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I. Bevezetés, célkitőzések 

 

Az amfifil kotérhálók a polimer kémia egyik viszonylag új, egyedi tulajdonságokkal 

rendelkezı anyagcsaládja. Elsı elıállításuk óta számos típusát hozták már létre, és immár 

mindennapjaink részét képezik kontaktlencsék formájában. Az amfifil kotérhálók 

különlegessége felépítésükben rejlik. Mindig többkomponenső rendszerek alkotják, 

melyekben hifrofil (poláros jellegő) és hidrofób (apoláros jellegő) polimerláncok vannak 

kémiai kötéssel összekapcsolva. Ebbıl fakadóan ezek az anyagok egyedi szerkezettel és 

tulajdonságokkal bírnak. Jelenleg is intenzív kutatómunka folyik a világ számos pontján, 

mely az amfifil polimer kotérhálók szintézisére, szerkezetük és tulajdonságaik felderítésére 

irányul, valamint újabb alkalmazási lehetıségeiket keresik ezeknek a speciális anyagoknak. 

Ezek között említhetem a különféle biológiai, illetve orvosbiológiai, biokatalízis, különleges 

bevonatok és membránok területén zajló törekvéseket. 

Munkámban olyan amfifil kotérhálóból álló mintasorozat elıállítását céloztam meg, 

mely hidrofil komponensként poli(N,N-dimetil-akrilamidot), hidrofób polimerként pedig 

poliizobutilént tartalmaz. A minták összetételét széles tartományban választottam meg. Az 

elkészült kotérhálókat ezután különféle analitikai vizsgálatoknak vetettem alá, hogy 

megállapítsam pontos összetételüket, duzzadási viselkedésüket, valamint szerkezetüket 

behatóan tanulmányozzam. A duzzadási vizsgálatokat elvégeztem poláros (víz) és apoláros 

(n-heptán) oldószerekben egyaránt. A kotérháló sorozat szerkezetét részletesen 

tanulmányoztam többféle nagy hatékonyságú, modern mérıberendezéssel. További 

célkitőzéseimet a kapott eredmények értékelésének fényében alakítottam ki. A poli(N,N-

dimetil-akrilamid)-l-poliizobutilén (az "l" az angol "linked by" kifejezést rövidíti) amfifil 

kotérhálók nanoszerkezetét olyan módon igyekeztem kiaknázni, hogy a kotérháló egyik 

fázisát nanoreaktorként felhasználva szerves-szervetlen ún. nanohibrid anyagokat hozzak 

létre. Célul tőztem ki egyrészt fém nanoezüstöt tartalmazó amfifil kotérháló elıállítását, 

valamint olyan nanohibrid szintézisét, mely nanomérető TiO2 kristályokat tartalmaz. 

Kísérletet terveztem annak igazolására, hogy az így nyert új nanohibrid anyagok elınyös 

tulajdonságokkal rendelkeznek, és alkalmasak gyakorlati célú felhasználásra. A nanoezüstöt 

tartalmazó amfifil kotérhálót katalitikus modellreakcióban vizsgáltam. 

Doktori értekezésem elsıdleges célkitőzése tehát a poli(N,N-dimetil-akrilamid)-l-

poliizobutilén alapú amfifil kotérhálók elıállítása, szerkezetük mélyreható tanulmányozása, 

valamint a feltárt anyagszerkezet egyedi jellemzıit felhasználva teljesen új, amfifil kotérhálón 
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alapuló szerves-szervetlen nanohibrid anyagok létrehozása, vizsgálata, illetve alkalmazási 

lehetıségeinek tanulmányozása volt. 

 

II. Alkalmazott kísérleti módszerek 

 

A poli(N,N-dimetil-akrilamid)-l-poliizobutilén amfifil kotérháló sorozatot 

poliizobutilén makromonomer és N,N-dimetil-akrilamid monomer szabad gyökös 

kopolimerizációjával állítottam elı. Az ehhez szükséges poliizobutilén makromonomert 

kváziélı karbokationos polimerizációval állítottam elı, melyhez a bifunkciós iniciátort is 

magam szintetizáltam. A poliizobutilén analízisét gélpermeációs kromatográfiás módszerrel 

(GPC) valamint 1H-NMR spektroszkópiával végeztem. A kotérhálók elıállításakor szükséges 

volt az inert atmoszféra biztosítása, ennek érdekében egy speciális teflonból készült moldot 

használtam. A kotérháló mintákat metanollal majd hexánnal extraháltam, majd duzzadási 

tulajdonságaikat vízben, illetve n-heptánban történı duzzasztással gravimetriásan határoztam 

meg. A minták pontos összetételének meghatározása elemanalízissel történt. 

