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1. BEVEZETÉS 

A hidrogélek olyan térhálós polimer rendszerek, amelyek nagy víztartalmuknak 

köszönhetően számtalan előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. Jelenleg is széles körben 

alkalmazzák őket, főként az egészségügyben a hatóanyagleadás, sebfedés és szövettenyésztés 

területén. Számos további potenciális felhasználásukat intenzív kutatás övezi, különösen a 

szennyvízkezelésben és a mezőgazdaságban. A kereskedelmi forgalomban levő hidrogélek 

jelentős része szintetikus polimer alapú, azonban a különböző megújuló forrásból származó 

polimerek felhasználása is egyre inkább előtérbe kerül. Ezek környezetbarát alternatívát 

kínálnak a jelenlegi rendszerekhez képest, emellett olcsók is. A természetes polimerek előnye 

emellett a jó biodegradálhatóság és biokompatibilitás, amelyek bizonyos alkalmazási 

területeken (különösen a mezőgazdaságban és az egészségügyben) kulcsfontosságúak. 

A természetes polimerek legjelentősebb képviselője a cellulóz, amely a legnagyobb 

mennyiségben rendelkezésre álló, megújuló forrásból származó polimer. Alacsony ára és 

kedvező tulajdonságai mellett további előnye, hogy a származékképzés egyszerűen 

megvalósítható, így pedig tulajdonságai könnyen változtathatók. A cellulózszármazékok 

esetében a gélesedés többféle módszerrel elérhető. Ezek közül az egyik a nagyenergiájú 

sugárzással iniciált térhálósítás, mivel ekkor a kémiai térhálósodás adalékok nélkül is 

lejátszódik. Az eljárás iránt az utóbbi időben fokozódó érdeklődés egyre több fejlesztési 

lehetőségre és a környezetbarát termékek gyakorlati alkalmazhatóságára irányította 

figyelmemet. 

Munkám célja szuperabszorbens hidrogélek előállítása volt különböző vízoldható 

cellulózszármazékok nagyenergiájú sugárzással iniciált térhálósításával. A tiszta 

cellulózszármazék rendszereken kívül foglalkoztam a gélek jellemzőinek lehetséges 

javításával térhálósító, illetve kopolimerek adagolása útján. Az elsődleges cél olyan gélek 

készítése volt, amelyek jellemzői a napjainkban kereskedelmi forgalomban kapható, 

szintetikus alapú szuperabszorbensekéhez hasonlóak, esetleg még kedvezőbbek, miközben a 

nem cellulózszármazék komponensek aránya a lehető legkisebb. A gyakorlati 

alkalmazhatóság megismerésére a gélek viselkedését különböző környezeti körülmények 

között jellemeztem. Részletesen foglalkoztam a mezőgazdasági felhasználással, ahol a 

szintetikus gélek elterjedését a nem megfelelő biodegradálhatóság korlátozza. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A polimer gélek 

A polimer gélek olyan rendszerek, amelyeket két fázis, a vázként szolgáló polimer 

térháló és a térhálót kitöltő folyadék vagy gáz alkot. Ez utóbbi alapján a gélek több csoportra 

oszthatók, mint például az aerogélek (gáz), oleogélek (olaj) és a jelen értekezés szempontjából 

releváns hidrogélek (víz). Külön csoportot képeznek a szuperabszorbensek: ezek olyan 

gélek, amelyek tömegük legalább több tízszeresének, de gyakran több százszorosának vagy 

több ezerszeresének megfelelő mennyiségű víz felvételére képesek 1. 

2.1.1. Gélek szerkezete 

 A gélszerkezetet fizikai és kémiai térháló egyaránt kialakíthatja (2.1. ábra). Kémiai 

térháló esetén a polimerláncok között kovalens kötések vannak. Az erős kémiai kötéseknek 

köszönhetően stabil térháló jön létre, amely a polimer oldószerébe helyezésekor sem esik szét. 

A fizikai térháló esetében a láncok között csak másodlagos kölcsönhatások lépnek fel (H-

kötések, van der Waals-kötések, hidrofób kölcsönhatások stb.). Ezen túl egyéb hatások is 

szerepet játszhatnak a fizikai térháló kialakulásában, például az egymás mellé rendeződő 

láncok által létrehozott kristályos szerkezetek, amelyek az amorf részeket kötik össze. A 

térhálót sztérikus gátlás is létrehozhatja:  például gyűrűs láncszerkezetek vagy polimerhez 

kapcsolódó oldalgyűrűk a beléjük hatoló láncok mozgását gátolják 2. A fizikai gélek a 

kémiai géleknél jellemzően jóval gyengébb szerkezetűek, oldószerbe helyezve a térháló 

részben, vagy akár teljesen széteshet a térhálót kialakító hatásoktól függően. Természetesen a 

láncok közötti másodlagos kölcsönhatások a kémiai gélekben is jelen vannak. 

Több komponensből álló gél esetében a kialakuló térháló még változatosabb 

szerkezetű lehet. Az egy komponensű gélekhez hasonlóan itt is kialakulhat egy közös, 

összefüggő térháló, azonban ha két (vagy több) polimer is részt vesz a térháló létrehozásában, 

akkor külön-külön is kialakíthatnak térhálós szerkezetet (2.2. ábra). Ez esetben a két térháló 

egymásba hatoló szerkezetet hoz létre (IPN, interpenetrating network), ahol a térhálók 

szétválása fizikailag gátolt. Előfordulhat az is, hogy csak az egyik vegyület alakít ki térhálót 

és az egymásbahatolás akadályozza meg a másik komponens kimosódását a duzzadás során 

(semi-IPN). Ezek a szerkezetek elsősorban az eltérő módon térhálósított vagy egymással 

reakcióba nem lépő vegyületek alkalmazásakor jönnek létre. 
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2.1. ábra Kémiai (A) és fizikai (B) térháló 

 

2.2. ábra Két polimer által alkotott közös térháló (A), IPN (egymásba hatoló) (B) és semi-

IPN (C) szerkezet 

2.1.2. Gélek duzzadása 

 A gélek egyik legfontosabb tulajdonsága a folyadékfelvevő képesség, ezért az 

irodalom részletesen foglalkozik a folyamat mechanizmusának leírásával, amelyre számos 

modellt dolgoztak ki az egyes modellek korlátainak következtében. 

2.1.2.1. A duzzadási folyamat 

 A gélek duzzadásának elméleti hátterét először Flory írta le 3. A gél oldószerbe 

helyezésekor az oldószer vagy duzzasztószer, illetve a gél között a koncentrációkülönbség 

ozmózisnyomást eredményez, amely az oldószermolekulák gélbe hatolásával a két rendszer 

elegyedését eredményezi. A folyamattal szemben hat a térháló: a keresztkötések 

akadályozzák a polimerláncok eltávolodását egymástól, ezáltal a duzzadás során a térháló 

deformációja lép fel. Amikor e két folyamat egyensúlyba kerül, a gél eléri az egyensúlyi 

duzzadásfokot. Ez azonban csak nem-ionos géleknél igaz, ugyanis polielektrolitok esetén az 
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ionos kölcsönhatás is befolyásolja a duzzadási folyamatot. Ennek oka egyrészt az 

ionkoncentráció-különbség a gél és a környezet között a polimerláncon elhelyezkedő töltések, 

illetve ellenionjaik jelenléte miatt, másrészt a láncok közt fellépő elektrosztatikus taszítás, 

amelyek a gél duzzadásának kedveznek 4. Az egyensúlyt az oldószer anyagi minőségén túl 

egyéb körülmények is befolyásolják, mint például a hőmérséklet, a pH vagy az ionerősség. A 

paraméterek megváltozásával az egyensúly is megváltozik, ami további oldószerfelvételhez 

vagy ellenkezőleg, a duzzadásfok csökkenéséhez vezethet. 

2.1.2.2. A diffúzió mechanizmusa 

 A duzzadás során a legfontosabb folyamat a diffúzió. A diffúziót több  tényező 

befolyásolja, mint például a polimer–oldószer kölcsönhatás, a hőmérséklet, a nyomás, az 

oldatviszkozitás, az oldószermolekulák mérete és a gélszerkezet 5. A diffúzió első 

matematikai modelljét Fick alkotta meg 6, ahol egydimenziós diffúzió esetén izotróp 

közegben a fluxus (J): 

𝐽 = −𝐷
𝛿𝑐

𝛿𝑥
          (2.1) 

ahol D a diffúziós koefficiens, 
𝛿𝑐

𝛿𝑥
 pedig az x tengely menti koncentrációgradiens. 

2.1.2.3. Kinetikai modellek 

 A duzzadás kinetikájának leírására sok modellt dolgoztak ki, amelyek három fő 

csoportra oszthatók: Fick-i, nem Fick-i és kollektív diffúziós modellek. 

Fick-i diffúziós modell 

 Fick törvényeinek segítségével a duzzadáskinetika hatványfüggvénnyel írható le, 

amely a gél adott t idő után mért (Qt) és az egyensúlyi (Q∞) duzzadásfok hányadosának 

időfüggését adja meg két, a polimer–oldószer rendszert jellemző paraméterrel (k, n) 7: 

𝑄𝑡

𝑄∞
= 𝑘 ∗ 𝑡𝑛          (2.2) 

Az egyenlet linearizált alakja: 

𝑙𝑛
𝑄𝑡

𝑄∞
= ln(𝑘) + 𝑛 ∗ ln(𝑡)        (2.3) 

 A modell érdekessége, hogy az n paraméter értéke felvilágosítást ad a diffúzió 

mechanizmusáról. Ez azért fontos, mivel a duzzadás folyamata az oldószer–polimer 

kölcsönhatásnak és a polimer fizikai hatásának köszönhetően nem írható le tiszta diffúzióként. 
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Értéke a duzzadás során lejátszódó két folyamat, az oldószer-diffúzió és a polimer-relaxáció 

sebességének viszonyáról ad információt. 

 Ha n = 0,5, akkor a folyamat tiszta diffúziónak tekinthető. Ez esetben a 

polimerláncok relaxációja gyorsabb az oldószer gélbe diffundálásánál, így ez utóbbi a 

sebességmeghatározó folyamat. A paraméter értéke ideális esetben 0,5, azonban nagy 

sebességkülönbségek esetén ennél kisebb értékek is mérhetők. Ez a mechanizmus elsősorban 

jóval a polimerek üvegesedési hőmérséklete (Tg) fölött tapasztalható, ahol a szegmensek 

mobilitása már nagy, azonban néhány rendszernél Tg alatt is megfigyelhető 8. Ha n > 0,5, 

akkor a diffúzió nem Fick-i, amelynek két fő típusa van. Anomális diffúzióról 1 > n > 0,5 

esetében beszélünk, ekkor a polimer relaxáció és a diffúzió sebessége összemérhető. Ha n = 1 

(ritkábban 1-nél nagyobb érték), a folyamat kinetikája nulladrendű, ekkor ún. „Case II” 

diffúzióról beszélünk. Az oldószermolekulák diffúziójának sebessége nagyobb, így azok 

nagy sebességgel képesek a már duzzadt régiókba behatolni, amelyek határa állandó 

sebességgel halad a gél belseje felé, hiszen itt a polimerláncok relaxációja a 

sebességmeghatározó a duzzadás szempontjából. Első lépésben az amorf régiók duzzadása 

játszódik le, majd egy indukciós idő után a kristályos régiókba is behatol az oldószer. 

 Bár a modell képes a diffúzió mechanizmusát is jellemezni, nagy hátránya, hogy csak 

a duzzadás kezdeti szakaszát (
𝑄𝑡

𝑄∞
≈ 0,6 értékig) képes leírni. A modelltől való eltérés (pl. 

szigmoidális duzzadási görbe) több tényezőhöz köthető: változó felületi koncentráció, 

diffúziós együttható függése a minta előéletétől, különböző mértékben duzzadt régiók közt 

fellépő feszültségek 6, illetve a polimer relaxációja 9. Ennek következtében volt szükség 

más modellek megalkotására, amelyek a teljes kinetikai görbét képesek leírni. 

Nem Fick-i diffúziós modellek 

 A Fick-i modell hiányosságainak kiküszöbölésére az első nem Fick-i modellek egyikét 

Berens és Hopfenberg 9 alkotta meg, akik a nagy relatív duzzadásfokoknál tapasztalt eltérő 

viselkedést a polimer relaxációjával hozták összefüggésbe. A duzzadó gél tömegének 

változását az időben az alábbi elsőrendű összefüggéssel írták le: 

𝑑𝑀𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑀∞ −𝑀𝑡)         (2.4) 

ahol k2 a relaxációs idő, míg M∞ és Mt a duzzadt gél tömege egyensúlyban, illetve t idejű 

duzzadás után. Az egyenlet integrálása után 
𝑀𝑡

𝑀∞
 hányados kifejezhető: 
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𝑙𝑛
𝑀∞

𝑀∞−𝑀𝑡
= 𝑘2𝑡         (2.5) 

𝑀𝑡

𝑀∞
= (1 − 𝐴𝑒−𝑘2𝑡)         (2.6) 

ahol A egy állandó, melynek értéke k2-vel egyetemben az 
1−𝑀∞

𝑀𝑡
− 𝑡 egyenlet 

𝑀𝑡

𝑀∞
< 0,6 

tartományban ábrázolásával határozható meg. Fontos megjegyezni, hogy bár több kutatás is 

megpróbálta a modellt a teljes duzzadási folyamat leírására alkalmazni, nem bizonyult 

pontosnak a teljes időtartományban: a duzzadás előrehaladtával a mért és számított értékek 

közötti eltérés egyre jelentősebbé válik 10. Ennek következtében a modell elsősorban a 

kezdeti és középső szakasz leírására használják, ahol sokkal jobb egyezést ad 11. 

 Másodrendű kinetika feltételezésével is leírták a duzzadást 12: 

𝑑𝑀𝑡

𝑑𝑡
= 𝐾(𝑀∞ −𝑀𝑡)

2         (2.7) 

ahol K egy konstans. Az egyenletet a megfelelő kezdeti feltételek (M = 0, ha t = 0, M = Mt, ha 

t = t) mellett integrálva az alábbi egyenletet kapjuk: 

𝑡

𝑀𝑡
=

1

𝑀∞
(

1

𝐾𝑀∞
+ 𝑡) = 𝐴 + 𝐵𝑡       (2.8) 

ahol 𝐴 =
1

𝐾𝑀∞
2 =

1

𝐾∞
, 𝐵 =

1

𝑀∞
.  

 A Schott-féle másodrendű kinetikai modell 12 – az elsőrendű kinetikai modellel 

ellentétben – általában a teljes duzzadási folyamat során jó egyezést ad a valósággal, ezért a 

nem Fick-i modellek közül ezt használják a leggyakrabban. Ki kell azonban emelni, hogy 

bizonyos esetekben, például filmek duzzadása esetén az elsőrendű kinetikai modell bizonyult 

pontosabbnak 13. Léteznek emellett más, ritkán alkalmazott összefüggések is. Peppas és 

Sahlin 14 például a nem Fick-i anomális diffúzió leírására két állandóval (k1 és k2) veszi 

figyelembe a diffúziókontrollált és relaxációkontrollált folyamatokat: 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘1𝑡 + 𝑘2𝑡

1/2         (2.9) 

Bár a modellekben nem szerepel a diffúziós együttható (D), többen próbálkoztak a 

meghatározásával. Például elsőrendű kinetikát feltételezve a diffúziós együtthatót az alábbi 

összefüggéssel határozták meg d vastagságú filmek esetében 11: 

𝑙𝑛
𝑀∞

𝑀∞−𝑀𝑡
≈
𝜋𝐷𝑡

𝑑2
         (2.10) 

A nem Fick-i modellek alkalmasnak bizonyultak a szigmoidális duzzadási görbe leírására, de 

ezeknek is több korlátjuk van. A modell nem veszi figyelembe a gél határfelületének 

mozgását, egyes modelleknél akár háromnál is több paraméter szükséges a megfelelő 

illesztéshez, illetve a diffúziós állandók nem várt összetételfüggést mutathatnak 15. 
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Kollektív diffúziós modellek 

A kinetika leírásának másik megközelítését az ún. kollektív diffúziós modellek 

jelentik. Az első ilyen modell a Tanaka-Fillmore modell volt 16, amely a duzzadást a 

polimerláncok elmozdulásával írta le. Bár a kutatás a gél sűrűségfluktuációját, illetve 

viszkoelasztikus tulajdonságait vizsgálta, alkalmasnak bizonyult a duzzadáskinetika leírására 

is. A modellt többször módosították, például a korábban elhanyagolt nyírási modulus 

figyelembevételével 17, illetve a modellt nem gömb geometriájú testekre is kiterjesztették 

18. Li és Tanaka 19 szerint azonban a modell nem alkalmas gömbtől eltérő geometria 

esetén a duzzadáskinetika leírására; új modelljükben bevezették az effektív diffúziós 

együtthatót, amely figyelembe vette a test geometriáját. A modell segítette a pontosabb leírást, 

azonban többen nem értettek egyet vele, például Wang et al. 20 Li és Tanaka módosított 

modelljét elvetette. Más kutatók magát a Tanaka-Fillmore modellt kérdőjelezik meg. Komori 

és Sakamoto 21 szerint az ozmózisnyomás jelenlétének csak egyensúlyi állapotban van 

értelme, így nem vezethet a gél kiterjedéséhez, új modelljükben pedig a duzzadáskinetka 

leírásához a lokális szabadenergiasűrűség-növekedést használták. Az általuk alkotott 

összefüggés érdekessége, hogy a duzzadáskinetika mellett információt ad a 

deformációeloszlásról és a fluidum lokális koncentrációjáról is. 

2.2. A cellulóz és származékai 

 A cellulóz a természetben legnagyobb mennyiségben előforduló megújuló nyersanyag, 

amelynek alkalmazása főként gazdasági és környezetvédelmi szempontokból előnyös (nem 

toxikus, jó a biokompatibilitása és a biodegradálhatósága). Mivel a cellulóz funkcionalizálása 

viszonylag olcsón és egyszerűen megvalósítható, származékai szintén nagy jelentőségűek az 

iparban, emellett számtalan felhasználási területen foglalkoznak potenciális alkalmazásukkal. 

2.2.1. A cellulóz szerkezete 

 A cellulóz monomere a D-glükóz, amely az egyik legjelentősebb aldohexóz. Nyílt 

lánc mellett képes gyűrűs alakot is felvenni a C(1) aldehid és C(5) hidroxil csoportjának 

nukleofil addíciós reakciójával. Az így kialakuló hattagú gyűrűs szerkezet (D-glükopiranóz) 

energetikai okok miatt nem síkban helyezkedik el, hanem több térbeli konformációt felvehet, 

amelyek közül energetikailag a 
4
C1 a legkedvezőbb. A félacetál hidroxilcsoportja szintén 

kétféleképpen helyezkedhet el a térben, amelyek közül a β konformáció a kedvezőbb. A 
4
C1 

konformációjú β-D-glükopiranóz egységek C(1) félacetál- és C(4) hidroxil csoportjai közti 
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reakcióval kapcsolódnak össze. Mivel a cellulózban a glükopiranóz egységek β(1→4) 

glikozidos kötéssel kapcsolódnak össze, lineáris makromolekulát alkotva, ezért gyakran a 

dimerjét, a cellobiózt tekintik ismétlődő egységnek (2.3. ábra). 

 

2.3. ábra A cellulóz szerkezete 

 A cellulóz tulajdonságaiban a másodlagos kölcsönhatások – mind a hidrogén-kötések, 

mind a van der Waals-féle erők – szerepe szintén nagy, amelyek intra- és intermolekulárisan 

is kialakulnak 22-24. Az erős intermolekuláris kölcsönhatásoknak köszönhetően a 

cellulózban két fázis van jelen, az amorf és a nagymértékben rendezett kristályos fázis. A 

kristályokban síkba rendeződő molekulaláncokat hidrogénkötések, míg a szomszédos síkokat 

van der Waals kötések tartják össze 24. Az amorf és a kristályos fázis nem különül el élesen: 

az amorf részben is jelen vannak bizonyos mértékben rendezett helyek a fellépő 

kölcsönhatások miatt, illetve a kristályos részben is vannak lokális rendezetlenségek. 

 A cellulóznak több különböző kristálymódosulata van. A legjelentősebb a cellulóz I 

módosulat, ugyanis a természetben a cellulóz túlnyomó része ebben a módosulatban van jelen, 

bár kis mennyiségben a II módosulat is képződik 25. A cellulóz I két különböző módosulata 

a metastabil Iα és a stabil Iβ módosulat. A nagyobb stabilitásnak köszönhetően a cellulóz Iβ 

jóval nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre, az Iα módosulat elsősorban algákban és a 

bakteriális cellulózban fordul elő. Más kristálymódosulatok a cellulóz I-ből állíthatók elő 

különböző kémiai kezelésekkel 26. A cellulóz II a cellulóz I tömény (> 11-12%) 27 lúgos 

kezelésével, illetve oldás–kicsapás útján hozható létre. A cellulóz II-ben a láncok 

rendezettsége anti-parallel, szemben a cellulóz I parallel elrendezettségével. Az I→II átmenet 

irreverzibilis, mivel a cellulóz II termodinamikailag stabilabb az I-nél. Léteznek további 

módosulatok is: a cellulóz III folyékony ammóniás kezeléssel, míg a IV nagy hőmérsékleten 

poláris oldószerrel (pl. glicerinnel) való kezeléssel állítható elő. Ez utóbbi nem valódi 

módosulat, hanem a cellulóz I vagy II kismértékű rendezetlenséget tartalmazó formája 28. 
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2.2.2. A cellulóz oldása 

 A cellulóz felhasználása szempontjából kulcsfontosságú a másodlagos kötések 

bontása: a cellulózmolekulákat megfelelő duzzasztószerek alkalmazásával különböző 

vegyszerek számára hozzáférhetőbbé teszik, egyes alkalmazásokhoz fel is oldják 29. Erősen 

savas vagy erősen lúgos oldatok oldják a cellulózt. A savas közeg a cellulóz 

monomeregységei közti glikozidos kötések hidrolízisével a polimerizációs fok csökkenéséhez 

vezet 30, míg nagy koncentrációjú NaOH oldattal csak kis polimerizációfokú cellulóz 

vihető oldatba (elsősorban duzzasztószerként használják) 31. A NaOH/karbamid és 

NaOH/tiokarbamid rendszerekben a karbamid komponens a hidrofób kölcsönhatások 

gátlásával javítja a duzzadást 32-34. A cellulóz vizes alkalikus oldatokban  különböző 

komplexképzők és szervetlen sók (pl. réz-etilén-diamin: Cuene) adagolásával oldható 35. A 

dimetil-acetamid/LiCl 36-37, a dimetil-szulfoxid 38 és az iparban kiemelten jelentős N-

metilmorfolin-N-oxid 39-40 alapú rendszerek szintén oldják a cellulózt. Napjainkban egyre 

inkább előtérbe kerül az ionos folyadékok (kis olvadáspontú szerves sók) alkalmazása 41. 

Több előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, mint például a kis toxicitás, a jó 

biodegradálhatóság és a cellulóz oldása degradáció nélkül. Nem minden ionos folyadék mutat 

azonban ilyen kedvező tulajdonságokat 42-43, továbbá egy részük képes reakcióba lépni a 

cellulózzal 44, ami korlátozza az alkalmazásukat. További hátrányuk a nagy előállítási 

költség és a lassú oldás, de ezek a tényezők mérsékelhetők szerves oldószerek adagolásával. 

 Az oldhatósággal kapcsolatos problémákra a másik megoldást a származékképzés 

jelenti. A cellulóz kémiai szerkezetének módosításával a láncok közt kialakuló 

kölcsönhatások mértéke csökkenthető, így akár a vízoldhatóság is elérhető, emellett a cellulóz 

tulajdonságai is módosíthatók. Ennek köszönhetően a drága és toxikus oldószerek 

elkerülhetők. 

2.2.3. A cellulóz származékai 

A funkcionalizálás jellemzően a cellulóz duzzasztása vagy oldása után történik, a 

makromolekula hidroxilcsoportjaival reagálni képes vegyület adagolásával. A szubsztituens 

észter vagy éter kötéssel kapcsolódik a polimerlánchoz. A gélképzésnél elsősorban a 

különböző cellulóz-éterek, azok közül is főként az ipari felhasználás szempontjából fontos 

(alkil, hidroxialkil és karboxialkil) származékok jelentősége emelendő ki. 
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 A különböző cellulóz-éterek ipari előállítása két lépésben történik 45. Először 

tömény nátrium-hidroxid oldatban duzzasztják a cellulózt, majd ezt követi a szubsztitúciós 

csoportok kialakítása. Az alkil-cellulóz származékok esetében a hidroxil-csoportot alkil-klorid 

vegyületekkel reagáltatják. Karboximetil-cellulóz esetében klórecetsav nátrium-sóját 

használják, így a reakció végén a karboximetil-cellulóz Na-sója képződik 46. A származékot 

jellemzően sóformában használják fel. Bár a nátriumsó a leginkább használatos, más sók is 

kialakíthatók. A hidroxialkil-cellulózok közül a hidroxietil és 2-hidroxipropil származékok a 

legjelentősebbek, ahol a hidroxialkil csoportot etilén-oxid és propilén-oxid segítségével 

képezik 47-48. Mivel a folyamat gyűrűfelnyílással játszódik le, a hidroxipropil-cellulóznál 

2-hidroxialkil csoport alakul ki. 

 A származékok esetén a szubsztitúció mértékének jellemzésére a szubsztitúció fokát 

(degree of substitution, DS) és moláris szubsztitúciót (molar substitution, MS) használják 49. 

A szubsztitúció foka megadja, hogy egy monomeregységben hány hidroxilcsoport helyére 

épül be a szubsztitúciós csoport. Mivel egy anhidroglükóz egységben három szabad 

hidroxilcsoport található, ezért a cellulózszármazékok szubsztitúciós foka 0 és 3 közötti érték. 

A moláris szubsztitúció megadja, hogy egy mól építőegységbe hány mólnyi szubsztitúciós 

csoportot létrehozó molekula épül be. Értéke elsősorban a hidroxialkil-cellulózoknál jelentős: 

az előállítás során a szubsztituensen levő hidroxil-csoport szintén képes reagálni a reagenssel, 

így ezeknél a származékoknál a cellulózba több molekula is beépülhet, mint ahány hidroxil 

csoporttal a natív cellulóz rendelkezik. Ennek következtében a moláris szubsztitúció értéke 3 

feletti is lehet. A moláris szubsztitúció alkalmazása azért jelentős, mivel a hidroxialkil 

szubsztituensek esetében a szubsztitúció fokának meghatározása körülményesebb 50.  

Az egyes monomeregységekbe és az egyes hidroxilcsoportok helyére nem feltétlenül 

azonos számú monomer épül be, ezért a DS önmagában nem biztosít elegendő információt: 

azonos helyettesítési fokú minták tulajdonságai eltérhetnek. 

2.3. A nagyenergiájú sugárzás 

 A nagyenergiájú (vagy ionizáló) sugárzáson azt a sugárzást értjük, amelyek energiája 

kellően nagy ahhoz, hogy részecskékkel kölcsönhatásba lépve azokat ionizálja. Az anyag és a 

nagyenergiájú sugárzás között többféle kölcsönhatás végbemehet. A gyakorlati felhasználás 

szempontjából jelentős nagyenergiájú sugárzások két fő csoportja az elektronsugárzás, illetve 

gamma- és röntgensugárzás. Előbbi gyorsított elektronokból áll, míg a gamma- és 
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röntgensugárzást nagyenergiájú fotonok alkotják. A továbbiakban a gamma-sugárzás 

tárgyalására szorítkozom, mivel kizárólag ez kapcsolódik a kutatásomhoz. 

2.3.1. A gammasugárzás 

 A gamma-sugárzás atommag-átalakulásokat (α- és β-bomlás) követően jön létre. A 

leggyakoribb eset az, amikor a töltött részecske emisszióját követően az atommag nagy 

fölösleges (gerjesztési) energiával rendelkezik, melytől elektromágneses sugárzás formájában 

szabadul meg. Gamma-sugárforrásként a gyakorlatban 
60

Co és 
137

Cs izotópot használnak. 

Közülük a 
60

Co a jelentősebb, mivel a 
137

Cs, bár az ára kisebb és hosszabb a felezési ideje 

(30,17 év), biztonságtechnikai szempontból problémásabb. A 
60

Co neutronbefogással állítható 

elő 
59

Co izotópból. Felezési ideje 5,27 év. A bomlási folyamat során a kezdeti β-bomlást γ-

bomlás követi. A γ-bomlásban két eltérő energiájú foton keletkezik nagy hozammal (2.4. 

ábra) 51. 

 

2.4. ábra A 
60

Co izotóp bomlása során lejátszódó fő folyamatok 

2.3.2. Fotonok kölcsönhatása az anyaggal 

 A nagyenergiájú fotonok az anyaggal többféleképpen képesek kölcsönhatásba lépni. 

Egyrészt az ütközés során ionizálhatják vagy gerjeszthetik az ütköző részecskét, de a sugárzás 

szóródása is lejátszódhat. Az ionizálás két lépésben játszódik le: a foton átadja az energiáját 

egy elektronnak, amely ezt követően továbbadja a közegnek. A fotonok és az anyag között az 

elasztikus (Rayleigh) szóródás mellett több különböző folyamat játszódhat le: fotoeffektus, 

Compton-szórás és párkeltés 52. Elsősorban a fotonok energiája és az anyag rendszáma 

határozza meg, hogy melyik folyamat kerül előtérbe a kölcsönhatás során 53. A gamma-

sugárzás esetében a nagy energiájú (0,1 – 10 MeV) fotonoknál domináló Compton-szórás a 

jelentős: a foton az anyaggal kölcsönhatva inelasztikusan szóródik, miközben energiájának 



 
 

16 
 

egy részét a vele kölcsönható elektronnak adja át, amely kilökődhet a pályájáról, míg a másik 

részét a szóródó foton őrzi meg. 

