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1.  Háttér 
A molekuláris lenyomatú polimerek (MIP-ek)1,2 képesek szelektíven megkötni egy 

célvegyületet és/vagy ennek analóg vegyületeit folyadékfázisból. Ez a szelektivitás úgy érhető 

el, hogy a polimerizáció során a megfelelő monomerek mellett jelen van egy ún. templát 

vegyület, ami általában a célvegyület (ld. 1. ábra). A templátot a kész polimerből eltávolítva 

visszamaradnak a polimerben a szabad kötőhelyek, ahová a célvegyület a későbbiekben vissza 

tud kötődni. Amennyiben a templátot csak hozzákeverjük a polimerizációs elegyhez, 

nemkovalens imprintelésről beszélünk. Általában egy kontroll polimert is készítenek a templát 

jelenléte nélkül (NIP, nem imprintelt polimer).  

A MIP-ek szelektivitását számos analitikai és technológiai módszerben használják ki, mint 

folyadékkromatográfiában, kapilláris elektrokromatográfiában, szilárdfázisú extrakcióban 

(SPE), membrán elválasztásokban, ligandum kötési assay-kben, szenzorokban.  

 
1. ábra A molekuláris lenyomatképzés elve3 

A MIP-ek a célvegyületeket a kötőhelyeiken kötik, de ezeknek a kötőhelyeknek a kémiai 

szerkezete nem pontosan ismert. Az eddigi kísérletekben ugyanis a kötőhelyek szerkezetének 

közvetlen vizsgálata még nem sikerült. A kötőhelyek általában valamilyen funkciós csoportot 

(legtöbbször karboxilcsoportot) tartalmaznak. A polimerbe beépült karboxilcsoportok száma és 

ezek elérhetősége azonban nem ismert. A kötőkapacitást általában adszorpciós izotermákból 

határozzák meg, amelyeket jóval a maximális kötőkapacitás alatti borítottságnál mérnek. A 

kutatómunka során célom volt a polimerizációkor felhasznált funkciós csoportok mennyiségét 

összehasonlítani a funkciós csoportok nátrium-hidroxidos titrálásának eredményeivel és a 

célvegyület adszorpciójának mértékével. 

A polimerek adszorpciós tulajdonságait a legtöbb esetben adszorpciós izotermákkal írják le. Az 

izoterma az egyensúlyi adszorbeált koncentrációt mutatja a szilárd fázisban (q) az oldatbeli 

koncentráció (c) függvényében. A MIP-ek izotermája általában nemlineáris. 

                                                 
1 Sellergren,B. (Ed.), Molecularly Imprinted Polymers. Man-Made Mimics of Antibodies and Their Application in Analytical 

Chemistry; Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry, first ed., Elsevier Science, Amsterdam, 2001 
2 Haupt,K. (Ed.), Molecular Imprinting, Springer, Heidelberg, 2012 
3 Hu, Y. L., Pan, J. L., Zhang, K. G., Lian, H. X., Li, G. K., Trends Anal. Chem. 2013, 43, 37-52. 
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Az izoterma mérése pontonként történik. A mért pontokra függvényt lehet illeszteni. Ezek 

lehetnek általános, csupán a pontok közti interpolációt szolgáló függvények vagy valamilyen 

adszorpciós modell alapján levezetett függvények. Sokféle modellt használtak már az 

adszorpciós egyensúly leírására különböző rendszerekben, mint a Langmuir-, bi-Langmuir- és 

Freundlich-modellek4. Célom volt a különböző izoterma modelleket összehasonlítani, valamint 

keresni egy újszerű, robusztus módszert a MIP izotermák összehasonlítására, amely a 

polimerek szelektivitásáról is információt ad.  

