PDMAAm láncok mozgékonyságát növelı PDMS-

végcsoport mennyisége a keresztkötési pontokon belül, mint az ugyanolyan cM -jő EGDMA-t 

nem tartalmazó AKT-knél. Ezért lesz nagyobb a Tg. Az cM  csökkenésével (III-5. ábra) az 

EGDMA aránya csökken az AmS-10-EG sorozat tagjainál, vagyis nı a PDMS aránya, – 

elvben az AmS-10-56-EG mintánál lesz túlsúlyban az EGDMA-hoz képest (lásd II-4. 

táblázat) – és így egyre inkább érvényesül annak Tg-t csökkentı hatása. Az EGDMA hatását 

bizonyítják a homotérháló sorozat Tg értékei (III-15. ábra). Ezek a PDMAAm homopolimer 

Tg-jénél is nagyobbak, és az cM  csökkenésével még nınek is (20-34 °C a különbség a 

homopolimerhez képest). Az ok a “kemény”, PDMAAm szegmens mozgékonyságot csök-

kentı keresztkötı EGDMA egyre növekvı mennyisége. A két legkisebb cM -jő homotérháló 

Tg-jét már nem is lehetett meghatározni, annyira kompakt a szerkezetük (lásd még III-17. 

ábra). 

Az EGDMA-t nem tartalmazó minták Tg értékei az cM  függvényében (III-15. ábra) 

egy közös görbére illeszkednek abban a tartományban, amelyben azonosak az cM  értékeik. Az 

EGDMA-t nem tartalmazó minták esetén tehát a Tg értékét egyértelmően az cM  határozza 

meg, és az nem függ a PDMS lánchosszától, legfeljebb csak az cM -n keresztül áttételesen. Az 

cM  csökkenése növeli meg a PDMAAm mozgékonyságát, lágyítja meg a láncot, és így 

csökkenti a Tg-t. 

A megvizsgált AmS-7,2 és AmS-10-EG sorozat mintáiban lévı PDMS Tg értékei a 

PDMS-tartalom függvényében monoton növekednek, majd körülbelül 65 % PDMS-

tartalomnál elérik a megfelelı molekulatömegő PDMS makromonomer Tg-jét. Az 

cM  (PDMAAm) csökkenésével szintén látszik ez a növekedés a III-15. ábrán. Ennek okaként 

csak azt lehet feltételezni, hogy az egyre nagyobb mennyiségő PDMAAm valamilyen módon 

gátolja az üveges állapot kialakulását. Az AmS-10-EG sorozat két tagjának Tg-jét nem 

lehetett egyértelmően meghatározni, amint az a III-13. ábráról is látható, mindazonáltal már 

az AmS-10-56-EG minta -140 °C-os Tg-je igen szokatlanul kicsi. 

A III-14. ábráról tehát megállapítottuk, hogy a PDMAAm-re és a PDMS-re mért Tg 

értékek jól elkülönülnek egymástól, mindkét komponens Tg-je kölön jelenik meg. Ebbıl az 
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AmS-7,2 és az AmS-10-EG sorozat esetén azonnal az ábrán feltüntetett kotérhálók 

fáziselkülönült morfológiájára kell következtetnünk. Az AmS-10 sorozatnál a PDMS hasonló 

lánchossza és a PDMAAm azonos tartományba esı Tg értékei alapján a PDMS fázis DSC 

vizsgálata nélkül is kijelenthetjük, hogy az AmS-10 sorozat tagjai is fáziselkülönült 

morfológiával rendelkeznek. Az AmS-1,1 sorozatnál feltételezhetı, hogy a PDMS Tg-je itt 

sem emelkedik a PDMS-tartalommal a PDMS (makromonomer) Tg-je fölé, mert nem 

valószínő, hogy az egyre kevesebb PDMAAm a “rövid” PDMS láncokat jobban “keményí-

tené” meg, mint a “hosszúakat”, így kölön megjelenik mindkét komponens Tg-je, vagyis 

szintén fáziselkülönült morfológiával rendelkeznek. Ezt erısítik meg az atomierı 

mikroszkópos (AFM) felvételek, melyek a III. 2. 5. fejezetben és a III-63-67. ábrákon 

találhatók. 

 

III. 2. 3. 2. A keresztkötési sőrőség (q) kiszámítása és a Tg ettıl való függése 

 

A kotérhálók szerkezetét egy további mennyiséggel lehet még jól jellemezni, ez a 

keresztkötési sőrőség. A keresztkötési sőrőséget (q) az adott térhálóban levı keresztkötı 

egységek mólszáma, (vagyis a keresztkötési pontok száma) (nc) és ugyanazon térhálóban levı 

hidrofil monomer egységek mólszáma (n0) (a keresztkötıt magában foglaló monomer 

egységeket nem beleszámítva) hányadosaként definiálom: 

 

0

c

n

n
=q       (27). 