 Az amfifil kotérhálók szerkezetét többféle módszerrel vizsgáltam. A termikus analízist 

differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC), a nanofázisos szerkezet vizsgálatát pedig 

kisszögő röntgenszórással (SAXS) és fázis módban mőködı atomerı mikroszkópiával (AFM) 

végeztem. A fémezüstöt, illetve kristályos TiO2-t tartalmazó nanohibrid anyagok 

elıállításához az amfifil kotérhálókat nanoreaktorként alkalmaztam. Ennek során a kotérháló 

hidrofil fázisát szelektíven duzzasztva a reagenseket a kotérháló nanofázisaiba juttattam, a 

reakció így ezekben a fázisokban játszódott le. A keletkezett nanoezüstöt tartalmazó 

nanohibrideket egyrészt transzmissziós elektronmikroszkópiával (TEM), másrészt UV-VIS 

spektrofotometriával vizsgáltam. A TiO2 tartalmú nanohibrid anyagok esetén szintén TEM 

vizsgálatot végeztem.  

 Elvégeztem a nanoezüstöt tartalmazó amfifil kotérhálók alkalmazhatóságának 

vizsgálatát egy katalitikus modellreakcióban, ahol a nanoezüst redukciós folyamatban 

katalizátorként funkcionált. A folyamatot in situ módon UV-VIS spektrofotometria 

segítségével követtem nyomon. 
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III. Tudományos eredmények 

 

1.  

Sikeresen állítottam elı poli(N,N-dimetil-akrilamid)-l-poliizobutilén amfifil kotérhálókból 

álló mintasorozatot széles összetétel tartományban. A mintasorozatban a poliizobutilén 

tartalom 38 és 82 m/m% között változik. A kotérhálók amfifil karakterét duzzadási 

kísérletekkel igazoltam. Ennek során a minták egyensúlyi duzzadási fok értékeit 

meghatároztam vízben és n-heptánban. Az eredményekbıl látható, hogy a duzzadási fok 

értékek mindkét oldószer esetén az összetétel egyértelmő függvényei. Növekvı poliizobutilén 

tartalom mellett a duzzadási fok n-heptánban nı, vízben pedig csökken. 

 

2. 

A poli(N,N-dimetil-akrilamid)-l-poliizobutilén amfifil kotérhálók fázisszerkezetét termikus 

analízissel vizsgáltam (DSC). A DSC görbék minden minta esetén két jól elkülönült 

üvegesedési hımérséklet (Tg) érték jelenlétét mutatják. Ez egyértelmően azt igazolja, hogy a 

kotérhálók fázisai nem keverednek egymással, azaz fázisszeparált szerkezettel rendelkeznek.  

 

3. 

A kotérhálók morfológiájának felderítése atomerı mikroszkópos (AFM) vizsgálatokkal 

történt. A fázis módú AFM felvételek kiértékelésébıl kiderült, hogy az elkülönült fázisok 

minden esetben a nanométeres tartományba esnek. A kotérhálókról ezek alapján elmondható, 

hogy nanofázis-szeparált morfológiával rendelkeznek. Az összetételi tartomány közepén 

elhelyezkedı minták (44 és 54 m/m% poliizobutilén) esetén megfigyelhetı a poli(N,N-

dimetil-akrilamid)-l-poliizobutilén amfifil kotérhálók legkülönlegesebb fázisszerkezete, 

melyeknél mindkét fázis önmagában folytonos fázist képez. Ezt a különleges szerkezetet 

kofolytonos szerkezetnek hívjuk. A többi minta esetén a nagyobb arányban jelenlévı fázis 

összefüggı mátrixot alkot, míg a másik fázis ebben diszpergálva helyezkedik el. 

 

4. 

A kotérhálók szerkezetét vizsgáltam kisszögő röntgenszórással (SAXS) is. A SAXS 

eredmények azt mutatják, hogy száraz állapotban a kotérhálók szerkezetében rövidtávú 

rendezettség figyelhetı meg. Ezt egyértelmően igazolja a szórási maximumok helyzete, 

valamint egyes esetekben magasabb rendő maximumok megjelenése is. A számolt 

doménméretek a 7-15 nm tartományba esnek. A vizsgálatokat elvégeztük duzzadt állapotban 
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is, ekkor a mintákat a mérést megelızıen vízben megduzzasztottuk. Az így elvégzett mérések 

rendkívül fontos eredményekkel szolgáltak. Kiderült, hogy a kotérhálók nanomérető fázisai 

még duzzadt állapotban is megırzik nanofázis-szeparált szerkezetüket, a fázisméretek pedig 

egyik esetben sem lépik túl a 20 nm értéket.  

 

5.  

Az amfifil kotérhálók szerkezeti vizsgálatainak eredményeit újszerő módon hasznosítottuk. 