2.3.3. A víz radiolízise 

 A gélek előállítása gyakran a polimerek oldatából történik, ekkor azonban a 

nagyenergiájú sugárzás az oldószerrel is kölcsönhatásba lép. Munkám során a 

cellulózszármazékok vizes oldataival dolgoztam, ahol besugárzáskor a víz radiolízise 

különböző közti- és végtermékek keletkezésével jár. A vízmolekula esetében a közvetlen 

sugárzás hatására két folyamat játszódhat le: 

𝐻2𝑂
𝛾
→𝐻2𝑂

+∙ + 𝑒−         (2.11) 

𝐻2𝑂
𝛾
→𝐻2𝑂

∗          (2.12) 

 A kinetikus energiáját elvesztő elektron az őt körülvevő vízmolekulákkal 

szolvatálódik, míg a képződött gyökök és gerjesztett molekulák további folyamatokban 

vesznek részt: 

𝑒− + 𝑛𝐻2𝑂 → 𝑒𝑎𝑞
−          (2.13) 

𝐻2𝑂
+∙ +𝐻2𝑂 → 𝐻3𝑂

+ + 𝐻𝑂∙       (2.14) 

𝐻2𝑂
∗ → 𝐻𝑂∙ + 𝐻∙         (2.15) 

 A radiolízis fő köztitermékei a nagyon reaktív hidroxil- és hidrogénatom gyök, 

illetve a szolvatált elektron. Az egyes köztitermékek hozama eltérő, emellett több tényezőtől 

is függ, például a kémhatástól 54. A gyökök és a szolvatált elektronok egymással és a 

jelenlevő vízmolekulákkal reagálnak, a folyamat végtermékeként pedig hidrogén-peroxid és 

hidrogéngáz képződik: 

𝐻𝑂∙ + 𝐻𝑂∙ → 𝐻2𝑂2         (2.16) 

𝐻𝑂∙ + 𝑒𝑎𝑞
− → 𝑂𝐻−         (2.17) 

𝐻𝑂∙+𝐻∙ → 𝐻2𝑂         (2.18) 

𝐻∙+𝐻∙ → 𝐻2          (2.19) 

𝑒𝑎𝑞
− + 𝐻+ → 𝐻∙         (2.20) 

𝑒𝑎𝑞
− + 𝐻∙ + 𝐻2𝑂 → 𝐻2 + 𝑂𝐻

−       (2.21) 

2𝐻𝑂2
∙ → 𝐻2𝑂2 +𝑂2         (2.22) 

A képződő hidrogén-peroxid szintén képes további reakciókban részt venni: 

𝐻2𝑂2 + 𝑒𝑎𝑞
− → 𝐻𝑂∙ + 𝐻𝑂−        (2.23) 

A reaktív gyökök azonban a vízben oldott molekulákkal is reagálhatnak. Mivel a 

besugárzást nem inert gáztérben végeztem, ezért a jelenlévő (illetve a radiolízis során 
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keletkező) oxigén is jelentősen befolyásolja a folyamatot, ugyanis a reaktív köztitermékek 

egy része vele reagál a polimer és az oldószer helyett. Az oxigén a szolvatált elektron és 

hidrogénatom köztitermékkel képes reakcióba lépni: 

𝑒𝑎𝑞
− + 𝑂2 → 𝑂2

−∙         (2.24) 

𝐻∙ + 𝑂2 → 𝐻𝑂2
∙          (2.25) 

𝑂2
−∙ + 𝐻3𝑂

+ ↔ 𝐻𝑂2
∙ + 𝐻2𝑂        (2.26) 

A lejátszódó reakciók hozama függ az oxigén mennyiségétől, illetve a gáz hatással van 

más folyamatokra is, például a H2O2 hozama nő a szolvatált elektronok fogyása miatt 55. A 

gáztérrel a köztitermékek hozama változtatható: dinitrogén-oxid gáztérben a szolvatált 

elektronok reagálnak a beoldódott gázzal, ami során pedig hidroxilgyökök képződnek 56. 

2.3.4. Sugárzás hatása a cellulózra és származékaira 

 A nagyenergiájú sugárzás hatására a cellulózlánc különböző kémiai kötéseinek 

felszakadása útján makrogyökök képződnek. A lejátszódó folyamatok közül a legjelentősebb 

a C-H kötések felhasadása (2.5. ábra). Bár ez mindegyik szénatomon végbemehet, a C(1) és 

C(4) szénatomok esetében zajlik le a legkönnyebben a kissé gyengébb C-H kötések miatt 57. 

A képződő makrogyökök további reakciókban vesznek részt: a polimerláncok között 

lejátszódó folyamatok (a gyökök rekombinációja) keresztkötések kialakulásához vezet, de 

ugyanígy végbemehet láncon belüli ciklizáció is. A térhálósodás mellett azonban degradációs 

folyamatok is lejátszódhatnak: a polimerlánc hasadása bekövetkezhet a glikozidos kötés 

felhasításával, továbbá új funkciós csoportok, például karbonil és karboxilcsoportok is 

létrejönnek a láncon vízvesztés útján. A térhálósodás és a lánctördelődés egyidőben játszódik 

le, az egyensúlyt sok tényező, többek között a láncok mobilitása befolyásolja. 

 

2.5. ábra A sugárzás hatására C-H kötések felhasadásával létrejövő gyökök a cellulóz és 

származékainak anhidroglükóz egységében 58 
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A cellulóz származékai esetében a folyamat hasonló, azonban a glükopiranóz gyűrűn 

lejátszódó folyamatok mellett a szubsztituenseken is létrejöhetnek gyökhelyek. Jó példa erre 

a karboximetil-cellulóz, ahol több különböző gyök kialakulását figyelték meg (2.6. ábra). A 

szubsztituensek jelenléte kedvező, ugyanis az oldalcsoportokon képződő gyökök elsősorban a 

keresztkötési reakciókban vesznek részt 59. Polielektrolitok esetén a szubsztituensek más 

módon is befolyásolják a lejátszódó reakciókat. Ha a közeg (kémhatás) kedvez a 

disszociációnak, akkor a láncok között elektrosztatikus taszítás lép fel, amely nehezíti a 

gyökök rekombinációját, így jobban előtérbe kerülnek a degradációs folyamatok 60. 

 

2.6. ábra A sugárzás hatása a karboximetil-cellulóz karboximetil csoportjára 60 

 Lényeges tényező a víz is, amely egyrészt természetes nedvességtartalomként is jelen 

van, másrészt a gélképzésnél jellemzően a cellulózszármazékok vizes oldatait használják. 

Vizes rendszerekben a közvetlen makrogyökképződés mellett nagy szerepe van a víz 

radiolízise során képződő intermedierek részvételével lejátszódó reakcióknak is. Az egyes 

intermedierek cellulózzal szemben mutatott reaktivitása jelentősen eltér. A makrogyökök 

közvetett kialakulását elsősorban a hidroxilgyökök okozta hidrogénelvonás idézi elő, 

hozzájuk képest a hidrogénatomok esetén a reaktivitás közel egy, míg a szolvatált elektronok 

esetén két nagyságrenddel kisebb 61. Ennek következtében a hidroxilgyökök hozamának 

növelése, például N2O gáztér alkalmazásával, a makrogyökök képződése miatt előnyös 62. 

A gáztér más szempontból is lényeges: a levegőn besugárzott mintáknál az oxigén reakcióba 

lép a makrogyökökkel. A keletkezett instabil peroxigyökök további reakciókban vesznek részt, 

új funkciós csoportokat (a cellulóz degradációjához hasonlóan aldehid- és 

karboxilcsoportokat) alakítva ki a cellulózláncon 63. 

2.4. Cellulózszármazék alapú gélek 

 A cellulózszármazék alapú gélek előállítása oldatukból történik. Mivel a módosítással 

könnyen elérhető a vízoldhatóság, az irodalom is elsősorban a vízoldható származékok 

gélesedésével foglalkozik. A cellulózt a hidroxilcsoportokon keresztül jellemzően 
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karboximetil-, alkil- vagy hidroxialkilcsoporttal szubsztituálják. A karboximetil-cellulózt 

(CMC) elsősorban só formájában használják, amelyek közül a nátrium só a legjelentősebb. Az 

alkil-cellulózok esetében a metil-cellulózzal (MC), míg a hidroxialkil származékok esetében 

főként a hidroxietil- (HEC) és hidroxipropil-cellulózzal (HPC) foglalkoznak a kutatások. Az 

alkil-hidroxialkil származékok, például az etil-hidroxietil-cellulóz és hidroxipropil-metil-

cellulóz oldatai gélesedésének szintén széles az irodalma. Más cellulózszármazékok kutatása 

a fent említettekhez képest elmarad, de például a cellulóz-acetát gélesedését is vizsgálták. 

2.4.1. Térhálósítási módszerek 

 A cellulózszármazékok vizes oldatának térhálósításával mind fizikai, mind kémiai 

gélek létrehozhatóak, azonban az utóbbiak jelentősége jóval nagyobb. A gélképzéshez több 

módszer használható. Fizikai géleket elsősorban a hőmérséklet változtatásával állítanak elő 

(termikus gélesedés), de a komplexképzést is alkalmazzák. A kémiai gélek esetében a 

kovalens kötések kialakítása végbemehet kémiai reakció útján térhálósító adalék jelenlétében, 

illetve szabadgyökös térhálósítással – utóbbit a következő fejezetben tárgyalom részletesen. 

Hőkezelés 

 A gélek előállításának legegyszerűbb módja a vizes oldatok hőkezelése. A módszerrel 

elsősorban fizikai gélek állíthatók elő, a folyamat pedig gyakran termoreverzibilis. A nagy 

hőmérsékleten lejátszódó folyamatok függenek a cellulózszármazékon elhelyezkedő 

szubsztitúciós csoportoktól. A termogélesedő cellulózszármazékok közül a legjelentősebb a 

metil-cellulóz és a hidroxipropil-metil-cellulóz, ezek viselkedésével foglalkoztak a 

legrészletesebben nagy élelmiszeripari jelentőségük miatt 64-69. A fizikai gélesedés 

elsősorban a metilcsoportok közt a hőmérséklet növekedésével előtérbe kerülő hidrofób 

kölcsönhatások eredménye 64. A származékgyártás során a cellulóz szerkezete nem bomlik 

fel teljesen, a jelenlevő molekulakötegek azonban a melegítés során szétesnek. A növekvő 

mobilitás a hidrofób kölcsönhatások növekedéséhez, végül fázisszeparációhoz vezet 70. A 

gélesedés a szubsztitúciós fokkal javul, míg a szubsztituensek eloszlása a gél homogenitását 

határozza meg 71-72. A hidroxipropil-metil-cellulóz gélesedési hajlamát a hidroxipropil 

csoportok rontják, ugyanis azok méretük miatt sztérikusan gátolják a láncok mozgását, illetve 

a metilcsoporthoz képest nagyobb polaritásuk is befolyásolja a folyamatot 65,73. 

 Az etil-hidroxietil-cellulóz termogélesedését elsősorban felületaktív anyagok 

jelenlétében vizsgálták. A hidrofób kölcsönhatások a polimer és a felületaktív anyag közt 
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alakulnak ki, micellákat hozva létre, a hőmérséklet növelésével pedig előtérbe kerülnek az 

intermolekuláris kölcsönhatások 74. Ez esetben a gélesedést az alkalmazott felületaktív 

anyag is jelentősen befolyásolja 75-78. A melegítés hatására lejátszódó fázisszeparációt 

hidroxialkil származékok esetén is vizsgálták néhány esetben 79-80. Hidroxialkil-cellulóz 

rendszereknél a felületaktív anyagok adagolása kisebb mértékben befolyásolta a fizikai 

térháló kialakulását az alkilcsoportot tartalmazó származékokhoz képest 74. 

Komplexképzés 

 Polielektrolitok esetében a töltött csoportok jelenlétének köszönhetően a fizikai térháló 

könnyen kialakítható ionos kölcsönhatások útján. A cellulózszármazékok esetében a módszer 

csak a karboximetil-cellulóz esetén alkalmazható, ahol a karboxilcsoportok jelenlétének 

köszönhetően többértékű kationok több funkciós csoporttal kölcsönhatásba lépve alakíthatnak 

ki intra- és intermolekuláris kötéseket. Bár tiszta CMC gélek is előállíthatók 81, azokat 

elsősorban más poliszacharidokkal, például algináttal alkotott keverékek térhálósításánál 

használják 82-83. Jellemzően Ca
2+

 kationok adagolásával alakítják ki a térhálót, bár 

háromértékű kationokkal (pl. Fe
3+

 vagy Al
3+

) stabilabb gélszerkezet hozható létre 84-86. 

Keresztkötés kémiai térhálósítóval 

 A kémiai térháló létrehozásának egyik módja különböző reagensek hozzáadása a 

rendszerhez, amelyek reakcióba lépve a polimer láncokkal alakítják ki a térhálót. A reakció 

általában a hidroxilcsoportok részvételével történik. A legtöbbet tanulmányozott térhálósítók 

a divinil-szulfon 87-89 és az epiklórhidrin 90-94. A folyamat lúgos közeget igényel, ahol 

a deprotonálódott hidroxilcsoportok a kétfunkciós reagens vinil-, illetve epoxicsoportjával 

reakcióba lépve alakítják ki a keresztkötéseket. A két reagens erős toxicitása miatt egyre 

inkább előtérbe kerül a polikarbonsavak alkalmazása. A reakció a nagy hőmérséklet hatására 

vízvesztéssel anhidridet képző polikarbonsav és a cellulózszármazék hidroxilcsoportja között 

játszódik le, észterkötést hozva létre 95-97. Legjelentősebb képviselőjük – kis ára miatt – a 

citromsav, de almasavat és borostyánkősavat 98, illetve erősen savas közegben fumársavat 

99 szintén sikerrel alkalmaztak. Bár az anhidridképződés viszonylag enyhe hőkezelést 

igényel, néhány perces nagy hőmérsékletű utókezelés jelentősen javítja a gélesedést 98. A 

karboximetil-cellulóz rendszerek esetében a keresztkötés a karboxilcsoport részvételével is 

megvalósulhat, például karbodiimidek adagolásakor. A reagens savas közegben a hidroxil- 
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és karboxilcsoportok közt hoz létre keresztkötést úgy, hogy maga a vegyület nem épül be a 

szerkezetbe (zero-length crosslinker) 100.  

2.4.2. Szabadgyökös térhálósítás 

A gélképzési módszerek egyik jelentős csoportját képezi a szabadgyökös térhálósítás. 

Ez esetben a kémiai térháló a képződő szabadgyökök reakciója útján alakul ki. A 

gyökképződést kémiai iniciátorok adagolásával vagy nagyenergiájú sugárzással valósítják 

meg. Az így létrejövő gyökök megtámadják a polimert, de a makrogyökök kialakulhatnak 

közvetlenül a polimeren is az iniciálás során. A makrogyökök rekombináció útján 

intermolekuláris keresztkötéseket hoznak létre, kialakítva a térhálót. A reakció azonban 

keresztkötés kialakulása nélkül (pl. diszproporcionálódás útján) is befejeződhet, illetve a 

gyökök a polimerben degradációs folyamatokat is előidézhetnek. Az oldószer és a gáztér is 

befolyásolja a folyamatot, mivel ezek is részt vehetnek a reakciókban. 

Kémiai iniciátorok 

 A makrogyökök előállításának egyik útja különböző kémiai iniciátorok adagolása a 

polimer oldathoz. A makrogyökök kialakulása közvetve történik: az iniciátor bomlása során 

reaktív gyökök képződnek, amelyek ezt követően reagálnak a polimerrel. A kémiai 

iniciátorok felhasználása cellulóz alapú rendszereknél elsősorban akrilátokkal képzett 

kopolimer gélek esetében jelentős, tiszta cellulózszármazék gélek előállítására ritkán 

alkalmazzák. Ezen a területen a legnagyobb jelentőségük a perszulfát (különösen a kálium-

perszulfát) alapú rendszereknek van 101-103. Melegítés hatására az iniciátor termikusan 

bomlik, ami szulfát gyök anion képződéséhez vezet. A gyökök ezt követően a cellulóz 

hidroxilcsoportjait támadják meg, hidrogénelvonás útján gyököket alakítva ki a polimerláncon. 

Vizes közegben a szulfát gyök a vízzel is képes reagálni, ami hidroxilgyökök képződéséhez 

vezet – ezek szintén részt vesznek a makrogyökképzésben. A keresztkötések kialakulásának 

elősegítésére jellemzően térhálósítót is adagolnak az oldathoz. Ez leggyakrabban N,N’-

metilén-bisz-akrilamid, de ritkábban más adalékokat, például N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-

diamint is használnak 104. Bár a cellulóz ojtásánál sok más iniciátort, például a cérium (IV) 

sókat is széleskörűen alkalmaznak 105, a gélek előállításánál eddig még nem vizsgálták őket. 

Iniciálás nagyenergiájú sugárzással 

 Az iniciális másik nagy csoportját a nagyenergiájú sugárzás alkalmazása jelenti, ahol 

gamma-sugárzással vagy elektronsugárzással iniciálják a gyökök létrejöttét. A módszer 
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előnye, hogy a gyökképzés külön iniciátor vagy egyéb adalék jelenléte nélkül is lejátszódik. A 

nagyenergiájú sugárzás hatását a cellulózra és más poliszacharidokra is már régóta vizsgálják. 

A kezdeti kutatásokban csak a degradációs folyamatokat, illetve a polimer kémiai változását 

figyelték meg 57, később azonban felfedezték, hogy nagy koncentrációjú, vizes 

karboximetil-cellulóz oldatok sugárzás hatására térhálósodnak, kémiai gélt hozva létre 106. 

A makrogyökképződés közvetlenül és közvetve a víz radiolízisének reaktív köztitermékeivel 

(elsősorban hidroxilgyökök) való reakció útján egyaránt lejátszódik (ld. 2.3.4. fejezet): 

𝐶𝑒𝑙𝑙
𝛾
→   𝐶𝑒𝑙𝑙∙ + 𝐻∙         (2.27.) 

𝐻2𝑂
𝛾
→   𝐻∙, 𝐻𝑂∙, 𝑒𝑎𝑞        (2.28.) 

𝐶𝑒𝑙𝑙 +𝐻𝑂∙𝑣𝑎𝑔𝑦𝐻∙

→  𝐶𝑒𝑙𝑙∙ + 𝐻2𝑂𝑣𝑎𝑔𝑦𝐻2     (2.29.) 

A gyökök rekombinációja útján láncok közti keresztkötések alakulnak ki, esetleg 

intramolekulárisan ciklizáció megy végbe, de a polimerlánc degradációját is iniciálhatják: 

𝐶𝑒𝑙𝑙𝑎
∙ + 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑏

∙ → 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑎 − 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑏       (2.30.) 

𝐶𝑒𝑙𝑙𝑚+𝑛
∙ → 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑚 + 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑛

∙         (2.31.) 

A gélképződés csak egy adott kritikus koncentráció felett játszódik le, kis 

oldatkoncentrációnál csak a polimer degradációja figyelhető meg 107-108. A kritikus 

polimerkoncentráció függ a polimer tulajdonságaitól, például a szubsztitúciós fok növekedése 

kedvez a térhálósodásnak 60. Polielektrolitok esetén az oldat kémhatása szintén nagy 

hatással van a folyamatra 62. A géltulajdonságok függenek az előállítási körülményektől, 

mint például a dózistól, az oldatkoncentrációtól és az oldat homogenitásától 109. A gáztér 

szerepe szintén jelentős: vákuumban javul a gélesedési hajlam, de nitrogén és nitrogén-dioxid 

gáztér alkalmazásával még jobb gélarány érhető el az oxigén hiánya miatt 110. A 

polimerláncon elhelyezkedő töltések miatt a CMC gélek vízfelvétele erősen függ a környezet 

tulajdonságaitól, mint például a pH-tól és az ionerősségtől 109,111. A gélek kiváló 

biodegradálhatóságot mutatnak: a gélszerkezet celluláz enzim jelenlétében gyorsan 

degradálódik, különösen kis térhálósűrűségnél 109. Hasonlóan kedvező eredményeket 

mutatnak a talajvizsgálatok, igazolva ezzel a gélek mezőgazdasági alkalmazhatóságát 84. 

 Bár a karboximetil-cellulóz alapú gélek előállítása kapta a legnagyobb figyelmet, más 

cellulózszármazékok sugárzásos térhálósításával is foglalkoztak. Az alkilszármazékok közül 

kizárólag a metil-cellulózt vizsgálták: bár jó géljellemzők érhetők el, a vízfelvétel jelentősen 

elmarad a karboximetil származékon alapuló rendszerektől 112. A sugárzásos eljárás 

előnyét mutatja emellett, hogy gamma-sugárzással nagyobb vízfelvételű és gélarányú géleket 
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tudtak előállítani, mint glutáraldehid térhálósítóval 113. A hidroxialkil származékok közül a 

hidroxietil- és hidroxipropil-cellulóz sugárzásos gélesedése jelentős 112,114. A gélesedési 

hajlam függ a kezdeti molekulatömegtől: a molekulatömeg növekedésével az elérhető 

gélarány is javul. A környezeti paraméterek hatása a vízfelvételre nagymértékben változik a 

szubsztitúciós csoporttal alkil- és hidroxialkil-cellulóz géleknél is. Ez különböző hatásokhoz 

köthető, a metil-cellulóz esetén például az ionerősséggel a hidrofób hatások előtérbe kerülnek 

az ionok szolvatációja miatt 112. Hasonló gélesedést figyeltek meg hidroxipropil-metil-

cellulóznál 115, illetve annak ftalátjánál is 116. Utóbbi esetben tiszta víz helyett nátrium-

karbonát vizes oldata szükséges a származék oldásához, ez azonban a gélesedési folyamatot 

hátráltatja. A ftalát csoport jelenlétének köszönhetően a gélek a CMC rendszerekhez hasonló 

reszponzív viselkedéssel rendelkeznek. A géljellemzők emellett N,N’-metilén-bisz-akrilamid 

és etilén-glikol-dimetil-akrilát térhálósítók adagolásával tovább módosíthatók 117. 

 A térhálósítás UV sugárzással is előidézhető. A gamma-sugárzással szemben a 

gélesedés adalékok nélkül nem játszódik le a fotonok kisebb energiája miatt, ezért jellemzően 

különböző fotoiniciátorokat adagolnak az oldathoz 118-119. A másik lehetőség a kémiai 

szerkezet módosítása UV sugárzás hatására gyököket létrehozó szubsztituensekkel, például 

metakrilát ojtásával 120. Bár az UV sugárzás alkalmazása kedvezőbb a cellulózszármazék 

gélek bizonyos gyógyászati felhasználásainál (pl. in vivo gélesedő rendszerek), az adalékok 

miatt jelentősége általánosan kisebb a gamma-sugárzáshoz és az elektronsugárzáshoz képest. 

2.5. Cellulózszármazék alapú kopolimer és kompozit gélek előállítása 

 A cellulózszármazék alapú géleket gyakran nem tisztán a származék oldatából készítik, 

hanem más komponenseket is adagolnak hozzá. Ennek oka, hogy ezzel egyszerűen 

módosíthatók a gél jellemzői, új tulajdonságok alakíthatók ki, illetve bizonyos adalékok 

esetén az előállítási költségek is mérsékelhetők. Gyakran hasznosítják a természetes 

polimerek előnyeit szintetikus polimer alapú rendszerekben is, így környezetbarát alternatívát 

kínálva velük szemben. Mivel a kopolimer és kompozit gélek esetén nagyon széles 

lehetőségek állnak rendelkezésre, ezért rövid áttekintés után csak az értekezés szempontjából 

jelentős komponenseket (keményítő és akrilátok) tárgyalom részletesen. 

2.5.1. Cellulózszármazék alapú gélek módosításának lehetőségei 

 A géleket jellemzően kopolimerek létrehozásával módosítják. Ilyenkor a másik 

komponenst általában polimerként adják a rendszerhez, de például az akrilátoknál 
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monomerként keverik őket a cellulózszármazékhoz. A többkomponensű rendszerekben 

jellemzően közös térhálót hoznak létre, ritkábban IPN és semi-IPN géleket is előállítanak. 

Mind az alkalmazás szempontjából jelentős szintetikus polimerekkel, mind a más megújuló, 

természetes polimerekkel történő módosítást intenzíven kutatják. A kopolimerek mellett a 

tulajdonságok változtatásának másik módját a szervetlen komponensekkel képzett kompozit 

gélek adják. A kopolimer és kompozit rendszerekhez elsősorban a karboximetil-cellulózt 

használják, de más származékok jelentősége sem elhanyagolható. 

Természetes polimerek 

A cellulózszármazékok más természetes polimerekkel történő keverésének nagy 

előnye, hogy így számos kedvező jellemzőjük, mint a jó biokompatibilitás és 

biodegradálhatóság megőrizhetők más tulajdonságok módosítása mellett. Ilyen rendszerekben 

elsősorban egyéb poliszacharidokat használnak másik komponensként, ugyanis a hasonló 

kémiai szerkezet miatt a kémiai keresztkötés könnyen megvalósítható. Bár sok kutatás témája 

a cellulózszármazékok natív cellulózzal 90,121, illetve kitinnel 122 képzett kopolimer 

géljeinek előállítása, a másik komponens vízoldhatatlansága miatt a származékok előnye ezen 

a téren nem aknázható ki. A karboximetil-cellulóz más, töltött csoportokat nem tartalmazó 

cellulózszármazékokkal keverése esetén a másik komponenssel szemben nem lép fel 

elektrosztatikus taszítás, így a keresztkötések és a térháló kialakulása kevésbé akadályozott 

87,96. A kitin legjelentősebb származéka a kitozán. Jellemzően nagyenergiájú sugárzással 

hozzák létre a kopolimer térhálót 123-124, azonban a kitozánt gyakran külön térhálósítják 

genipin adagolásával is, IPN szerkezetet hozva létre 125-126. Bár a kitozán csak enyhén 

savas közegben oldódik, karboximetilezésével 127-128 vagy glicerin-foszfát adagolásával 

129 a cellulózszármazékhoz hasonlóan semleges kémhatásnál is oldatba vihető. 

Másik jelentős poliszacharid az alginát, amelyet elsősorban karboximetil-cellulózzal 

kevernek: mivel mindkét polimer karboxilcsoportokat tartalmaz, többértékű kationokkal 

könnyen kialakítható a közös térháló 82-83,85-86,130. A hidroxilalkil-cellulózok ezzel 

szemben csak kémiai úton gélesíthetők 102,131-132. A hialuronsav esetében szintén 

különböző kémiai térhálósítók adagolásával hozzák létre a kopolimer géleket 133-135. A 

keményítő/cellulózszármazék rendszereket kutatásom szempontjából kiemelt jelentősége 

miatt a 2.5.2. fejezetben ismertetem. Más poliszacharidok, például a dextrán 136-137 és a 

xantán gumi 138-139 adagolásának hatását is tanulmányozták, de jelentőségük kicsi. 
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A természetes polimerek nem korlátozódnak kizárólagosan a poliszacharidokra. Nagy 

jelentősége van a polipeptidek közül a kollagénnek, bár vízoldhatatlansága miatt természetes 

formájában ritkán alkalmazzák cellulózszármazékokkal közösen 140. Nagy érdeklődés 

övezi azonban denaturált formáját, a zselatint, amely melegítve vízoldhatóvá válik, lehűlve 

pedig fizikai gélt képez. Poliszacharidok adagolásával a gélesedési folyamat javítható 141, 

de a glutáraldehiddel keresztkötött kopolimer géljeik is jelentősek 142-146.  

Szintetikus polimerek 

A kereskedelmi forgalomban a szintetikus polimer alapú gélek terjedtek el, ezért a 

kopolimer gélek előállítása terén is kiemelt szerepük van. A kezdeti kutatásokban a 

cellulózszármazékokat elsősorban ilyen rendszerek módosítására használták, így a származék 

aránya viszonylag kicsi volt, de manapság a kémiai összetételt jóval szélesebb intervallumban 

változtatják. A szintetikus polimerek legjelentősebb képviselői az akrilátok, amelyeket a 

2.5.3. fejezetben tárgyalok. Mellettük azonban más, széleskörben alkalmazott polimereket is 

használnak cellulózszármazék alapú rendszerek módosítására. Fontos polimer a polivinil-

pirrolidon, amelyből hőérzékeny kopolimer gélek állíthatók elő 147-150. A 

cellulózszármazékhoz jellemzően polimerként adagolják, majd a keveréket szabadgyökös 

térhálósítással gélesítik, bár hőkezeléssel fizikai gélek is előállíthatók 151. Szintén nagy 

jelentőségűek a polivinil-alkohol tartalmú rendszerek a kiváló biokompatbilitásuk miatt. A 

kopolimerizációt általában nagyenergiájú sugárzással iniciálják 152-153, de glutáraldehid 

adagolásával is létrehozható a kémiai térháló 154-155. Cellulózszármazékok polietilén-

glikollal történő módosításakor az utóbbi ún. spacer molekulaként funkcionál, amellyel a 

hosszú láncok alkotta keresztkötéseknek köszönhetően a vízfelvétel jelentősen javítható. Bár a 

nagyenergiájú sugárzás ez esetben is alkalmas gélképzésre 156-157, általában a polietilén-

glikolt előzetesen kémiailag módosítják 158-159. Ekkor a cellulózzal reagálni képes 

csoportokat alakítanak ki rajta, így a polimer a térhálósító funkcióját tölti be. 