A propranolol MIP és a terbutilazin MIP szelektivitását elemeztem az általam javasolt 

módszerrel. (A két anyag szerkezete a 2. ábrán található.) Ezen polimereket NIP-ekhez, 

kereskedelmi MIP-ekhez, és kereskedelmi nem imprintelt polimerekhez hasonlítottam. A saját 

MIP-jeim nagyrészt egyféle kereskedelmi monomert (metakrilsavat) tartalmaznak, de egy 

speciális, templátra szabott funkciós monomert (2,6-bisz(akrilamido)piridin) tartalmazó 

polimer tulajdonságait is vizsgálni kívántam ezzel a módszerrel.  

 
2. ábra Propranolol és terbutilazin szerkezete 

Valódi minták esetében két vagy több anyag van egyidejűleg jelen az oldatokban, amelyek 

versenyeznek a polimerek kötőhelyeiért. Az együttes (általában kompetitív) adszorpciót a MIP-

eken nem tanulmányozták eddig részletesen. Ezért az egyéni és a kompetitív izotermák 

kapcsolatát szerettem volna megvizsgálni. 

A polimerek szelektivitásának vizsgálata során feltűnt, hogy az analitikai kémiában használatos 

általános szelektivitás fogalma nem tisztázott. Ezért elkezdtem foglalkozni azzal a kérdéssel, 

hogy létezik-e egy olyan általánosan használható definíció, mellyel a szelektivitás 

számszerűsíthető. Ezen definíció és a MIP-ek szelektivitásának leírásának kapcsolatát is 

vizsgálni kívántam. 

                                                 
4 Alberti, G., Amendola, V., Pesavento, M., Biesuz, R., Coord. Chem. Rev. 2012, 256, 28-45. 
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2.  Kísérletek leírása 

2.1. Metakrilsav alapú polimerek kötőkapacitásának vizsgálata 

A propranolol MIP-et irodalmi leírás alapján készítettem5. A NIP-ek három különböző 

polimerizációs módszerrel készültek: tömb- (különböző oldószerekben), precipitációs 

(acetonitrilben) és módosított precipitációs (toluol/paraffinolaj elegyben) polimerizációval. 

Valamennyi polimer termikus polimerizációval készült. 

A polimerbe nem beépült metakrilsav (MAA) mennyiségét a polimer metanolban történő 

áztatásával vizsgáltam. A felülúszó MAA tartalmát HPLC-vel, az összes savtartalmat (MAA 

és/vagy oligomerek) pedig potenciometriás titrálással mértem meg. 

A polimerek kationcserélő kapacitásának meghatározásakor a polimer karboxilcsoport 

tartalmához képest 1,2 ekvivalensnyi bázis (0,1 M-os NaOH, NH4OH, tetrametil-ammónium-

hidroxid, tetrabutil-ammónium-hidroxid) oldatot adtam a mintákhoz. 30 perc kevertetés után 

az elreagálatlan bázis mennyiségének meghatározására a felülúszót sósavval titráltam vissza. 

Szerves bázisok adszorpciójának (propranolol, 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én (DBU)) 

vizsgálatakor a polimerhez adott bázis mennyisége a polimer karboxilcsoport mennyiségével 

megegyezett. Egy nap inkubálás után a felülúszót HPLC-vel elemeztem. 

A polimerek duzzadását két közegben vizsgáltam NMR csövekben. 

2.2. Izotermák elemzésének újszerű módszere  

A propranolol MIP Andersson receptje alapján5, a terbutilazin MIP pedig Ferrer és munkatársai 

leírása alapján6 készült UV polimerizációval. 

A polimereket Eppendorf csövekbe mértem majd hozzájuk pipettáztam az analát oldatát. Az 

oldatban maradt (nem megkötött) analát mennyiségét 30 perc inkubálási idő után határoztam 

meg a minták felülúszójából HPLC-vel. Az izotermákat a fázisarány és/vagy a kiinduló analát 

koncentráció változtatásával vettem fel. A kompetitív izoterma vizsgálatakor a propranolol és 

dibenzil-amin különböző arányú keverékeit adtam a propranolol MIP-hez acetonitrilben.  

