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1. Bevezetés 

 

A rétegszilikátok, elsősorban a szmektitek, három évtizeddel 

ezelőtt kaptak először nagyobb figyelmet, amikor a Toyota a Starlet 

modelljében a vezérműszíj burkolatot montmorillonit/poliamid-6 kom-

pozitból készítette1,2. A kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező anyag 

mind az ipari, mind az akadémiai kutatók érdeklődését felkeltette. A mi 

kutatócsoportunk 1998-ban szintén bekapcsolódott ezekbe a kutatások-

ba és ezidáig négy Ph. D. dolgozat született az elért eredményekből. 

Első célunk annak felderítése volt, hogy mely tényezők határozzák meg 

a rétegszilikát kompozitok tulajdonságait. Ezt követően a szilikátok 

felületi jellemzőit, a határfelületi kölcsönhatásokat, valamint a feldol-

gozási körülmények szerkezetre és tulajdonságokra gyakorolt hatását 

vizsgáltuk. 

 

Heterogén polimer rendszerek tulajdonságait alapvetően négy 

tényező határozza meg3. Ezen négy tényező közé tartoznak a határfelü-

leti kölcsönhatások, melyeknek kiemelt jelentősége van nanokompo-

zitokban, a nanotöltőanyagok óriási fajlagos felülete miatt. A nano-

kompozitoktól már sokkal kisebb töltőanyagtartalom mellett várják a 

nagymértékű merevség növekedést, erősítő és alaktartó hatást, mint a 

hagyományos töltőanyagokból készült kompozitok, vagy szálaerősítésű 

kompozitok esetén. Ugyanakkor az úgynevezett exfoliált szerkezet 

kialakulása, azaz a szemcsék egyedi lemezekké történő lebontása, szük-

séges feltétele a várt tulajdonságoknak, hiszen a nagy fajlagos felület az 

egyedi lemezek, nem pedig a szemcsék tulajdonsága. 

 

Az exfoliált szerkezet kialakítására polimer mátrixban alapvetően 

két olyan megközelítés van, ami a tömegműanyagok nagy része esetén 

alkalmazható. Az in-situ interkalatív polimerizáció volt az első eljárás, 

melyet a Toyota kutatói szabadalmaztattak. Módszerükben először a 

szilikát lemezek közötti térbe ε-kaprolaktámot juttattak, majd gyűrűfel-

nyílásos polimerizációval állították elő a polimert, ami így a lemezek 

                                                 
1 Kurauchi T, Okada A, Nomura T, Nishio T, Saegusa S, Deguchi R. SAE Tech. Pap., (1991) 
2 Okada A, Fukushima Y, Kawasumi M, Inagaki S, Usuki A, Sugiyama S, et al., US4739007A 

(1988) 
3 Pukánszky B. In: Karger-Kocsis J, editor. Polypropylene: Structure, Blends and Composites. 

London: Chapman and Hall; 1995. p. 1-70. 
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közötti térben keletkezett1,2. A módszert azóta számos egyéb monomer-

re is alkalmazták, pl.: olefinek4,5, sztirol6, különböző akrilátok7,8. Mivel 

a legtöbb tömegműanyagot ömledék állapotban dolgozzák fel, érthető 

módon megjelent az igény, hogy a nanotöltőanyagokat a hagyományos 

kompozitoknál alkalmazott technológiákkal keverjék a polimer mátrix-

ba. Az erre tett kísérletek eredményei azonban azt mutatják, hogy a 

szilikát szemcsék ezen az úton gyakorlatilag nem bonthatók le egyedi 

lemezekké9,10. Ha a két módszert összehasonlítjuk, az látszik, hogy az 

in-situ interkalatív polimerizációval előállított kompozitokban nagyobb 

az exfoliáció mértéke, és így azoknak a tulajdonságai is előnyöseb-

bek5,6,11. Ömledék állapotban az egyedi lemezekké történő lebontás 

gátja elsősorban az erős szilikát/szilikát kölcsönhatás, ami egyrészt a 

szilikátok nagy felületi energiájából12, másrészt 2D-s szerkezetéből 

ered13. A felületi energia csökkenthető, amennyiben alifás aminokkal 

felületkezeljük a szilikátokat, ugyanakkor a felületi energia csökkenése 

nem csak a szilikát/szilikát kölcsönhatás, hanem a kompozitban kiala-

kuló szilikát/polimer kölcsönhatás gyengüléséhez is vezet14,15. 