Szervetlen komponensekkel alkotott kompozitok 

 Bár a cellulózszármazékok esetében a kopolimerek jelentősége jóval nagyobb, sok 

kutatás foglalkozik a különböző szervetlen anyagokkal létrehozott kompozitokkal is. Ez 

esetben a szervetlen komponenst a polimerbe ágyazzák; gyakran a szervetlen anyag felületén 

lejátszódó kémiai reakcióval érik el a megfelelő stabilitást. A felhasznált szervetlen 

komponensek két fő csoportra oszthatók: ásványok őrleményére és nanorészecskékre. Ezek 
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adagolásának célja eltérő. A különböző ásványőrleményekkel elsősorban a gélek ára 

csökkenthető a tulajdonságok romlása nélkül. Főként az olcsón rendelkezésre álló 

szilikátokat használják, mint például a montmorillonit 103,160-162 és a paligorszkit 163-

165. A szilanol csoportoknak köszönhetően felületük hidrofil, így nem rontják a hidrogélek 

vízfelvételét bizonyos mennyiségig. Ilyen kompozitok jellemzően a cellulózszármazék mellett 

akrilátot is tartalmaznak a jobb gélesedés érdekében. A módosításra használt ásványok másik 

csoportját a kettős rétegű hidroxidok képezik. Ekkor az ásványok ionmegkötő tulajdonságát 

hasznosítják, adszorbens vagy hatóanyagleadó gélek előállítására 166-167. Hasonló 

viselkedés a szilikátok organofilizálásával (felületük hidrofóbbá tételével) is elérhető 168-

169. 

A nanorészecskéket tartalmazó kompozit géleknél elsősorban új géltulajdonságok 

elérése a cél. Legjelentősebbek ezek közül az antibakteriális gélek. Erre a célra jellemzően 

ezüst 170-172, illetve újabban – kisebb áruk miatt – cink-oxid 173 és réz-oxid 98,174 

nanorészecskéket diszpergálnak a gélmátrixban, amiket a térhálósítás előtt vagy után a 

prekurzorok oldatába történő merítéssel juttatnak a gélbe. Másik kutatási irányt a mágneses 

gélek képviselik: a cellulózszármazék gélbe vas-oxid nanorészecskéket juttatva a mikrogélek 

erős mágneses térrel összegyűjthetők – ezek adszorbensként mutatnak nagy potenciált 175. 

2.5.2. Cellulózszármazék rendszerek módosítása keményítővel 

 A keményítő nagyon jelentős, a természetben az egyik legnagyobb mennyiségben 

előforduló poliszacharid. A növények elsősorban a tápanyag raktározása során állítják elő 

különböző méretű szemcsék formájában. Kis árának köszönhetően számos kutatás foglalkozik 

a potenciális alkalmazhatóságával, főként környezetvédelmi és gazdasági szempontok miatt. 

Bár nem vízoldható, melegítés hatására a szemcsék erősen megduzzadnak, viszkózus, 

gélszerű rendszert hozva létre, amelyet például a papíriparban hasznosítanak.  

2.5.2.1. A keményítő szerkezete 

 A keményítő építőegysége a cellulózhoz hasonlóan a D-glükóz, azonban az általuk 

kialakított szerkezet eltérő. Míg a monomerek a cellulóznál lineáris láncokat alakítanak ki 

β(1→4) glikozidos kötéssel, addig a keményítőnél két eltérő szerkezet jön létre: az amilóz és 

az amilopektin (2.8. ábra). Az amilóz a cellulózhoz hasonlóan lineáris lánc, a monomerek 

azonban α(1→4) glikozidos kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Az amilopektin az amilózhoz 

hasonló szerkezetű, azonban α(1→6) elágazásokat is tartalmaz. Az oldalláncok hossza változó, 
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nagyobb oldalláncok pedig további elágazásokat is tartalmazhatnak. Az amilopektin 

molekulatömege az amilóznál jóval nagyobb, ami az elágazó szerkezet mellett jelentősen 

hozzájárul az eltérő tulajdonságokhoz. 

 

2.8. ábra Az amilóz (A) és az amilopektin (B) kémiai szerkezete 

 A növények a keményítőt eltérő méretű (0,1 – 100 μm) szemcsék formájában 

raktározzák (2.9. ábra). Az amilóz és az amilopektin aránya jelentősen eltér az egyes 

növények esetében, ez pedig alapvetően meghatározza a tulajdonságokat is 176-177. A 

keményítőszemcsék részlegesen kristályosak, a kristályos és amorf rétegek felváltva építik fel 

a szerkezetet 178. A cellulózhoz hasonlóan többféle kristályszerkezet is kialakulhat, itt 

azonban az átmenet már jóval enyhébb körülmények között is végbemehet: száraz 

környezetben az A típusú, míg nedves, meleg környezetben a B típusú allomorf kialakulása a 

kedvező 179. Létezik emellett C típusú keményítő is, ahol a két allomorf együttesen van 

jelen 180. Külön ki kell emelni a keményítő szemcsék felületét, hiszen ez védi a szerkezetet 

a külső hatásoktól. A felületet kristályos fázis alkotja, amely jobban ellenáll a kémiai 

hatásoknak. A szemcse felületén a két poliszacharid komponens mellett fehérjék és lipidek is 

elhelyezkednek, ami szintén befolyásolja a tulajdonságokat. 

2.5.2.2. Nagyenergiájú sugárzás hatása a keményítőre 

 A nagyenergiájú sugárzás hatására a keményítőben gyökök keletkeznek és a 

cellulózéhoz hasonló kémiai változások játszódnak le (ld. 2.3.4. fejezet). A makrogyökök 

szintén elsősorban a C-H kötések felszakadásával alakulnak ki, amelyek keresztkötések 

létrejöttét vagy a láncok degradációját egyaránt eredményezhetik 181. Nagy eltérést jelent 

azonban, hogy míg a cellulózszármazékok esetén a feldolgozás során a kristályos szerkezet 

gyakorlatilag teljesen felbomlik, addig a keményítőt szemikristályos szemcseszerkezetének 
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módosítása nélkül alkalmazzák. Ennek következtében egyrészt a szerkezet is hatással van a 

lejátszódó folyamatokra, másrészt nagy a jelentősége a sugárzás szemcseszerkezetre 

gyakorolt hatásának is. A nagymértékben rendezett szerkezetnek és a kis 

nedvességtartalomnak köszönhetően a makrogyökök rekombinációja akadályozott, így a 

besugárzáskor a degradációs folyamatok dominálnak a kristályos és amorf fázisban egyaránt 

182. A degradáció az amilopektin és az amilóz esetében is a polimerizációs fok 

csökkenéséhez vezet. Jóval erőteljesebben jelentkezik a degradáció azonban a nagyobb 

méretű, elágazó szerkezetű amilopektinnél 183. A szemcsében bekövetkező változások így 

függenek az amilóz/amilopektin aránytól is, vagyis a különböző forrásból származó 

keményítők érzékenysége a sugárzásra eltérő 184. A gyökök hatására más folyamatok is 

lejátszódnak, például karboxilcsoportok kialakulása a láncon 185. A lánctördelődés a 

rendezett szerkezet megbomlásához, ezáltal pedig a kristályosság csökkenéséhez vezet a 

szemcsében 186. A szerkezeti és kémiai változások jelentősen befolyásolják a keményítő 

más tulajdonságait is: nő az oldhatóság és a látszólagos amilóz tartalom, míg a gélesedési 

hőmérséklet és a gélesedés után mért viszkozitás csökken 187-188. A sugárzás hatására 

elsősorban a szemcsék belsejében figyelték meg a változásokat, a szemcsefelület jóval 

ellenállóbbnak bizonyult a sugárzással szemben. Bár sok esetben nem változik a felület 

morfológiája, bizonyos forrású keményítőknél a szemcsék széttördelődése is lejátszódik 

184,189.  

 

2.9. ábra A keményítő szemcse sematikus felépítése 178 
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2.5.2.3. Keményítő alapú kopolimer gélek 

 A keményítő felhasználását gélek előállítására lényegesen kisebb érdeklődés övezi, 

mint a többi nagy mennyiségben előforduló poliszacharidét. Bár vízoldható származékaiból is 

készítettek tiszta keményítő alapú géleket 190, jellemzően a módosítatlan keményítőt 

alkalmazzák különböző kopolimer rendszerek előállítására. Ez esetben a keményítő vizes 

szuszpenzióját hőkezelik, így a termogélesedés miatt erősen viszkózus rendszer jön létre. Ezt 

követően hozzákeverik a másik polimert vagy annak monomerjét (utóbbi esetben a 

termogélesedett rendszer biztosítja a homogenitást), végül a komponenseket kémiailag 

keresztkötik. A keményítőnek elsősorban a szintetikus polimerekkel alkotott kopolimerjeit 

állították elő, jellemzően akrilsav és akrilamid adagolásával 191, de vinil-acetátot 192 és 

polivinil-alkoholt 193-194 is alkalmaztak. A kémiai térhálót általában szabadgyökös 

térhálósítással hozzák létre, kémiai iniciátort és nagyenergiájú sugárzást egyaránt alkalmazva. 

A gélképzés során a gélesedést gyakran különböző térhálósító adalékokkal is segítik, amelyek 

közül a N,N’-metilén-bisz-akrilamid (MBA) alkalmazása a legelterjedtebb. A 

géltulajdonságok nagymértékben függenek a keményítőforrástól, hiszen a keményítő 

tulajdonságai befolyásolják a gélesedési folyamatot. Különösen jelentős az 

amilóz/amilopektin arány, hiszen a két molekula nagyon eltérően viselkedik: 

keményítő/polivinil-alkohol géleknél megfigyelték, hogy utóbbi komponens jóval 

könnyebben lép reakcióba az amilózzal, mint az amilopektinnel 195. 

 A szintetikus polimerekkel ellentétben a keményítő más megújuló anyagokkal, például 

kitozánnal 196 alkotott kopolimer géljeinek előállításáról kevés irodalom áll rendelkezésre. 

A cellulóz/keményítő rendszerekkel főként filmek, membránok előállításával kapcsolatos 

kutatásokban foglalkoztak 197-199, a cellulózt vagy származékait a termogélesedett 

keményítőfilmek tulajdonságainak módosítására alkalmazva. Bár termoplasztikus keményítő, 

cellulóz-acetát és karboximetil-cellulóz keverékének térhálósításával hidrogél filmeket is 

előállítottak, ezek vízfelvétele nagyon kicsi volt 200. Szuperabszorbenseket csak a két 

poliszacharid karboximetil származékainak kopolimerizálása útján nyertek 201. 

2.5.3. Cellulózszármazék rendszerek módosítása akrilátokkal 

Az akrilát összefoglaló név, amely az akrilsav és metakrilsav különböző sóinak és 

származékainak csoportját jelenti. Az akrilát alapú gélek teszik ki az ipari és kereskedelmi 

forgalomban levő gélek nagy hányadát, különösen a szuperabszorbensek esetében. Ennek oka 

nemcsak a könnyen megvalósítható gélesedés, hanem az így képzett rendszerek kedvező 
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tulajdonságai, például a különböző környezeti paraméterekkel szemben mutatott érzékenység. 

A tiszta akrilát alapú rendszerekkel szemben egyre nagyobb szerepük van a különböző 

kopolimer rendszereknek. Más szintetikus polimerek mellett a különböző megújuló 

polimerekkel, így köztük a cellulózzal és származékaival képzett kopolimer géljeiket is 

intenzív kutatás övezi. 

2.5.3.1. Akrilátok polimerizációja és térhálósítása 

Az akrilát gélek esetében mind a polimerizáció, mind a keresztkötések kialakítása 

jellemzően szabadgyökösen történik. Bár a térhálósítás kémiai térhálósítókkal is 

megvalósítható 202, ezek jelentősége kicsi. A különböző akrilátoknál lejátszódó 

szabadgyökös folyamatok hasonlóak, így ezeket kizárólag az akrilsavon keresztül mutatom 

be, amelyet a legrégebben és a legalaposabban vizsgáltak. Meg kell azonban említeni, hogy a 

származékok esetén a szerkezetben bekövetkező változások a környezeti tényezők 

polimerizációs és térhálósodási folyamatokra gyakorolt hatását jelentősen befolyásolhatják. 

A géleket általában akrilsav monomer vizes oldatából állítják elő, ekkor a 

polimerizáció és a keresztkötések kialakulása egyidejűleg játszódik le. A térháló kialakítható 

utólagosan is: az akrilsavat először polimerizálják, majd a polimer oldatát egy következő 

lépésben térhálósítják 203. A folyamatot elsősorban kémiai iniciátorokkal, főként 

perszulfátokkal iniciálják 204, de a nagyenergiájú sugárzást is gyakran alkalmazzák. Az 

akrilátok esetében a polimerizáció a kettős kötéseken keresztül játszódik le: az iniciálás során 

képződő gyökök hatására a kettős kötés felszakad, a képződő gyök pedig ezt követően reagál 

egy másik monomerrel. Bár elágazó polimer láncátadás útján is létrejöhet 205, a megfelelő 

térháló kialakulása érdekében N,N’-metilén-bisz-akrilamidot vagy más, több kettős kötést 

tartalmazó akrilátot adnak a monomer oldathoz 156,206. Nagyenergiájú sugárzás esetében a 

térhálósító alkalmazása sem szükséges, ugyanis a polimer vagy a víz radiolízisének 

köztitermékei révén a poliakrilsav C-H kötéseinek felszakításával makrogyökök képződnek, 

amelyek a további reakciók során képesek keresztkötéseket kialakítani 207. A vízfelvétel 

javítására gyakran alkalmazott módszer a poliakrilsav semlegesítése lúgos kezeléssel, mivel a 

karboxilát csoportok közt fellépő elektrosztatikus taszítás kedvez a gél duzzadásának. Bár a 

poliakrilsav a gélesedés után is semlegesíthető, a teljes vagy részleges semlegesítés 

jellemzően a monomeroldathoz adott lúggal történik. Ez esetben a semlegesítés mértéke a 

polimerizációs és térhálósodási folyamatra is hatással van 208. 



 
 

31 
 

2.5.3.2. Cellulózszármazék/akrilát alapú gélek 

 Cellulózszármazékokkal alkotott kopolimer gélek előállítására széles körben 

alkalmazzák származékai mellett magát az akrilsavat is. Elsősorban kabroximetil-cellulózzal 

alkotott kopolimerjeit állítják elő, mivel a karboxilcsoportok miatt a két komponens hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik. Az akrilsavat monomerként adják a cellulózszármazék 

oldatához, majd külön lépésben térhálósítják a rendszert. A gélszerkezetet jellemzően 

szabadgyökös térhálósítással hozzák létre főként kémiai iniciátorok és térhálósító 

alkalmazásával 209-212, de a sugárzásos iniciálás jelentősége is nő 213-214. Hidroxialkil 

és alkil származékokat akrilsavval fizikai 215-216 és kémiai 217-219 gélek előállításánál 

egyaránt alkalmaztak, előbbi esetben az akrilsav polimerjét keverve a cellulózszármazék 

oldatával. A kopolimer rendszereket gyakran módosítják agyagásványok őrleményének 

adagolásával, a vízfelvételt és abszorpciós kapacitást tovább javítva 164,220. A kutatások 

elsősorban olyan kopolimer rendszerekkel foglalkoztak, ahol a cellulózszármazék mennyisége 

az akrilsavhoz képest lényegesen kisebb volt, nagyarányú cellulózszármazékot tartalmazó 

rendszerekről kevés irodalom áll rendelkezésre 217. Bár az előállított hidrogélek 

vízfelvétele jó volt, a duzzadási jellemzőik elmaradtak a szuperabszorbens gélekéitől.  

 Az akrilsav származékai közül nagyon jelentős az akrilamid, amelyet elsősorban 

karboximetil-cellulózzal kopolimerizáltak kémiai iniciátorral 221 vagy nagyenergiájú 

sugárzással 223-223 iniciált szabadgyökös térhálósítással, híg vizes oldatban. Bár általában 

MBA térhálósítóval javítják a gélesedési folyamatot, térhálósítót nem tartalmazó rendszerek is 

jó gélesedési hajlamot mutatnak 224. A kopolimerek lúgos kezeléssel könnyen 

módosíthatók: a lúgos hidrolízis következtében karboxilát képződik az akrilamid 

komponensen, ezáltal cellulózszármazék/akrilsav/akrilamid gélek állíthatók elő a kezelés 

idejétől függően 225. Ilyen rendszerek képezhetők emellett a két komponens monomerként 

történő adagolásával 226, illetve a cellulózszármazék/poliakril-nitril rendszerek lúgos 

hidrolízisével is 227. Utóbbi módszer előnye a toxikus monomerek hiánya.  

Az akrilsav és akrilamid mellett a cellulózszármazékok más akrilátokkal létrehozott 

kopolimer géljeivel jóval kevesebb kutatás foglalkozik, bár segítségükkel új tulajdonságok is 

kialakíthatók a rendszerben. A gélképzés az akrilsavhoz hasonlóan jellemzően 

szabadgyökösen történik MBA térhálósító jelenlétében. A szintetikus polimerek közül a 

legfontosabbak a poli-N-izopropil-akrilamid kopolimer gélek termoreszponzív viselkedésük 

miatt, amely a cellulózszármazék arányával könnyen szabályozható 228-230, illetve 
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karboximetil-cellulózzal pH- és termoreszponzív gélek állíthatók elő 104,231. Szintén 

jelentősek a celllulózszármazék/metakrilsav rendszerek, mivel a metakrilsav ojtásával ezek a 

rendszerek UV hatására fotoiniciátor nélkül gélesednek 232-233. Bár egyéb metakrilátokkal, 

például hidroxietil-metakriláttal 234 és 2-dimetilamino-etil-metakriláttal 235 történő 

kopolimerizációt is megvalósították, ezek jelentősége egyelőre kicsi. 

2.6. Gélek a mezőgazdaságban 

2.6.1. Mezőgazdasági talajok vízgazdálkodása 

A talajok vízgazdálkodása a mezőgazdasági felhasználás szempontjából kiemelkedően 

fontos, mivel döntő a szerepe abban, hogy az adott területen milyen növények milyen 

hozammal termeszthetők, illetve milyen öntözési programra van szükség. A talaj különböző 

paraméterekkel jellemezhető, melyek közül kiemelkedően fontos a vízkapacitás, amely a 

víztartó képességről ad információt. Többféle vízkapacitást is alkalmaznak, amelyek a 

különböző módon megkötött vizekről és arányukról adnak információt 236. A maximális 

vízkapacitás a talaj által maximálisan felvehető víz mennyiségét adja meg, amikor a víz kitölti 

az összes pórust. A víztartalom egy része szabad vízként van jelen, amely már a gravitáció 

hatására az alsóbb talajrétegekbe folyik (gravitációs víz). Mivel a gravitációs víz rövid idő 

alatt távozik a felső rétegből, így nincs elegendő idő arra, hogy a növények felvegyék ezt a 

vízmennyiséget. Ezért fontos a talaj azon állapotának vizsgálata, amikor a gravitációs víz már 

minimális, a folyadék pedig csak az adszorpciós és kapilláris pórusteret tölti ki. Ez a 

szabadföldi vagy szántóföldi vízkapacitás, amely a növény számára rendelkezésre álló 

vízmennyiség. Fontos azonban, hogy ez nem egyezik meg a növény által hasznosítható 

(diszponibilis) vízzel: a víztartalom csökkenésével egyre nagyobb szívóerő szükséges a víz 

felvételére, így adott kritikus víztartalom alatt a növény már nem képes felvenni a vizet és 

elpusztul. Ezt az alsó kritikus víztartalmat nevezzük holtvíznek. Ezt egy választott 

mintanövény végleges hervadáspontjával jellemzik – ekkor a növény hervadása és pusztulása 

már öntözéssel sem fordítható vissza. 

Gyakorlati felhasználás szempontjából azonban nemcsak a vízkapacitások, hanem a 

víztartalom időbeni változása is lényeges 237. A vízelnyelés vizsgálata információt ad arról, 

hogy a talaj milyen sebességgel képes felvenni a csapadékot, illetve hogy ennek sebessége 

hogyan változik a talaj víztartalmával. A talaj vízáteresztése a gravitációs víz távozásának 

sebességét és mértékét jellemzi. A víztartalom változása az időben a párolgás miatt szintén 

fontos, hiszen ezzel is csökken a növény számára hozzáférhető vízmennyiség. Ezek a 



 
 

33 
 

paraméterek azért jelentősek, mivel ezek ismeretében lehet megválasztani a megfelelő 

öntözési programot, így a talajjavítás hatását ezekre a paraméterekre fontos megismerni. 

2.6.2. Hidrogélek mezőgazdasági alkalmazása 

 A hidrogélekkel kapcsolatos kutatások kiszélesedésével potenciális alkalmazásuk iránt 

is egyre több felhasználási területen kezdtek érdeklődni. Egyik ilyen nagy terület a 

mezőgazdaság, ahol a gélek egyrészt mint nagy vízfelvételű szuperabszorbensek, másrészt 

mint szabályozott hatóanyagleadásra képes rendszerek mutatnak nagy lehetőséget. A gélek 

ilyen alkalmazásával már régebben is foglalkoztak, korábban azonban még elsősorban 

szintetikus polimer alapú géleket vizsgáltak 238. Bár a gélek előnyösen módosították a talaj 

tulajdonságait, nagy problémát jelent a lassú biodegradáció. Jó példák erre a poliakrilát alapú 

szuperabszorbensek, amelyek nagyon lassan bomlanak le a talajban 239. Ennek 

következménye, hogy a polimer akár évtizedekig is jelen lehet a talajban, ez pedig korlátozza 

a szintetikus gélek széleskörű alkalmazását. Mivel napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a 

természetes, megújuló forrásból származó polimerek felhasználása, így a mezőgazdasági 

érdeklődés is jelentősebbé vált 240. A szintetikus polimerekhez adagolva a kopolimer 

rendszerek lebomlása jóval gyorsabb 241, de szintén jelentősek a szintetikus polimert nem 

tartalmazó hidrogélekkel kapcsolatos kutatások. Másik lényeges szempont a megújuló 

anyagok ára: a megfelelő talajjavításhoz a géleket viszonylag nagy mennyiségben (0,1-1%) 

kell a talajhoz keverni, ami nagyobb termőterületek esetében nagy költségekkel járhat.  

Talajjavítás (vízmegtartás javítása) 

A talaj vízmegkötő képessége szuperabszorbens gélek talajba juttatásával javítható: a 

nagymennyiségű víz megkötésére képes géleknek köszönhetően a csapadék nagyobb része 

marad a növények részére hozzáférhető talajrétegben. Ez nagyon előnyös kis vízkapacitású 

homokos talajoknál, de a kevésbé rossz minőségű talajok esetében is nagyobb 

terméshozamhoz vezet 242, miközben az öntözés hatékonysága is javul. A poliszacharidok 

közül különösen nagy érdeklődés övezi az alginát 243 és kitozán 244 alapú géleket, mivel 

a degradáció során képződő bomlástermékek szintén segítik a növény növekedését. A 

cellulózszármazékok közül a karboximetil- és hidroxietil-cellulóz géleket vizsgálták ilyen 

szempontból. Akrilamidból 245 és keményítőből 246, illetve a két cellulózszármazék 

keverékéből 247 előállított kopolimerek javították a vízmegtartást és a terméshozamot. 
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Szabályozott hatóanyagleadás 

A hidrogélek egyik legjelentősebb egészségügyi alkalmazása a hatóanyagleadó 

rendszerek, ahol a gél duzzadása és reszponzív viselkedése teszi lehetővé a gélszerkezetben 

levő biológiailag aktív anyag lassú, szabályozott leadását a környezetbe. Ez a tulajdonság a 

mezőgazdaságban is hasznosítható. Ekkor a gélbe a növény növekedése szempontjából 

kulcsfontosságú anyagokat, esetleg a különböző kártevők pusztulását előidéző vegyszereket 

kevernek. A hatóanyagot a térhálósítás előtt adják a polimer oldathoz vagy a térhálósított gélt 

merítik a hatóanyag tömény oldatába. A talajban nedvesség hatására a gél megduzzad, ez 

pedig lehetővé teszi a hatóanyag talajba diffundálását. A gélek alkalmazása több szempontból 

is előnyös: egyrészt a lassú diffúziónak köszönhetően hosszabb ideig fejtik ki a hatásukat, 

mint a hatóanyag közvetlenül a talajba keveréskor, másrészt a diffúziókontrollált folyamatnak 

köszönhetően az anyagkoncentráció a talajban kevésbé ingadozik.  

A kutatások egyik irányát a tápanyagleadás képezi. A műtrágyák alkalmazásával 

szemben a már említett hosszabb és egyenletesebb hatóanyagleadáson kívül további előny, 

hogy az ilyen rendszerekkel jelentősen csökkenthető a felhasznált műtrágya mennyisége 248, 

illetve a szuperabszorbens talajkondícionáló funkciót is betölthet 249. A cellulóz alapú 

rendszerek közül elsősorban a CMC szintetikus polimerekkel képzett kopolimerjeivel 

kapcsolatban folynak kutatások 152,250-251, mivel a kémiai összetétellel a tápanyagleadás 

kinetikája is változtatható 252. Ez azért lényeges, mert a tápanyag vízoldhatósága is 

befolyásolja a folyamatot. A tiszta cellulózszármazék alapú gélek előnye ezzel szemben a 

kiváló biodegradálhatóság 248-249. 

A szabályozott hatóanyagleadás másik nagy területét a növényvédő szereket 

tartalmazó gélek jelentik, amelyek a különböző kártevők által okozott károk csökkentését 

teszik lehetővé széles időintervallumban. Az ilyen rendszerek további előnye a toxicitás 

csökkenése, így a kisebb környezeti terhelés 253. Bár a legtöbb kutatás a peszticidek 

bekeverésével foglalkozik 254-256, a cellulóz alapú rendszereknél elsősorban a herbicidek 

leadását kutatták. A kopolimerek 257 mellett a cellulózszármazék/agyag kompozitokat 

258-259 tanulmányozták, mivel az agyag mennyiségével és típusával a deszorpciónak a 

herbicid kémiai szerkezététől is függő kinetikája változtatható 260.   
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3. KUTATÁSI CÉLOK 

A megújuló nyersanyagok iránti fokozódó érdeklődés gyorsan növekvő 

ismeretanyagot eredményezett különféle cellulózszármazékok vizes oldatának gélképző 

sajátságairól és egyes előállítási paraméterek hatásáról. Hiányzik azonban a többféle 

cellulózszármazékra egységes szempontok szerint kiterjedő, átfogó, összehasonlító vizsgálat. 

Ez a komplex ismeretek hiányán túl a potenciális adalékanyagok hatásának megítélését is 

nehezíti. Munkám egyik célja pótolni ezt a hiányt.  

Különböző cellulózszármazékok felhasználásával szuperabszorbens hidrogéleket 

szintetizáltam, vizes oldatból, gamma-sugárzással iniciált szabadgyökös térhálósítással. A 

kémiai szerkezetnek és a moláris jellemzőknek, továbbá az előállítási paramétereknek a 

gélesedésre és a gélek tulajdonságaira gyakorolt hatását is szerettem volna megismerni. 

Először a származékok tiszta (adalékot vagy kopolimert nem tartalmazó) oldatainak 

gélesedését hasonlítottam össze. A tiszta celullózszármazékon szerzett tapasztalatok 

felhasználásával vizsgáltam különböző adalékok és kopolimerek hatását. A cél egyrészt az 

adalékmentes gélekhez képest jobb géljellemzők elérése, másrészt enyhébb 

reakciókörülmények alkalmazhatósága volt. A kutatás egyik irányát egy, a szabadgyökösen 

térhálósított kopolimer géleknél széles körben alkalmazott térhálósító, az N,N’-metilén-bisz-

akrilamid adagolása jelentette. Vizsgáltam továbbá cellulózszármazékoknak egy, a 

kereskedelmi gélek előállítására széles körben használt monomerrel, az akrilsavval alkotott 

kopolimerjeit. Mindkét esetben a legjobb tulajdonságok elérését tűztem ki célul a szintetikus 

komponens lehető legkisebb arányban történő alkalmazásával. A szintetikus adalékokon kívül 

egy másik nagyon olcsó poliszacharid, a keményítő hozzáadásával módosítottam a 

cellulózszármazék alapú géleket, aminek célja a tulajdonságok változtatása és 

költséghatékonyabb szuperabszorbens előállítása volt. 

 Az alkalmazás szempontjából a gélek duzzadási jellemzői kulcsfontosságú szerepet 

töltenek be. Tanulmányoztam az egyensúlyi vízfelvételt, a duzzadás kinetikáját és a 

környezeti paraméterek hátását különböző összetételű rendszerek vízfelvételére. A potenciális 

gyakorlati felhasználási lehetőségek felderítésére tesztoldatokban mért duzzadási jellemzőket 

vetettem össze különböző, kereskedelmi forgalomban kapható szintetikus polimer alapú 

hidrogélek jellemzőivel, továbbá részletes talajvizsgálatokat végeztem a hidrogélek 

mezőgazdasági talajkondícionáló képességének megismerésére.  
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ 

4.1. Felhasznált anyagok 

 A kísérleteim során négy cellulózszármazékkal dolgoztam: karboximetil-cellulóz Na-

sójával, hidroxietil-cellulózzal, hidroxipropil-cellulózzal és metil-cellulózzal. A forgalmazó 

(Sigma-Aldrich) által megadott molekuláris tulajdonságokat, illetve az egyes anyagok 

esetében az azonos szubsztitúciós csoportot tartalmazó, de eltérő molekulatömeggel és 

szubsztitúciós fokkal rendelkező származékok megkülönböztetésére szolgáló jelöléseket az 

4.1. táblázat foglalja össze. 

 A gélek tulajdonságának módosításához használt N,N’-metilén-bisz-akrilamid, 

akrilsav (180-200 ppm hidrokinon-metilétert tartalmaz), illetve burgonyából kinyert 

keményítő forgalmazója a Sigma-Aldrich. A duzzadás vizsgálatához felhasznált nátrium-

klorid (NaCl), kálium-klorid (KCl), ammónium-klorid (NH4Cl), kalcium-klorid 

(CaCl2×2H2O) és bárium-klorid (BaCl2) gyártója a Reanal, míg a tesztoldatokhoz használt 

Triton X-100 nem-ionos detergens és nátrium-laktát a Sigma-Aldrich termékei.  