 

Fontos tény, hogy q értéke független attól, hogy hány keresztkötési pont található egy 

adott PDMAAm láncon belül. Mivel ideális esetben minden kétfunkciós keresztkötı molekula 

mindkét végcsoportja keresztkötési pontot képez, nc = 2 ⋅ n, ahol n a keresztkötı láncok 

mólszáma. A III. 2. 2. fejezetben leírtak szerint az cM -t, azaz a fıláncban lévı, hidrofil 

szegmensek keresztkötések közti átlag molekulatömegét felírhatjuk a térhálóban lévı 

PDMAAm polimer tömegének (mPDMAAm) és nc-nek a hányadosaként: 

 

c

PDMAAm
c n

m
M =       (21). 
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Mindez a továbbiakban is a III. 2. 2. fejezetben ismertetett, cM  valódiságára vonatkozó 

feltételekkel igaz. Ha ebbıl nc-t kifejezzük: 

 

c

PDMAAm
c M

m
n =       (28). 

 

Ezt (27)-be behelyettesítve: 

 

0c

PDMAAm

nM

m

⋅
=q       (29). 

 

Mivel n0 a térhálóban lévı hidrofil monomerek mólszáma, így ha kényszerően elte-

kintünk a PDMAAm nem monomerekbıl származó végcsoportjaitól: 

 

mon. DMAAm,
0

PDMAAm M
n

m
=       (30). 

 

Behelyettesítve (29)-be: 

 

c

mon. PDMAAm,

M

M
=q       (31). 

 

Ez alapján az cM -k ismeretében kiszámítottam q értékeit (III-13. táblázat). A III-16. 

ábrán q értékeit a PDMS-tartalom függvényében láthatjuk. Látható, hogy az EGDMA-t nem 

tartalmazó sorozatok teljesen ráilleszthetıek szabályos görbékre, melyeknek alakja érthetı 

lesz a következı meggondolásokból. Vegyük a III. 2. 2. fejezetben leírt összefüggést: 

 

2w

Mw
M

PDMS

PDMSn,PDMAAm
c ⋅

⋅
=       (20), 

 

ezt helyettesítsük be (31)-be: 
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PDMAAmPDMS n,

PDMSmon. PDMAAm,

wM

2wM

⋅
⋅⋅

=q         (32), 

 

ahol wPDMS, wPDMAAm a kotérhálóban a megfelelı tömegtörtek. Ebbıl látszik, hogy a görbe 

alakját Mn, PDMS és az egymástól függı tömegtörtek (wPDMAAm = 1 - wPDMS) aránya adják. Ezt 

behelyettesítve (32)-be: 

 

( )PDMSPDMS n,

PDMSmon. PDMAAm,

w1M

2wM

−⋅
⋅⋅

=q       (33). 

 

Tehát wPDMS (PDMS %) egyértelmő függvényét kapjuk, ami szabályos (
x-1

x
a ⋅  

függvény szerinti) alakot ad. A görbék egymáshoz viszonyított meredekségét Mn,PDMS szabja 

meg, ugyanúgy, ahogy a III-5. ábrán is. Amennyiben tekintjük az EGDMA esetére 

kiszámított cM -t: 
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M       (24), akkor ismét (31)-be behelyettesítve: 
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        (34) 

 

mivel PDMSEGDMAPDMAAm ww1w −−=       (15). 

 

Itt tehát az összefüggést módosítja az EGDMA tömegtörtje. Látszik, hogy ha mindent 

a tervezett szerint pontosan mértem volna be, és nem kellett volna extrahálni sem, akkor sem 

lesz q a wPDMS-nek egy egyszerő függvénye. A III. 2. 2. fejezetben leírtak szerint a kotérhálók 

összetétele nem egyezik meg a tervezettel egyrészrıl az extrakció miatt, mely módosítja 
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wPDMS-t, de wEGDMA-t is, csak az utóbbiról nincs információnk, lévén, hogy az EGDMA 

tömegtörtjét elemanalízisbıl nem, hanem csak a bemért mennyiségbıl tudjuk megbecsülni –, 

másrészrıl a néhány esetben pontatlan bemérés következtében. Ezért a kapott értékek 

szórnak, nem esnek egy jól meghatározott görbére. 