2.3. Egy alkalmazás: Bisz(akrilamido)piridin alapú polimer működésének 

vizsgálata 

Két funkciós monomert szintetizáltam: 2,6-bisz(akrilamido)piridint (BAAPy) és N-(6-

acetamidopiridin-2-il)akrilamidot (AAPy). Két TAU (tri-O-acetiluridin) templátra imprintelt 

polimert és két NIP-et készítettem a két funkciós monomer és EDMA (etilén-glikol-

dimetakrilát) keresztkötő felhasználásával. A polimerek szelektivitását elúciós 

kromatográfiával vizsgáltam. A TAU templát izotermáját a polimereken acetonitrilben mértem 

meg. 

                                                 
5Andersson, L. I., Anal. Chem. 1996, 68, 111-117. 
6 Ferrer, I., Lanza, F., Tolokan, A., Horvath, V., Sellergren, B., Horvai, G., Barcelo, D., Anal. Chem. 2000, 72, 3934-3941. 
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3.  Eredmények értékelése 

3.1. Metakrilsav alapú polimerek kötőkapacitásának vizsgálata 

Ebben a fejezetben több különböző NIP és egy propranolol MIP kötőkapacitását 

tanulmányoztam. A NIP-ek háromféle polimerizációs technikával, különböző oldószerekben és 

keresztkötőkkel készültek. Minden polimer tartalmazott a metakrilsav monomerből származó 

karboxilcsoportokat. A polimereken a gyenge bázisok (elsősorban propranolol) adszorpcióját 

nagy koncentrációknál vizsgáltam. (Az aminok adszorpcióját a polimeren acetonitrilben 

mértem, mert vizes közegben a karboxilcsoportok mellett a polimerláncon is kötődhetnek 

hidrofób kölcsönhatás által.) Az adszorpciós eredményeket nátrium-hidroxidos titrálás 

eredményeivel hasonlítottam össze. A polimerek szerkezetét duzzadás méréssel vizsgáltam.  

Vizsgálataim alapján a polimer szintézisben felhasznált összes metakrilsav beépült a 

polimerekbe. Az acetonitrilből megkötött propranolol mennyisége mindig kevesebb volt, mint 

a polimerek karboxilcsoport tartalma. A megkötött propranolol mennyisége azonban nem 

alacsony (polimertől függő). A továbbiakban a hagyományos, MAA-EDMA alapú, 

acetonitrilben készült polimert fogom részletesen elemezni. A 3. ábra mutatja ennek a 

polimernek a titrálási és propranolol adszorpciós eredményeit. 

 
3. ábra MAA-EDMA alapú, acetonitrilben készült NIP NaOH-dal (0,1 M-os metanol-víz 1:1 oldatban) történő 

titrálásának és propranolol (0,01 M-os acetonitriles oldatból történő) adszorpciójának eredménye 

Ahogy a 3. ábra mutatja, a polimer szinte valamennyi karboxilcsoportja elreagáltatható az erős 

bázis NaOH-val. Propranololból a polimer többet tud megkötni, mint a karboxilcsoportok 

negyede (ugyanezen eredményeket kaptam a hasonló módon készített propranolol MIP-re). Az 

irodalomban egy hasonló MIP-re az izoterma mérések alapján a kötőhelykoncentrációt csupán 

a karboxilcsoportok 4%-ának becslik5. Ez azt jelenti, hogy a kötőkapacitást mindig kísérletileg 

érdemes meghatározni.  

A nátrium-hidroxid és a propranolol jelentősen eltérő viselkedése arra utal, hogy a 

báziserősségnek nagy szerepe lehet az adszorpcióban. Ennek vizsgálatára különböző erősségű 

bázisok adszorpcióját vizsgáltam 0,1 M-os metanol-vizes (1:1) oldatokból: nátrium-, tetrametil-

ammónium- (Me4NOH), tetrabutil-ammónium (Bu4NOH) és ammónium-hidroxid bázisokét. 

Az aminok (propranolol, DBU) adszorpcióját tetrametil-ammónium-hidroxiddal hasonlítottam 

össze acetonitrilben.  