 

Kutatócsoportunk korábbi munkájában bizonyította, hogy a réteg-

szilikátok erősítő hatása csak egy nagyon szűk összetétel tartományban 

tudja felülmúlni a hagyományos töltőanyagokat, mivel nem exfoliálód-

nak a szemcsék, és mivel általában a kialakuló szerkezet nem is szabá-

                                                 
4 Asensio M, Herrero M, Núñez K, Gallego R, Merino JC, Pastor JM. Eur. Polym. J., 100:278-

289, (2018) 
5 Rong J, Jing Z, Li H, Sheng M. Macromol. Rapid Commun., 22:329-334, (2001) 
6 Zeng QH, Wang DZ, Yu AB, Lu GQ. Nanotechnology, 13:549-553, (2002) 
7 Lee DC, Jang LW. J. Appl. Polym. Sci., 61:1117-1122, (1996) 
8 Herrera NN, Persoz S, Putaux J-L, David L, Bourgeat-Lami E. J. Nanosci. Nanotechnol., 6:421-

431, (2006) 
9 Kato M, Usuki A, Okada A. J. Appl. Polym. Sci., 66:1781-1785, (1997) 
10 Laus M, Francescangeli O, Sandrolini F. J. Mater. Res., 12:3134-3139, (2011) 
11 Tung J, Gupta RK, Simon GP, Edward GH, Bhattacharya SN. Polymer, 46:10405-10418, 

(2005) 
12 Heinz H, Koerner H, Anderson KL, Vaia RA, Farmer BL. Chem. Mater., 17:5658-5669, (2005) 
13 Chiu C-W, Huang T-K, Wang Y-C, Alamani BG, Lin J-J. Prog. Polym. Sci., 39:443-485, 

(2014) 
14 Kádár F, Százdi L, Fekete E, Pukánszky B. Langmuir, 22:7848-7854, (2006) 
15 Pukánszky B, Fekete E, Tüdós F. Macromol. Symp., 28:165-186, (1989) 
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lyozható16. Az elmúlt évtizedekben alkalmazott módszerek tehát nem 

vezettek a várt tulajdonságokhoz, a felületkezelelés nem segítette a 

lemezek elválást, és az ömledék állapotú feldolgozásban gyakorlatilag 

nem lehet rétegszilikátból valódi nanokompozitot előállítani. Ez azt 

jelenti, hogy a korábbi elképzelések helyett új megközelítésre van szük-

ség, hogy kihasználhassuk a nanotöltőanyagokban rejlő lehetőségeket. 

Ehhez a töltőanyagokat speciális tulajdonságokkal kell felruházni, 

mellyel funkcionális felhasználásra szánt kompozitokat lehet előállítani, 

ahol a termékek magasabb ára is elfogadható. A nanotöltőanyagok sok-

színű felületi fizikájának és nagy fajlagos felületének köszönhetően 

különböző vegyületek megkötésére képesek, így alkalmazhatóak a víz-

tisztításban17, de alkalmazhatóak hordozóként antimikrobiális bevona-

tokban18, vagy szabályozott hatóanyag leadásra, rosszul oldódó vegyü-

letek esetén19. 

 

A fentiek figyelembevételével úgy döntöttünk, hogy a doktori 

munka során a szintetikus laponittal, illetve halloysit nanocsövekkel 

(HNT) fogunk dolgozni. Ezek tulajdonságai funcionális alkalmazások 

szempontjából előnyösebbek a montmorillonithoz képest. A munka 

első fázisában részletesen jellemeztük a laponitot, majd vizsgáltuk két 

felületkezelési módszer hatását a szilikát szerkezetére, illetve a tulaj-

donságaira. Végül a halloysitnek egy funkcionális alkalmazási lehető-

ségét vizsgáltuk. Az értekezésemben az elvégzett munka legjelentősebb 

tudományos eredményeit és következtetéseit, valamint a további lehe-

tőségeket foglalom össze. 