A 6. sorozatnál érdekes módon 0,7-es értéket is megközelít a görbe, a többi esetben 

0,09 - 0,13 érték alatt marad a teljes összetételi tartományban (lásd III-13. táblázat). Az 

EGDMA esetében az így számolt keresztkötési sőrőség nem állandó. A keresztkötések száma 

a fent említett hatásoktól eltekintve állandó, de a PDMAAm mennyiségének csökkenése 

következtében a q nı. A III. 2. 2. fejezet meggondolásai alapján esetünkben, ha állandó 

PDMAAm lánchosszúságot feltételezünk, – bármely esetben – minél kisebb az cM , annál 

megbízhatóbb az cM , és így q értéke is. 

Az eddigiekben vizsgáltam a Tg-knek a PDMS-tartalomtól, valamint q-nak a PDMS-

tartalomtól való függését. Ezután a PDMAAm Tg-inek q-tól való függését kell még 

megvizsgálnom, melyet a III-17. ábra mutat. A Tg majdnem kivétel nélkül csökken q 

értékével az EGDMA-ot nem tartalmazó AKT sorozatok esetében. Az EGDMA-ot tartalmazó 

minták értékei egy kivétellel közel egy pontba esnek. Összességében tehát elég jó közelítéssel 

a Tg (PDMAAm) vs. q görbe összes pontja ráilleszthetı egy csökkenı meredekségő, q 

növekedésével csökkenı görbére. Vagyis a vizsgált PDMAAm-l-PDMS AKT-k esetében, 

amennyiben a keresztkötési sőrőség nı, akkor mindig csökken a Tg. A Tg tehát a q monoton 

csökkenı függvényének bizonyult. 

 

III. 2. 4. Duzzasztási vizsgálatok 

 

A PDMAAm-l-PDMS és a P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS AKT-k amfifil tulaj-

donságainak vizsgálatára, valamint a feltételezett fáziselkülönült morfológiájuk alátámasztá-

sára a szintetizált AKT-kat és a homopolimer térhálókat különbözı polaritású oldószerekben 

duzzasztottam meg. Apoláros oldószerként n-heptánt, poláros oldószerként pedig kétszer 

desztillált vizet, valamint kis szénatomszámú alkoholok homológ sorát, abszolutizált 

metanolt, etanolt és n-propanolt használtam. A vizsgálatok elvégzésének pontos módját a 

kísérleti részben tárgyaltam. Meghatároztam a duzzadási fokot (R) oly módon, hogy a 

duzzasztott és a száraz minta tömegének a különbségét osztottam a száraz minta tömegével. A 

közel állandó nagyságú, alakú és tömegő vákuum-száraz AKT-t megduzzasztottam az adott 
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oldószerben, és ábrázoltam a duzzadási idı függvényében a duzzadási fokot. A III-18-58. 

ábrák mutatják az 1.-7. sorozatok duzzadási görbéit a különbözı oldószerekben. 

A duzzadási görbék alakja többnyire hasonló minden esetben. Ez alól két kivétel van: 

az elsı, amikor egy sorozaton belül a relatíve kisebb tömegő egy vagy két minta kiugróan 

gyorsan duzzad. Ez azért van így, mert az oldószernek a kisebb minta esetén kevesebb utat 

kell megtennie az anyag belseje felé, illetve ezek a kotérhálók kivétel nélkül vékonyabb 

anyagok voltak, nagyobb volt a felület/térfogat arányuk, így relatíve nagyobb felületen 

érintkeztek az oldószerrel, ami szintén jelentısen gyorsítja a diffúziót. Kivétel nélkül a kisebb 

PDMS-tartalmú minták tömege volt relatíve kisebb, - mivel ezeknél volt a legnagyobb az 

extrakciós hányad, - de ez a jelenség az elıbbiek értelmében a PDMS-tartalomtól független.  

A másik kivétel heptán és víz esetén tapasztalható azokban az esetekben, amikor az 

egyensúlyi duzzadási fok körülbelül csak 0,2-es, vagy annál még kisebb értéket mutat. Ekkor 

egy több napig állandóan lassan emelkedı, szinte lineáris duzzadási görbét tapasztalunk. Ezt 

annak lehet tulajdonítani, hogy az oldószer igen lassan, másfajta mechanizmussal diffundál be 

az AKT-ba, illetve adott esetben csak a felszínen található, nem összefüggı morfológiájú, 

számára kedvezı filicitású szigetekben tud felszívódni. A lassú diffúzió felületi morfológiai 

átrendezıdés következménye is lehet. 

Az alkoholok esetében minél nagyobb az egyensúlyi duzzadási fok, annál tovább tart 

az egyensúly beállása. Ez alól csak a rövid PDMS láncú minták kivételek. A jelenség oka 

minden bizonnyal az, hogy az igen nagymértékő duzzadás során a kotérháló szerkezete 

polimer relaxációval át kell, hogy alakuljon. Ha hosszabb a keresztkötı lánc, akkor nagyobb 

lehet az átrendezıdés mértéke, és ez a duzzadási fokban is, és az egyensúly beállásának 

idejében is meglátszik. 