Köszönhetıen a teljesen eltérı karakterő (filicitású) összetevıknek, a kotérháló hidrofil 

fázisait mintegy falként veszik körül az erısen hidrofób poliizobutilén fázisok, és a fázisok 

mérete nem haladja meg a 20 nanométert vízben duzzadt állapotban sem. Megfelelı 

reagenseket juttatva a kotérháló duzzasztott hidrofil fázisába, a reakciótér maga a hidrofil 

fázis, mely így nanoreaktorként viselkedik.  

 

6. 

A nanoreaktor elv gyakorlati alkalmazhatóságát kétféle rendszerben demonstráltam. A 

poli(N,N-dimetil-akrilamid)-l-poliizobutilén amfifil kotérháló hidrofil fázisába szelektív 

duzzasztással vizes ezüst-nitrát oldatot juttattam. A kotérhálót ezután dimetil-formamidos 

közegbe helyeztem, amely a kotérhálóba behatolva reagált az ezüst-nitráttal és fémezüst 

kiválását eredményezte. Az ezüsttartalmú kotérhálót transzmissziós elektronmikroszkópos 

(TEM) módszerrel vizsgálva kiderült, hogy a kotérháló belsejében  ~20 nm mérető ezüst 

nanorészecskék jelentek meg. Ezüst nanorészecskék jelenlétére utal a minták UV-VIS 

spektruma is, melyen 420 nm környékén jelentkezı abszorpciós csúcs látható. Ez a 

nanomérető fémrészecskékre jellemzı felületi plazmon rezonancia (SPR) eredménye.  

 

7.  

A nanoezüstöt tartalmazó amfifil kotérhálót katalitikus modell reakcióban vizsgáltam. A  

4-nitrofenol NaBH4-gyel történı redukcióját a nanomérető fémezüst katalizálja, melyet 

sikeresen hajtottam végre az amfifil kotérhálóból készített nanohibrid anyaggal. A folyamatot 

UV-VIS spektrofotometriásan követtem a 4-nitrofenol elnyelési csúcsának intenzitás-

csökkenésével. A spektrumok igazolták, hogy a redukciós folyamat lejátszódik, és ez 

megismételhetı egy második katalitikus ciklus során is. Így a nanoezüstöt tartalmazó amfifil 

kotérháló katalitikus folyamatokban történı alkalmazása bizonyítást nyert. 
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8. 

A nanoreaktor elvét egy másik példán is alkalmaztam. Az amfifil kotérháló hidrofil fázisát 

ebben az esetben titán-tetrabutoxid alkoholos oldatával duzzasztottam, majd vizes közegben 

lejátszódott a titánvegyület hidrolízise a szol-gél eljárásnak megfelelıen. Az amfifil kotérhálót 

ezután hıkezelésnek vetettem alá, majd elvégeztem a szerkeztvizsgálatot TEM segítségével. 

A TEM felvételek tanúsága szerint a kotérháló fázisaiban nanokristályos TiO2 jelent meg. A 

TEM készülékkel végzett elektrondiffrakciós mérés azt is bizonyította, hogy a TiO2 három 

kristálymódosulata közül anatázt sikerült elıállítani.  

 

IV. Következtetések 

 

Munkám során tanulmányoztam az elıállított poli(N,N-dimetil-aktilamid)-l-

poliizobutilén amfifil kotérhálók alapvetı tulajdonságait és duzzadási viselkedését. Behatóan 

vizsgáltam a kotérháló minták szerkezetét, melyekbıl számos lényeges következtetés vonható 

le. A poli(N,N-dimetil-akrilamid)-l-poliizobutilén amfifil kotérhálók fázissszeparált 

szerkezettel rendelkeznek. A szerkezeti vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a szeparált fázisok 

mérete a nanométeres tartományban található, vagyis ezek a kotérhálók nanofázis-szeparált 

morfológiával rendelkeznek. 

A vázolt szerkezeti sajátosságok felhasználásával készített nanoezüstöt és TiO2 

nanokristályokat tartalmazó nanohibrid anyagok vizsgálatából kiderül, hogy az ilyen 

különleges morfológiával rendelkezı amfifil kotérhálók alkalmasak különféle nanohibrid 

anyagok elıállításra. Ennek során az amfifil kotérhálók fázisait nanoreaktorként 

hasznosíthatjuk, a polimer ugyanis a hibrid anyag templátjaként vesz részt a szervetlen 

nanorészecskék kialakításában. Ezek az újszerő vizsgálatok rámutatnak arra, hogy az amfifil 

kotérhálók igen sokféle speciális összetételő és tulajdonságú nanohibrid anyag létrehozásához 

lehetnek alkalmasak mátrixként. 
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