 A felhasznált anyagok analitikai tisztaságúak voltak, azokat tisztítás nélkül 

alkalmaztam. A vegyületek kémiai szerkezetét a 4.1. ábra mutatja be. 

 A gélek gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálatához pelenkában (Pampers), illetve 

talajkondícionálóként és dekorációként (Stockosorb, Art Deco, Hidrozselé) használt akrilát 

alapú szuperabszorbens termékekkel vetettem össze a tulajdonságaikat. 

4.1. táblázat A felhasznált cellulózszármazékok forgalmazó által megadott molekuláris 

tulajdonságai 

Származék 

Szubsztitúció 

foka 

(DS) 

Moláris 

szubsztitúció 

(MS) 

Tömegszerinti 

átlagos 

molekulatömeg 

Mw (Da) 

Jelölés 

Karboximetilcellulóz 

Na-sója 

0,9 - 700 000 CMC 

0,7 - 90 000 CMC
90

 

Hidroxietilcellulóz 

- 2,5 1 300 000 HEC
1300

 

- 2,5 720 000 HEC
720

 

1 2 250 000 HEC
250

 

- 2,5 90 000 HEC
90

 

Hidroxipropilcellulóz 
- 3,4-4,4 1 000 000 HPC 

- 3,4-4,4 100 000 HPC
100

 

Metilcellulóz 1,5-1,9 - 88 000 MC 
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4.1. ábra A kísérletek során felhasznált vegyületek képlete 
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4.2. Gélek előállítása 

 A géleket minden esetben az alapanyagok vizes oldatából állítottam elő, azonban az 

alkalmazott adalékok függvényében az előállítási lépésekben kisebb eltérések is voltak, ezért 

az egyes rendszereket külön tárgyalom. 

4.2.1. Tiszta cellulózszármazék alapú gélek előállítása 

 A cellulózszármazék port erőteljes keveréssel desztillált vízhez adagoltam, az 

oldatkoncentrációt 1 és 50 m/m% között változtatva. A minták egy része esetén az ionerősség 

hatásának vizsgálatára desztillált víz helyett 0 – 1,5 mol/dm
3
 NaCl oldatot használtam, míg a 

pH hatását 0 – 1 mol/dm
3
 HCl, illetve NaOH oldatok alkalmazásával tanulmányoztam. Ezt 

követően az oldatot 24 órát pihentettem szobahőmérsékleten a homogenitás javítása 

érdekében. A pihentetés után a jellemzően erősen viszkózus, pasztaszerű oldatokból kb. 1 g 

tömegű, gömb alakú mintákat formáztam, amelyeket polietilén zacskóba helyeztem. Nagyon 

kis oldatkoncentrációknál a viszkozitás túl kicsi volt a formázáshoz, ekkor az oldatot 

egyszerűen a zacskóba töltöttem. A zacskók lezárása után a minták besugárzása következett 

levegőn. Ehhez 9 kGy/h dózisteljesítményű 
60

Co sugárforrást alkalmaztam; a dózist 0 és 200 

kGy között változtattam. A térhálósítást követően a mintákat 60 °C-on tömegállandóságig 

szárítottam. 

4.2.2. A gélesedés javítása térhálósító adagolásával 

 Térhálósító alkalmazása esetén első lépésben az MBA port adtam hozzá a desztillált 

vízhez, a koncentrációt 0 és 10 m/mpolimer% között változtatva. Nagyobb monomer 

koncentrációk esetében az oldódást az oldat kb. 50 °C-ra melegítésével segítettem elő. Ezt 

követően adtam hozzá a cellulózszármazékot az oldathoz. A további lépések megegyeztek a 

4.2.1. fejezetben leírtakkal. 

4.2.3. Cellulózszármazék/akrilsav gélek előállítása 

 Akrilsav alkalmazása esetén a cellulózszármazék egy részét (0 – 80%) helyettesítettem 

a monomerrel, így az oldatkoncentrációt a két komponens koncentrációjának összege adja 

meg. Első lépésben az akrilsavat hozzáadtam a desztillált vízhez, amelyet a cellulózszármazék 

bekeverése követett. A mintakészítés a továbbiakban a 4.2.1. részben leírtakat követte, viszont 

a szárítási lépést elhagytam, hogy az akrilsav hő hatására bekövetkező utólagos 

polimerizációja ne befolyásolja a folyamatot. HEC/AAc rendszerek esetében a duzzadási 

jellemzők javítása érdekében lúgos utókezelést alkalmaztam. A szolt 48 órás mosással 
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eltávolítottam (ld. 4.3.1. fejezet), majd a duzzadt géleket 1 mol/dm
3
 NaOH oldatban 

helyeztem szobahőmérsékleten (legalább 1000:1 folyadékarány). 0,15 – 120 perc elteltével a 

mintákat kiemeltem és a felszínüket desztillált vízzel leöblítettem. 

4.2.4. Cellulózszármazék/keményítő gélek előállítása 

 Első lépésben a cellulózszármazék- és keményítőport alaposan összekevertem, majd 

desztillált vizet kevertem hozzá. A továbbiakban az előállítást a 4.2.1. fejezet szerint 

végeztem. 

4.3. Vizsgálati módszerek 

 A gélek jellemzésére elsősorban a gélarányt és a duzzadásfokot használtam. A 

vízfelvétel esetében emellett részletesen foglalkoztam a duzzasztó oldat tulajdonságainak 

hatásával. A fenti két tulajdonság mellett a gélek kémiai összetételét és a morfológiáját is 

tanulmányoztam. A szórás meghatározásához három párhuzamos mintát használtam. 

4.3.1. A gélarány meghatározása 

 A gélarány (gel fraction) a térhálósodási folyamatot jellemzi, ugyanis megadja, hogy 

az oldat mekkora hányada gélesedett megfelelő mértékben ahhoz, hogy oldószerbe (vízbe) 

helyezve ne oldódjon fel. Meghatározásához az elkészített mintákat 48 órára desztillált vízbe 

helyeztem a szol rész eltávolításához. Legalább 1000:1 folyadékarányt alkalmaztam, a 

desztillált vizet pedig többször is cseréltem. Ezt követően a mintákat fémszűrővel kiemeltem a 

vízből, majd 60 °C-on tömegállandóságig szárítottam. A gélarányt a vizes mosás előtt (msz,0) 

és után (msz,1) mért száraz tömegekből számítottam ki (akrilsavat tartalmazó minták esetében 

a kezdeti száraz tömeget az oldatkoncentráció ismeretében határoztam meg a nedves gél 

tömegéből): 

𝐺é𝑙𝑎𝑟á𝑛𝑦(%) =
𝑚𝑠𝑧,1

𝑚𝑠𝑧,0
× 100       (4.1.) 

4.3.2. A duzzadásfok meghatározása 

 A duzzadásfok (degree of swelling) megadja az egységnyi tömegű gél által felvett 

folyadékmennyiséget. A vízfelvételt gravimetrikusan határoztam meg. Vizsgálatához először 

a térhálósodott rendszer szoltartalmát eltávolítottam a 4.3.1. fejezetben leírtak szerint. Ezt 

követően a mintákat legalább 1000:1 folyadékarány alkalmazásával desztillált vízbe 

helyeztem. 24 óra múlva a mintákat kiemeltem a folyadékból, majd a lecsepegtetés után 

megmértem a duzzadt gél tömegét (md). A 60 °C-on tömegállandóságig történő szárítással 
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meghatározott száraz géltömeg (msz) ismeretében így a duzzadásfok kiszámítható az alábbi 

összefüggéssel: 

𝐷𝑢𝑧𝑧𝑎𝑑á𝑠𝑓𝑜𝑘 (
𝑔𝑣í𝑧

𝑔𝑔é𝑙
) =

𝑚𝑑−𝑚𝑠𝑧

𝑚𝑠𝑧
       (4.2.) 

 A duzzadáskinetika vizsgálata esetén a géleket a vízbe helyezés után rendszeres 

időközönként kiemeltem és lemértem, így követve a duzzadt gél tömegének változását 48 

órán keresztül. A pH duzzadásra gyakorolt hatásának vizsgálatához az oldat pH-ját sósav és 

nátrium-hidroxid adagolásával változtattam. Az oldat ionerősségének befolyását a duzzadásra 

NaCl oldatokban tanulmányoztam a 0,001 és 0,2 mol/dm
3
 koncentrációtartományban. Az 

alkalmazott só hatását különböző klorid sókkal (nátrium, kálium, ammónium, kalcium és 

bárium sója) vizsgáltam, az ionerősséget minden esetben 0,1 mol/dm
3
-re állítva. A duzzadási 

jellemzőket emellett három, az egészségügyi alkalmazás szempontjából jelentős tesztoldatban 

is megmértem: Ringer 261 és Ringer-laktát 262 infúziós oldatokban, illetve művizeletben 

263. A három tesztoldat összetételét a 4.2. táblázat tartalmazza. 

4.2. táblázat Az alkalmazott tesztoldatok összetétele 

oldat NaCl 

(g/l) 

KCl 

(g/l) 

CaCl2x2H2O 

(g/l) 

Na-laktát 

(g/l) 

Triton X-100 

(g/l) 

Ringer-oldat 8,6 0,3 0,33 - - 

Ringer-laktát 6,02 0,41 0,26 3,14 - 

Művizelet 10 - - - 2,5 

4.3.3. A gélmorfológia tanulmányozása pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM)  

 A gélek morfológiáját JSM 5600V típusú pásztázó elektronmikroszkóppal készített 

felvételek segítségével jellemeztem, 5 kV gyorsító feszültséget alkalmazva. A minták 

előkészítése során a géleket 48 órán át duzzasztottam desztillált vízben a szol frakció 

kimosására, majd fagyasztva szárítással (Christ Alpha 1-2 berendezés) távolítottam el 

víztartalmukat, ezáltal jobban megőrizve az eredeti gélszerkezetet a szárítószekrényes 

szárításhoz képest. Ezt követően a mintákat elvágtam, a keresztmetszet aranyfüsttel történő 

bevonása után pedig elkészítettem a mikroszkópos felvételeket x35 és x2500 közötti nagyítást 

alkalmazva. 

4.3.4. A gélösszetétel vizsgálata infravörös spektroszkópiával (FTIR-ATR) 

 A gélek kémiai összetételének pontosabb meghatározásához felvettem a gélek 

infravörös spektrumát. A méréshez ATI Mattson Research Series FTIR spektrométert 
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használtam ZnSe kristályt tartalmazó ATR (belső reflexiós) feltéttel, 45°-os beesési szög 

mellett. A spektrumokat 4000 és 500 cm
-1

 tartományban vettem fel 8 cm
-1

 felbontással, 128 

mérést átlagolva. A méréshez a morfológiai vizsgálatokhoz hasonlóan duzzasztott, fagyasztva 

szárított mintákat állítottam elő a szol eltávolítása után, ezáltal a spektrum a térhálósodott rész 

kémiai összetételét jellemzi. 

4.4. Talajvizsgálatok 

4.4.1. Talajminták előkészítése 

 A mérésekhez négy, eltérő helyről (Gyál, Ceglédbercel, Szengyörgyvár, KFKI 

Telephely, Budapest) származó talajmintát használtam. Az egyes talajmintákat újságpapíron 

szétterítettem, majd légszáraz állapotig szárítottam. A nagyméretű szennyeződéseket és a 2 

mm-nél nagyobb átmérőjű szemcséket szitálással eltávolítottam. Az átszitált talaj nagyobb 

szemcséit ezután mozsárral összezúztam, majd a kész mintát alaposan összekevertem a 

megfelelő homogenitás érdekében. A talajminták inhomogenitása miatt a méréseknél öt 

párhuzamost használtam. 

4.4.2. A szemcseösszetétel és a humusztartalom meghatározása 

 A szemcseösszetétel meghatározásához a talajmintákat a van Doesburg-féle eljárás 

264 alapján készítettem elő: főzőpohárba kb. 15-20 g légszáraz talajt mértem be, majd 15 ml 

30%-os H2O2 oldatot adtam hozzá a kötőanyag lebontásához; ez a folyamat erőteljes 

habzással jár a kémiai reakciók következtében (mivel nem meszes talajokkal dolgoztam, ezért 

a karbonát eltávolítására nem alkalmaztam külön előkezelést). A folyamat befejeztekor kis 

lépésekben további hidrogén-peroxidot adagoltam a mintához egészen addig, amíg az habzást 

idézett elő, vagyis még nem bomlott el minden kötőanyag. A maradék hidrogén-peroxidot 

melegítéssel elbontottam, majd a talajminta vizes mosását követően a szemcseeloszlás 

meghatározása Fritsch Analysette Microtech 22 lézerdiffrakciós analizátorral történt. 

A minták humusztartalmát a Humusz (%) = 1,72 * TOC (teljes szerves széntartalom) 

egyenlettel számoltam, amelynek meghatározása Tekmar Dohrmann Apollo 9000 NDIR 

készülékkel történt 265. 

4.4.3. A vízkapacitás meghatározása 

 A mérésekhez Vér-féle 100 cm
3
-es mintavevő fémhengereket használtam 231. Első 

lépésként a légszáraz mintákhoz 2 ml vizet adtam minden 100 g talaj után, hogy a talaj 
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megfelelő mértékben összetapadjon és ne folyjon át a szitán. A KFKI jelű minta esetében a 

szükséges vízmennyiség 4 ml / 100 g talaj volt. Ezt követően hozzáadtam a száraz CMC alapú 

gélt (előállítási körülmények: 20 m/m%, 20 kGy) 0 – 1 m/m% mennyiségben. Ehhez 

pehelyszerű, apróra tört gélt használtam, hogy megfelelően homogén mintát tudjak létrehozni. 

Az így előkészített talajt a Vér-féle hengerbe töltöttem. A töltés során a talajt fémsúllyal 

többször is összepréseltem, ezáltal lehetőleg azonos szerkezetű mintát hozva létre. A 

hengereket vákuum exszikkátorba helyeztem, amelyet a hengerek pereméig feltöltöttem 

vízzel. Ezt követően az exszikkátort lezártam, majd enyhe vákuumot hoztam létre benne, 

elősegítve a légbuborékok távozását a talajmintákból. 24 óra után a mintákat kiemeltem, 

tömegmérés (mMVK) után a hengereket egy farácson elhelyezett szűrőpapírra helyeztem, majd 

24 órát pihentettem, hogy a gravitációs víz minimális legyen. A mintákat újra lemértem 

(mSZVK), majd egy napra 105 °C-on szárítottam őket. Mivel a méréseket szabványos, 100 

cm
3
-es hengerekkel végeztem, így a mért tömegekből a vízkapacitások közvetlenül 

megkaphatók V/V%-ban, a víz sűrűségét 1 g/cm
3
-nek feltételezve. A száraz minta (msz) és a 

henger (mVér) tömegének ismeretében a maximális vízkapacitás (MVK): 

 𝑀𝑉𝐾 (
𝑉

𝑉
%) = 𝑚𝑀𝑉𝐾 − (𝑚𝑠𝑧 +𝑚𝑉é𝑟)     (4.3.) 

A gravitációs víz (GV) pedig: 

 𝐺𝑉 (
𝑉

𝑉
%) = 𝑚𝑀𝑉𝐾 −𝑚𝑆𝑍𝑉𝐾      (4.4.) 

A szabadföldi vízkapacitás (SZVK) pedig az alábbi képlettel kapható meg: 

  𝑆𝑍𝑉𝐾 (
𝑉

𝑉
%) = 𝑚𝑆𝑍𝑉𝐾 − (𝑚𝑠𝑧 +𝑚𝑉é𝑟)     (4.5.) 

4.4.4. A hervadáspont (holtvíztartalom) meghatározása 

 A hervadáspont (HP) meghatározásához az ún. napraforgó módszert alkalmaztam 

266. A különböző talajmintákból 500 grammot műanyag tégelyekbe helyeztem, majd a 

kellően nedves talajba egy napraforgó magot ültettem. Csírázás után a talajt rendszeresen 

öntöztem a harmadik levélpár megjelenéséig. Ezt követően az edényt lezártam, 

megakadályozva a víz közvetlen párolgását a talajból. Amikor a napraforgó a hervadás jeleit 

mutatta, egy éjszakára magas páratartalmú térbe helyeztem. Ha ennek hatására a növény 

állapota nem állt helyre, akkor a talajban már csak holtvíz volt jelen. Ekkor az edényt 

felnyitottam, eltávolítottam a növényt, majd a talajminta tömegét lemértem (mHP). Ezután a 

mintát szárítószekrénybe helyeztem, majd 105 °C-on tömegállandóságig szárítottam (msz). A 

két tömeg és a talaj sűrűségének (talaj, az ismert térfogatú Vér-féle hengerekkel 

meghatározva) ismeretében meghatároztam a hervadáspontot, amely: 
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 𝐻𝑃 (
𝑉

𝑉
%) =

𝑚𝐻𝑃−𝑚𝑠𝑧

𝑚𝑠𝑧
𝜌𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 × 100      (4.6) 

 A szabadföldi vízkapacitásból és a hervadáspontból pedig kiszámítottam a hasznos víz 

(DV) mennyiségét: 

 𝐷𝑉 (
𝑉

𝑉
%) = 𝑆𝑍𝑉𝐾 − 𝐻𝑃       (4.7) 

4.4.5. A vízáteresztés és a vízfelvétel sebességének mérése 

 A víznyelő képességet a vízkapacitáshoz hasonlóan szintén Vér-féle mintavevő 

hengerekkel mértem. A talajt a 4.4.4. pontban leírtakkal azonos módon készítettem elő. A 

talajjal töltött csövekre gumigyűrűvel üveghengert erősítettem, majd vasállványra szereltem 

őket (4.2. ábra). Ezután a hengerek fölé azonos belső átmérőjű, mm skálával ellátott 

bürettákat erősítettem, míg a hengerek alá azonos belső átmérőjű mérőhengereket helyeztem. 

A büretták végére szűkítő üvegcsöveket erősítettem, hogy a vízadagolás könnyebben 

szabályozható legyen. A bürettákat csapvízzel feltöltöttem, majd 20-20 mm vizet engedtem a 

mintákra. Minden 20 mm víz után megvártam, amíg a minta elnyeli az összes folyadékot (a 

felszíni folyadékfilm eltűnik), és feljegyeztem az elnyeléshez szükséges időt, illetve az alsó 

mérőhengerben a folyadékszint aktuális állását. Ezt követően újabb 20 mm folyadékot 

engedtem a minta felszínére, a mérést egészen 200 mm vízmennyiségig ismételve, követve a 

víznyelés idejének és a vízáteresztés mértékének változását. A mérést tiszta talajminták 

mellett 0,2 – 1 m/m% gélt tartalmazó mintákon is elvégeztem. 

 

4.2. ábra A vízfelvétel és vízáteresztés meghatározásához összeállított mérőeszköz 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. Tiszta cellulózszármazék alapú gélek 

 A fejezetben a cellulózszármazékok tiszta vizes oldatának különböző előállítási 

körülmények között bekövetkező gélesedésével foglalkozom. Négy fő előállítási paraméter 

(elnyelt dózis, oldatkoncentráció, pH, ionerősség) gélesedésre gyakorolt hatását vizsgáltam. 

Az egyes származékok gélesedésének, illetve a gélek tulajdonságainak összevetésével a 

polimer kémiai szerkezetének hatásáról nyerhető információ. Hidroxietil-cellulóz esetében a 

kísérleteket három azonos szubsztitúciós fokú, de eltérő molekulatömegű anyaggal is 

elvégeztem, ezáltal az egyéb befolyásoló tényezőktől függetlenül meghatározhattam a 

molekulatömeg hatását a folyamatra. 

5.1.1. A dózis  

 Az elnyelt dózis hatását 20 m/m%-os oldatkoncentráció mellett határoztam meg. A 

géltulajdonságok jelentős dózisfüggést mutattak mindegyik cellulózszármazék esetében, bár 

az egyes származékok viselkedésében jelentős eltérések tapasztalhatók. A CMC oldatoknál a 

gélesedés csak egy adott kritikus dózis felett játszódott le: 8 kGy alatt nem jött létre 

megfelelően stabil térháló a kisszámú keresztkötés miatt. Ebben a tartományban csak egy 

nagyon lazán keresztkötött rendszer alakult ki, amely inkább viszkózus folyadékként 

viselkedett. Ekkor a kis térhálósűrűség még nem elegendő mechanikailag stabil gél 

kialakulásához (a minta kiemelésére alkalmazott fémszűrőn átfolyt, így a gélarány nem volt 

mérhető). A létrejött keresztkötések a polimer teljes oldódását már akadályozták. A kritikus 

dózis felett a gélarány kezdetben meredeken nőtt a dózissal a javuló térhálósodás (növekvő 

térhálósűrűség) következtében (5.1. ábra). A 20-60 kGy tartományban azonban a növekedés 

lelassult, sőt, 80-100 kGy elnyelt dózis esetén pedig csökkent. A tendencia megváltozásának 

oka, hogy a dózis növelésével a láncdegradációs folyamatok előtérbe kerülnek. A térhálós, 

merevebb szerkezet okozta kisebb láncmobilitás hátráltatta az új keresztkötések kialakulását, 

ami a gélesedés romlásához vezetett.  

A HEC
250

 rendszerek a CMC gélekhez hasonló tendenciát mutattak, azonban az 

elérhető gélarány kissé nagyobb volt, különösen kis dózisoknál. A növekedés elsősorban az 

eltérő funkciós csoporthoz köthető: a karboximetilcellulóz esetében az oldat természetes pH-

ja enyhén lúgos (~7,5), ezért a disszociált karboxilcsoportok közt ható elektrosztatikus taszítás 

hátráltatja a láncok közeledését egymáshoz, így pedig a keresztkötések kialakulását. Ez a 
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hatás a hidroxialkil szubsztituensek esetében nem jelentkezik, így a makrogyökök 

könnyebben lépnek reakcióba egy másik lánccal. Ezt igazolja az is, hogy kismértékben annak 

ellenére javult a gélesedés a CMC gélekhez viszonyítva, hogy az átlagos molekulatömeg a 

karboximetil származék molekulatömegének körülbelül harmada (700 000 helyett 250 000 

Da), így jóval több reakció szükséges azonos mértékű térháló kialakulásához. 

 

5.1. ábra A dózis hatása a gélarányra különböző cellulózszármazék gélek esetében 

 A HPC oldatok gélesedése eltért az előbbiekben tárgyalt két származékétól. A 

gélarány jóval nagyobb volt, már kis dózisnál (5-10 kGy) is elérte 80%-ot. A gélesedés a 

dózissal a korábbi származékokéhoz hasonlóan kezdetben nőtt, de már 20 kGy felett 

megfordult a tendencia. Fontos emellett kiemelni, hogy a nem besugárzott minták sem 

oldódtak fel teljesen, így kis gélarányt azoknál is mértem. Az eltérő viselkedés oka egyrészt 

az eltérő kémiai szerkezet, mivel a hidroxietil-cellulózhoz képest egy további hidrofób metil-

csoport található a szubsztituensben, továbbá a nagyobb moláris szubsztitúció alapján 

nagyobb helyettesítési fok, illetve hosszabb oldalláncok feltételezhetők. Még jelentősebb 

hatású azonban a jóval nagyobb molekulatömeg: a hosszabb polimerláncok erősebb fizikai 

térhálót hoznak létre, illetve kevesebb keresztkötési reakció szükséges a térhálósodáshoz. 

Mindemellett a nagy molekulaméret kisebb láncmobilitást is eredményez, emiatt pedig a 

besugárzás során korábban előtérbe kerül a degradáció.  

 A MC rendszerek gélarányának dózisfüggése a HPC gélekhez hasonló volt. 

Kezdetben a CMC és HEC gélekénél jobb gélesedést mértem, 40 kGy felett azonban már 

hasonló gélarányt tapasztaltam a három származék esetében. Ki kell azonban emelni, hogy 
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annak ellenére jelentkezett a nagy gélarány, hogy a molekulatömeg jóval kisebb volt a többi 

származékhoz viszonyítva (88 000 Da). Az eltérés a szubsztitúció során bekövetkező jelentős 

szerkezeti változáshoz köthető. A másik három származékkal ellentétben itt a szubsztitúciós 

csoportot egyetlen metilcsoport alkotja, hidrofil hidroxil- vagy karboxilcsoportok nem 

találhatók benne, így a hidrofobitás jelentősen nő. Ez nemcsak gyengébb vízoldhatóságot 

eredményez, hanem a metil-csoportok között fellépő hidrofób kölcsönhatások a fizikai térháló 

kialakulását is segítik, illetve fázisszeparációhoz is vezethet 267. Bár ez a hatás elsősorban 

melegítéskor kerül előtérbe, a nagy polimerkoncentráció miatt szobahőmérsékleten 

pihentetéskor sem elhanyagolható. A szerkezet hatását jól példázza, hogy hasonló 

molekulatömegű CMC
90

, HEC
90

 és HPC
100

 származékok oldatai nem gélesedtek az 

alkalmazott dózistartományban. 

 A duzzadásfok dózisfüggése (5.2. ábra) jelentősen eltért a gélarány változás 

dózisfüggésétől. CMC és HEC
250

 géleknél a duzzadási fok a dózis növekedésével csökkent. 

Ennek oka a dózissal növekedő térhálósűrűség, amely csökkenti a polimerláncok 

mozgékonyságát: a láncok kevésbé képesek egymástól eltávolodni, ami a vízfelvevő képesség 

romlásához vezet. 60 kGy felett a duzzadási fok nem változott a degradációs folyamatok 

előtérbe kerülése miatt, amely akadályozta a térhálósűrűség növekedését. A CMC gélek jobb 

vízfelvételt mutattak a HEC gélekénél. Ennek oka szintén a karboximetil csoportok között 

jelentkező elektrosztatikus taszításra vezethető vissza, amely segíti a polimerláncok 

eltávolodását egymástól, ezáltal pedig növeli az egyensúlyi duzzadásfokot. 

 

5.2. ábra A dózis hatása a duzzadásfokra különböző cellulózszármazék gélek esetében 
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 A MC gélek esetén a dózis nem befolyásolta a vízfelvételt. A HPC rendszerek is 

hasonlóan viselkedtek, azonban nagy dózisoknál kis növekedés jelentkezett a vízfelvételben. 

A két származék esetén a duzzadásfok jelentősen (20-25 g/g) elmaradt a másik két 

származéknál mért értékektől, de még így is nagynak tekinthető. A jóval gyengébb duzzadási 

jellemzők a MC esetében a hidrofób metil szubsztitúciós csoporthoz, míg a hidroxipropil-

cellulóznál a nagy molekulatömeghez köthetők. 

 A korábban tárgyaltakon kívül más géltulajdonságok is változtak a dózissal, mint 

például a mechanikai jellemzők. Bár a kritikus dózis alatt nem alakult ki gél, az oldat 

viszkozitásának növekedése egyértelműen tapasztalható volt a kisszámú keresztkötés miatt. A 

kis dózisoknál gélesedett minták alaktartósága rossz volt, azonban a dózis növekedésével 

jelentősen javult. Nagy dózisoknál azonban az alaktartás romlik, a minták gyakran szét is 

esnek a duzzadás során. A változás azonban nem kizárólagosan a degradációs folyamatok 

előtérbe kerüléséhez köthető, hanem a víz radiolízise is szerepet játszik. A cellulózszármazék 

degradációja során keletkezhetnek kismolekulájú, gáz halmazállapotú szénhidrogének 268, 

emellett a víz radiolízise során hidrogén-peroxid, hidrogéngáz és oxigéngáz is képződik. A 

gázok a gélben buborékokat alkotnak, megbontva ezáltal a homogén szerkezetet (5.3. ábra). A 

gázfejlődés mértéke nő a dózissal, illetve a nagyobb térhálósűrűség is lassítja a gáz 

eltávozását. Bár hosszabb tárolás során a buborékok részben eltűnnek, ez a térhálósodás 

befejeződése után történik, ezáltal a képződő üregek maradandóak. Ez a vízfelvételt és a 

gélarányt csak kismértékben befolyásolja (ez is lehet részben az oka a nagy dózisoknál mért 

vízfelvétel-növekedésnek), de a minták alaktartása jelentősen romlik, ami a felhasználás 

szempontjából hátrányos tényező lehet az alkalmazástól függően. 

 

5.3. ábra Gázfejlődés 20 m/m%-os HEC
250

 oldatokban különböző dózisoknál 
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 Az egyes származékok összehasonlításakor figyelembe kell venni azt is, hogy az eltérő 

molekulatömegű anyagok esetén a szubsztitúció mértéke is eltért, ami szintén jelentősen 

befolyásolja a tulajdonságokat 106. Ezen tényezők miatt a molekulatömeg hatásával azonos 

moláris szubsztitúciójú, de eltérő molekulatömegű származékok gélesedését összehasonlítva 

részletesebben foglalkoztam (ld. 5.1.3. fejezet). 

 A vízfelvétel és a gélesedési arány dózisfüggése rámutat egy jelentős tényezőre. Bár 

mindkét tulajdonság nagyon fontos gyakorlati szempontból, az egyik tulajdonság javítása 

jellemzően a másik rovására valósítható meg. A keresztkötések kialakulásával egyre több 

makromolekula vesz részt a kémiai térháló kialakításában, de az ezzel járó csökkenő mobilitás 

rontja a duzzadásfokot. Ezért fontos a megfelelő előállítási körülmények kiválasztása, ahol 

mindkét tulajdonság megfelel a gyakorlati alkalmazás által támasztott követelményeknek. 