Egy pár, különféle megállapítást kell még megtennünk e helyben. Az AmS-10-EG 

sorozat heptános duzzasztása esetén hosszú ideig tartó “utóduzzadás” figyelhetı meg. Szintén 

hasonló jelenséget figyeltem meg az AmS-7,2-2,5 és az AmS-7,2-0,5 sorozatoknál, ahol az 

egyensúly n-heptánban megközelítıleg 300 óra alatt állt csak be. Az etanolos, de fıként a 

propanolos duzzasztásoknál a duzzadási fok növekedtével a kotérhálók könnyen szakadozni 

kezdenek, mivel a polimerhez képest többszörös mennyiségő oldószer nagymértékben 

csökkenti a mechanikai ellenállásukat. Az AmS-10-69-EG, noha egyensúlyi duzzadási foka 

vízben jóval 0,2 fölött van (körülbelül 0,6), mégis sokáig tart az egyensúly elérése. 

A duzzasztás során minden minta esetében megvártam az egyensúly beálltát. Az 

egyensúlyt akkor tekintettem elértnek, amikor a duzzadási fok egy nap alatt nem nıtt többet 
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megközelítıleg 0,5 %-nál. Az egyensúlyi duzzadási fokokat (R) a PDMS-tartalom 

függvényében mutatja a III-59. és a III-61. ábra. Az AmS-7,2-2,5 és az AmS-7,2-0,5 

sorozatok esetén n-heptánban nem az egyensúlyi értékek vannak ábrázolva, hanem az 

összehasonlíthatóság kedvéért a többi AmS-7,2 minta egyensúlyba jutása idejében mért R 

értékek. 

Az ábrák alapján egyértelmő, hogy az elıállított AKT-k amfifil természetőek, mivel 

mind apoláros, mind poláros oldószerben duzzadnak. Az egyensúlyi duzzadási fok az 

oldószer és az összetétel függvénye. Az AKT-k a PDMS-tartalom növekedtével n-heptánban 

egyre nagyobb mértékben, míg vízben egyre kevésbé duzzadnak. Ez elsısorban az AKT-k 

összetételének, hidrofil/hidrofób polimer arány változása következtében alakul így, 

másodsorban pedig az összetétellel változó morfológia is befolyásolja a duzzadás mértékét. 

 

III. 2. 4. 1. Duzzasztások n-heptánban és vízben 

 

A heptán és a víz esetében az 1.-5. sorozatok egyensúlyi duzzadási fokainak görbéi 

hasonlóak egymáshoz mind meredekségükben, mind a megfelelı R értékeiben (III-59. ábra). 

Ezzel ellentétben a 6. sorozat görbéinek meredeksége víz esetén kicsit, heptán esetén 

markánsan kisebb, vagyis a 6. sorozat esetében az R kevésbé érzékeny az összetételben 

történı változásra. Víz esetén a teljes összetételi tartományban kisebbek az R értékek, 

heptánnál részben alatta, részben felette vannak az 1.-5. sorozatok értékeinek. 

Heptán esetében az 5. sorozatnál 40 % PDMS-tartalomnál és még kevéssel fölötte is 

gyakorlatilag nem tapasztalható duzzadás. A 3. és 4. sorozat esetén ez az érték 45 %. 

Amennyiben az 500 óra közelében mért R értékeket vesszük egyensúlyinak (III-59. ábra), 

akkor is körülbelül 45 %-os PDMS-tartalomnál szőnik meg a duzzadás. Hasonló a helyzet a 2. 

sorozat esetén, de itt csak extrapolációval lehet feltételezni, hogy körülbelül 45 % PDMS-

tartalom esetén szőnik meg a duzzadás, de 50 % esetén is nagyon kis mértékő. A 6. sorozatnál 

ez a tartomány – részben extrapolációval – 20-30 %-ra tehetı. Ennek a jelenségnek feltehetı 

magyarázata a következı. Abban a régióban, ahol az R igen lecsökken (R értéke körülbelül 

0,1 alatti), ott olyan fáziselkülönülés van az AKT-ban, ahol a PDMS fázis különálló 