A NaOH, Me4NOH, Bu4NOH és DBU erős bázisok a propranololhoz és ammónium-

hidroxidhoz képest. Ahogy a 4. ábra mutatja, a bázicitás jelentősen befolyásolja az adszorpciót. 
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4. ábra Különböző bázisok adszorpciója MAA-EDMA ACN-ben készült polimeren 0,1 M-os metanol-víz 1:1 és 

acetonitriles oldatokból 

Ehhez a méréshez hasonló kísérletekből arra a következtetésre jutottam, hogy a polimer összes 

karboxilcsoportja felhasználható szerves bázisok adszorpciójára, ha a bázis elég erős (DBU) és 

ha a polimer elég elasztikus (dimetil-formamidban készült polimer). Ez az eredmény új a MIP-

ekkel kapcsolatban, ahol mindig a bevitt funkciós csoportok mennyiségénél lényegesen 

kevesebb kihasználható kötőhelyben gondolkodnak.  

Az itt vizsgált nagy borítottságnál a NIP és a MIP kötőkapacitása közötti különbség eltűnik. 

Kísérleteim alapján megállapítottam, hogy a NIP-ek önmagukban is érdekes adszorbensek, 

amelyek nagy kötőkapacitással és szelektivitással rendelkezhetnek.  

3.2. Izoterma modellillesztés problémái 

Többen tapasztalták, hogy ugyanahhoz az izoterma adatsorhoz többféle modellt is lehet hasonló 

sikerrel illeszteni. Célom volt annak vizsgálata, hogy két izoterma függvény mennyire tudja 

egymást megközelíteni. 

Azt elemeztem, hogy a bi-Langmuir-modell mennyire jól tudja közelíteni a Freundlich-modellt, 

ezen izoterma egyenletek ugyanis MIP-eknél gyakran adnak hasonlóan jó illeszkedést a mérési 

pontokhoz.  

A Freundlich-izoterma: 

q=acm         (1) 

ahol a és m konstans. 

A bi-Langmuir-izoterma: 

q=(a1/(1+b1c))+ (a2/(1+b2c))       (2) 

ahol a1, a2, b1 és b2 konstansok. 

Azt tapasztaltam, hogy amennyiben egy rendszer viselkedése jól leírható a Freundlich-

izotermával, a legtöbb esetben a bi-Langmuir- és a tri-Langmuir-modellek is hasonlóan jó 

illeszkedést adnak. Ezt Monte Carlo-szimulációval, illetve a matematikai függvények 

összehasonlításával mutattam be. Az 5. ábra mutatja a Freundlich-modell (q=1000cm) és a 

hozzá legjobban illeszkedő bi-Langmuir-modell relatív eltérését a lgc függvényében. 
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5. ábra Freundlich- (a=1000) és bi-Langmuir-izoterma közötti relatív eltérés különböző m értékeknél 

Ahogyan az 5. ábra mutatja, minden Freundlich-izoterma (ahol a=1000) maximum 7%-os 

eltéréssel megközelíthető egy bi-Langmuir-izotermával. A tipikus statikus (batch) mérések 

szórása 5% körüli. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a mért adatok jól leírhatóak a Freundlich-

izotermával, szinte lehetetlen a bi-Langmuir-modellt kizárni akkor is, ha a 

koncentrációtartomány két vagy három nagyságrendnyi széles. Frontális kromatográfiával 

pontosabb (kb. 1% szórású) eredményeket kaphatunk, ehhez azonban a polimert HPLC 

oszlopba töltve kell vizsgálni. Sok adszorbens nem alkalmas erre a vizsgálatra (pl. a 

szemcseméretük túl kicsi), ezért a kevésbé pontos statikus módszerrel jellemzik őket. Ebben az 

esetben azonban az izotermamodellek megkülönböztetése nagyon nehéz. 