5.1.2. Az oldatkoncentráció 

 Az oldatkoncentráció hatását a géltulajdonságokra 20 kGy dózis alkalmazásával 

határoztam meg (5.4. ábra). Nagyon kis oldatkoncentrációknál (származéktól függően 5-7,5 

m/m%-ig) a gélesedés nem játszódott le. Ebben a tartományban a polimerláncok közti nagy 

távolság hátráltatta a makromolekulák közti reakciót. A nagy folyadékarány miatt a víz 

radiolízise során képződő reaktív köztitermékek által létrehozott makrogyökök elsősorban a 

lánchasadást iniciálták a keresztkötés helyett a kis polimerkoncentráció következtében. A 

kritikus koncentráció felett a koncentráció növekedésével a gélarány is nőtt, azonban a 15-30 

m/m% tartományban a gélesedés minimális függést mutatott a polimer koncentrációjától. Az 

oldatkoncentráció további növelésével meredeken nőtt a nem gélesedett anyaghányad. 

Tömény oldatokban a kis gélarány oka a nagyon nagy viszkozitás, ami miatt a polimerláncok 

mobilitása jóval kisebb, hátráltatva a térhálósodást. Másik jelentős tényező, hogy nagyobb 

polimerkoncentráció esetén jóval több makrogyök képződése szükséges azonos mértékű 

térháló kialakulásához. Bár az oldatkoncentrációval a direkt makrogyökképződés nő, a 

víztartalom csökkenése miatt a víz radiolízise során képződő köztitermékek mennyisége 

csökken. Ennek következtében a rendszer által igényelt nagyobb számú reakcióhoz nem áll 

rendelkezésre nagyobb gyökkoncentráció. 

 Az egyes származékok gélesedését összevetve a dózisfüggésnél tapasztalt tendencia 

jelentkezett a legtöbb oldatkoncentrációnál. A legkisebb gélarányt a CMC géleknél mértem, 

illetve itt volt a legnagyobb a gélesedéshez szükséges kritikus koncentráció. Ennek oka 

szintén a szubsztitúciós csoportok közt fellépő elektrosztatikus taszítás. A HEC
250

 oldatok 
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nemcsak nagyobb mértékben gélesedtek, de kisebb oldatkoncentráció is elegendőnek 

bizonyult a folyamathoz. A metil-cellulóz esetében kb. 35 m/m%-ig a gélesedés kedvezőbb 

volt a hidroxietil származékhoz képest, azonban az oldatkoncentráció növelése a gélarány 

meredek csökkenését eredményezte. Ennek oka a hidrofób kölcsönhatások: a víztartalom 

csökkenésével a szolvatáció kisebb mértékű, így a hidrofób csoportok közti kölcsönhatás 

könnyebben kialakul, ami akadályozhatja a kémiai térháló képződését. A hidroxipropil-

cellulóz esetében a gélarány kiemelkedően nagy volt a teljes oldatkoncentráció tartományban, 

még a legtöményebb (50 m/m%) oldatban is csak kismértékű csökkenés jelentkezett. 

Feltehetően a nagy molekulatömeg következtében még ilyen rendszerekben is ki tudott 

alakulni a szükséges, a többi származékhoz képest viszonylag kisebb számú keresztkötés. 

 

5.4. ábra Az oldatkoncentráció hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző 

cellulózszármazék oldatok esetében 

 A duzzadási fok monoton csökkenését mértem az oldatkoncentráció növekedésével, 

amely a csökkenő gélarányt mutató nagy oldatkoncentrációknál is jelentkezett. A csökkenés 

oka feltehetően a polimerláncok közti távolság csökkenéséhez köthető, amely hatására egy 

kevésbé mozgékony térháló alakult ki. Eltérés egyedül a legtöményebb CMC oldatnál 

jelentkezett, ahol a kissé növekvő vízfelvétel a nagyon kis gélarányhoz köthető, ugyanis a 

polimer nagy része szol formájában kimosódott, így egy viszonylag laza térháló maradt vissza. 

Érdemes emellett kiemelni, hogy nagyon híg oldatok esetében az alapvetően kevésbé duzzadó 

HPC és MC gélek vízfelvétele is lényegesen javult, bár ez csak a gélarány egyidejű 

csökkenésével jelentkezett. 
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 A két tulajdonság változását figyelembe véve elmondható, hogy míg a gélarány egy 

elég széles koncentrációtartományban nagy értéket mutat, addig a vízfelvétel monoton 

csökken az oldat töményedésével. Ebből következően az oldatkoncentrációt a maximális 

gélarányt adó tartomány kezdetén (pl. CMC esetén jelen előállítási körülmények között 15 

m/m%) célszerű megválasztani, így a lehető legnagyobb duzzadási fok érhető el nagy 

gélarány mellett. Az oldatkoncentráció szerepe a gélszintézisnél más szempontból is 

kulcsfontosságú. Az oldatkoncentráció növekedésével a viszkozitás is nő, ami nehezíti az 

oldat homogenizálódását, így hosszabb pihentetési idő szükséges homogén rendszerek 

előállításához. Ezzel szemben a megfelelően nagy viszkozitás lehetővé teszi a minták 

egyszerű formázását, ugyanis a híg oldatoknál az alak a sugárzás során torzulhat, illetve 

nagyon kis oldatkoncentrációknál a viszkózus folyadék kitölti a rendelkezésre álló teret. 

5.1.3. A molekulatömeg 

 Az egyes cellulózszármazékok összehasonlításánál már kiemeltem, hogy az 

alkalmazott anyagok esetében a szubsztitúciós csoport mellett a molekulatömeg és a 

szubsztitúció foka is eltért. Ezért részletesebben foglalkoztam a molekulatömeg gélesedésre 

gyakorolt hatásával különböző előállítási körülmények között, ezáltal megismerve, hogy az 

egyes származékok közötti eltérések mennyire tulajdoníthatók a különböző 

molekulatömegnek. Három hidroxietil-cellulóz származékot (HEC
90

, HEC
720

 és HEC
1300

) 

hasonlítottam össze, amelyek csak a molekulatömegükben térnek el, a beépülő szubsztitúciós 

csoport és moláris szubsztitúció (2,5) megegyezik. Természetesen meg kell említeni, hogy a 

szubsztitúciós csoportok eloszlásában esetleg létező különbségek szintén kismértékben 

befolyással lehetnek a gélesedési folyamatra. 

A polimer kezdeti molekulatömege jelentősen befolyásolta a gélesedési folyamatot, 

illetve a tulajdonságok függését az egyes előállítási paraméterektől (5.5. ábra). A legkisebb 

molekulatömegű HEC
90

 rendszerek az alkalmazott dózistól függetlenül nem gélesedtek. 

Ennek oka, hogy a kis molekulaméret és ezáltal nagyobb molekulaszám miatt jóval több 

reakció szükséges a térháló kialakulásához. A képződő gyökök azonban degradációs 

folyamatokat is iniciálnak, amelyek kisméretű makromolekuláknál előtérbe kerülnek a 

keresztkötések kialakulásához képest, ezért a dózis növelésével sem biztosítható a megfelelő 

térhálósűrűség kialakulása. A két nagyobb molekulatömegű származék esetében ezzel 

szemben már nagyon kis dózisoknál (1-2 kGy) megfigyelhető volt a gélesedés. A dózisfüggés 

a korábban megfigyelthez hasonló tendenciát mutatott mindkét származéknál, azonban a 
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nagyobb molekulatömegű HEC
1300

 oldatok gélaránya a kezdeti dózistartományban jóval 

nagyobb, hiszen kevesebb keresztkötés szükséges a térháló kialakításához a molekulák mérete 

miatt. Nagyobb dózisoknál azonban szintén a degradációs folyamatok dominálnak, 30 kGy-

től pedig már nem jelentkezik számottevő eltérés a két származék közt. A duzzadásfok 

esetében a HEC
720

 rendszerek mutatnak nagyobb értéket kis dózisoknál, azonban itt is eltűnik 

a különbség a két származék között a növekvő dózissal. 

 

5.5. ábra A dózis hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző molekulatömegű, 

azonos moláris szubsztitúciójú HEC rendszerek esetén 

Hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők az oldatkoncentráció-függés változásában 

(5.6. ábra). A HEC
90

 rendszereknél a polimerkoncentráció növelése sem bizonyult 

elégségesnek a térhálósodás előtérbe kerüléséhez. Az alkalmazott 20 kGy dózisnál semmilyen 

oldatkoncentrációnál nem volt megfigyelhető gélesedés. A két másik származék esetén a 

dózisfüggéshez hasonlóan a HEC
1300

 oldatok mutattak jobb gélesedést. A gélarány változása 

különösen a kis és nagy oldatkoncentrációk esetén volt jelentős, ahol a nagy lánctávolság 

vagy a kis láncmobilitás megnehezíti a keresztkötések kialakulását. A maximálisan elérhető 

gélarányban nem volt tapasztalható eltérés, de a kisebb molekulatömegű HEC
720

 esetében 

nagyobb oldatkoncentráció volt szükséges az eléréséhez. A vízfelvétel esetében a HEC
720

 

rendszerek egyedül a kis oldatkoncentrációknál mutattak nagyobb duzzadásfokot a gyengébb 

gélesedés következtében, tömény oldatoknál a kis lánctávolság miatti tömörebb 

térhálószerkezet következtében nem volt eltérés köztük. 
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A dózis- és oldatkoncentráció-függés változása rámutat arra, hogy a molekulatömeg 

hatása kulcsfontosságú a gélesedés szempontjából. Nagyobb molekulatömeg esetében 

könnyebben kialakul a stabil térháló, így kisebb dózis elegendő azonos tulajdonságok 

eléréshez. A molekulatömeg hatása a kisebb móltömeg-tartományban jelentős, azonban 

nagyon nagy makromolekulák esetén ez a hatás már jóval kisebb. 

 

5.6. ábra Az oldatkoncentráció hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző 

molekulatömegű HEC rendszerek esetében 

5.1.4. Az oldat pH-ja 

 Az oldat pH-jának térhálósodásra gyakorolt hatását CMC és HEC géleknél határoztam 

meg. A CMC gélek esetében a géltulajdonságok jelentősen változtak az oldat kémhatásával 

(az oldat természetes pH-ja kb. 7,5). A gélarány széles pH tartományban (4,5 – 10,7) enyhén 

növekedett a pH csökkenésével (5.7.A ábra), köszönhetően a karboxilát csoportok 

protonálódásának. A protonálódás következtében a láncok közti elektrosztatikus taszítás 

mértéke csökkent 269, így kevésbé akadályozta a láncok egymáshoz közeledését, ezáltal 

pedig a keresztkötések kialakulását – hatása megfigyelhető emellett a viszkozitás jelentős 

csökkenésében is. Még kisebb pH (~1,2) alkalmazásakor jelentősen nőtt a gélarány annak 

köszönhetően, hogy ekkor már minden karboxilcsoport protonálódott (a CMC pKa értéke ~4,3 

270). Ki kell azonban emelni, hogy savas közegben a növekvő tendencia csak a térhálósítás 

után a szárítás lépés elhagyása esetén mérhető. Ennek oka, hogy már relatíve kis hőmérséklet 

(60 °C) is jelentősen elősegíti a cellulózszármazék savas hidrolízisét, amely így a minta gyors 

degradálódásához vezet. A folyamat jól megfigyelhető már enyhén savas közegben (pH ~ 5) 
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is: a szárítás után a minták a degradáció miatt elszíneződnek; savasabb közegben meg is 

feketednek, illetve kis szemcsékre esnek szét, amelyek minimális vízfelvételt mutatnak. Ebből 

kifolyólag ilyen körülmények közt kiemelt szempont a minták mosása szárítás előtt. 

Lúgos közegben a gélarány csökkenése szintén nem egyedül a disszociáció 

következménye. Nagy lúgkoncentráció esetén a duzzasztószer a láncok közti hidrogén-

kötéseket megbontja.  Ez egyrészt a fizikai térhálót gyengíti (ez szintén hozzájárul a gél 

stabilitásának csökkenéséhez), másrészt pedig a láncok közti taszítást a másodlagos 

kölcsönhatások egyre kisebb mértékben ellensúlyozzák. Mindemellett erősen lúgos közeg 

oxigén jelenlétében a cellulóz és származékainak degradációját is előidézi már viszonylag 

rövid idő alatt 271. Feltehetően az ilyen körülmények közt történő pihentetésnek köszönhető, 

hogy pH  11 esetében nem figyelhető meg gélesedés. A kedvezőtlen változás különösen 

annak fényében feltűnő, hogy a lúgkoncentrációval az ionerősség is nőtt, amely kedvező a 

gélesedés szempontjából az árnyékoló hatás miatt (ld. 5.1.5. fejezet). Ez is jelzi, hogy a nagy 

lúgkoncentráció az erősen savas közeghez hasonlóan nem kedvez a gélképződésnek. 

 

5.7. ábra Az oldat pH-jának hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) CMC és HEC 

oldatok esetében 

 A desztillált vízben meghatározott duzzadásfok, a gélarány alapján vártaknak 

megfelelően, a CMC esetében nőtt a gélképződéskor beállított pH növekedésével (5.7.B ábra). 

Lúgos közegben a láncok közti taszítás miatt gyengébb, mozgékonyabb térháló alakul ki, míg 

a pH csökkenésével a keresztkötések száma nő, ezáltal pedig kisebb mértékben képesek a 

láncok egymástól eltávolodni a duzzadás során. Bár erősen lúgos közegben a vízfelvétel 

kiemelkedő, ekkor a gélarány minimális, ezért gyakorlati szempontból nem előnyös ilyen 
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közeg alkalmazása. A pH változtatása széles tartományban lehetőséget ad a vízfelvétel 

változtatására a gélarány drasztikus romlása nélkül. 

 HEC oldatok esetében a pH gélesedési folyamatra gyakorolt hatása jóval kisebb volt. 

Ez a származék nem tartalmaz karbonsav vagy más könnyen disszociálódó csoportot, ezért a 

láncok között nem lép fel taszítás. Bár a hidroxilcsoportok deprotonizációja révén a HEC is 

viselkedhet polielektrolitként, ez csak nagyon erősen lúgos (pH  13) közegben játszódik le 

272. Ennek következtében széles pH tartományban, ahol a CMC rendszerek érzékenyek a 

pH-ra, a HEC oldatok gélaránya és duzzadásfoka nem mutat szignifikáns változást. Kivételt 

képeznek azonban az erősen savas és lúgos közegek: a savas hidrolízis vagy a lúgos 

degradáció okozta molekulaméret-csökkenés és a másodlagos kölcsönhatások megszűnése 

miatt egy kritikus pH-t túllépve nem gélesedik az oldat. A viselkedés függ a származék 

moláris jellemzőitől is: a HEC
720

 szélesebb tartományban gélesedik a HEC
250

 rendszerekhez 

képest, elsősorban a nagyobb molekulatömeg következtében, a térhálóhoz szükséges 

kevesebb keresztkötésnek köszönhetően. Ebből következően tehát a nem polielektrolit 

származékok esetén az oldat pH-ja csak nagy sav- vagy lúgkoncentráció esetén befolyásolja a 

térhálósodási folyamatot. Ez olyan szempontból lehet előnyös, hogy ha egy adalék vagy 

kopolimer hatására megváltozik az oldat kémhatása, az a szélsőséges esetek kivételével nincs 

hatással a származék térhálósodására. 

5.1.5. Az oldat sótartalma 

 Mint az oldat pH hatásának vizsgálatakor is felmerült, az oldatban levő ellenionok is 

befolyásolják a gélesedési folyamatot CMC géleknél. Ezt igazolja, hogy NaCl adagolása a 

polimer oldathoz megváltoztatja a gélesedési hajlamot (5.8. ábra). A NaCl koncentráció 

növekedésével a gélarány nőtt, azonban nagy sókoncentrációnál (0,5 mol/dm
3
 felett) már 

nem jelentkezett számottevő változás. A javuló térhálósodás oka, hogy az oldatban levő nagy 

ionkoncentráció következtében az ionok leárnyékolják a töltéseket a polimerláncon, ez pedig 

a pH csökkentéséhez hasonlóan a fellépő elektrosztatikus taszítás gyengüléséhez vezet 273. 

Mivel a CMC Na-sóját használtam, ezért már kezdetben is voltak jelen ellenionok. A só 

adagolásával azonban a koncentrációjuk jelentősen nőtt, így az általuk kifejtett hatás is 

hangsúlyosabban jelentkezett. Mindemellett az oldatkészítés során a cellulózszármazékot a 

sóoldatban oldottam fel, nem pedig a CMC oldathoz adtam utólagosan sót. Ennek 

eredményeként a jelenlévő ionok már az oldás során is akadályozzák a polimer–polimer 

kölcsönhatást, ami nagyobb viszkozitáscsökkenéshez is vezet 274. A gélesedés számára 
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kedvezőbb feltételeknek köszönhetően a duzzadásfok csökkent az ionerősség növekedésével 

kb. 0,5 mol/dm
3
 NaCl koncentrációig. 

 

5.8. ábra Az oldat sókoncentrációjának hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) CMC 

rendszerekben 

5.1.6. Összefoglalás 

 A négy származék közül a karboximetil-cellulóz és hidroxietil-cellulóz rendszerek 

bizonyultak a legalkalmasabbnak szuperabszorbensek előállítására. A karboximetil-

cellulózzal érhetők el a legjobb duzzadási jellemzők, illetve a gélesedése a kémhatással és a 

sótartalommal szintén szabályozható. A legkedvezőbb körülmények között (15-20 m/m%, 20 

kGy) nagy vízfelvételű (200-250 gvíz/ggél) gélek állíthatók elő, azonban az elérhető gélesedés 

(35%) jelentősen elmarad a többi származékhoz képest. A nem-polielektrolit származékok 

közül a HEC gélek rendelkeztek a legkedvezőbb tulajdonságokkal. A CMC-hoz képest a 

gélesedés könnyebben lejátszódott, így jóval kisebb oldatkoncentráció (4-5 m/m%) és dózis 

(5-10 kGy) már elegendő a térháló kialakításához, különösen nagy molekulatömeg esetén. Bár 

az elérhető vízfelvétel kisebb a CMC-hoz képest, lényegesen nagyobb gélarány érhető el (50-

70%), ami a gazdaságosság szempontjából kedvező. A HPC és MC gélek a kevésbé hidrofil 

jelleg következtében még jobb gélesedést mutattak, de vízfelvételük jóval kisebb a másik két 

származékhoz képest még enyhe előállítási körülmények közt is, így alkalmazásuk előnytelen. 

5.2. Tulajdonságok módosítása MBA térhálósító adagolásával 

 A cellulózszármazék gélek vízfelvételének és gélarányának együttes javítására egy 

széles körben használt térhálósítót, az N,N’-metilén-bisz-akrilamidot (MBA) használtam. 

Meghatároztam az MBA koncentrációjának hatását a gélesedésre különböző származékok 
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esetében, a korábbi mérések alapján választott reakciókörülmények között. Ezt követően 

pedig a jól duzzadó, de kevésbé gélesedő karboximetil-cellulóz gélesedését kívántam javítani; 

vizsgáltam a térhálósító hatását a dózisfüggésre és az oldatkoncentráció-függésre. 

5.2.1. Az MBA koncentráció 

 A MBA adagolása esetén a gélesedés minden cellulózszármazék esetében javult (5.9. 

ábra) köszönhetően a kisméretű, mobilis térhálósító által a polimerláncok közt kialakított 

keresztkötéseknek. Az adalék koncentrációjának növelése a gélarány növekedését 

eredményezte a kedvezőbb térhálósodási feltételek miatt. Az MBA monomer nemcsak 

közvetlenül a polimerrel képesek reagálni. Intramolekulárisan ciklizáció játszódhat le a másik 

kettős kötés miatt, illetve a monomer molekulák egymással is reagálnak 275-276, vagyis 

nagyobb lánctávolságnál is kialakulhatnak a keresztkötések (5.10. ábra). A javulás elsősorban 

1 m/mp%-ig volt jelentős. Nagyobb koncentrációk alkalmazása elsősorban a kisebb 

gélaránnyal rendelkező CMC és HEC
250

 géleknél volt hatékony, a HPC és MC gélek 

esetében a gélesedés minimális javulását mértem. Az első két származék esetén a nagy javulás 

a térhálósító nélkül előállított gélek viszonylag kis gélarányának tulajdonítható. Emellett a 

térhálósító nem tartalmaz töltött csoportokat, így a karboximetilcellulóz rendszereknél a 

polimer–MBA és az MBA–MBA reakciókat nem zavarja az elektrosztatikus taszítás. 

 

5.9. ábra Az MBA koncentráció hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző 

cellulózszármazék oldatok esetében 

 A vízfelvétel a vártaknak megfelelően csökkent a térhálósító adagolásával a növekvő 

térhálósodás következtében. A duzzadásfok csökkenése elsősorban 1 m/mp% MBA 

koncentrációig volt nagy (ahol a gélarány a legnagyobb mértékben nőtt), de nagyobb 

koncentrációknál is szignifikáns változást mértem. Mivel ekkor a gélarány már nem javul 
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vagy a növekedés minimális, a nagy térhálósító koncentráció nem kedvező a romló 

duzzadásfok miatt. A vízfelvétel csökkenése különösen nagy volt az egyébként nagy 

vízfelvételű CMC és HEC géleknél a térhálósűrűség szignifikáns növekedése következtében. 

 Bár egyértelmű, hogy a gélarány javulása mellett a vízfelvétel drasztikusan csökken, 

meg kell említeni, hogy a fenti mérések során alkalmazott reakciókörülményeket (20 m/m% 

oldat, 20 kGy) a tiszta származékoldatokkal végzett mérések eredményei alapján választottam. 

Ebből következően kulcsfontosságú megvizsgálni ennek a két paraméternek a hatását is 

térhálósítót tartalmazó rendszerekben. MBA jelenlétében az optimális reakciókörülmények 

jelentősen eltérhetnek, ezáltal jóval kedvezőbb géltulajdonságokat érhetünk el jobban 

megválasztott előállítási körülmények közt. 

 

5.10. ábra A cellulózszármazék makrogyökök reakciója az MBA térhálósítóval 

5.2.2. A dózis  

 A dózis hatását négy, különböző mennyiségű térhálósítót tartalmazó CMC oldattal 

vizsgáltam és vetettem össze a tiszta CMC rendszerek viselkedésével. A gélesedéshez 

szükséges dózis már kis térhálósító koncentrációnál is jelentősen csökkent (5.11.A ábra). Míg 

a tiszta CMC oldat csak 8 kGy felett gélesedett, addig 1 m/mp% MBA jelenlétében már 0,25 

kGy dózis elegendőnek bizonyult a stabil térháló kialakulásához. A gélarány a térhálósító 

jelenlétében meredeken nőtt a dózissal. 1 m/mp% MBA koncentrációnál a gélarány javulása 

0,5 kGy felett kisebb mértékű volt, a maximális értéket 30-40 kGy-nél érte el. A térhálósító 

mennyiségének növelésével nemcsak az elérhető gélesedés mértéke volt nagyobb, hanem már 

1-2,5 kGy elegendőnek bizonyult a maximális gélarány eléréséhez. Nagy dózisok 
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alkalmazásakor a tiszta CMC oldatokéhoz hasonlóan a degradáció került előtérbe, ami a 

gélarány csökkenését eredményezte. A gélesedés csökkenésének kezdete az MBA 

koncentráció növelésével kisebb dózisok felé tolódott. Kezdetben a nem reagált MBA 

molekulák segítették a gélesedési folyamatot, nagyobb koncentráció esetén sűrűbb térhálót 

hozva létre. Nagyobb dózisoknál azonban a nem reagált monomer molekulák hiánya és a 

nagy térhálósűrűség miatt a degradáció korábban előtérbe került. 

 A duzzadásfok a dózissal csökkent az összes CMC gél esetében (5.11.B ábra). Az 

MBA koncentráció növekedésével a gélek duzzadási foka is nagymértékben csökken. Bár 

nagyon kis dózisoknál a térhálósítót nem tartalmazó gélekhez hasonló vízfelvétel is elérhető 

volt, ilyen előállítási körülmények között a gélarány az MBA adagolása nélkül elérhető 

maximum alatt maradt. A térhálósító koncentráció növekedésével a vízfelvétel kisebb 

dózisokig mutatott csökkenő tendenciát. Fontos azonban kiemelni, hogy 3 m/mp% MBA felett 

a vízfelvétel csökkenése a maximális gélarány elérése után is folytatódott, például 5 m/mp% 

MBA esetén a gélesedés 1 kGy után már nem javult, míg a vízfelvétel 20 kGy-ig csökkent. 

Nagyobb dózisoknál a domináló degradáció hatása itt is megfigyelhető volt: a tiszta CMC 

gélekkel szemben a vízfelvétel egyértelműen növekedett a besugárzás előrehaladtával. 

 Kijelenthető, hogy a térhálósító jelenléte már kis (akár 1 m/mp%) koncentrációban is 

pozitívan befolyásolta a térhálósodási folyamatot. Egyrészt jóval kisebb dózisok alkalmazása 

elegendő, amelyhez rövidebb besugárzási időre van szükség, másrészt nő a maximálisan 

elérhető gélarány, bár ez a vízfelvétel romlásával is jár. 

 

5.11. ábra A dózis hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző mennyiségű 

térhálósítót tartalmazó CMC oldatok esetében 
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5.2.3. Az oldatkoncentráció 

 Az oldatkoncentráció hatása a dózishoz hasonlóan jelentősen változott a térhálósító 

jelenlétében. A MBA adagolásával a gélképződéshez szükséges kritikus oldatkoncentráció 

csökkent, már 4-5 m/m%-os oldat is mutatott gélesedési hajlamot (5.12.A ábra). A gélarány a 

teljes oldatkoncentráció-tartományban nagymértékben javult, különösen kis 

oldatkoncentrációknál (5-10 m/m%). 1 m/mp% MBA alkalmazása esetén nagy növekedés 

jelentkezett a gélarányban, de a térhálósító koncentrációjának növelése 3 m/mp%-ra már jóval 

kisebb javulással járt, további szignifikáns növekedés pedig csak 10 m/mp%-nál jelentkezett. 

Ennek oka az MBA nagy reaktivitása, amely heterogén gélszerkezet kialakulásához vezet, 

ennek mértéke pedig a monomer mennyiségével nő; a jelenség akrilát alapú rendszereknél is 

megfigyelhető 277. A kis oldatkoncentrációknál a jobb gélesedés azért is kedvező, mivel a 

minták homogenizálása és formázása jóval könnyebb a kisebb viszkozitás miatt. 

 A duzzadásfok a javuló gélesedés következtében a teljes oldatkoncentráció-

tartományban kisebb volt a térhálósító adagolásakor, mint ugyanolyan rendszerben térhálósító 

nélkül (5.12.B. ábra). A vízfelvétel 1-5 m/mp% MBA tartományban viszonylag kis eltéréseket 

mutatott, míg 10 m/mp%-nál a gélaránynál tapasztaltak alapján várt további jelentős 

csökkenést mértem. Fontos azonban kiemelni, hogy kis oldatkoncentrációk alkalmazásakor, 

ahol a térhálósítót nem tartalmazó CMC oldatok még nem, vagy minimális gélesedést 

mutattak, kiváló vízfelvétel volt elérhető nagy gélarány mellett. A javulás lényegesen 

nagyobb, mint amit a kisebb dózis alkalmazása idézett elő, ezért az oldatkoncentráció 

csökkentése különösen előnyös az optimális géltulajdonságok elérése érdekében. 

 

5.12. ábra Az oldatkoncentráció hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző 

mennyiségű térhálósítót tartalmazó CMC oldatok esetében 
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 A nagy térhálósító koncentráció alkalmazásakor a feltételezett heterogén szerkezet 

pontosabb morfológiájának vizsgálatához SEM felvételeket készítettem eltérő térhálósítót 

tartalmazó CMC gélekről (5.13. ábra). Az MBA-t nem tartalmazó minta szerkezete 

viszonylag homogén. A viszonylag lazán keresztkötött szerkezet, illetve a sugárzás során 

bekövetkező gázfejlődés nagy pórusokat eredményezett, ami nagy vízfelvételt tett lehetővé.  

Kis koncentrációjú (1 m/mp%) térhálósító alkalmazásakor még csak kissé változás látható a 

pórusszerkezetben (5.13.B ábra), 3 m/mp% MBA jelenlétében már a pórusszerkezet 

heterogénebbé vált, ami még egyértelműbb volt 10 m/m%-nál. A pórusméret csökkent a 

nagyobb térhálósűrűség eredményezte kisebb vízfelvétellel összhangban. A pórusméret 

szélesebb tartományban történő változása a térhálósító nem teljesen homogén eloszlására utal. 

A monomert tartalmazó rendszerek emellett jóval gyorsabban (kisebb dózisnál) már 

nagymértékben térhálósodtak, így ezt követően a besugárzás okozta gázfejlődés jobban 

károsította a gélszerkezetet – ez magyarázza a gélben a nagyobb lyukak, hasadások jelenlétét. 

 

5.13. ábra SEM felvételek 0 (A), 1 (B), 3 (C) és 10 (D) m/mp% MBA jelenlétében 

térhálósított CMC gélek (20 m/m%, 20 kGy) keresztmetszetéről (x35 nagyítás) 

A fenti eredmények alapján egyértelmű, hogy az MBA koncentráció jelentős hatással 

volt a dózis- és oldatkoncentráció-függésre. Ezért is volt fontos, hogy a két előállítási 

paraméter egymásra gyakorolt hatását is pontosabban ismerjem. Az 5.14. ábrán 1 m/mp% 

MBA mellett a dózisfüggés változása látható az oldatkoncentráció függvényében. Mivel az 

MBA jelentősen javítja a gélesedési hajlamot, ezért az esetlegesen bekövetkező változások 

MBA-t tartalmazó rendszerben jobban követhetők. 
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 Az előző kísérleteknél az oldatkoncentráció 20 m/m% volt, azt 25 m/m%-ra növelve 

gyakorlatilag nem tapasztaltam vátozást a dózisfüggében: a gélarány nem változott, míg a 

vízfelvétel csak kismértékben csökkent (5.14 ábra). Az oldatkoncentráció 15 m/m%-ra 

csökkentése a gélarányban némi csökkenést, a duzzadásfokban kis növekedést eredményezett. 