“szigeteket” alkot a PDMAAm mátrixon belül. Ennek a feltételezésnek nem mondanak ellent 

a DSC eredmények, melyek a fáziselkülönülést mutatják, viszont azok megvalósulásáról nem 

adnak információt. Az is alátámasztja a “szigetek” jelenlétét, hogy e tartományokban a vízben 

való duzzasztást ábrázoló görbék felfelé hajlanak, vagyis az így létrejött AKT morfológia 
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több oldószert bír befogadni, kevésbé szab gátat a hidrofób fázis a duzzadásnak. Ezzel 

szemben egyes kotérhálók bizonyos PDMS-tartalom alatt már gyakorlatilag nem duzzadnak 

heptánban. Mint azt a III-59. ábra mutatja, ez az érték függ mind a PDMS lánchossztól, mind 

az összetételtıl. Kis PDMS-tartalomnál legjobban az AmS-1,1 (6. sorozat) kotérhálók 

duzzadnak heptánban. Ezt talán lehet azzal értelmezni, hogy a 6. sorozatnál a rövid PDMS 

lánc miatt térben “több helyre szóródik szét” a keresztkötı polimer lánc, és így kisebb PDMS-

tartalom esetén is van még belıle “mindenütt”. Így nehezebben alakulnak ki “szigetek”, 

tovább megmarad a heptánban való duzzaszthatóság. Az 5. sorozatban az EGDMA szintén 

“megköti” a láncokat, és ott ez változtatja a PDMS láncok “szétszórtságát” a PDMAAm 

láncokon keresztül, noha kisebb hatékonysággal. Hasonló jelenség figyelhetı meg a vizes 

duzzasztás esetén is a 80-85 % összetételi tartományban, bár ott az összetételtartomány határa 

miatt egyszer sem sikerült találni olyan összetételt, ami mellett az AKT ne duzzadna. Némileg 

itt is megfigyelhetı, hogy heptán esetén felhajlanak a görbék. A 6. sorozat n-heptános 

görbéjének a másik felét is a rövid PDMS lánc miatt megnövekedett keresztkötési sőrőség 

alakítja, itt azonban elegendı PDMS lévén a kevésbé expanzibilis (széthúzható) morfológia a 

duzzaszthatóságot csökkenti. 

Víz esetében a 6. sorozatnál szintén a megnövekedett keresztkötési sőrőség csökkenti 

az AKT duzzaszthatóságát az 1.-5. sorozatokhoz képest, de itt a teljes tartományban. A 

nagyobb anyagmennyiségő (és rövidebb) PDMS lánc erısebben húzza össze a PDMAAm 

láncokat, a kisebb cM  (PDMAAm) miatt kevesebb oldószermolekula “fér el” az AKT 

belsejében. Mindez az egész tartományban meghatározza a vizes duzzadási viselkedést. A 3. 

és 4. sorozat vizes egyensúlyi duzzadási görbéi érdekes módon az EGDMA-t is tartalmazó, 5. 

sorozathoz vannak közelebb a kis PDMS-tartalom tartományában és nem a 2.-hoz. A 

heptános R értékeket is figyelembe véve ez talán azért van, mert a 2. sorozat elıbb lesz 

“szigetes” szerkezető. A III-60. ábra még erıteljesebben mutatja ezeket a hatásokat, a 

“szigetesedésre” is sokkal inkább utal n-heptánban a duzzadás összetétel függése a 2. és az 5. 

sorozat esetén, vízben pedig a 2. és a 6. sorozat esetén. 

 

III. 2. 4. 2. Duzzasztások alkoholok homológ sorában 

 

Az alkoholok homológ sorainak duzzadási görbéje – lévén poláros oldószerek – 

hasonlóak, mint a vízé, a PDMS-tartalom növekedtével az R csökken (III-61. ábra). Az R 
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értékei azonban itt jóval nagyobbak, mint a víznél. A 6. sorozatnál 3-4-szeresek az R értékei, 

a 5. sorozatnál 5-12-szeresek, a 2. sorozatnál 10-23-szorosak az alkoholtól függıen. A 

duzzaszthatóság mindegyik esetben a víz < metanol < etanol < n-propanol sorrendben növek-

szik. A metanol és az etanol közt – a 6. sorozat kivételével – nagyobb a különbség a duzzaszt-

hatóságban, mint az etanol és az n-propanol közt. A 2. és az 5. sorozat esetén ez magyaráz-

ható lenne azzal, hogy az etanol és az n-propanol közt kisebb a polaritásbeli különbség, mint a 

metanol és az etanol közt, de ez nem ad magyarázatot a 6. sorozatra. 

Az egyes sorozatok adott alkoholokban való duzzaszthatóságát a keresztkötési sőrőség 

a 6. < 5. < 2. < 1. sorozat sorrendjében és a PDMS lánchossza együtt, egymás hatását erısítve 

szabják meg. Látható a III-61. ábrából, hogy a keresztkötési sőrőség hatását mennyire 

felnagyítják az alkoholok a vízhez képest. A 2. és az 1. sorozat esetében etanolban és 

propanolban a kevesebb PDMS-t tartalmazó minták nagyon nehezen kezelhetık, sokszor 

kisebb darabkák szakadtak le belıle a mérés, a spatulával való kivétel közben a nagyfokú 

duzzadás következtében. 

