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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉS 

 

A merev pórusos polimer monolitok az anyagok egy új osztálya, amelyet 

a 90-es évek elején fedeztek fel és forradalmasították a folyadékkromatográfiát. 

Ezek az anyagok olyan elválasztó közegek, amelyeket egyetlen nagy tömbhöz 

hasonlíthatunk, ahol a pórusok csatornákat alkotnak az egész polimer kolonna 

hosszában, és így a folyadék akadálytalanul tud közlekedni ezeken a járatokon. 

A folyadék áramlásáért a makropórusok felelısek, míg az elválasztást a mezo- 

és mikropórusok végzik. A pórusméreteket és azok arányait az elıállítási 

körülmények változtatásával lehet megtervezni, igazítva az épp aktuális 

felhasználási területhez.  

A monolitok felhasználásának számos lehetséges módja van, mind 

általános mind egyedi célokra. Legfontosabb alkalmazási területük a 

folyadékkromatográfia, ahol elválasztó közegként szolgálnak. A leginkább 

vizsgált állófázisok a hidrofil/hidrofób, affinitás, méretkizárásos és ioncserélıs 

monolit kolonnák. Az ilyen töltetek legfıbb elınye, hogy nincsen holt tér, emiatt 

gyorsabb az anyagátadás; az elválasztás ideje órákról percekre csökken és a 

kolonna közvetlenül az elıállítás után a megfelelı rendszerhez csatlakoztatható. 

Nagy fajlagos felületük miatt természetesen más analitikai célokra is fel 

lehet használni ezeket a polimereket: hordozóként, adszorbensként, szilárd 

fázisú reagensként, összetett szintézisekben, enzim hordozójaként vagy a lab-on 

chip technikákban.  

A monolitok hagyományos elıállítása során használt iniciátorok 

hıérzékenysége, a hosszú reakcióidı, a kolonna falának anyaga, vastagsága 

mind-mind a monolit pórusszerkezetének körülményes kialakítását 

eredményezi. Ezek a hátrányok ugyanakkor kiküszöbölhetık, ha a monolitokat 

ionizáló sugárzással iniciált polimerizációval állítjuk elı.  

Ezen alternatív elıállítási módszer esetében a végtemék tulajdonságai 

függetlenek a kiindulási hımérséklettıl, nincs szükség iniciátorra a 
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polimerizáció elindításához (tiszta végtermék), az elıállítási idı rövid és a 

kolonna köpeny/töltet vastagsága/anyagi minısége nem befolyásolja a képzıdı 

monolit jellemzıit. Ilyen technikával elsıként Mariano Grasselli és Sáfrány 

Ágnes készített pórusos polimer monolitot. A monolitok pórusos tulajdonságait 

a dózis, a hımérséklet és a dózisteljesítmény változtatásával lehet befolyásolni 

úgy, hogy a polimer rendszer összetétele változatlan maradjon. További 

lehetıség a monomer koncentrációjának változtatása, valamint különbözı 

pórusképzı oldószerek felhasználása a polimerizáció során.  

Munkám célja különbözı pórusos polimer monolit tömbök elıállítása γ-

sugárzással iniciált gyökös oldószeres polimerizációval, valamint a pórusméret 

változásainak vizsgálata az elıállítás körülményeinek függvényében.  

Elsı lépesként homopolimerek elıállítását végeztem el dietilénglikol-

dimetakrilát (DEGDMA) monomerbıl különbözı oldószerek (alkoholok, etil-

acetát, aceton és tetrahidrofurán), valamint ezen oldószerek kombinációjának 

felhasználásával. Az elıállítási körülmények (dózis, hımérséklet, 

dózisteljesítmény) pórusos tulajdonságokra gyakorolt hatását az átfolyási 

sebesség mérésével, és pásztázó elektronmikroszkópos, nitrogén adszorpciós, 

valamint higany porozimetriás módszerekkel vizsgáltam. 

Ezt követıen különbözı koncentrációkkal a dietilénglikol-dimetakrilát – 

mint keresztkötı – mellett 2-hidroxietil-akrilát (HEA), glicidil-metakrilát 

(GMA), butil-metakrilát (BMA), N-izopropil-akrilamid (NIPAAm) kopolimert 

is tartalmazó monolitokat állítottam elı. A kopolimerek szerkezetvizsgálatához 

FTIR módszert használtam kiegészítésképpen az elıbb említett vizsgálati 

módszerek mellett.  