Az oldatkoncentráció további csökkentésével 10 m/m%-ra a gélarány maximuma már 5-8 

kGy-nél jelentkezett (ez nagyobb volt az ugyanekkora dózisnak kitett, töményebb oldatokból 

készült gélekénél), majd 10 kGy-től csökkent a dózis növekedésével. A vízfelvétel minimuma 

ezzel összhangban kis dózisnál volt, majd ezt követően a duzzadásfok a dózissal nőtt. Ennek 

oka, hogy hígabb oldatokban a nagyobb mobilitás miatt a térhálósodás kisebb dózisoknál 

lejátszódott, a térhálósító jelenléte pedig itt még ellensúlyozta a csökkenő polimer-

koncentráció negatív hatását. A MBA monomer elreagálása után a degradáció korábban 

előtérbe került, ami a gélesedés romlásához vezetett már közepes dózisoknál is. Érdemes 

emellett kiemelni, hogy híg oldatokban, kis dózisoknál a kimagasló gélaránnyal egy időben 

kiváló vízfelvételt mutattak a minták. Térhálósító jelenlétében tehát a dózis és 

oldatkoncentráció együttes csökkentésével érhetők el a legkedvezőbb tulajdonságok. 

 

5.14. ábra Az oldatkoncentráció hatása a gélarány (A) és a duzzadásfok (B) dózisfüggésére 

CMC géleknél 1 m/mp% MBA jelenlétében 

5.2.4. Összefoglalás 

 A MBA térhálósító adagolásakor jelentősen nőtt a gélesedés, a folyamat jóval enyhébb 

reakciókörülményeket igényelt. Már 1 m/mp% MBA elegendőnek bizonyult a megfelelő hatás 

eléréséhez, így a gél minimális mennyiségben tartalmazott nem megújuló komponenst. Az 

előállítási körülmények megfelelő megválasztásával (1 m/mp% MBA, 7,5-10 m/m% CMC 

oldat, 2-10 kGy) mindkét tulajdonság (35-45% gélarány és 250-350 gvíz/ggél duzzadásfok) 
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egyidejűen javítható volt a tiszta CMC gélekhez képest (15-20 m/m%, 20 kGy-nél 35% és 

200-250 gvíz/ggél). A jobb vízfelvétel a felhasználás szempontjából előnyös, míg a nagyobb 

gélarány és kisebb dózis az előállítási költségek szempontjából kedvező. 

5.3. Karboximetil-cellulóz/akrilsav gélek 

 A gélesedés javításának másik fő irányát egy kereskedelmi gélek előállítására széles 

körben alkalmazott monomer, az akrilsav cellulózszármazékokkal való keverése képezte. A 

kísérletekben a poliszacharid komponens egy részét helyettesítettem a monomerrel, így az 

összkoncentráció nem változott. A kísérleteket először karboximetil-cellulóz rendszerekkel 

végeztem a hasonló kémiai szerkezet (karboxil csoportok jelenléte) miatt. Meghatároztam a 

dózis és az oldatkoncentráció hatását a géltulajdonságokra eltérő összetételeknél, majd ezt 

követően különböző dózisok mellett mértem a jellemzők összetételfüggését. 

5.3.1. A dózis 

 A dózisfüggés meghatározására három különböző összetételű CMC/AAc oldatot 

használtam. A CMC 10%-ának akrilsavra cserélésével a gélképződés már 1 kGy-nél 

végbement (5.15.A ábra), míg akrilsav nélkül ehhez 8-10 kGy-re volt szükség. A gélarány 

lényegesen nagyobb volt, mint tiszta CMC oldatok esetében. 8-10 kGy felett a gélesedés 

javulása lelassult, de még 60 kGy felett is növekvő tendenciát mértem, szemben az akrilsavat 

nem tartalmazó gélekkel. Az akrilsav-tartalom 30%-ra növelése kis dózisoknál nem 

befolyásolta a gélarányt, viszont 10 kGy felett már a 10% akrilsavat tartalmazókénál jobb 

gélesedést figyeltem meg. A gélesedés mértéke 40 kGy-nél a 80%-ot is elérte, azonban 

nagyobb dózisok alkalmazása már nem hozott további javulást. A jobb gélesedés több 

tényezővel magyarázható. Egyrészt az akrilsav monomerek méretük miatt jóval 

mozgékonyabbak, mint a polimerláncok, ami segítette a keresztkötések kialakulását, másrészt 

a monomer sugárérzékenysége nagy, így már kis dózis is nagy gélesedést eredményez. Az 

akrilsav arányának növelésével emellett a két komponens átlagos molekulatömege is csökkent, 

csökkentve a viszkozitást, ezáltal növelve a cellulózláncok és a monomer mozgékonyságát. 

Fontos tényező még az oldat pH-jának megváltozása. Már 10% akrilsav is erősen savas 

kémhatású pH-t eredményezett, ami a karboximetil csoportok protonálódásához, így a 

viszkozitás csökkenéséhez, illetve a láncok közti taszítás háttérbe szorulásához vezetett. 

 A duzzadásfok a vártaknak megfelelően kezdetben csökkent, míg nagyobb dózisoknál 

csak kis változás jelentkezett (5.15.B ábra). A CMC/AAc gélek vízfelvétele az akrilsavat nem 

tartalmazó CMC gélekhez képest jóval kisebb volt. Bár kis dózisoknál sikerült hasonló 
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vízfelvételű géleket is előállítani, ezeknél a mintáknál a gélarány sem volt nagyobb. 10-20 

kGy felett már kismértékű növekedést mértem a CMC/AAc gélek duzzadásfokában, ami 

különösen a 10% akrilsavat tartalmazó mintáknál mutatkozott egyértelműen. Az akrilsav 

30%-ra növelése a 90:10 CMC:AAc arányú oldattal közel azonos vízfelvételt mutatott, 

egyedül kisebb dózisoknál tapasztaltam valamivel nagyobb értékeket. 60 kGy felett a három 

eltérő összetételű gél vízfelvétele között az eltérés hibahatáron belül volt. 

 

5.15. ábra A dózis hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző összetételű 

CMC/AAc géleknél 

5.3.2. Az oldatkoncentráció 

 Az oldatkoncentráció vizsgálatához szintén két eltérő összetételű CMC/AAc oldatot 

vetettem össze tiszta CMC oldatokkal, amelyeket 5, illetve 20 kGy dózissal sugároztam be. 20 

kGy dózisnál a gélarány nagymértékben javult a teljes koncentrációtartományban az akrilsav 

adagolásával (5.16.A ábra). A kritikus oldatkoncentráció kisebb értékek felé tolódott, illetve 

kisebb oldatkoncentrációk is elegendőnek bizonyultak a maximális gélarány eléréséhez. Már 

5 m/m%-os, 10% akrilsavat tartalmazó oldatok esetén is megközelítette a gélesedés mértéke a 

tiszta CMC oldatoknál mért legjobb gélarányt. Akrilsav jelenlétében szintén 15 m/m%-nál 

értük el a maximumot, de az oldatkoncentráció növelése már csökkentette a gélarányt, 

szemben a CMC oldatok széles oldatkoncentráció-tartományban (30 m/m%-ig) közel állandó 

gélarányával. Tömény oldatokban tehát az akrilsav jóval kisebb javulást eredményezett a 

gélesedésben. Az akrilsav-tartalom 30%-ra növelése tovább javította gélesedést, emellett 

nagyon tömény oldatoknál a nagy oldatkoncentráció okozta csökkenés lelassult. Ennek oka a 

nagy akrilsav koncentráció okozta viszkozitáscsökkenés, így tömény oldatban is kevésbé 

csökkent a lánc mozgékonysága, szemben a nagy CMC-tartalmú, pasztaszerű rendszerekkel. 
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 A vízfelvétel mindhárom összetételnél monoton csökkent az oldatkoncentráció 

növelésével (5.16.B ábra). Akrilsav adagolásával a duzzadásfok csökkent, azonban kis 

oldatkoncentrációknál (5-10 m/m%) a CMC gélekénél jobb vízfelvétel volt elérhető. Az 

akrilsav mennyiségének 30%-ra növelése csak nagyon kis oldatkoncentrációknál csökkentette 

a vízfelvételt, egyébként a görbe lefutása megegyezett a 10% akrilsavat tartalmazó oldatokból 

előállított gélekével. A duzzadást a gélaránynál kapott eredményekkel összevetve kitűnik, 

hogy kis oldatkoncentrációk alkalmazásával a CMC gélekhez képest nagyobb gélarány érhető 

el jobb duzzadási jellemzőkkel egyetemben.  

 A dózis 5 kGy-re csökkentésével az akrilsav gélesedést javító hatása még feltűnőbb 

volt. Tiszta CMC oldatok 5 kGy dózis mellett nem mutattak gélesedési hajlamot még nagy 

oldatkoncentrációknál sem. Ezzel szemben már 10% akrilsav esetén is kiváló, a tiszta CMC 

oldatból készült, 20 kGy dózissal térhálósított rendszereknél is jóval nagyobb gélarányt 

értem el. A legnagyobb gélarány 10 m/m%-nál jelentkezett, majd az oldatkoncentráció 

növekedésével csökkent. 30% akrilsav jelenétében 10 m/m%-ig a 10% akrilsavat tartalmazó 

oldatéval közel azonos tendencia volt megfigyelhető, a több akrilsav gélesedést javító hatása 

csak nagy oldatkoncentrációknál jelentkezett. Fontos kiemelni, hogy a dózis csökkentése kis 

oldatkoncentrációknál csak kismértékben rontotta a gélarányt a duzzadásfok nagymértékű 

növekedése (akár 600-700 gvíz/ggél vízfelvétel) mellett. Mindemellett az 10%-nál több akrilsav 

nem javította a jellemzőket a kis dózisnál, így a nagyobb CMC arány alkalmazása mind 

felhasználási, mind környezeti szempontból előnyösebb. 

 

5.16. ábra Az oldatkoncentráció hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző 

összetételű CMC/AAc géleknél 5 és 20 kGy dózisnál 
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5.3.3. Az összetétel 

 Az akrilsav és karboximetil-cellulóz aránya meghatározó tényező volt a 

géltulajdonságok szempontjából, emellett az alkalmazott dózis szintén hatással volt az 

összetételfüggésre. Az akrilsav koncentrációjával a gélarány nőtt, a monomer korábban 

tárgyalt, a térhálósodási folyamatra kedvező hatása miatt (5.17.A ábra). A gélarány dózistól 

függően 5 – 10% akrilsavtartalomig mutatott jelentős növekedést. Ezt követően lassabban, az 

akrilsav mennyiségével közel lineárisan nőtt. A különböző dózisoknál meghatározott görbék 

ebben a tartományban nagy hasonlóságot mutattak. Bár kisebb dózisok alkalmazása kisebb 

gélarányt eredményezett, az akrilsav gélarányt javító hatása kis dózisoknál volt a 

legjelentősebb. Nagy akrilsav koncentrációknál az összetételfüggésben jelentős eltérések 

jelentkeztek az alkalmazott dózistól függően. 20 kGy dózisnál 70%-nál több akrilsav 

adagolása már nem javította tovább a gélesedést, míg kisebb dózisok esetén a nagyon nagy 

monomerkoncentráció már a gélarány csökkenését eredményezte. A dózis további 

csökkenésével nemcsak kisebb koncentrációknál kezdődött el a gélarány romlása, hanem a 

csökkenés is egyre nagyobb mértékűvé vált. Ennek oka feltehetően a csökkenő átlagos 

molekulatömeg. Hiába bizonyult alapvetően kedvezőnek az akrilsav jelenléte, kis dózisoknál 

a kevesebb számú gyök, ennek köszönhetően pedig kevesebb keresztkötési reakció nem tudta 

ellensúlyozni a CMC makromolekulák számának nagyarányú csökkenését. A dózis 

növelésével azonban egyre könnyebben képes kialakulni a megfelelő mértékű térhálósűrűség, 

ezért a dózis növekedésével csak egyre nagyobb akrilsavmennyiségnél következik be a 

gélesedés romlása. 

 

5.17. ábra Az akrilsav mennyiségének hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) 

CMC/AAc géleknél különböző dózisoknál 
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 Az akrilsav tartalommal a vízfelvétel jelentősen csökkent már kis mennyiségű akrilsav 

alkalmazásánál is, ahol a gélarány ezzel szemben nagymértékben nőtt (5.17.B ábra). A 

monomer mennyiségének további növelésével azonban a csökkenés lelassult, sőt, nagyobb 

akrilsav koncentrációknál javuló duzzadás is megfigyelhető volt. Bár kisebb dózisoknál ez a 

romló gélesedéssel is magyarázható, hasonló, még erőteljesebb tendencia jelentkezett 

nagyobb dózisok alkalmazása mellett is. Az akrilsav a karboximetil-cellulózhoz hasonlóan 

karboxil-csoportokat tartalmaz, amelyek szintén disszociált állapotban vannak jelen semleges 

közegben a duzzadás során. Mivel az akrilsav móltömege kisebb a szubsztituált 

anhidroglükóz egységénél (MAAc = 72 g/mol; MCMC,Ds=0,9 = 234 g/mol), ezért az akrilsav 

arányával a karboxilcsoportok koncentrációja is nő, ezáltal pedig a vízfelvétel is javul. 

 Az akrilsav monomer térhálósodási reakcióban való részvételét a szol eltávolítása után 

felvett IR spektrum is igazolja. A spektroszkópiai méréseknél két különböző CMC/AAc gél 

spektrumát vetettem össze a monomert nem tartalmazóéval (5.18. ábra). A spektrumokban a 

karboximetil-cellulóz különböző csoportjaihoz tartozó elnyelési csúcsok dominálnak 

elsősorban. Akrilsavat tartalmazó rendszerekben azonban egy kisebb abszorpciós csúcs 

jelenik meg 1730 cm
-1

-nél, amely a -COOH csoportokhoz köthető, mivel az akrilsavat a 

CMC-vel ellentétben nem sója formájában adtam a rendszerhez. Ennek köszönhetően mindkét 

komponens jelenléte egyértelműen kimutatható a hasonló kémiai szerkezet ellenére. Az 

akrilsavhoz köthető csúcs már 10% monomer jelenlétében is egyértelműen megjelent, 

azonban a mennyiségének 30%-ra emelése csak kis változással járt az intenzitásban. 

 

5.18. ábra Különböző összetételű CMC/AAc gélek FTIR spektruma (20 m/m% oldat, 20 kGy, 

48 h vizes duzzasztás után liofilizálva) 
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5.3.4. Összefoglalás 

Az eredmények összeségében rámutatnak arra, hogy az akrilsav már kis mennyiségben 

is (10%) nagyon hatékonyan képes javítani a karboximetil-cellulóz rendszerek gélesedését. 

A monomer nagy reaktivitásának köszönhetően a MBA térhálósítóhoz hasonlóan elsősorban 

kis oldatkoncentráció és dózis mellett képezhetők jól gélesedő, nagy vízfelvételű 

szuperabszorbensek. Az akrilsavat 10% koncentrációig érdemes alkalmazni, nagyobb 

mennyiségben hatékonysága csökken. 10% akrilsav jelenlétében 7,5 m/m% és 5 kGy mellett 

érhetők el az optimális jellemzők, ahol 40% gélaránnyal 700 gvíz/ggél vízfelvétel párosul. A 

dózis vagy koncentráció kismértékű növelésével (20 kGy vagy 10 m/m%) a gélarány 50-55%-

ra javítható, de már 5% javulás is 200 gvíz/ggél csökkenést idéz elő a duzzadásban. Bár az 

akrilsavat a térhálósítóval szemben nagyobb mennyiségben kell alkalmazni, lényegesen jobb 

(akár kétszeres) vízfelvétel érhető el hasonló előállítási körülmények és gélarány mellett. 

5.4. Hidroxietil-cellulóz/akrilsav gélek 

 Az akrilsav hatásával egy választott nem-ionos származék, a hidroxietil-cellulóz 

esetében is foglalkoztam. A HEC/akrilsav rendszereket a CMC-t tartalmazó rendszerekhez 

hasonlóan vizsgáltam, azonban három különböző molekulatömegű hidroxietil-cellulóz 

(HEC
90

, HEC
720 

és HEC
1300

) alkalmazásával a molekulatömeg hatását is tanulmányoztam az 

előállítási körülmények függvényében. 

5.4.1. Az összetétel 

 A tulajdonságok összetételfüggését 20 és 5 kGy dózisnál vizsgáltam, alapul véve a 

CMC/AAc rendszerekkel végzett kísérletek eredményét, ahol ez utóbbi dózisig tapasztalható 

a legnagyobb javulás a gélesedésben. 

 A három hidroxietil-cellulóz esetében jelentős volt az eltérés a tulajdonságok 

összetételfüggésében (5.19. ábra). A gélarány legnagyobb mértékű változása a HEC
90

/AAc 

rendszereknél volt tapasztalható. Míg 20 kGy dózisnál az akrilsavat nem tartalmazó HEC
90

 

oldat nem gélesedett, addig már 1% akrilsav jelenléte elegendő volt 30%-os gélarány 

eléréséhez. Ez az akrilsav mennyiségével tovább nőtt, bár hatékonysága 5% felett már 

csökkent. A dózis 5 kGy-re csökkentése esetében összetételtől függetlenül nem képződött gél. 

Bár az akrilsav jelenlétében már a kis molekulatömegű származéknál is képes kialakulni a 

térháló, kis dózisnál a viszonylag rövid láncok miatt nagy monomertartalomnál sem alakult ki 

megfelelő gélszerkezet az akrilsav nagy reakcióképessége ellenére. A monomer 
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hatékonyságát az is mutatja, hogy jelentősen nőtt a gélesedési hajlam a nagy mobilitás és 

reaktivitás miatt annak ellenére, hogy a CMC rendszerekkel szemben itt a kémhatás nem 

befolyásolja a térhálósodást. 

 A HEC
720

/AAc gélek tulajdonságai jelentősen eltértek a közel egy nagyságrenddel 

nagyobb molekulatömegnek köszönhetően. Az akrilsav itt is különösen kis koncentrációknál 

javította a gélesedést, azonban a gélarány növekedése jóval kisebb volt, hiszen a tiszta HEC
720

 

is nagymértékű térhálósodásra képes. A gélarány 10% akrilsav koncentrációnál elérte a 80%-

ot, ezt követően azonban a monomer mennyiségének növelése nem befolyásolta az értéket a 

nagy térhálósűrűség miatt. A dózis 5 kGy-re csökkentése esetén kis akrilsav koncentrációknál 

a gélarány csökkent, azonban szélesebb összetétel-tartományban nőtt, így 15% akrilsav felett 

már nem volt mérhető eltérés a két dózis között. 

 A HEC
1300

/AAc rendszereknél a HEC
720

-t tartalmazó oldatokhoz hasonló tendencia 

jelentkezett. A nagyobb molekulatömeg elősegítette a térhálósodást, a maximális gélarány 

már 1% akrilsav adagolásával elérhető volt. A monomer mennyiségének további növelése 

nem vezetett további javuláshoz, szemben a kisebb molekulatömegű polimert tartalmazó 

rendszerekkel. Ez valószínűleg a nagyon nagy (90%) gélarányhoz köthető, mivel a sok 

keresztkötés jelentősen csökkenti a mozgékonyságot. A dózis 5 kGy-re csökkentése rontotta a 

gélesedést, de még ekkor is elérte a 20 kGy dózissal előállított HEC
720

/AAc rendszerekét. 

 

5.19. ábra Az akrilsav mennyiségének hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) 

különböző HEC/AAc géleknél 5 és 20 kGy dózisnál 

 A vízfelvétel esetében a HEC
90

/AAc géleknél jelentkezett a legerőteljesebb 

összetételfüggés (5.19.B ábra). A duzzadásfok kb. 5% akrilsavtartalomig meredeken csökkent 
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(itt jelentkezett a legnagyobb mértékű javulás is a gélesedésben), de ezt követően a vízfelvétel 

nem függött az összetételtől, szemben a tovább növekedő gélaránnyal. Míg kezdetben a 

jelentősen javuló térhálósodás a duzzadás csökkenéséhez vezetett, addig nagyobb monomer 

tartalomnál a térhálósűrűség már csak jóval kisebb mértékben nőtt, aminek kedvezőtlen 

hatását a karboxilcsoportok koncentrációjának növekedése ellensúlyozta. A nagy 

molekulatömegű HEC-t tartalmazó oldatoknál szintén hasonló tendencia volt tapasztalható: a 

kezdeti, jelentős gélarány-javulással járó tartomány után a duzzadásfok már nem változott. 5 

kGy dózis alkalmazásakor a HEC
720

/AAc gélek duzzadásfoka kismértékben javult a nagyobb 

dózissal besugárzott rendszerekhez képest. Nagyobb AAc mennyiségnél azonban a változás – 

a gélarányéhoz hasonlóan – nem volt szignifikáns. HEC
1300

/AAc gélek esetében a két dózis 

között még kisebb volt az eltérés, köszönhetően a kisebb dózisnál is nagyon jó gélesedésnek. 

 Az akrilsav beépülése a térhálóba az IR spektrumokon (5.20. ábra) a CMC/AAc 

gélekhez képest sokkal jobban kivehető: az 1710 cm
-1

-nél jelentkező, COOH-hoz köthető 

abszorpciós csúcsot ez esetben nem zavarja a cellulózszármazék szubsztituensének elnyelése. 

A HEC
720

 és HEC
1300

 rendszerek esetében 5% akrilsav adagolásakor már egyértelmű a 

monomer beépülése a térhálóba, bár a csúcs intenzitása kicsi volt a cellulózszármazék 

csoportjainak elnyeléséhez viszonyítva. HEC
90

/AAc gélek esetében a spektrum 

összetételfüggését is meghatároztam. 1% akrilsav jelenlétében még nem volt egyértelműen 

kimutatható a COOH csoport jelenléte, azonban a koncentráció 10%-ra növelésével már jól 

elkülönülő csúcs jelent meg, amelynek intenzitása tovább nőtt az akrilsav mennyiségével. 

 

5.20. ábra Különböző HEC és HEC/AAc gélek FTIR spektruma (20 m/m% oldat, 20 kGy, 

48 h vizes duzzasztás után liofilizálva, kivéve tiszta HEC
90

) 
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 Összefoglalva elmondható, hogy az összetételnek kisebb molekulatömegű hidroxietil-

cellulóz esetén nagyobb hatása van. A HEC
90

/AAc rendszerek már kis akrilsav jelenlétében 

gélesedtek, szemben a nem gélesedő HEC
90

 oldatokkal, azonban a folyamat kis dózisoknál 

nem játszódott le. A gélek vízfelvétele nagy volt, azonban a gélarány lényegesen elmaradt a 

másik két származékétól. A tulajdonságok összetétel-függése 20 kGy-nél a CMC/AAc 

rendszerek 5 kGy dózisnál mutatott viselkedéséhez hasonló a nagyobb dózis ellenére, 

feltehetően a hidroxietil származék jóval kisebb molekulatömege miatt. Az akrilsav a nagy 

molekulatömegű HEC-t tartalmazó oldatok esetében is jelentősen javította a gélesedést 

(illetve csökkentette a vízfelvételt) már kis mennyiségekben is, de a nagyfokú gélesedés miatt 

széles tartományban az összetétel hatása a tulajdonságokra meglehetősen kicsi volt. 

5.4.2. Az oldatkoncentráció 

 A tulajdonságok oldatkoncentráció-függését először 20 kGy dózison vizsgáltam 5% 

akrilsavat tartalmazó oldatok esetén. A három cellulózszármazéknál a tulajdonságok 

oldatkoncentráció-függése hasonló volt a CMC/AAc rendszerekéhez: míg híg oldatoknál a 

gélesedés jelentősen nőtt, addig egyre töményebb oldatok alkalmazásával a térhálósodás 

mértéke csökkenni kezdett. 5% akrilsav jelenléte jelentősen javította a folyamatot mindhárom 

származéknál a tiszta cellulózszármazék oldatok viselkedéséhez képest (5.21. ábra). Míg 

HEC
90

/AAc rendszerek esetén már 4 m/m% koncentrációnál képződött gél, addig az 

akrilsavat nem tartalmazó oldatok egyáltalán nem gélesedtek. A maximális gélarány kb. 7,5-

10 m/m% oldatkoncentrációnál jelentkezett, majd a víztartalommal párhuzamosan csökkent. 

A vízfelvétel az oldatkoncentrációval csökkent, bár nagy oldatkoncentrációk esetén már csak 

kis csökkenés jelentkezett, köszönhetően a meredeken csökkenő gélaránynak. 

 A molekulatömeg növelésével a gélesedés nagymértékben javult, mivel a nagyobb 

molekulaméret nagyobb térhálósűrűséget tett lehetővé. HEC
720

/AAc rendszerek esetében az 

akrilsav adagolása a teljes koncentráció-tartományban javította a térhálósodást a tiszta HEC
720

 

oldatokhoz képest, emellett jóval kisebb, már 2-2,5 m/m% is elegendő volt a rendszer 

nagymértékű gélesedéséhez. A különbség nagy oldatkoncentrációknál kisebb volt a nagyobb 

molekulatömeg okozta viszkozitásnövekedés következtében. Szintén jelentős, hogy a 

maximális gélarány jóval szélesebb oldatkoncentráció-tartományban jelentkezett. A nagyobb 

molekulatömeg következtében ekkor a víz radiolízise során képződő köztitermékek 

koncentrációjának csökkenése a növekvő polimer tartalommal kevésbé hátráltatta a 

folyamatot. Nagy oldatkoncentrációk esetében azonban a gélesedés romlása a HEC
90

/AAc 
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rendszerekhez hasonlóan jelentős volt. HEC
1300

/AAc esetében a gélarány kismértékben 

tovább javult a nagyobb molekulatömeg miatt, egyedül nagyon híg oldatoknál volt lényeges 

növekedés; a két származéknál a koncentrációfüggés más szempontból megegyezett. A 

vízfelvétel szintén közel azonos volt a két rendszernél, jelentősen elmaradva a kevésbé 

térhálósodó HEC
90

/AAc gélekéhez képest. Kis oldatkoncentráció esetén az utóbbival 

megegyező duzzadásfok is elérhető volt, azonban ekkor a gélarány sem mutatott jelentős 

eltérést. Összességében azonban az akrilsav adagolása elősegíti a gélesedést, így kisebb 

oldatkoncentrációk alkalmazása elegendő a gélképzés során nem polielektrolit rendszerek 

esetében is – ez a hatás különösen jelentős kisebb molekulatömeg esetén. 

 

5.21. ábra Az oldatkoncentráció hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző 

HEC/AAc géleknél 20 kGy dózisnál 

 A tulajdonságok oldatkoncentráció-függése a dózis 5 kGy-re csökkentésekor a három 

származék esetében eltérően változott (5.22. ábra). A HEC
90

/AAc rendszerek a HEC
90

 

oldatokhoz hasonlóan semmilyen koncentrációnál nem gélesedtek megfelelő mértékben. 

HEC
720

/AAc gélek esetében a maximális gélarány jóval szűkebb koncentrációtartományban 

jelentkezett a 20 kGy-nél végzett kísérletekhez képest. Az oldatkoncentráció növelése vagy 

csökkentése esetén a gélarány sokkal gyorsabb romlást mutatott – ez nagyobb kritikus 

gélesedési koncentrációhoz, illetve növekvő vízfelvételhez is vezetett. Akrilsavat nem 

tartalmazó rendszerekkel összevetve ezekben a tartományokban a gélesedés javulása is jóval 

kisebb mértékű volt. Ki kell azonban emelni, hogy a maximális gélarány közel azonos volt a 

20 kGy-nél elérhető értékkel. HEC
1300

/AAc géleknél szintén hasonlóan változott az 

oldatkoncentráció-függés. Különösen szembetűnő a gélarány drasztikus romlása tömény 

oldatoknál, ahol a tulajdonságok közel megegyeznek a tiszta HEC
1300

 gélekével. Ez rámutat a 
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megfelelően nagy dózis jelentőségére a HEC/AAc rendszerekben. Lényeges szempont 

emellett, hogy a nagyobb molekulatömegű származékok esetében a maximális gélarány közel 

azonos volt a két vizsgált dózison. Ebből következően az oldatkoncentráció helyes 

megválasztásával lehetséges kisebb dózisok alkalmazása a térhálósodás romlása nélkül is. 

 

5.22. ábra Az oldatkoncentráció hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző 

HEC/AAc géleknél 5 kGy dózisnál 

5.4.3. A dózis 

Az akrilsav tartalom és az oldatkoncentráció hatásának meghatározásánál is 

szembetűnő volt a dózis megválasztásának jelentősége, ezért ezzel behatóbban foglalkoztam. 

A 20 m/m% koncentrációjú HEC
90

/AAc rendszereknél legalább 10 kGy dózis volt szükséges 

a megfelelő gélesedéshez, de a dózis növelésével 15 kGy-ig a gélarány növelhető volt; 

nagyobb dózisoknál a degradáció miatt enyhe csökkenés jelentkezett a gélarányban (5.23. 