A nagyfokú duzzaszthatóságnak az a magyarázata, hogy az alkoholok mindkét fázist 

képesek megduzzasztani. Ha ugyanis csak a PDMAAm fázist duzzasztanák meg, és mint az 

várható lenne, a PDMS fázis összezsugorodna, akkor pont az ellenkezı duzzaszthatósági 

sorrendet kellene tapasztalnunk, a víz > metanol > etanol > n-propanol sorrendjében, ahogy az 

oldószerek polaritása csökken. Ez látható a PDMAAm homotérhálók duzzadásából is (III-62. 

ábra), noha az alkoholok sorrendje eltér a várttól, de a víz jobban duzzasztja azokat, mint az 

alkoholok. Másrészt pedig egy másik munkám során [123], ahol üvegfelületeket, többek közt 

üveg kapilláris belsı falát szilileztem, vagyis hidrofóbizáltam, egyértelmően kimutatható volt, 

hogy az etanol képes megváltoztatni a hidrofób, sziloxánnal bevont üvegfelület filicitását, és 

az etanol oldószer felé a szililezett üvegfelület ugyanolyan felületi feszültséget mutatott, mint 

a szililezetlen felület. Ezt az amfipatikus etanol molekulák felületi adszorpciójával lehet 

értelmezni. Ugyanígy az AKT-kban is az alkohol molekulái “adszorbeálódnak” a hajlékony és 

hidrofób PDMS lánc köré, hidrofób végükkel körbefogják azokat, így hidrofilizálva azokat, és 

növelve a duzzaszthatóságot. Az adszorpció mértéke pedig a metanol < etanol < n-propanol 

sorrendben nı, mivel ezek a molekulák egyre hosszabb szénatomszámmal rendelkezvén 

könnyebben létesítenek hidrofób-hidrofób kölcsönhatást, vagyis könnyebben adszorbeálódnak 

hidrofób felületen. A másik, hidrofil, azaz hidroxi-végükkel pedig a többi alkoholmolekulával 

lépnek kölcsönhatásba. 
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Megjegyzendı még, hogy az cM  függvényében ábrázolva az alkoholos R értékeket az 

egyes sorozatok és az egyes alkoholok közt, az cM  függvényében már kevesebb eltérést 

tapasztalunk az R értékekben, mint a PDMS-tartalom függvényében (III-62. ábra). Hova-

tovább a metanol, etanol, propanol sorrendjében egyre kevesebb az eltérés az egyes sorozatok 

közt. Mindez szintén az cM  paraméter meghatározó szerepét mutatja. A homotérhálók poláros 

oldószerben kapott R értékei lineáris függést mutatnak az cM -tıl. Ettıl kis cM -knél csak a víz 

kivétel. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a homotérhálók sokkal inkább duzzadnak 

vízben is, mint az AKT-k, de itt kisebb jóval az eltérés a víz és az alkoholok közt, mint az 

AKT-k esetén. Ez szintén az alkoholok mindkét fázist duzzasztó szerepét igazolja. 

 

III. 2. 5. AFM 

 

Annak érdekében, hogy közvetlen képet kapjunk az AKT-k morfológiájáról, fázisel-

különült szerkezetérıl, a Freiburgi Egyetemmel együttmőködve elvégeztük néhány minta 

AFM (atomi erımikroszkópia, atomic force microscopy) felvételét. Az AFM olyan analitikai 

módszer, melynek során a minta szigorú értelemben vett felületérıl, annak domborzatáról, 

illetve puhaságáról kapunk információt. Az AFM a pásztázó tőszondás mikroszkópok egyik 

fajtája. “A pásztázó tőszondás mikroszkópok (Scanning Probe Microscope, SPM) közös 

jellemzıje, hogy mechanikus rendszerrel egy tőt (szondát) a minta felülete felett pásztázva és 

a tőszonda és a minta valamilyen kölcsönhatását – a tőszonda felületre merıleges 

mozgatásával – állandó értéken tartva a minta domborzatát tapogatják le, vagy a felület síkját 

követve pásztáznak és a kölcsönhatás erısségét mérik képjelként.” [124] A szonda és a minta 

kölcsönhatása alapján nevezték el a pásztázó alagútmikroszkópot (Scanning Tunneling 

Microscope, STM), ahol az alagútáramot használják képalkotásra, és az általunk is felhasznált 

atomi erımikroszkópot (Atomic Force Microscope, AFM), melyben a szonda – mintegy 

egyatomos – feje és a minta atomjai közti rendkívül kicsi erıhatás mérését használják 

képalkotásra. Az AFM-nek több változata van, ezek közül az úgynevezett “tapping mode”-ot, 

magyarra fordítva “kopogtató leképezést” alkalmaztuk, melynek során a szondát 

periodikusan, szinuszosan rezgetik és az minden periódusban beleütközik a minta felületébe. 