Mivel a monolitokat elsısorban az analitika területén, és ezen belül is a 

folyadékkromatográfiában hasznosítják, vizsgálatokat végeztem arra 

vonatkozóan is, mennyire használhatók az általam készített kopolimer 

monolitok különbözı biokémiai szempontból fontos anyagok kromatográfiás 

elválasztására.  
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ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

 A polimer monolitok pórusos jellemzéséhez különbözı technikákat 

alkalmaztunk. A fluxus méréséhez használt rendszer kromatográfiás szivattyú 

(Liquochrom Model 2010, LMIM, Magyarország) amelyhez a teflon csöveket 

szabványos kromatográfiás csatlakozókkal kötöttük össze. A morfológiai 

vizsgálatokhoz pásztázó elektronmikroszkópot használtunk (JEOL JSM 5600 

LV). A mintákat besugárzás után száradni hagytuk, majd vékony platina-

palládium vagy arany réteget választottunk le a felületre porlasztásos módszerrel 

JEOL JFCI 300AutoFine Coater berendezés alkalmazásával. A pórusméret 

eloszlásokat higany poroziméterrel, Department of Chemistry, University of 

California, Berkeley (Autopore III 9400) és a Pannon egyetemen mérték (Carlo 

Erba, 70 típusú) az általunk elkészített mintákon. A gázadszorpciós 

vizsgálatokat Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, Budapest Mőszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen (Quantachrome Autosorb-1) és a Pannon 

Egyetemen (Micromeritics, ASAP 2000) készültek. Folyadék kromatográfiás 

mérésekhez (Jasco MD-2015 Plus és a szivattyú Jasco PU-2089 Plus) készüléket 

használtunk. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiás felvételek és 

diffúz reflektanciás feltéttel (Unicam Mattson Research Series 1 (UMRS1) FTIR 

spectrometer) készültek.  

 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

I. 

a. DEGDMA homopolimer monolitokon végzett átfolyási sebesség 

mérésekkel meghatároztam, hogy a megfelelıen merev polimer váz 

elıállításához legalább 20 kGy dózis szükséges. Kis dózis esetén a 

pórusszerkezet még nem alakult ki, ez a keresztkötések kis számával és a térháló 

laza szerkezetével magyarázható. Az átfolyási sebesség és a pórusméret csökken 
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a dózis növelésével.  

b. Megfelelıen merev polimer váz 10 kGy/h feletti dózisteljesítményekkel 

állítható elı. A nagyobb dózisteljesítmény idıegység alatt több gyök 

keletkezését jelenti, rövid idı alatt gyorsabban térhálósodnak a láncok, emiatt 

nagyobb pórusok keletkeznek, így nagyobb lesz az átfolyási sebesség. Az 

átfolyási sebesség és a pórusméret növekszik a dózisteljesítmény növelésével.  

 c. A nagyobb hımérséklet nagyobb átlagos pórusméretet eredményez. A 

polimer láncok sokkal könnyebben és gyorsabban mozognak nagyobb 

hımérsékleten, a térhálósodás gyorsabban végbemegy, de a kicsapódás is 

hamarabb bekövetkezik. Ugyanakkor, a növekedı hımérséklet a polimer 

oldódását is elısegíti. Ennek következtében nagyobb hımérsékleten a 

polimerizációs centrumok (magok) nagyobb molekulatömeggel rendelkezı 

polimer láncokból állnak, melyek nagyobb gömböcskék és közöttük nagyobb 

üregek kialakulását eredményezik 

d. A monomer koncentrációjának növelésével az átfolyási sebesség 

csökken, nagy koncentrációknál pedig nincs átfolyás. Nagy DEGDMA kiinduló 

koncentráció esetén a polimer nagy mértékő térhálósodása miatt, a pórusok 

méretei olyan kicsik, hogy az eluens nem tud átfolyni a tölteten. Jó átfolyási 

jellemzıkkel rendelkezı monolit 20-40 tf.% közötti monomer koncentrációk 

mellett állítható elı.  

 

II.  

 a. Kopolimer DEGDMA-HEA monolitok esetén a 2-hidroxietil-akrilát 

komonomer koncentrációjának növelése nagyobb pórusméretet és a felület 

hidrofil jellegének erısödését eredményezte.  

 b. Az N-izopropil-akrilamid komonomer nagyobb koncentrációja 

ugyancsak a pórusméret növekedését okozta. A NIPAAm túlzott jelenléte (>12 

w.%) a biner monomer oldatban hidrogélt eredményez. 

 c. A butil-metakrilát kopolimer esetén annak nagyobb koncentrációja a 
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növekvı pórusméret mellett a hidrofób tulajdonságok erısödésével is jár.  

 d. A glicidil-metakrilát esetén pedig a koncentráció növelésével a 

pórusméret csökken de a felület affinitása a fehérjék megkötésére nı.  