3.3. Izotermák elemzésének újszerű módszere 

Az izoterma modellek paraméterei nem utalnak közvetlenül a MIP-ek olyan tulajdonságaira, 

amelyek a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontosak, mint például a szelektivitás. Ezért 

egy újszerű módszert javasoltam a MIP izotermák összehasonlítására. Az egyensúlyi 

adszorbeált mennyiséget (q) ábrázoltam az egyensúlyi oldat koncentráció (c) függvényében lg-

lg ábrán. A módszer előnye, hogy közvetlenül leolvashatóak az ábráról a polimert jellemző 

paraméterek, mint a megoszlási hányados (D=q/c), az imprinting faktor (IF=DMIP/DNIP) és a 

szelektivitás (Szel=Dtemplát/Danalóg vegyület), (valamint ezek koncentrációfüggése, amit sokszor 

nem vesznek figyelembe), ahogy a 6. ábra mutatja. 

 
6. ábra A megoszlási hányados (D), az imprinting faktor (IF) és a szelektivitás (Szel) leolvasása a lgq-lgc 

ábráról 
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Az izotermák lg-lg ábrán való összehasonlításakor elegendő: 

 az izotermát a számunkra érdekes koncentrációtartományban megmérni 

 logaritmikus egységenként 2-3 pontot felvenni 

 a méréseknek nem kell nagyon precíznek lenniük.  

Propranolol és terbutilazin MIP szelektivitását vizsgáltam különböző szekunder aminokkal, 

illetve triazinokkal szemben. Bemutattam, hogy a lg-lg ábrázolásmód segítségével egyszerűen 

vizsgálható a polimerek szelektivitása, és ezáltal kiválasztható a megfelelő polimer az adott 

feladatra. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy bizonyos esetekben más molekulával 

imprintelt, vagy nem imprintelt polimerek is a célvegyülettel imprintelt polimerhez hasonló 

előnyökkel rendelkezhetnek. 

A kompetitív izoterma vizsgálatakor arra jutottam, hogy két anyag (propranolol, dibenzil-amin) 

egyéni izotermája meghatározza az elegy izotermát. Ez az észrevétel jelentősen lecsökkenti a 

kompetitív izoterma meghatározásához szükséges mérések számát, valamint egyszerűen 

megtervezhetővé teszi a MIP-es elválasztási feladatokat. 

3.4. Egy alkalmazás: Bisz(akrilamido)piridin alapú polimer működésének 

vizsgálata 

Célom volt tanulmányozni a lenyomatképzés során a két kettős kötés szerepét a 

bisz(akrilamido)piridin (BAAPy) funkciós monomerben. A BAAPy-t korábban sikeresen 

alkalmazták barbiturátok és uridin-származékok imprintelésekor. Azonban azt eddig nem 

vizsgálták, hogy a BAAPy-ban található második kettős kötésnek milyen szerepe van az 

imprintelés során, vagyis azt, hogy egyetlen kettős kötés is elegendő lenne-e hasonló 

eredmények elérésére. Ennek vizsgálatára összehasonlítottam a BAAPy alapú MIP-et egy 

hasonló funkciós monomerrel (N-(6-acetamidopiridin-2-il)akrilamid (AAPy) készült MIP-pel. 

Az AAPy csak egyetlen polimerizálható kettős kötést tartalmaz. Templátként egy uridin-

származékot, a TAU-t használtam. A 7. ábra mutatja a két funkciós monomer és a templát 

szerkezetét. 

 
7. ábra BAAPy és AAPy funkciós monomerek és a TAU templát szerkezete 

Az izotermákat lg-lg ábrában megjelenítve megmutattam (8. ábra), hogy a BAAPy alapú MIP 

több templátot tud megkötni, mint az AAPy-val készült MIP kis koncentrációk esetében. Ez az 

eredmény azt jelenti, hogy a BAAPy mindkét kettős kötésére szükség van a hatékony 

imprinteléshez. 
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8. ábra BAAPy és AAPy funkciós monomerrel készült MIP-ek izotermái acetonitrilben 

3.5. Szelektivitás az analitikai kémiában 

Az analitikai kémiában a szelektivitásnak sokféle definícióját használják. A szelektivitást két 

oldalról lehet megközelíteni: a mérési hiba oldaláról, vagy pedig a válaszfelület alapján (a 

válaszfelület egy 3D-s ábra, amely a mért analitikai jelnek az analát és a zavaró anyag 

koncentrációjától való függését mutatja, ld. 9. ábra.) Megmutattam a két megközelítés előnyeit 

és hátrányait lineáris válaszfüggvények esetében, valamint a közöttük lévő ellentmondást is. 