                                                 
16 Hári J, Horváth F, Móczó J, Renner K, Pukánszky B. Express Polym. Lett., 11:479-492, (2017) 
17 González B, da Silva TH, Ciuffi KJ, Vicente MA, Trujillano R, Rives V, et al., Microporous 

Meso-porous Mat., 253:112-122, (2017) 
18 Tornuk F, Sagdic O, Hancer M, Yetim H. Food Res. Int., 107:337-345, (2018) 
19 Hári J, Sárközi M, Földes E, Pukánszky B. Polym. Degrad. Stab., 147:229-236, (2018) 
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2. Kísérleti rész 

 

2.1. Felhasznált anyagok 

 

A kísérleti munka során négy különböző rétegszilikáttal dolgoz-

tunk. A natrium montmorillonitot (NaMt, kationcsere kapacitása, CEC: 

1.16 meq/g), Laponite XLG-t (CEC =0.55 meq/g) illetve a Laponite 

XLS-t (CEC: n. a.) a Byk Additives and Instruments-től vásároltuk. Az 

enzimhordozóként alkalmazott halloysit nanocsöveket (HNT, New 

Zealand CC Ultrafine H) az Imerys Ceramics-tól szereztük be. 

 

A fajlagos felületek meghatározásához metilénkék trihidrátot 

használtunk. A laponit éleit etoxi-trimetil-szilánnal (ETMS), a lapjait 

metil-metakriláttal (MMA) módosítottuk egy ioncserés reakciót köve-

tően [2-(akriloiloxi)-etil]-trimetilammónium kloriddal (AETAC). 

 

A politejsav (PLA), illetve poli-ε-kaprolakton (PCL) enzimatikus 

degradációját Candida rugosa lipáz, Burkholderia Cepacia lipáz 

(Amano Lipase PS), illetve Tritirachium Album proteáz (Proteinase K) 

biokatalizátorok alkalmazásával végeztük. 

 

 

2.2.  Mérési módszerek 

 

A metilénkék, a Bradford reagens, illetve az enzimatikus degradá-

ció során keletkező termékek mennyiségét UV-Vis spektroszkópiával 

mértük. Fourier transzformációs infravörös spektroszkópiát (FTIR) 

alkalmaztunk a felületkezelt rétegszilikátok kémiai szerkezetének felde-

rítésére. A töltőanyagok víztartalmát, illetve a felületkezelést követően 

a szervesanyag tartalmukat termogravimetria (TGA) segítségével hatá-

roztuk meg. 

 

A szilikátok rétegszerkezetét, illetve rétegtávolságát röntgen diff-

rakcióval (XRD) vizsgáltuk. A kártyavár szerkezet kialakulását rotációs 

viszkozimetria segítségével igazoltuk. A rögzített polimer üvegesedési 

hőmérsékletét differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC) határoztuk 

meg. A kompozitok morfológiáját pásztázó elektron mikroszkópiával 

(SEM) vizsgáltuk.  



 Ph. D. tézisek 5 

 

 
3. Eredmények 

 

3.1. Rétegszilikátok fajlagos felületének meghatározására alkalmazott 

módszerek összehasonlítása 

 

Három különböző rétegszilikát fajlagos felületét két különböző 

módszerrel mértük meg, majd a kapott eredményeket összevetettük a 

szilikátok geometriája és sűrűsége alapján becsült elméleti értékekkel. 

A mérések eredményei és az elméleti értékek egy része egyezett, azon-

ban egy részüknél ellentmondásokat tapasztaltunk. Metilénkékkel tör-

ténő meghatározásnál, amennyiben a metilénkék molekulák ionosan 

kötődnek a szilikátok felületéhez és azok monomolekuláris borítottság-

ban, a felülettel párhuzamosan rendeződve helyezkednek el, jól egyez-

nek a becsült, illetve a mért eredmények. A kisebb méretű és nem túl 

nagy kationcsere kapacitású laponit esetén az elméletinél kisebb fajla-

gos felületet kaptunk a metilénkék módszerrel, mivel a megkötődő 

metilénkék molekulák mennyisége függött a pH-tól. A metilénkék hoz-

záadásának hatására csökken a szilikát szuszpenzió pH-ja, ami zeta 

potenciál mérések alapján a szilikát lemezek pozitív töltését eredmé-

nyezi. A pozitív felületi töltés pedig  akadályozza a metilénkék katio-

nok felületi adszorpcióját. A laponit módosítása, vagy puffer alkalma-

zása esetén a metilénkék módszerrel kapott eredmények megegyeztek 

az elméleti, geometriai fajlagos felülettel. Olyan szilikát esetén, ahol a 

szilikát kationcsere kapacitása nagy volt (NaMt, CEC = 1.16 meq/g), a 

metilénkék molekulák az adszorpciót követően nem a felülettel párhu-

zamosan rendeződtek, hanem azzal szöget zártak be, így a megkötődő 

molekulák mennyiségéből számolt érték nagyobb volt, mint az elméleti. 