 

 III.  

 a. Homopolimer monolitok esetében az oldószerek két csoportba 

sorolhatók: bizonyos oldószerek (például az aceton, az acetonitril, az etilacetát 

vagy a tetrahidrofurán) kis pórusokat eredményeznek, míg mások (elsısorban az 

alkoholok) nagy pórusokat. Az eltérı viselkedést a momoner és a polimer 

oldhatóságának különbözısége okozza a két csoport esetében.   

b. A kopolimereknél az alkoholok oldhatósági paraméterének 

csökkenésével egyre kisebb pórusú monolitokat lehet elıállítani. A pórusméret 

BMA<HEA<GMA irányba csökken különbözı alkoholok használatakor.  

c. Binér oldószerek használatakor, amikor az oldószer egy 

mikropórusképzı (etilacetát, aceton, acetonitril, tetrahidrofurán) és egy alkohol 

(metanol, etanol, 2-propanol) keveréke, a maximális átfolyási sebesség a 

mikropórusképzı 20-30 tf.%-os koncentrációja estén volt elérhetı. Az 

alkoholokkal tompítani lehet a többi szerves oldószerek erıs mikropórusképzı 

hatását. 

 

IV.  

A funkciós csoportokkal rendelkezı sugárzásos polimerizációval 

elıállított polimer monolit LC töltetek alkalmasak nukleinsav és aminosav 

elválasztására fehérjéktıl. A kidolgozott módszerrel elıállított kolonna töltetek 

jó helyettesítıi lehetnek a már eddig alkalmazott hı és fotoiniciált 

polimerizációval elıállított monolit tölteteknek. Környezetvédelmi szempontok 

alapján ígéretesnek tőnik a 2-hidroxietil-akrilát és N-izopropil-akrilamid 

komonomert tartalmazó monolit kolonna, melynél elkerülhetı a szerves 

oldószerek használata. 



7

 7 

PUBLIKÁCIÓS LISTA 

 

1. Beiler, B., Monoliths synthesized by radiation polymerization, Periodica 

Polytechnica Chemical Engineering, 47/2, 119 (2003) 

2. Sáfrány, Á., Beiler, B., László, K., Svec, F., Control of formation in 

macroporous polymers synthesized by a one-step radiation-initiated 

polymerization and cross-inking, Polymer, 46, 2862-71 (2005) 

3. Beiler, B., Sáfrány, Á., Pórusos polimer monolitok elıállítása sugárzásos 

polimerizációval, Magyar Kémiai Folyóirat, 112/2, 72-76 (2006) 

4. Beiler, B., Vincze, Á., Svec, F., Sáfrány, Á., Poly(2-hydroxyethyl 

acrylate-co-ethyleneglycol dimethacrylate) monoliths synthesized by 

radiation copolymerization in a mold, Polymer, 48, 3033-40 (2007) 

5. Beiler, B., Sáfrány, Á., Polymer monoliths synthesized by radiation co-

polymerization in solution, Radiation Physics and Chemistry, 76, 1351-4 

(2007) 

6. Sáfrány, Á., Beiler, B., Vincze, Á., Radiation polymerization and 

crosslinking: A viable alternative for synthesis of porous functional 

polymers, Radiation Physics and Chemistry, 79, 462-6 (2010) 

7. Beiler, B., Vincze, Á., Sáfrány, Á., Porous polymer monoliths synthesized 

by radiation co-polymerization in solution, Polymer, 2010 beküldve 

 

KÖNYV FEJEZET 

Sáfrány, Á., Beiler, B., Radiation synthesized functional polymer supports 

with taiormade properties for separation and purification IAEA-

TECDOC-1465, 53-67 (2005) 

 

 

 

 



8

 8 

KONFERENCIAI RÉSZVÉTELEINEK JEGYZÉKE: 

 

1. Sáfrány, Á., Beiler, B., Graselli, M., Radiation synthesis of porous 

polymer supports with tailored properties POLYCHAR-10. World Forum 

on Polymer Applications and Theory, January 8-10, 2002, Denton, Texas, 

USA. Book of Abstracts p. 65. 

2. Beiler, B., Sáfrány, Á., Pórusos polimer monolitok elıállítása sugárzásos 

polimerizációval, KKKI Kutatóközponti tudományos napok, 2005, 

elıadás 

3. Beiler, B., Sáfrány, Á., Pórusos polimer monolitok elıállítása sugárzásos 

polimerizációval, İszi radiokémiai napok, 2005, elıadás 

4. Beiler, B., Sáfrány, Á., Porous polymer monoliths synthesized by 

radiation copolymerization in solution, 11 TH Tihany symposium, 2006, 

poszter 

5. Beiler, B., Sáfrány, Á., Hidrofil karakterő kopolimer monolitok elıállítása 

sugárzásos polimerizációval, İszi radiokémiai napok, 2006, elıadás 