A rezgést egy piezo kristály gerjeszti, méghozzá oly módon, hogy a rezgés amplitúdója 

állandó maradjon. A rezgés energiája ugyanis a mintába való beleütközéssel állandóan fogy. 

A rezgésnek a gerjesztéshez viszonyított fázisa is változik, ami állandó rezgési amplitúdó 
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esetén a minta lokális, fajlagos energiaelnyelı-képességét (rugalmasságát) jellemzi, és az 

ilyen fáziseltérésbıl alkotott kép a “Phase Imaging Mode” kép. Az AFM “tapping mode” által 

kapott “Phase Imaging Mode” képével tehát a vizsgált anyag felületének nm-es, vagy még 

jobb felbontású puhaságát/rugalmasságát lehet vizsgálni, mely különbözı puhaságú/rugal-

masságú fázisok feltérképezésére is módot ad. 

A III-63-67. ábrákon látható AFM felvételeken a fekete foltok a puha PDMS-t mutat-

ják, a fehérek pedig a keményebb PDMAAm-ot. Az elsı az AmS-7,2-75 (III-63-64. ábra), 

melyben az 1 µm-es képen kiválóan látható a két, külön-külön egybefüggı fázis. A fázisok 

mérete körülbelül 10 nm, de ennél vastagabb tartományok is látszanak rajta. Az egybefüggı 

fázisokat a felvétel alapján különleges, mindkét fázisra nézve folytonos csövecskéknek lehet 

elképzelni, illetve helyileg lamelláris részleteket, amelyeknek kétdimenziós metszetét lehet 

így látni. 

A második felvétel, az AmS-1,1-72 esetében homogén, nanomérető fáziselkülönülés 

látható (III-65-66. ábra), amely összemérhetı az AFM készülék felbontóképességével. A kép 

alapján valószínősíthetı, hogy itt a fázisok nem válnak szét egészen, hanem az elızı 

felvételen látottakhoz képest jelentıs mértékben átlapolják egymást. A duzzadási viselkedés is 

ilyen képet engedett kialakítani. 

A harmadik felvétel, amely az AmS-1,1-50-rıl készült (III-67. ábra), heterogenitást 

mutat 20-50 nm-es doménméretekkel. A PDMS elnyúló, egymásba kapcsolódó fázisként 

jelenik meg (sötét színő részek) az ugyancsak összefüggı PDMAAm fázisban. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a vizsgált PDMAAm-l-PDMS kotérhálók nanofázis 

elkülönült morfológiával rendelkeznek. Az egymással kovalens kötéssel összekapcsolt, 

egymással nem elegyedı PDMAAm és PDMS a kémiai kötés miatt nem képes makrosz-

kópikus fáziselkülönülésre. Ezeket az eredményeket a duzzadási tulajdonságokkal összevetve 

az is megállapítható, hogy a PDMAAm-l-PDMS és a P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS 

kotérhálók széles összetételi tartományban kölcsönösen folytonos (kofolytonos) morfoló-

giával rendelkeznek. Ezt és a nanomérető doméneket számos újszerő nanoszerkezető anyag 

(pl. nanohibridek) elıállítására lehetne valószínőleg felhasználni. 
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IV.  Összefoglalás 

A polimer kémiai kutatások napjainkban egyre inkább a jól definiált szerkezető és a 

különleges tulajdonságokkal rendelkezı makromolekuláris rendszerek irányába mutatnak. 

Ilyen különleges tulajdonságú anyagcsoport az amfifil kotérhálók (AKT). Ezek olyan térhálós 

polimerek, amelyekben egymással nem elegyedı hidrofil és hidrofób makromolekulák 

kapcsolódnak össze kovalens kötésekkel. A felépítésük közetkezményeként ezek az anyagok 

sajátos módon mind hidrofil, mind hidrofób oldószerekben duzzadnak. Munkám olyan új 

típusú amfifil kotérhálók elıállítására irányult, melyet nagy lánc flexibilitással rendelkezı 

hidrofób poli(dimetilsziloxán) (PDMS) mint keresztkötı és hidrofil poli(N,N-dimetil-

akrilamid) alkotnak (PDMAAm-l-PDMS). Az AKT-kat metakrilát-telekelikus poli(dimetil-

sziloxán) (MA-PDMS-MA) makromonomer és N,N-dimetil-akrilamid (DMAAm) azo-bisz-

izobutiro-nitrillel (AIBN) iniciált szabad gyökös kopolimerizációjával szintetizáltam tetra-

hidrofurán közös oldószerben.  