Bebizonyítottam, hogy a nemlineáris válaszfüggvények egy csoportjára (pszeudolineáris 

függvények) is alkalmazható a lineáris válaszfüggvények esetében bemutatott szelektivitási 

leírás, azaz megadható egy koncentrációfüggetlen szelektivitási érték. 

 
9. ábra Általános válaszfelület (y: mért jel, c1: analát koncentrációja, c2: zavaró anyag koncentrációja) 

Megmutattam, hogy a MIP-ek és más polimerek szelektivitása megadható a hiba alapú 

szelektivitás megközelítéssel. 
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4.  Tézisek 
1. Bizonyítottam, hogy az általam vizsgált metakrilsav alapú polimerek gyenge bázist 

(propranololt) kötő kapacitása jelentősen alacsonyabb, mint ami a polimer 

savtartalmával lenne ekvivalens. Megmutattam, hogy a polimerizáció során felhasznált 

összes sav beépül a polimerbe, és a polimer savtartalma szinte teljes mértékben 

elreagáltatható az erős bázis nátrium-hidroxiddal. Ezek az eredmények azt jelentik, 

hogy elvileg nem lenne akadálya a savval ekvivalens mennyiségű gyenge bázis 

adszorpciójának. Kísérleteim megmutatták, hogy a gyenge bázis adszorpciója nagyobb, 

ha a bázis erősebb, kisebb méretű, valamint ha a polimer kisebb keresztkötöttségű és 

megfelelő oldószerben (pl. dimetil-formamidban) készült. Alkalmas körülményeket 

választva a polimer szinte összes karboxilcsoportjára tudtam gyenge bázist kötni. Az 

eredmények alapján a gyenge bázisok adszorpcióját nem az korlátozza, hogy a polimer 

karboxilcsoportjainak egy része megközelíthetetlen lenne. [1] 

2. Megmutattam, hogy az izoterma mérések precizitása függvényében nehéz lehet 

eldönteni, hogy a Freundlich- vagy a bi-Langmuir-modell írja le jobban a rendszer 

viselkedését. Amennyiben egy rendszer izoterma pontjai jól leírhatók a Freundlich-

izotermával, akkor a bi-Langmuir-modell is jó illeszkedést ad. Ezt Monte Carlo-

szimulációval, illetve a matematikai függvények összehasonlításával mutattam be. Az 

eredmények segíthetnek annak előrejelzésében, hogy az izoterma mérések során milyen 

széles koncentrációtartomány és milyen mérési precizitás lesz szükséges a modellek 

megfelelő megkülönböztetésére.[2] 

3. Az izoterma kiértékelési problémák kiküszöbölésére az izotermákat lgq-lgc ábrán 

javasoltam megjeleníteni. Ezen az ábrán többnyire egyenesek vagy csak enyhén hajló 

görbék illeszthetőek a mérési pontokra egy széles koncentrációtartományban, így az 

izotermák vizuálisan is könnyen összehasonlíthatóak egymással. Ez az új módszer 

egyszerű és robusztus, és segít kiválasztani a megfelelő polimert egy adott analitikai 

feladatra. Jól követhető vele az imprintelés hatása, az imprintelt polimerek 

szelektivitása. [3] Ezzel a módszerrel megmutattam azt is, hogy a 

bisz(akrilamido)piridin (BAAPy) funkciós monomerben található mindkét kettős 

kötésre szükség van a sikeres imprinteléshez. 