 

 

3.2. Módosítás az éleken 

 

A laponit éleit sikeresen módosítottuk egy monofunkciós al-

koxi-szilán vegyülettel. A reakciót többféle módszerrel bizonyítottuk, 

valamint a felületi borítottságra is adtunk egy becslést. Rámutattunk, 

hogy az oldatfázisú FTIR mérés alapján számolt reagensfogyást óvatos-

sággal kell kezelni, mert mellékreakció is lejátszódik, ami szintén a 

reaktáns fogyásával jár. A szilán elhidrolizál (dimer vegyület nem ke-

letkezik), ami az oxigént tartalmazó csúcsokhoz tartozó abszorbanciák-
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ból számított megkötődő mennyiséget szisztematikusan torzította. Ezek 

alapján a megkötődő szilán mennyisége kizárólag a –SiCH3-hoz tartozó 

elnyelésekből számítható, ami alapján kb. 50 mg szilán vegyület kötő-

dik meg 1 g szilikát felületén. Az XRD mérések alapján a szilán a lapo-

nit élein kötődik meg és nem lép be a lemezek közötti térbe. Ennek 

ismeretében meg tudtuk határozni a 100%-os felületi borítottsághoz 

tartozó szilán mennyiségét, ami jó egyezést mutatott az FTIR mérések-

ből kapott eredménnyel. Kezeletlen laponit, illetve módosított laponit 

vizes szuszpenzióinak reometriai vizsgálatával megállapítottuk, hogy a 

módosítás nem befolyásolja a szmektitekre jellemző, úgynevezett kár-

tyavár szerkezet kialakulását (1. ábra), ami egyben azt is jelenti, hogy a 

szilikát élein található szilanol csoportok nem játszanak szerepet a kár-

tyavár szerkezet kialakulásában. Ehelyett vélhetően a szintén az éleken 

található –MgOH csoportokról vizes közegben hidroxid ionok távoz-

nak, ezáltal élek össztöltése pozitív. 
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1. ábra A kártyavár szerkezet kialakulása nem függ az élek módosításá-

tól. Szimbólumok: (□) 0 mmol, (○) 1 mmol ETMS/g szilikát. 

 

Ezek alapján, az éleken történő módosítás elősegítheti az ex-

foliációt, vagy segíthet a szilikát funkcionális alkalmazásánál, de nem 
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előzi meg a térháló kialakulását és nem befolyásolja a reológiai tulaj-

donságokat. 

 

 

3.3. Laponit felületkezelése poli(metil-metakriláttal) 

 

Sikeresen rögzítettünk hosszúláncú poli(metil-metakrilát)-ot 

(PMMA) felületén AETAC kötőágens segítségével. A polimer felvite-

lét vizes közegben végeztük és a polimer molekulatömege 40 és 

110 kDa között változott. A rögzített polimer mennyisége, illetve a 

polimerlánc hossza mind a kötőágens mennyiségétől, mind az adagolt 

MMA monomer mennyiségétől függött. A felületkezelt szilikátokon 

közvetlenül preparálás után, illetve acetonos extrakciót követően TGA 

méréseket végeztünk, ami alapján csaknem az összes polimer megkötő-

dött a szilikát felületén. A rétegtávolság a felületkezelés hatására növe-

kedett (2. ábra). 
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2. ábra Különböző mennyiségű PMMA-val felületkezelt laponite rönt-

gen diffraktogramjai 



8 Ph. D. tézisek  

 

 
Modell számolások alapján a polimer egy része a rétegek közötti 

téren kívül helyezkedik el, míg a lemezek közötti térben lévő polimer 

molekulák a lemezekkel párhuzamosan rendeződnek és két polimerré-

teg helyezkedik el két lemez között. A párhuzamos rendeződést, illetve 

ebből következően a polimer csökkent mozgékonyságát az erős poli-

mer/szilikát kölcsönhatás okozza, ami a szilikát nagy felületi energiájá-

nak tudható be. A polimer üvegesedési hőmérséklete nő, míg a fajlagos 

hőkapacitása csökken a PMMA mennyiségének csökkenésével, illetve 

a lánc rövidülésével. Erősítő hatás, illetve az ebből a felületkezelt szili-

kátból készült kompozitok esetén a tulajdonságok javulása csak abban 

az esetben várható, ha a szilikát felületére felvitt polimerlánc hosszú. 