Három, különbözı számátlag molekulatömegő makromonomert alkalmaztam az 

egyes, különbözı összetételő AKT sorozatok elıállításához. Egy sorozat esetében kis 

molekulatömegő keresztkötıt, etilénglikol-dimetakrilátot is felhasználtam oly módon, hogy a 

keresztkötési pontok száma állandó legyen (P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS). Megállapí-

tottam, hogy nagyobb MA-PDMS-MA makromonomer lánchossz (Mn = 10 000 és 7200 

g/mol) és hidrofil monomerhez képest relatíve kevés mennyiség esetén az elıállíthatóságot az 

iniciátor-koncentráció befolyásolja. DSC, duzzadási és AFM vizsgálatok segítségével kimu-

tattam, hogy az elıállított PDMAAm-l-PDMS és P(DMAAm-stat-EGDMA)-l-PDMS AKT-k 

fáziselkülönült morfológiával rendelkeznek nagyságrendileg a 10 nm körüli mérettarto-

mányban. Széles összetételi tartományban az egyes fázisokra nézve kölcsönösen folytonos 

(kofolytonos) morfológia jellemzi ezeket az új anyagokat. 

A kotérhálók amfifil karakterét különbözı mértékben poláros (desztillált víz, n-alko-

holok homológ sora) és apoláros (n-heptán) oldószerekben való duzzasztással demonstráltam. 

Általános tapasztalat, hogy az AKT-k duzzadási foka a PDMS-tartalom függvényében 

növekszik apoláros és csökken poláros oldószerekben. Alkoholokban az egyensúlyi duzzadási 

fokok, azok amfoter jellegének, és ezzel együtt a PDMAAm oldhatóságának a növekedése 

következtében egy nagyságrenddel nagyobbak, mint vízben és n-heptánban. Megállapítottam, 

hogy a duzzadási fokot adott oldószerben több paraméter befolyásolja, így az AKT 

összetétele, a kotérháló keresztkötési pontjai közti PDMAAm polimer szegmensek számátlag 

molekulatömege és a makromonomer lánchossza. 
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V. Summary 

The polymer chemistry research in our days focuses more and more on 

macromolecular systems possessing well-defined structures and properties. Amphiphilic 

conetworks (APCN) belong to a group of such special materials. These are polymer networks 

in which incompatible hydrophilic and hydrophobic macromolecules are connected with 

covalent chemical bonds. As a consequence of their construction, these materials can interact 

with and in both hydrophilic and hydrophobic materials and solvents, respectively. The aim of 

this study was the synthesis of a new type of APCNs in which the flexible hydrophobic 

poly(dimethylsiloxane) (PDMS) as cross-linker and poly(N,N-dimethyl acrylamide) form the 

structure (PDMAAm-l-PDMS). The synthesis of these conetworks was carried out by free 

radical copolymerization of methacrylate-telechelic poly(dimethylsiloxane) macromonomers 

(MA-PDMS-MA) and N,N-dimethyl acrylamide in THF common solvent. 

Three MA-PDMS-MA macromonomers with different number average molecular 

weights have been applied for the synthesis of APCN series with various compositions. In one 

of these series, small molecular weight cross-linker, ethylene glycol dimethacrylate was used 

in such a way that the number of cross-linking points were constant (P(DMAAm-stat-

EGDMA)-l-PDMS). It was found that when using longer macromonomers in relatively low 

quantities in comparison to the hydrophilic monomer, then successful conetwork formation 

can only be achieved by increasing the initiator concentration. It has been proved by DSC, 

swelling experiments and AFM that the resulting PDMAAm-l-PDMS and P(DMAAm-stat-

EGDMA)-l-PDMS APCNs have phase separated morphology with average domen sizes in 

the order of 10 nm. For these new materials, regarding the individual phases of the 

components, a cocontinuous morphology is characteristic in a wide range of composition. 

The amphiphilic nature of the conetworks was demonstrated by swelling in various 

polar solvents with different degree of polarity (distilled water and C1-C3 n-alcohols) and 

apolar (n-heptane) solvents. The equilibrium swelling degrees (R) of APCNs increases with 

the PDMS content in apolar whilst decreases in polar solvents. In n-alcohols, the R values are 

higher with an order of magnitude than in water or n-heptane because of the amphoteric 

character of the n-alcohols and the higher solubility of PDMAAm. It has been established by 

me that the swelling degree in a given solvent is influenced by more parameters, so the 

composition of the APCN, the number average molecular weight of PDMAAm polymer 

segments between cross-links and the chain length of the macromonomer. 
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