ábra). Az 5% akrilsav hatása különösen annak fényében jelentős, hogy monomermentes 

oldatok egyáltalán nem térhálósodtak az alkalmazott dózistartományban. A monomer 

hatékonysága szintén jól megfigyelhető a HEC
720

/AAc és HEC
1300

/AAc rendszereknél. A 

gélarány a teljes dózistartományban javult, emellett már kis dózisok (1-2 kGy) esetén is a 

tiszta származékoknál maximálisan elérhetőnél is nagyobb volt az értéke. A dózis növelésével 

a gélesedés mértéke tovább nőtt, egészen 15-20 kGy-ig, majd ezt követően enyhe csökkenés 

jelentkezett itt is. A tendencia megváltozása különösen a tiszta rendszerekkel összevetve 

szembetűnő. A kis dózisoknál nagy javulás a monomer reaktivitásához köthető, amely kis 

mennyiségben is jelentősen segíti a keresztkötést. Emellett azonban a maximális gélesedéshez 

szükséges dózis is nőtt, mivel az AAc tartalom miatt a degradációs folyamatok később 

kerülnek előtérbe. Ekkor azonban a javulás már kismértékű volt, különösen a HEC
1300

/AAc 
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rendszereknél, így a kis dózisok alkalmazása a kedvező. A vízfelvétel esetében a dózisfüggés 

egyedül a HEC
90

/AAc rendszereknél jelentkezett, a másik két származéknál változása 

minimális volt – ez valószínűleg betudható a már nagyon kis dózisoknál is nagy gélaránynak. 

 

5.23. ábra A dózis hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző HEC/AAc 

géleknél 

5.4.4. A lúgos kezelés 

Az akrilsav monomer semlegesítése gyakran alkalmazott módszer a poliakrilát gélek 

előállításakor azok vízfelvételének javítása céljából: a semlegesítés során képződő disszociált 

nátrium-karboxilát csoportok között fellépő elektrosztatikus taszítás elősegíti a gél duzzadását. 

Mivel a karboxilcsoportok jelenlétében a pH növelése negatívan befolyásolja a térhálósodást, 

ezért a gélképzés után alkalmaztam lúgos utókezelést. A HEC/AAc gélek egyensúlyi 

duzzadásfoka meredeken nőtt már nagyon rövid kezelési időknél, a maximális vízfelvételt fél 

perc kezelés után érve el (5.24.A ábra). A kezelés idejének növelése 15-20 percig nem 

befolyásolta a duzzadásfokot, míg hosszabb idők esetében a vízfelvétel folyamatos 

csökkenése jelentkezett. Az utókezeléssel elérhető javulás nagymértékű volt, a felvett víz 

mennyisége közel háromszorosára nőtt már 5% akrilsavat tartalmazó HEC/AAc géleknél is. 

Ki kell azonban emelni, hogy a lúg a cellulózszármazék komponensre is hatással volt. Bár az 

alkalmazott töménységű nátrium-hidroxid szobahőmérsékleten rövid idő alatt csak kismértékű 

degradációt (lánctördelődést) idéz elő 278, a gélszerkezetben jelenlévő másodlagos kötések 

(elsősorban hidrogén-kötések) azonban részbeen felhasadnak, így a gél expanziója kevésbé 

gátolt. A kezelés során később jelentkező csökkenő tendencia feltehetően a gélben a Na
+
 

ionok koncentrációjának növekedéséhez köthető. A lúg behatolása kezdetben a semlegesítés 

és a másodlagos kötések megbontása révén kedvezett a vízfelvételnek, de a növekedő 
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ionkoncentráció a karboxilcsoportok árnyékolásához, ezáltal pedig a duzzadásfok romlásához 

vezet. A lúg és a HEC kölcsönhatásának jelentőségét igazolja, hogy szobahőmérsékletű 

helyett forró lúgos fürdővel végzett kísérletekben a vízfelvétel a kezelési idővel végig nőtt. A 

forró lúg jóval erősebben károsítja a gélszerkezetet, ez azonban a gélesedett rész csökkenését 

is eredményezte a degradáció miatt, ezért alkalmazása kerülendő. 

A kezelés hatékonyságát jelentősen befolyásolta a cellulózszármazék és az akrilsav 

komponensek aránya is (5.24.B ábra). Míg a nem kezelt gélek esetében, adott előállítási 

körülmények között az akrilsav mennyisége csak kismértékben befolyásolta a vízfelvételt, 

addig a lúgos fürdőbe helyezett gélek esetén a duzzadásfok meredeken nőtt az akrilsav 

arányával. Ennek oka egyrészt az karboxilcsoportok koncentrációjának növekedése, illetve a 

nem-polielektrolit HEC komponens arányának csökkenése, így a HEC egyre kevésbé 

akadályozta a töltött csoportok kölcsönhatását. Kismértékű javulás tiszta HEC géleknél is 

megfigyelhető volt a hidrogén-kötések felbomlása miatt, azonban itt a változás a HEC/AAc 

rendszerekhez képest jóval kisebb. Már 1% AAc jelenlétében is jelentősen nőtt a vízfelvétel, 

ami tovább javult az AAc tartalom növelésével. Ez rámutat arra, hogy a lúgos kezelés nagyon 

kis akrilsav koncentrációnál is igen kedvező. A kezelés idejének hatása a 0,25-30 perces 

tartományban a korábbiakhoz hasonlóan kicsi volt, számottevő eltérés csak nagy AAc 

tartalomnál jelentkezett. Ebből következően, a gél kémiai összetételétől függetlenül, rövid 

kezelési idők elegendőek a vízfelvétel javításához. 

 

5.24. ábra A kezelési idő (A) és a gél kémiai összetételének (B) hatása a vízfelvételre 

különböző HEC/AAc géleknél szobahőmérsékletű lúgos  (1 mol/dm
3
 NaOH) kezeléskor 
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5.4.5. Összefoglalás 

Az eredmények igazolják, hogy kevés akrilsav adagolásával a hidroxietilcellulóz 

rendszerek esetén is jelentősen javíthatók a géljellemzők. A CMC/AAc rendszerekkel 

szemben itt molekulatömegtől függően már 2-5% AAc tartalom is elegendő a nagy 

hatékonysághoz. A nagy molekulatömeg miatt a HEC
1300

 alapú rendszerek gélesedtek a 

legenyhébb körülmények között, 5% akrilsav jelenlétében már 2-2,5 m/m% koncentráció és 5 

kGy dózis esetén is jó tulajdonságokat értem el. Bár a vízfelvétel (150-300 gvíz/ggél) elmaradt 

a CMC/AAc rendszerekétől, a kopolimer rendszerek kezelése 1 mol/dm
3
 NaOH oldattal 

könnyen kivitelezhető módszernek bizonyult a gélek vízfelvételének javítására. Rövid, 15 

másodperces szobahőmérsékletű kezelés elegendő volt az optimális hatás eléréséhez, illetve a 

vízfelvétel közel háromszorosára nőtt már 5% akrilsavat tartalmazó rendszereknél, ami tovább 

javult az akrilsav mennyiségének növelésével. 

5.5. Karboximetil-cellulóz/keményítő alapú gélek 

 A géltulajdonságok módosítására a térhálósítók és szintetikus polimerek helyett más 

természetes polimerek adagolása környezetbarát és olcsó alternatívát kínál. A kísérleteket 

karboximetil-cellulóz rendszerekkel végeztem nagy vízfelvevő képességük miatt, a 

cellulózszármazék tartalmat részlegesen keményítőre cseréltem. Először a keményítő tartalom 

hatását határoztam meg különböző dózisokon, majd ezt követően három összetétellel 

vizsgáltam a keményítő hatását a tulajdonságok oldatkoncentráció- és dózisfüggésére. 

5.5.1. Az összetétel 

 A karboximetil-cellulóz és a keményítő arányának hatását a géltulajdonságokra három 

dózison (10, 20 és 40 kGy) tanulmányoztam. A gélarány változása a keményítő arányának 

függvényében eltérő volt az egyes dózisoknál (5.25.A ábra). 10 kGy dózisnál a gélarány 

növekedése 5% keményítő tartalomig volt jelentős, ezt követően nem tapasztaltam változást 

széles összetételtartományban. 50% keményítő tartalom felett azonban a gélesedés jelentősen 

romlott, 60% felett pedig nem gélesedett megfelelően a rendszer. 20 és 40 kGy esetén a 

kezdeti növekedés jóval kisebb mértékű volt, azonban a gélesedés javulása 40-50 %-ig volt 

megfigyelhető. Bár a kisebb dózisnák tapasztaltaktól eltérően 60%-nál nem jelentkezett a 

tulajdonság romlása, a keményítő arányának 70%-ra emelésével itt sem volt mérhető 

számottevő gélesedés. A térhálósodás javulása több tényezőhöz köthető. A keményítő, 

szemben a karboximetil-cellulózzal nem tartalmaz karboxil csoportokat, így elektrosztatikus 

taszítás nem akadályozza a térhálósodási folyamatot. A CMC-vel szemben a keményítő 
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szemcsék formájában van jelen az oldatban, így a szemcse felületén kialakuló szabadgyökök 

képesek reakcióba lépni a karboximetil-cellulóz láncaival. A nagyenergiájú sugárzás hatással 

van a keményítő szerkezetére is, ami például a kristályosság és a polimerizációs fok 

csökkenéséhez vezet (ld. 2.5.2.2. fejezet). Fontos tényező még az oldat viszkozitása, amely a 

keményítő arányának növelésével csökken, így a CMC láncok mobilitása megnő. Túl nagy 

keményítőtartalom esetében azonban a mobilis CMC láncok csökkenő koncentrációja miatt 

nem tud megfelelő térháló kialakulni, ami a gélesedés romlását eredményezi. 

 A CMC/keményítő gélek esetében kis keményítőtartalomnál a duzzadásfok 

kismértékű növekedését figyeltem meg (5.25.B ábra). A keményítő mennyiségének további 

növelésével nem jelentkezett szignifikáns változás a duzzadásfokban egyik dózison sem. Az 

enyhe növekedés feltehetően a csökkenő CMC koncentrációhoz köthető, amely lazább térháló 

kialakulását eredményezte. Ezzel szemben hat a karboxilcsoportok közti taszítás csökkenése a 

növekvő keményítő tartalom miatt, illetve a csak kismértékben duzzadó keményítőszemcsék 

arányának növekedése – ehhez köthető a vízfelvétel további növekedésének hiánya. 

 

5.25. ábra Az összetétel hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) CMC/keményítő 

rendszerekben különböző dózisoknál 

 A keményítő jelenléte az elektronmikroszkópos felvételeken is megfigyelhető volt 

(5.26. ábra). A gélszerkezet a CMC/keményítő géleknél a tiszta CMC alapúakhoz hasonlóan 

erősen pórusos volt. A CMC/keményítő géleknél a keményítő mennyiségével a pórusméret 

nőtt, mivel a mátrixot kialakító CMC molekulák számának csökkenése kevésbé keresztkötött 

szerkezethez vezetett. A SEM felvételeken megfigyelhetők a CMC mátrixba részben vagy 

teljesen beágyazott keményítő szemcsék. A gélen belül az eloszlásuk viszonylag homogén, 
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ami a megfelelő keverést igazolja. A szemcsék felületén nem tapasztalható változás, de 1000-

2500-szoros nagyításnál megfigyelhető a szemcsék egy részének széttördelődése a sugárzás 

hatására. Ez egyezést mutat az irodalommal: a sugárzás hatására száraz keményítő esetében 

elsősorban a szemcsék belsejében történnek változások 279, azonban nedvesség jelenlétében 

már kis dózisoknál fragmentálódnak a szemcsék 280. Mivel a mintákat nagy víztartalom 

mellett sugároztam be, a víz radiolízise során képződő reaktív intermedierek is elősegíthették 

a szemcsék degradációját, ami a vártnál nagyobb mértékű töredezést eredményezett. 

 

5.26. ábra SEM felvételek 0 (A), 30 (B) és 50% (C-F) keményítőt tartalmazó 

CMC/keményítő gélek (20m/m%, 20 kGy) keresztmetszetéről (x35-x2500 nagyítás) 

 Összehasonlítottam a különböző mennyiségű keményítőt tartalmazó CMC/keményítő 

gélek infravörös spektrumait (5.27. ábra). A tiszta CMC gélek esetében a COO
-
 csoport 

1580 és 1411 cm
-1

-nél, az éter kötés 1150-1000 cm
-1

 között, illetve a C=O és OH csoportok 

rezgéséhez rendelhető csúcsok 1320 és 1265 cm
-1

-nél jelennek meg 281. A keményítőpor 

esetén a felvett spektrumnál ehhez képest jelentős eltérések voltak. 1150 és 100 cm
-1

 között itt 

is megjelennek az éterkötéshez köthető csúcsok, azonban egyetlen intenzív csúcs jelentkezik a 

legnagyobb elnyelésnél 995 cm
-1

-nél, szemben a CMC-nél mért kettős csúccsal (1050 és 1016 

cm
-1

). Emellett 1078 és 1148 cm
-1

-nél a CMC-hez képest jóval élesebben megjelennek a 

további éterhez köthető csúcsok. Nagyobb hullámszámnál, 1700-1600 cm
-1

 környékén 

jelentkezik egy sáv, amely a keményítő kristályszerkezetében megkötött vízhez rendelhető 

282. 
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 CMC/keményítő gélek esetében a CMC-hez köthető jellegzetes csúcsok intenzitása 

kisebb. Az éterkötéshez tartozó sávban emellett a keményítő 995 cm
-1

-es csúcsa is egyre 

élesebben megjelenik a keményítő arányának növelésével. Ez igazolja a keményítő 

megkötődését a gélszerkezetben. Meg kell azonban említeni, hogy a csúcsok intenzitása az 

összetétel változásával a vártnál kisebb mértékben változott. Ez feltehetően ahhoz köthető, 

hogy egyrészt a keményítő egy része mélyen beágyazódott a mátrixba, másrészt pedig a 

felületen levő szemcsék egy része nem alakított ki megfelelő kölcsönhatást a CMC láncokkal, 

így a szol eltávolítása során kimosódott. 

 

5.27. ábra Különböző összetételű CMC/keményítő gélek FTIR spektrumai (20 m/m%, 20 

kGy) 

5.5.2. A dózis 

 A tulajdonságok dózisfüggésének tanulmányozásánál két eltérő arányú keményítőt 

tartalmazó CMC/keményítő gélt vetettem össze a CMC gélekkel (5.28. ábra). Míg a CMC 

géleknél a gélesedéshez szükséges kritikus dózis 8 kGy volt, amely felett kb. 40 kGy-ig a 

gélarány növekedését mértem, addig 30% keményítőt tartalmazó oldatok esetében már 5 kGy-

nél képződött megfelelő stabilitású gél, azonban jó gélarány csak 8-10 kGy-nél jelentkezett. 

A CMC gélekhez képest a gélarány a teljes dózistartományban nagyobb volt. Főként kis 

dózisoknál volt jelentős a különbség, de nagy dózisoknál is kb. 10%-os javulást mértem. 50% 

keményítő tartalomnál a dózisfüggés tendenciája megváltozott. Kis dózisoknál a 30%-os 
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gélhez hasonló gélarányt mértem, illetve 15-30 kGy tartományban kismértékben még 

kedvezőbb volt a gélesedés. Ezzel szemben a dózis további növelésével a gélarány meredek 

csökkenése jelentkezett a lazább CMC mátrix nagyobb sugárérzékenységének köszönhetően. 

 A vízfelvétel a dózissal csökkent mindegyik gél esetén a térhálósűrűség növekedése 

miatt. CMC gélek esetében a 30 kGy-ig meredek csökkenést nagyobb dózisoknál jóval kisebb 

változás követte. 30% keményítőt tartalmazó géleknél a vízfelvétel csökkenése kisebb 

mértékű volt. Meg kell azonban említeni, hogy 70 kGy felett a duzzadásfok kismértékben 

csökkent, míg a CMC gél ekkor már nem mutatott változást. 50% keményítőt tartalmazó 

géleknél a vízfelvétel kisebb dózisoknál megegyezett a 30%-os mintáéval, míg 25 kGy felett 

csak minimális csökkenés volt mérhető. Ez a degradációs folyamatok előtérbe kerüléséhez 

köthető, amit a csökkenő gélarány is igazol. 

 

5.28. ábra A dózis hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző összetételű 

CMC/keményítő rendszerekben 

5.5.3. Az oldatkoncentráció 

 Az összetétel oldatkoncentráció-függésre gyakorolt hatását 10 és 20 kGy dózison is 

tanulmányoztam. 20 kGy dózisnál a CMC gélek gélaránya a 15-30 m/m%-os tartományban 

vette fel a maximális értéket, míg hígabb és töményebb oldatoknál a nagy lánctávolság, illetve 

a kis láncmobilitás miatt csökkent a gélesedési hajlam (5.29.A ábra). 30 % CMC keményítőre 

cserélésével a gélarány javult a teljes oldatkoncentráció-tartományban. 10 m/m%-nál a 

növekedés még csak kismértékű volt, azonban 15 m/m%-nál már kimagasló javulást mértem. 

A koncentráció további növelésével a gélesedés enyhe romlását tapasztaltam, míg 35 m/m% 

felett a gélarány már meredeken csökkent. A keményítő arányának 50%-ra emelésével a 
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gélesedéshez szükséges kritikus oldatkoncentráció 15 m/m%-ra nőtt, ahol még a CMC 

géleknél is kisebb gélarány volt megfigyelhető. A koncentrációval azonban a gélesedés 

meredeken javult, 20 m/m% felett a 30% keményítőt tartalmazó géleknél is jobb gélarányt 

mértem. Nagyon tömény oldatoknál itt is jelentkezett a gélesedés romlása. A CMC/keményítő 

géleknél a kis koncentrációknál tapasztalt gyenge gélesedés a kisebb CMC koncentrációhoz 

köthető, ahol a nagy lánctávolság miatt így nem tud megfelelően stabilis térháló kialakulni. 

 A vízfelvétel mindhárom összetételnél monoton csökkenést mutatott az 

oldatkoncentrációval a sűrűbb térháló miatt (5.29.B ábra). Keményítő jelenlétében a 

vízfelvétel kis növekedése volt mérhető 30 m/m%-ig, amely felett a duzzadási tulajdonságok 

a tiszta CMC gélekével közel azonosak voltak. A 30% és 50% keményítőt tartalmazó gél 

viselkedése között csak a 20-30 m/m% tartományban volt mérhető kis eltérés. 

 A dózis 10 kGy-re csökkentésével a CMC oldatok gélesedése jóval kisebb mértékű 

volt, stabil gél csak 15 m/m% felett jött létre, a gélarány pedig a 15 %-ot sem érte el a teljes 

koncentrációtartományban. 30% keményítő aránynál 20 m/m% alatt nem képződött gél, 

azonban felette már kimagaslóan jó, a 20 kGy-en előállított CMC gélekénél is nagyobb 

gélarány volt elérhető, bár elmaradt az ugyanekkora dózissal előállított keverékekétől. A 

keményítő arányának növelésekor további javulás volt mérhető. A vízfelvétel a dózis 

csökkenésével javult mindhárom összetétel esetén. A CMC/keményítő gélek duzzadása 

azonban elmaradt a CMC gélekétől a legkisebb oldatkoncentráció kivételével. Ez feltehetően 

a CMC kismértékű gélesedéséhez köthető, ami nagyon laza térhálót eredményezett, ez pedig 

nagy vízfelvétellel, de nagyon kis gélaránnyal járt. Ez utóbbi tényezőnek köszönhetően a 

CMC/keményítő gélek alkalmazása előnyösebb a tiszta CMC gélekhez képest, köszönhetően 

a nagy vízfelvételnek megfelelő gélarány mellett. 

 A karboximetilcellulóz egy részének keményítőre cserélése tehát jó módszernek 

bizonyult a CMC rendszerek tulajdonságainak javítására, miközben nem volt szükség toxikus 

monomerek és térhálósítók adagolására, környezetbarát és költséghatékony alternatívát 

kínálva velük szemben. A keményítő beépítésének hátránya azonban, hogy csak kis 

mennyiségben alkalmazható, illetve az akrilsavhoz képest kisebb mértékű javulás érhető el. 
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5.29. ábra Az oldatkoncentráció hatása a gélarányra (A) és a duzzadásfokra (B) különböző 

összetételű CMC/keményítő rendszerekben 10 és 20 kGy dózisnál 

5.5.4. Összefoglalás 

A karboximetil-cellulóz egy részének keményítőre cserélésével az olcsóbb 

komponensnek köszönhetően a szuperabszorbens költségei úgy csökkenthetők, hogy közben a 

felhasználás szempontjából fontos tulajdonságok is javulnak. Nagy keményítőtartalom 

kedvezőtlenül befolyásolta a gélesedést, a legjobb jellemzőket a 30% keményítőt tartalmazó 

rendszerekkel értem el. 15 m/m% oldatkoncentráció és 20 kGy dózis esetén 55-60%-os 

gélarány és 350 gvíz/ggél vízfelvétel biztosítható, ami nemcsak a CMC géleknél, de a hasonló 

gélarányú CMC/AAc rendszereknél is kedvezőbb. A keményítő hátránya az akrilsavval 

szemben, hogy nagyobb dózist és töményebb oldatot igényel az optimális géljellemzők 

elérésére, illetve a kisebb gélarányú CMC/AAc gélekkel összevethetve a vízfelvétel is 

jelentősen elmarad (utóbbiaknál 40% gélarány mellett 700 gvíz/ggél is elérhető), mivel az jóval 

kisebb tartományban változtatható jó gélesedés mellett. Előnye azonban, hogy ilyen 

rendszerekkel a toxikus monomerek alkalmazása elkerülhető, miközben a tulajdonságok 

minden téren kedvezőbbek a tiszta CMC gélekhez képest.  
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5.6. Duzzadás – kinetika és a duzzasztó oldat összetételének hatása 

 Az alkalmazás szempontjából a szuperabszorbens hidrogélek vízfelvételének 

jelentősége miatt a duzzadási jellemzők ismerete kulcsfontosságú. A duzzadási vizsgálatok 

során egyrészt a duzzadáskinetikát, másrészt a duzzasztó oldat tulajdonságainak (ionerősség, 

alkalmazott só, pH) vízfelvételre gyakorolt hatását vizsgáltam. A különböző felhasználási 

körülmények modellezésére a méréseket különböző tesztoldatokban is elvégeztem. Végül 

pedig különböző, kereskedelmi forgalomban kapható szuperabszorbensek duzzadási 

jellemzőit vetettem össze a kísérletek során előállított gélekével. 

5.6.1. Duzzadáskinetika 

 A vízfelvétel sebességének változása hasonló volt az egyes származékoknál (5.30.A 

ábra). A duzzadásfok növekedése az első 5-6 órában volt a leggyorsabb, majd a vízfelvétel 

folyamatosan, az egyensúly felé közeledve lassult. CMC és HEC gélek esetében 24 óra után 

már egyensúlyhoz közeli értéket mértünk, hosszabb időknél a vízfelvétel minimálisan 

változott. A HPC és MC gélek esetében még 24 óra után is megfigyelhető a vízfelvétel 

kismértékű növekedése. Ennek oka a víz diffúziójának kisebb sebessége a kémiai szerkezet 

(hidrofób metilcsoportok jelenléte) és a nagyobb molekulatömegű kiindulási polimer miatt. 

 

5.30. ábra A duzzadásfok időfüggése különböző cellulószármazék (A) és MBA térhálósítót 

tartalmazó CMC (B) géleknél 

 Különböző mennyiségű térhálósítót tartalmazó, ezáltal eltérő egyensúlyi duzzadásfokú 

CMC gélek esetében a hasonló tendencia mellett eltérések is megfigyelhetők (5.30.B ábra). 

Az MBA koncentráció növekedésével a gélek vízfelvétele már rövidebb duzzadási idő után 

lelassult, illetve az egyensúlyhoz közeli értéket is jóval rövidebb időknél észleltem. 



 
 

83 
 

 A gélek duzzadáskinetikájának leírására a nem Fick-i modellek közül a Schott-féle 

másodrendű kinetikai modell 12 bizonyult alkalmasnak (5.31.A ábra). A modell jól leírta 

a gélek viselkedését mind a négy cellulózszármazék esetében; a modell kinetikai paramétereit 

az egyes minták esetében az 5.1. táblázat foglalja össze. A CMC és a HEC esetében a 

számított, végtelen duzzadási időhöz tartozó egyensúlyi duzzadási fok (Q) jól közelítette a 

48 óránál mért értékeketet. A HPC és MC esetében a modell már nagyobb eltérést adott a 

víznek a hidrofób szubsztituensek okozta jóval lassabb diffúziója miatt. 

 

5.31. ábra A duzzadáskinetika leírása a másodrendű kinetikai modellel (A) és a 

hatványtörvénnyel (B) különböző cellulózszármazék gélek esetében 

5.1. táblázat A másodfokú kinetikai modell egyenleteire illeszett paraméterek az egyes 

cellulózszármazék géleknél 

Származék 
Q48h 

Másodrendű kinetika 

20 m/m%, 20 kGy k Q R
2
 

 (gvíz/ggél) (gvíz/ggél min
-1

) (gvíz/ggél)  

CMC 206,0 1,413 220,8 0,9997 

HEC
250

 112,9 0,371 132,1 0,9996 

HPC 22,1 0,029 29,6 0,9981 

MC 25,8 0,038 35,2 0,9984 

 

 A duzzadás során a víz diffúziójával a Fick-i diffúziós modell szintén jó egyezést 

mutatott, kis relatív duzzadásfoknál (Q < 0,4 Q∞) a mérési adatokra jól illeszkedett a modell 
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(5.31.B ábra). A számított n paraméter 0,85-0,93 közötti érték volt a származéktól függően 

(5.2. táblázat), vagyis a víz diffúziója anomális. Az n = 1-hez (nulladrendű folyamathoz) 

relatíve közel eső értékek azonban emellett arra utalnak, hogy a polimerláncok relaxációja 

lassabb folyamat, mint a vízmolekulák diffúziója. A folyamat így inkább relaxációkontrollált, 

de a sebességek még nem térnek el jelentősen egymástól, így nem tekinthető nulladrendűnek. 

5.2. táblázat A hatványtörvény által illesztett egyenletek paraméterei az egyes 

cellulózszármazék géleknél 

Származék 
Q48h 

Fick-i modell (Q  0,4 Q) 

20 m/m%, 20 kGy 0,4 Q48h ln(k) n R
2
 

 (gvíz/ggél) (gvíz/ggél)    

CMC 206,0 82,4 -4,74 0,855 0,9971 

HEC
250

 112,9 45,2 -5,54 0,887 0,9978 

HPC 22,1 8,8 -6,46 0,934 0,9986 

MC 25,8 10,3 -6,25 0,908 0,9975 

5.6.2. Az ionerősség 

 Az oldat ionerősségének hatását a vízfelvételre különböző koncentrációjú NaCl 

oldatokkal határoztam meg. A származékok közül a CMC rendszerek bizonyultak 

érzékenynek a duzzasztószer ionerősségének változására (5.32.A ábra). Ez esetben a 

sókoncentráció növelése kisebb duzzadásfokhoz vezetett; különösen kis sótartalomnál 

jelentkezett meredek csökkenés. A változást oka a CMC gélben levő töltések duzzadásra 

gyakorolt kedvező hatásának háttérbe szorulása. Egyrészt desztillált víz esetében a gélben 

levő ionok hatására az ionkoncentráció-különbség a víz gélbe való diffúzióját segíti elő, 

azonban a közeg sótartalmának növekedésével ez a hatás gyengül 283. Másik jelentős 

tényező, hogy a duzzadás során a közegből az ionok a térhálóba diffundálnak. Nagy 

sókoncentráció esetében ekkor a gélben levő ionkoncentráció is jelentősen nő, ez pedig a 

karboxilcsoportok árnyékoláshoz vezet, így az elektrosztatikus taszítás már nem növeli a 

térháló expanzióját.  

 A karboximetil-cellulózzal szemben a többi származéknál nem jelentkezett változás a 

vízfelvételben még 0,2 mol/dm
3
 NaCl oldatban sem. Ennek oka, hogy a többi származék nem 

tartalmaz töltött csoportot, így az ionok jelenléte nem befolyásolja a polimer–polimer 

kölcsönhatást. Bár a nagyobb külső ionkoncentráció nem kedvezne a duzzadásnak a Donnan-

hatás okán, 24 óra elteltével a koncentráció a gélben és a környezetben már kiegyenlítődik.  
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 Fontos megjegyezni, hogy az ionerősségre való érzékenység nem kizárólag a 

származék típusától függött. Különböző egyensúlyi duzzadási fokú CMC gélek esetében, ahol 

az egyensúlyi vízfelvételt a térhálósító koncentrációjával változtattam, az ionerősséggel 

szemben mutatott érzékenység változását figyeltem meg (5.32.B ábra). A kisebb duzzadási 

fokkal rendelkező gélek esetében a vízfelvétel csökkenése viszonylagosan kisebb volt. 0,1 

mol/dm
3
 NaCl oldatban, a desztillált vízben 196 gvíz/ggél vízfelvételű CMC gél duzzadásfoka 

83%-kal csökkent, míg egy 27 gvíz/ggél duzzadási fokú gél esetében csak 37%-kal kisebb 

vízfelvételt mértem. Az érzékenység kis (15-20 gvíz/ggél) vízfelvételű mintáknál is 

egyértelműen jelen volt, ezért a HPC és MC gélek esetében az ionerősségtől független 

vízfelvétel valóban a nem-polielektrolit jelleghez, nem pedig a viszonylag kis duzzadásfokhoz 

köthető. Ezt az is igazolja, hogy híg oldatból készített, nagy duzzadásfokú HEC gélek esetén 

sem romlott a vízfelvétel só jelenlétében (5.32.A ábra). 