 

 

3.4. PLA/CNC nanokompozitok enzimatikus degradációja 

 

Első kísérleteinkben megállapítottuk, hogy a Candida rugosa 

lipáz nem bontja a politejsavat, ugyanakkor a Proteinase K hatékony-

nak bizonyult. A degradáció során keletkező termék, a tejsav egy, a 

szerves savak közül erősnek számító sav, ezért a degradációs közeg pH-

jának csökkenését okozza, ez pedig az enzim denaturálódásához vezet. 

6,5-es pH alatt az enzim denaturálódik, így vagy a degradációs közeget 

kell cserélni, vagy növelni kell a degradációs közeg pufferkapacitását. 

A degradációs reakciót nem csak a pH, hanem a degradációs közeg 

ionerőssége is befolyásolja, kisebb ionerősség mellett a Proteinase K 

hatékonyabb. A kompozitokban található erősítőanyag, a CNC növelte 

a degradáció sebességét és a minták nagyon gyorsan szétestek. A szét-

esett minták tömegének mérése gyakorlatban nem megoldható, így egy 

kerestünk egy olyan módszert, amellyel az oldatban található reakció-

terméket lehet nyomon követni. A tejsav vas(III) klorid hexahidráttal az 

UV-Vis tartományban elnyelő komplexet képez, így alkalmas a tejsav 

mennyiségének kvantitatív meghatározására. A degradáció során kapott 

eredmények értelmezéséhez felállítottunk egy modellt, ami az enzim 

reakciók kinetikájának hosszú időtávlatban való leírására alkalmas. A 

modell figyelembe veszi a polimer degradációját és az enzim denaturá-

lódását. A modell eredményei egyeztek a kísérleti úton tapasztaltakkal, 

azaz a CNC tartalommal nőtt a degradáció sebessége (3. ábra). A mo-

dell alapján számolt paraméterek tervezhetővé teszik az alifás poliészte-

rek, illetve azok kompozitjainak degradációja. 
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3. ábra CNC tartalom hatása a degradáció sebességére (○). illetve a 

denaturálódás időállandójára (□) PLA/CNC nanokompozitok 

degradációja során. 

 

 

3.5. PCL/HNT kompozitok enzimatikus degradációja 

 

Sikeresen kötöttünk meg Burkholderia cepacia lipázt HNT fe-

lületén, majd az enzimet tartalmazó nanocsöveket PCL mátrixban disz-

pergáltuk. A nanocsöveken az enzimadszorpciót követően enzimaktivi-

tás méréseket végeztünk, ami alapján az enzim az adszorpciót követően 

nem csak, hogy megőrizte aktivitását, de a hordozott enzimen mérhető 

enzimaktivitás egyes mintáknál meg is haladta az enzimkészítmény 

enzimaktivitását. A polimerbe kevert töltőanyagon rögzített enzim ha-

tékonyan bontotta a polimert foszfát pufferben (4. ábra). A degradáció 

kinetikáját a 3.4. pontban már említett kinetikai modell segítségével 

jellemeztük. A degradáció sebessége függött a megkötött enzim men--

nyiségétől. A denaturáció időállandójának ismeretében lehetségessé 

válik a degradáció kimenetelének szabályozása. Irodalmi kutatásaink 

alapján ez az első alkalom, hogy polimerek bontásának vizsgálata során 
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az enzim nem a degradációs közegben volt, hanem magában a bontandó 

polimerben diszpergálják egy hordozón. Ez az eljárás lehetővé teszi az 

így kapott rendszer lebomló vázanyagként történő alkalmazását. 