4. Megmutattam, hogy bizonyos esetekben a NIP-ek (nem imprintelt polimerek) és a 

kereskedelmi nem imprintelt polimerek a MIP-ekhez (molekuláris lenyomatú 

polimerek) hasonló előnyökkel rendelkezhetnek. Egyes esetekben a célvegyülettől 

nagyon eltérő szerkezetű templáttal történő imprinteléssel is elérhető ez a cél. Így a 

dietil-aminnal imprintelt MIP tulajdonságai szinte teljesen megegyeznek a 

propranolollal imprintelt MIP tulajdonságaival a vizsgált koncentrációtartományban. Ez 

azt is jelenti, hogy a propranolol MIP erős kötőképességének kialakításában főleg a 

templát aminocsoportja játszik szerepet, míg a templátmolekula mérete, alakja, egyéb 

funkciós csoportjainak hatása ebből a szempontból másodlagos. Az említett polimerek 

hasznosak lehetnek olyan alkalmazásokban, amikor a templát drága vagy erősen 

mérgező, illetve ha UV elnyelésen alapuló detektálásnál a templát kioldódása zavar a 

mérés során. [3] 

5. Kompetitív (két bázis elegyével történő) méréseket végezve a propranolol MIP-en 

megállapítottam, hogy az egyes aminok megoszlási hányadosa csak a borítottságtól 

függ, azaz független attól, hogy az adott borítottság hogy tevődik össze a két anyag 

adszorbeált koncentrációjából. Ez azt jelenti, hogy a két tiszta anyag izotermája 

meghatározza az elegy izotermát. Ez az észrevétel jelentősen lecsökkenti a kompetitív 
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izoterma meghatározásához szükséges mérések számát, valamint egyszerűen 

megtervezhetővé teszi a MIP-es elválasztási feladatokat. [4] 

6. A szakirodalmat elemezve rámutattam, hogy az analitikai értelemben vett 

szelektivitásnak nincs általánosan elfogadott definíciója [5-6]. Kimutattam az 

egycsatornás méréseknél használatos kétféle szelektivitás megközelítés (mérési hiba 

vagy válaszfelület alapján) előnyeit és hátrányait, illetve a közöttük fennálló 

ellentmondást is. Nemlineáris válaszfüggvények egy csoportjára (pszeudolineáris 

függvények) is alkalmazhatóak a lineáris válaszfüggvények esetében bemutatottak. [7] 

A hiba alapú szelektivitás fogalommal sikeresen értelmeztem a MIP-ek és más 

polimerek adszorpciós szelektivitását. 

5.  Alkalmazási lehetőségek 
Ipari alkalmazásokban sokszor szükséges két nagy koncentrációban jelen lévő anyag 

elválasztása. Ennek ellenére a MIP-eket ritkán jellemzik nagy koncentrációknál. A mérési 

eredményeim alapján a polimerek kötőkapacitását mindig kíséretileg célszerű meghatározni (és 

nem az izoterma modellillesztésből becsülni). A mért kötőkapacitások azt jelzik, hogy a polimer 

valamennyi karboxilcsoportja elérhető szerves bázisok számára. Ez új eredménynek számít a 

MIP-ek területén. 

Amennyiben az izoterma pontok mérése pár százalék hibával történik, akkor sem az izoterma 

modell kiválasztása, sem a kapott konstansok fizikai interpretálása nem biztonságos. Az 

eredmények arra figyelmeztetnek, hogy a bi-Langmuir-modell jó illeszkedése esetén sem 

lehetünk biztosak, hogy ez a valóban helyes modell. 

Az általam javasolt izoterma ábrázolási mód (lgq-lgc ábra) egyszerű módszer polimerek 

tesztelésére. A mérési adatok pontossága sokkal kevésbé kritikus, mint a modellillesztéskor. A 

lgq-lgc ábrák látványosan megadják a polimerek szelektivitását. Ezzel az ábrázolással 

megmutattam, hogy a NIP-ek is hasznosak lehetnek különböző alkalmazásokban. 

A kompetitív izoterma mérési eredményei egyszerűen megtervezhetővé teszik a MIP-es 

elválasztási feladatokat. A MIP-ek szelektivitása egyszerűen meghatározható a teljes 

kompetitív izoterma felvétele nélkül is. 
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