 

 
4. ábra Enzimet nem tartalmazó halloysitből készült PCL kompozitok 

pufferbe helyezve megőrzik formájukat (a). Az enzimet hordo-

zó, 3,8 U/g enzimaktivitású halloysittel töltött PCL kompozitok 

bomlani kezdenek (b.). 
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4. Új tudományos eredmények 

 

1. Elsőként mutattunk rá olyan tényezőkre, melyek rétegszilikátok 

fajlagos felületének metilénkékkel történő meghatározásánál a va-

lóditól eltérő fajlagos felület értékeket adnak. A metilénkék adago-

lásának hatására csökken a szilikát szuszpenzió pH-ja, így a mért 

fajlagos felület kisebb lehet a valóságosnál, míg a szilikát nagy 

kationcsere kapacitása esetén a metilénkék molekulák az adszorp-

ciót követően szöget zárnak be a felülettel, így a mérés egy látszó-

lag nagyobb fajlagos felület eredményt ad. [P1] 

 

2. Rétegszilikát lemezek éleit sikeresen módosítottuk egy monofunk-

ciós szilán vegyülettel, hogy megakadályozzuk a kártyavár szerke-

zet kialakulását. Várakozásainkkal ellentétben, a módosítás nem 

gátolta meg a szerkezet kialakulását. Rámutattunk arra, hogy vizes 

közegben a kártyavár szerkezet kialakulásáért az oktahedrális réteg 

élein található magnéziumhoz kapcsolódó hidroxid ionok távozása 

a felelős, míg a szilanol csoportoknak nincs szerepe a folyamatban. 

[P2] 

 

3. Hosszú láncú poli(metil-metakrilát) molekulákat rögzítettünk telje-

sen exfoliált állapotú laponit felületén vizes oldatban. A polimer-

lánc hosszát sikeresen változtattuk a reakcióelegy összetételének 

változtatásával. [P3, 5. fejezet] 

 

4. Mérések és modell számítások segítségével igazoltuk, hogy laponit 

felületén rögzülő poli(metil-metakrilát) láncok a lemezek felületé-

vel párhuzamosan rendeződnek és két-két lemez között két-két po-

limerlánc helyezkedik el. Az adszorpció és a párhuzamos rendező-

dés csökkenti a megkötődött láncok mozgékonyságát. [5. fejezet] 

 

5. Politejsav/nanokristályos cellulóz kompozitokat készítettünk és 

vizsgáltuk az enzimatikus degradációjukat Proteináz K jelenlété-

ben. Elsőként mutattunk rá, hogy a degradáció sebessége mind a 

degradációs közeg pH-jától, mind annak ionerősségétől függ. [P4] 

 

6. Enzimet kötöttünk meg halloysit nanocső felületén, majd az így 

kapott rendszert poli-ε-kaprolakton mátrixban diszpergáltuk. A töl-



12 Ph. D. tézisek  

 

 
tőanyagon megkötött enzim katalizálta a mátrix polimer lebomlá-

sát, a lebomlás sebessége pedig a megkötött enzim mennyiségével 

szabályozható volt. Ez az első alkalom, hogy polimerek degradáci-

ójának vizsgálata során az enzim nem a polimert körülvevő oldat-

ban, hanem magában a polimer mátrixban volt, ami lehetőséget 

biztosít szabályozott élettartamú orvosi eszközök fejlesztésére. 

[P5] 

 

7. Felállítottunk egy modellt, ami leírja az alifás poliészterek hosszú-

távú degradációjának kinetikáját. Igazoltuk, hogy a modell alkal-

mas mind polimerek, mind heterogén polimer rendszerek degradá-

ciójának leírására. [P4, P5] 

 

 

5. Lehetséges alkalmazás 

 

A nanotöltőanyagok jelenlegi árai mellett kizárólag speciális, il-

letve funkcionális alkalmazás esetén van létjogosultsága a nanokompo-

zitoknak. Ezek a töltőanyagok változatos felületi tulajdonságaik, illetve 

nagy fajlagos felületüknek köszönhetően számos vegyületet képesek 

nagy mennyiségben adszorbeálni. Az alifás poliészterek ígéretes mű-

anyagok orvosi célú alkalmazásra, azonban normál esetben fiziológiás 

körülmények között nem képesek lebomlani. A degradáció enzimek 

segítségével elősegíthető, míg a degradáció sebessége szabályozhatóvá 

válik, illetve olyan helyen is megvalósulhat, ahol nem lenne jelen az 

enzim, amennyiben az enzimet valamilyen hordozón, pl.: nanotöltő-

anyagon, magába a polimerben diszpergáljuk. Egy ilyen rendszer le-

bomló vázanyagok esetén bírhat különös jelentőséggel, ahol a vázanyag 

lebomlási idejét a regenerálódó szövet újjáépüléséhez kell igazítani.  
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