 

5.32. ábra A sókoncentráció hatása a duzzadásfokra különböző cellulózszármazék (A) és 0-

10 m/mp% MBA-t tartalmazó CMC gélek (B) esetében 

A cellulózszármazék egy részének akrilsavra cserélése a környezetre érzékeny 

viselkedést alakított ki a hidroxietil-cellulóz alapú rendszereknél (5.33. ábra). A poliakrilsav a 

karboximetil-cellulózhoz hasonlóan érzékenyen reagál az ionerősségre, ezért a HEC/AAc 

szuperabszorbensek duzzadásfoka is függött a duzzasztószer ionerősségétől. Meglepő 

azonban, hogy már 5% akrilsavtartalom esetében is jelentős vízfelvétel-csökkenés jelentkezett 

kis sókoncentrációknál, ugyanis nagy HEC tartalomnál a cellulóz láncok jelenléte is gyengíti 

az elektrosztatikus kölcsönhatást. A nagy csökkenés azonban rámutat arra, hogy a 

karboxilcsoportok közti taszítás még ilyen rendszerekben is nagymértékben hozzájárul a 

vízfelvétel javulásához. A közel azonos vízfelvételű HEC
90

/AAc rendszerek esetében az is 
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kitűnik, hogy az akrilsav mennyiségével az érzékenység nő (5.33.B ábra), ebből következően 

a környezetre érzékeny viselkedés a két komponens arányával szabályozható. Szintén fontos 

szempont, hogy kis akrilsav tartalom esetén az érzékenység is kisebb, ezáltal a megfelelő 

előállítási körülmények alkalmazása esetén az akrilsavval elérhető nagyobb vízfelvétel előnye 

megmarad a gélek nagy ionerősségnél történő alkalmazásánál is. 

 

5.33. ábra A sókoncentráció hatása a duzzadásfokra HEC/AAc gélek esetében 

 Karboximetil-cellulóz esetében a keményítő adagolása a HEC/AAc rendszereknél 

tapasztalttal ellentétes változást idézett elő (5.34. ábra). Mivel a keményítő nem tartalmaz 

töltéseket, így a CMC láncok közti kölcsönhatás mérséklődik, illetve az ionkoncentráció is 

csökken, ezáltal az ionerősség kevésbé befolyásolja a duzzadási jellemzőket. Ez kedvező, 

mivel a keményítő adagolása kismértékben desztillált vízben is javította a vízfelvételt, ezáltal 

az ilyen keverékek nagy ionerősségű közegben lényegesen jobb duzzadásfokot mutattak. 

A különböző cellulózszármazék alapú szuperabszorbensek vízfelvételének 

elektrolitérzékenysége tehát a kémiai összetétel függvénye. Karboximetil-cellulóz Na-sójából 

nagy vízfelvételű, só jelenlétére érzékenyen reagáló gélek állíthatók elő, ezzel szemben a nem 

polielektrolit származékok nagy sókoncentrációnál is nagy vízfelvételre képesek. 

Kopolimerek adagolása útján a viselkedés könnyen befolyásolható: már kis mennyiségű 

akrilsav adagolásával is reszponzív viselkedés alakítható ki, míg a karboximetil-cellulóz 

esetében töltést nem tartalmazó polimerrel az érzékenység mérsékelhető. 
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5.34. ábra A sókoncentráció hatása a duzzadásfokra CMC/keményítő gélek esetében 

5.6.3. A sótípus 

 A sókoncentráció mellett az alkalmazott só is befolyásolta a vízfelvételt. A CMC 

gélek vízfelvétele eltért az azonos ionerősségű, de különböző típusú sót tartalmazó oldatokban 

(5.35. ábra). Mivel mindegyik tesztoldat a klorid sóinak hozzáadásával készült, ezért az eltérő 

viselkedés a kationhoz köthető. Az egyensúlyi duzzadásfok a kation szolvatált ionméretének 

növekedésével csökkent, mivel a nagyobb méret sztérikusan nehezíti az iondiffúziót a 

térhálóba. Ez nagyobb különbséget eredményez a gélbe hatoló folyadék és a külső környezet 

 

5.35. ábra A só típusának hatása a duzzadásfokra CMC és MC géleknél azonos ionerősség 

mellett (20 m/m% oldat, 20 kGy; I = 0,1 mol/dm
3
) 
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közti ionkoncentrációban, ami a már említett Donnan-elmélet által leírt ozmózisnyomáshoz 

vezet, ezáltal csökkentve a gél expanzióját. A szolvatált kationméret csökkenő sorrendje 

Ca
2+

>Ba
2+

>Na
+
>K

+
>NH4

+
 284, amelyet a mért duzzadásfokok változása is követ. A 

kétértékű kationok esetén további befolyásoló tényező, hogy a gélmátrixba bekerült kationok 

ionos kölcsönhatásba léphetnek a karboxilcsoportokkal, ezáltal intermolekuláris 

kölcsönhatásokat hozva létre a láncok között, így csökkentve a láncok mobilitását. A hidrofób 

szubsztituensek miatt kis vízfelvételű MC gélek mint nem-polielektrolit rendszerek 

duzzadását az ionerősséggel végzett mérések alapján várható módon nem befolyásolta a sók 

jelenléte. 

5.6.4. A pH 

 A pH hatása a duzzadás során eltért az oldat kémhatásának gélesedésnél mutatott 

hatásához képest. A duzzasztó oldat pH-ja – az ionerősséghez hasonlóan – csak a 

karboximetil-cellulóz duzzadását befolyásolta jelentősen (5.36. ábra). A vízfelvétel enyhén 

lúgos közegben (pH = ~7-9) volt a legnagyobb, a pH növelése és csökkentése egyaránt a 

vízfelvétel csökkenéséhez vezetett: savas közegben a karboximetil-csoportok 

protonálódásának következtében szűnt meg a láncok közti elektrosztatikus taszítás, míg 

erősen lúgos közegben a nagy ionkoncentráció eredményezte a töltések árnyékolását. Lúgos 

kémhatásnál a duzzadásfok csökkenése kevésbé volt meredek. Ennek oka, hogy egyrészt a 

karboxilcsoportok árnyékolása kevésbé jelentős, másrészt az erős lúgos közeg a láncok közti 

másodlagos kölcsönhatások gyengítése útján részben segítette a gél duzzadását. Utóbbi 

jelenség a nem CMC géleknél is megfigyelhető: bár vízfelvételük széles pH-tartományban 

közel függetlennek bizonyult a kémhatástól, erősen lúgos közegben a duzzadásfok enyhe 

növekedése jelentkezett, különösen a metilcsoportot tartalmazó származékoknál. 

 Akrilsavat tartalmazó, nem polielektrolit cellulózszármazék alapú rendszerek esetében 

az előbbi komponens már kis mennyiségben nagy pH-érzékenységet eredményezett. A 

maximális vízfelvétel a polakrilsavhoz hasonlóan 6-8 körüli pH-nál jelentkezett, míg a pH 

növelése vagy csökkentése a duzzadásfok meredek csökkenésével járt. Ki kell azonban 

emelni, hogy a nagy érzékenység ellenére az előállítási körülmények megfelelő 

megválasztásával még erősen savas vagy lúgos környezetben is a tiszta HEC gélekhez 

hasonló vízfelvétel érhető el, míg semleges kémhatásnál a vízfelvétel a többszörösére nő. 
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5.36. ábra A pH hatása a duzzadásfokra cellulózszármazék alapú géleknél 

5.6.5. Duzzadás különböző tesztoldatokban 

 A felhasználási körülmények modellezésére az egyes cellulózszármazékokból készült 

gélek vízfelvételét három tesztoldatban vetettem össze (5.37. ábra). A CMC gélek esetében a 

duzzadásfok jelentősen csökkent mindhárom oldatban, míg a másik három származék esetén 

nem történt változás a vízfelvételben. A nagy ionerősség következtében a CMC ilyen 

körülmények között már nem mutatott kiemelkedően jó vízfelvételt a többi származékhoz 

képest, még a HPC és MC gélekhez viszonyítva sem. Ezzel szemben a híg oldatokból 

készített HEC
720

 gél, melynek duzzadásfoka elmaradt desztillált vízben a CMC-től, a 

tesztoldatokban kimagasló vízfelvételt mutatott. A három oldatban mért duzzadásfokban nem 

volt szignifikáns eltérés. Ennek oka, hogy a tesztoldatok ionerőssége olyan nagy, hogy a 

köztük levő különbségek nem befolyásolják érdemben a CMC rendszerek duzzadásfokát. 

Ebből kitűnik, hogy bizonyos alkalmazásoknál az ionerősségre nem érzékeny gélek 

felhasználása kedvezőbb: bár a CMC esetén a legnagyobb a maximális elérhető duzzadásfok 

elfogadható gélarány mellett, a nagy érzékenység miatt a körülményektől függően az 

alkalmazás során akár jóval gyengébb tulajdonságokat mutathat, mint a többi származék. 

 Akrilsavat tartalmazó rendszerekben a cellulózszármazék helyettesítése szintén nagy 

hatással volt az érzékenységre. Az akrilsavat tartalmazó kopolimerek duzzadóképessége jóval 

nagyobb, ami a sóérzékenység növekedésével járt együtt. A változás a CMC alapú 

rendszereknél is jelentkezett a karboxilcsoportok nagyobb koncentrációja következtében. A 

tesztoldatokban a duzzadásfok jelentős csökkenést mutatott, azonban a tiszta CMC gélekhez 
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képest így is kimagaslónak bizonyult. Bár a HEC/AAc rendszerek duzzadásfoka a desztillált 

vízben elmaradt a CMC/AAc gélekétől, a kis akrilsavtartalom kisebb érzékenységhez vezetett, 

így nagyon kedvező jellemzőket mutattak a tesztoldatokban. Fontos azonban, hogy a tiszta 

HEC rendszerekkel is elérhető hasonló vízfelvétel nagy ionerősségnél, így a gél 

összetételének megválasztásánál kiemelkedően fontosak az alkalmazási körülmények. 

 

5.37. ábra Cellulózszármazék alapú gélek duzzadása különböző tesztoldatokban 

5.6.6. Duzzadási jellemzők összevetése kereskedelmi termékekkel 

 A gélek alkalmazhatóságának pontosabb megismerése érdekében különböző, 

kereskedelmi forgalomban levő akrilát gélek vízfelvételét is meghatároztam desztillált vízben, 

illetve Ringer-oldatokban (5.38. ábra). Az egyes minták eredményeit összegezve 

megállapítottam, hogy a forgalomban levő, többségében akrilát alapú szuperabszorbensek 

vízfelvétele majdnem minden termék esetében 200-250 gvíz/ggél volt desztillált vízben. A 

különböző tesztoldatokba helyezve azonban minden szuperabszorbens vízfelvétele 

drasztikusan csökkent, körülbelül az eredeti érték ötödére. Az ionerősség növekedésével 

szemben mutatott nagy érzékenység várható volt a kémiai összetétel (akrilát jelenléte) alapján. 

 A kapott eredményeket különböző cellulózszármazék alapú gélekével is összevetettem 

(5.39. ábra). A tiszta cellulózszármazék rendszerek vízfelvétele a CMC kivételével jelentősen 

elmaradt az akrilátokkal szemben. A Ringer-oldatban azonban – a CMC és az akrilátok nagy 

érzékenysége miatt – a HEC gélek vízfelvétele lényegesen jobb volt. Cellulózszármazék/AAc 

rendszereknél a vízfelvétel kimagasló volt, a Ringer-oldatban mért duzzadásfok mind az 

akrilátoknál, mind a tiszta cellulózszármazék gélekénél nagyobb volt.  
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5.38. ábra Akrilát alapú szuperabszorbensek duzzadása különböző tesztoldatokban 

 

5.39. ábra Cellulózszármazék alapú, illetve akrilát alapú szuperabszorbensek duzzadásának 

összevetése desztillált vízben és Ringer-oldatban 

 A pH változásának szintén jelentős a hatása az akrilát alapú termékeknél (5.40. ábra). 

A maximális vízfelvétel 6-8 körüli pH-tartományban jelentkezett. Bár itt a tiszta 

származékoknál több vizet vettek fel, erősen savas és lúgos közegben a HEC gélek 

alkalmazása már kedvezőbbnek bizonyult, sőt, nagyon kis pH esetén még a HPC és MC gélek 

is jobb vízfelvételt mutattak. Hasonló pH-függést mutattak a HEC/AAc hidrogélek, azonban a 
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kis akrilsavtartalom (5%) miatt a duzzadásfok-csökkenés kisebb mértékű volt, így a teljes pH-

tartományban a legnagyobb volt a duzzadásfokuk. 

Az eredményekből kitűnik, hogy a kereskedelmi termékeknél elvárt duzzadási 

jellemzők a cellulózszármazék alapú rendszerekkel is elérhetők, illetve a származék helyes 

megválasztásával alkalmazásuk kedvezőbb is lehet. A kis mennyiségű akrilsavval alkotott 

kopolimer gélek szintén előnyösek, ugyanis az ilyen rendszerek a környezettel szemben 

mutatott érzékenységük mellett is minden körülmény között több vizet vettek fel, mint a tiszta 

akrilát alapú termékek. 

 

5.40. ábra A pH hatása a duzzadásfokra cellulózszármazék alapú szuperabszorbensek és 

Stockosorb szuperabszorbens esetében 

5.6.7. Összefoglalás 

A különböző cellulózszármazék alapú szuperabszorbensek duzzadása eltérő 

érzékenységet mutat a kémiai összetétel függvényében. Karboximetil-cellulóz alkalmazásával 

nagy vízfelvételű, só jelenlétére érzékenyen reagáló gélek állíthatók elő, ezzel szemben a nem 

polielektrolit származékok nagy sókoncentrációnál is nagy vízfelvételre képesek. 

Kopolimerek kialakításával a viselkedés könnyen befolyásolható: már kis mennyiségű 

akrilsav jelenlétében is környezetre érzékeny viselkedés alakítható ki, míg a karboximetil-

cellulóz esetében töltést nem tartalmazó polimer bekeverésével az érzékenység mérsékelhető. 

Összességében a legkedvezőbb jellemzőkkel az 5% akrilsavat tartalmazó kopolimer gélek 

rendelkeztek, de a követelményektől függően más rendszerek alkalmazása is kedvező lehet.  
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5.7. Talajvizsgálatok 

 Az előállított gélek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kísérleteim elsősorban a 

mezőgazdasági talajjavításhoz kötődnek. A gélek hatásának megértéséhez először a gélt nem 

tartalmazó talajokat jellemeztem, meghatározva a szemcseeloszlást, a vízkapacitást, a 

vízáteresztést és -felvételt. Ezt követően különböző mennyiségű, adalékot nem tartalmazó 

karboximetil-cellulóz gélek bekeverése után követtem a talaj tulajdonságainak változását. 

5.7.1. A szemcseeloszlás 

 Az alkalmazott négy talajminta szemcseeloszlását mutatja be az 5.41. ábra. Az egyes 

talajminták jelentősen eltérnek. A KFKI és szentgyörgyvári talaj esetében az átlagos 

szemcseméret jóval kisebb, a 100 μm feletti szemcsefrakció nagyon kicsi. Kitűnik az is, hogy 

bár ennek a két mintának a szemcseméret-tartománya hasonló, a KFKI mintánál az eloszlás 

jóval egyenletesebb. Ezzel szemben a gyáli és ceglédberceli talajmintáknál a talaj jelentős 

részét teszik ki a nagyméretű, 100 μm feletti szemcsék. A hasonló talajok közötti különbség 

jól látszódik a kumulált eloszlási görbén. Az eloszlási görbék alapján meghatározott 

szemcsefrakciók arányát az 5.3. táblázat foglalja össze. 

 

5.41. ábra Szemcseeloszlási (A) és a kumulált szemcseeloszlási (B) görbék a négy vizsgált 

talajminta esetében 

A minták megfelelő előkészítésének fontosságára az 5.42. ábra hívja fel a figyelmet, ahol egy 

kezeletlen, illetve egy, az előírt szabványok szerint előkészített mintát hasonlítottam össze. A 

kezeletlen minta esetében a nagyobb szemcseméretek nagyobb arányban vannak jelen, mivel 
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az egyes szemcsék közti kölcsönhatás nem volt megbontva, illetve a talaj szerves anyag 

tartalma is befolyásolja az eredményeket. Ebből is következik, hogy az előkészítés 

elhagyásakor a mérési eredményekben jelentkező eltérés a következtetések levonását is 

megnehezítené. 

5.3. táblázat Az egyes talajfrakciók aránya és a szervesanyag-tartalom a négy talajmintánál 

Minta Gyál Ceglédbercel Szentgyörgyvár KFKI 

Agyag 

< 2 μm 
19% 12,3% 15,7% 27,2% 

Iszap 

2 μm < x < 20 μm 
31,8% 24,1% 45,0% 41,0% 

Finom homok 

20 μm < x < 200 μm 
9,4% 25,8% 39,3% 31,8% 

Durva homok 

200 μm < 
39,8% 37,8% 0% 0% 

Összes homok 

20 μm < 
49,2% 63,6% 39,3% 31,8% 

Szervesanyag 

tartalom 
0,81% 1,16% 1,67% 3,42% 

TOC 4685 ppm 6748 ppm 9741 ppm 19931 ppm 

 

5.42. ábra Szemcseeloszlási görbék a gyáli talajminta esetében, van Doesburg-féle 

előkészítés előtt és után 

5.7.2. A talajminták jellemzői 

 A géltartalom hatásának vizsgálatához kulcsfontosságú a különböző talajminták 

viselkedésének, tulajdonságainak pontos ismerete, ezért először a gélt nem tartalmazó 



 
 

95 
 

mintákat jellemeztem. Az így kapott eredmények nemcsak referenciaként szolgálnak a gélek 

hatását vizsgáló kísérletekben, hanem arról is útmutatást adnak, hogy mely talajok esetében 

szükséges a tulajdonságok javítása a mezőgazdasági felhasználáshoz, így a további mérések 

során már a mezőgazdasági szempontból kedvezőtlen talajok javítására fókuszáltam. 

5.7.2.1. A vízkapacitás 

 Jelentős eltérések mutatkoztak a vízkapacitásban a különböző helyről származó 

talajminták között (5.43. ábra). Bár a maximális vízkapacitás esetén is vannak különbségek, a 

legjelentősebb eltérések a pórusméret-eloszlásnál figyelhetők meg. A legkisebb maximális 

vízkapacitással a gyáli minta rendelkezett, ahol a víz jelentős hányada gravitációs víz volt. Ez 

a homok frakció nagy térfogathányadának tulajdonítható: a nagy szemcsék következtében 

kevesebb apró, a vizet jól megkötni képes pórus van a talajban, így a víz nagy része könnyen, 

már a gravitációs vonzás hatására távozik a talajrétegből. Ez mutatja a homokos talajok 

használatának problémáját: az öntözés során felhasznált víz nagy része az alsóbb rétegekbe 

távozik, így gyakoribb öntözés szükséges. Ilyen talajoknál a gélek alkalmazása a megkötött 

víz mennyiségének növelésére különösen előnyösnek bizonyulhat. További tényező, hogy a 

gyáli minta esetén mértem a legkisebb szervesanyag tartalmat, amely szintén kedvezőtlen a 

vízmegkötés szempontjából a szervesanyag viszonylag nagy vízfelvételének köszönhetően. 

 A ceglédberceli minta tulajdonságai a gyálihoz nagyon hasonlóak voltak. A maximális 

vízfelvétel valamivel nagyobb, azonban a gravitációs víz aránya itt is számottevő volt. Bár a 

szabadföldi vízkapacitás elég kicsi volt, az érték nagyobb az előbbi mintánál mértnél. A 

hasonlóság várható volt, mivel ennél a talajmintánál is jelentős a homok frakció. Érdekes a jól 

kötött víz mennyiségének jobb értéke annak tekintetében, hogy a homok aránya nagyobb volt. 

Ennek oka az lehet, hogy elsősorban a kisebb szemcseméretű finom homok részaránya 

lényegesen nagyobb, illetve több a szervesanyag. 

 A szentgyörgyvári minta esetén jelentősen eltértek a vízkapacitások az előző két 

talajétól. Bár a maximális vízfelvétel csak kevéssel volt nagyobb, mint a ceglédbercelié, a 

gravitációs víz és a szabadföldi vízkapacitás aránya fordított volt, a víz nagy része kisebb 

pórusokban, erősebben kötődött meg. Ez a jóval kisebb szemcsemérettel magyarázható: a 

mintában az iszap frakció dominál, illetve az agyag frakció aránya is nagyobb. Emellett a 

homok frakcióban durva homok nem volt jelen, azt kizárólag finom homok alkotja. Mivel a 

nagyméretű pórusok aránya csökkent a kisebb földszemcsék arányának növekedésével, így a 

jobb vízmegkötés a növénytermesztés szempontjából kedvezőbb. Ki kell azonban emelni, 
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hogy a kisebb pórusok következtében a víz nagyobb hányada kötődik meg olyan erősen, hogy 

a növény nem képes felvenni, így a nagyobb szabadföldi vízkapacitás csak részben hasznosul. 

 A KFKI talajminta a szentgyörgyvárihoz hasonlított, bár a nagyobb maximális 

vízkapacitás ellenére még kisebb volt a gravitációs pórustér. A nagyobb szabadföldi kapacitás 

oka egyrészt az eltérő szemcseeloszlás: az agyag frakció ennél a mintánál a legnagyobb. 

Másik jelentős tényező a jelentős szervesanyag tartalom, mivel ez szintén kedvezően 

befolyásolja a talajrétegben megkötött víz mennyiségét. 

 

5.43. ábra Az egyes vízkapacitások a négy talajminta esetében 

5.7.2.2. A vízfelvétel és a vízáteresztés 

A vízfelvétel és -áteresztés mérése párhuzamosan zajlik, ez alkalmas a talajt érő víz 

(csapadék, öntözés) viselkedésének jellemzésére. A talajminták a felszínre adagolt 20 ml vizet 

kezdetben gyorsan elnyelték, majd további vízadagolásnál a vízfelvétel sebessége fokozatosan 

csökkent (5.44. ábra). Kezdetben ugyanis a minta közel légszáraz, ezáltal a pórusok nem 

tartalmaznak vizet, így nagy hely áll rendelkezésre a víz megkötésére, illetve a pórusos 

szerkezet miatt a folyadék könnyen halad a talajrétegben. A víztartalom növekedésével 

azonban a pórusok feltöltődnek, ezáltal lelassul a vízelnyelés. A felvett víznek csak egy része 

van azonban erősen megkötve a talajban, másik része csak gravitációs víz formájában van 

jelen, amely a mintavevő henger alsó nyitott részén képes távozni. Kezdetben nem 

tapasztalható a víz távozása a mintából, azonban ahogy egyre nagyobb pórusok töltődnek fel a 

vízzel, úgy lassan elkezd a víz egy része átszivárogni és lecsepegni. Kitűnik emellett, hogy 
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mind a vízfelvétel, mind a vízáteresztés a kezdeti szakasz után állandó értékre áll be. Ezt az 

okozza, hogy a közel maximális vízkapacitás elérésekor a vízfelvétel sebessége már nem 

lassul tovább, hiszen a víznek a továbbiakban mindig a folyadékkal töltött pórusokon kell 

áthaladnia. Hasonló okoknál fogva válik állandóvá a vízáteresztés mértéke: a mintából 

lecsepegő víz sebessége függ a víztartalomtól, azaz a gyengén megkötött folyadék 

mennyiségétől, az eltávozó víz azonban pótlódik a következő adagolt vízmennyiséggel (ezt 

mutatja az 5.44. ábrán a két vízmennyiség közti közel lineáris összefüggés). 

 

5.44. ábra A vízfelvétel idejének (A) és vízáteresztésnek (B) a változása a felvett víz 

mennyiségével a négy talajminta esetében  

A két folyamat sebességében jelentős eltérések voltak az egyes talajminták között. A 

gyáli minta esetében mértem a leggyorsabb vízfelvételt, köszönhetően a nagy homoktartalom 

miatti pórusosabb szerkezetnek. Kitűnik emellett, hogy a vízáteresztés is gyors, a talaj kezdeti 

átnedvesedése után a víz gyorsan áthalad a talajrétegen, a felvett víznek pedig csak kis 

hányada maradt meg a mintában. A ceglédberceli minta esetében már lassabb a vízfelvétel; a 

gyáli talajhoz viszonyítva több, mint kétszer annyi idő szükséges ugyanannyi csapadék 

elnyeléséhez. Ez is mutatja a talajösszetétel jelentőségét: bár a homoktartalom a finomhomok 

nagy mennyisége miatt a gyáli mintáénál is nagyobb, ennek ellenére képes jobban megkötni a 

csapadékot a korábban tárgyalt okok miatt. A KFKI minta esetén a jóval kisebb 

szemcseméretek és magasabb humusztartalom miatt a vízfelvétel jóval lassabb volt a 

homokos mintákhoz képest, a gyálihoz viszonyítva közel hatszor annyi időt igényelt. Ez is 

igazolja a nagyszámú kisméretű pórust, ugyanis ezeken keresztül a kezdeti folyadékfelvétel 

után jóval lassabban képes áthatolni a víz. A jelenség még jobban tükröződik a 

szentgyörgyvári talaj viselkedésén a magas iszap- és humusztartalom következtében. 
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Összehasonlításképpen: a talajminta az első 20 mm csapadékot annyi idő alatt vett fel, 

amennyi idő a gyáli minta esetén 260 mm-nek kellett. A következő 20 mm már közel 3 órát 

igényelt, miközben a jó vízmegkötés miatt a vízáteresztés kicsi volt a hosszú eltelt idő 

ellenére. A 20 mm víz felvételéhez szükséges idő emellett tovább nőtt a következő 

adagolásnál, ezért a többi mintával ellentétben csak a kezdeti szakaszt mértem meg. Ez is 

rámutat arra, hogy a talajjavítás fontossága jelentősen eltér az egyes talajtípusoknál. 

5.7.3. A szuperabszorbens hatása a talajjellemzőkre 

 A talajminták jellemzése után foglalkoztam a szuperabszorbens adagolásának 

hatásával az egyes tulajdonságokra. Bár minden talajminta esetén elvégeztem a méréseket, 

kiemelten foglalkoztam a gyáli mintával, ugyanis a kis szabadföldi vízkapacitás és gyors 

vízáteresztés miatt ennél a legnagyobb szükség a talajjavításra. A méréseket több 

géltartalommal is elvégeztem, meghatározva, hogy a mennyi gélt célszerű a talajba keverni. 

5.7.3.1. A vízkapacitás 

 A CMC gél adagolása jelentősen befolyásolta a gyáli talaj vízkapacitás értékeit (5.45. 

ábra). A maximális vízkapacitás a gél mennyiségével nőtt; a változás közel lineáris volt, bár 

0,2% géltartalom esetén már kisebb mértékű volt a javulás. A vízfelvétel jelentős javulása 

várható volt, hiszen ez esetben a talaj összes pórusa vízzel töltődött fel, így a gélszemcsék is 

az egyensúlyi értékig tudtak duzzadni az őket körülvevő víz következtében. Ki kell azonban 

emelni, hogy a gélek egyensúlyi vízfelvétele jelentősen csökkent a tiszta vízben végzett 

mérésekhez képest: a vízkapacitásban bekövetkező növekedésből kiszámítható, hogy az 

egyensúlyi duzzadásfok 200 g/g értékről kb. 70-80 g/g-ra csökkent. Ennek oka egyrészt a 

csapvíz alkalmazása desztillált víz helyett, másrészt a talajban található sók feloldódása. Az 

ionerősség növekedése mindkét esetben negatívan befolyásolta a polielektrolit gél duzzadását. 

 A szabadföldi vízkapacitás a maximális vízkapacitáshoz hasonlóan változott, míg a 

gravitációs víz mennyisége a gél mennyiségétől független volt. Ez különösen előnyös, hiszen 

mezőgazdasági szempontból az előbbi vízkapacitás a jelentős. A gravitációs víz ugyanis 

gyorsan távozik a talajrétegből a gravitáció hatására, így nem hasznosítható a növények 

számára. Értéke azért közel állandó, mivel a kapilláris és adszorpciós pórustérben megkötött 

víz mennyisége elég nagy víztartalmú környezetet biztosít a géleknek, hogy a felvett víz még 

ne távozzon belőlük. Ez különösen fontos a gyáli mintához hasonló homokos talajoknál, ahol 

a maximálisan felvett víznek csak egy kis hányada kötődik meg a talajrétegben, azonban még 

ez is elegendő volt ahhoz, hogy a gélek víztartalma ne változzon kezdetben. 
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5.45. Ábra Az egyes vízkapacitások a géltartalom függvényében a gyáli talajminta esetében 

 A szabadföldi vízkapacitás növekedése azonban még önmagában nem elégséges a 

növények számára rendelkezésre álló vízmennyiség növekedésére. A gélekből a teljes 

vízmennyiség távozása ugyanis megfelelően száraz környezetet igényel, azonban a növény 

már ennél nagyobb víztartalomnál is elpusztul, mivel már csak a pórusokban erősen kötött víz 

van jelen. A napraforgó palántákkal végzett mérések igazolták, hogy a hervadáspont 

(holtvíztartalom) a gél mennyiségével kismértékben (1%) nőtt. A növekedés várható volt, 

hiszen bár a gél duzzadásának mértéke a géltartalomtól független volt, nagyobb mennyiségű 

gélnél több, a növény számára nem elérhető vizet köt meg a térháló. Ekkor ugyanis a víz 

távozása olyan száraz környezetet igényelne, amelynél a növény már elpusztul. Ez a 

vízveszteség azonban minimális, különösen a szabadföldi vízkapacitásnál mért növekedéshez 

viszonyítva. Az eltérést mutatja a hasznos víz változása, amely alig kisebb, mint a 

szabadföldi vízkapacitás. Tehát a szuperabszorbensek a talajban nagy mennyiségű víz 

megkötésére képesek, amelynek jelentős hányadát a növények képesek hasznosítani. A gélek 

által megkötött víz nem távozik a gravitáció hatására az alsóbb talajrétegbe, illetve csak kis 

mennyiség marad megkötve a növény öntözés hiánya okozta pusztulásakor. 

 A többi talajminta esetében két géltartalomnál végeztem a méréseket, 0,1 és 0,2 m/m% 

szuperabszorbenst tartalmazó talajmintákat összevetve a referenciákkal (5.46. ábra). Az egyes 

vízkapacitásoknál hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők. A gravitációs víz mennyisége 

csak hibahatáron belül változott, ellenben a maximális és szabadföldi vízkapacitás nőtt a gél 
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mennyiségével. A hervadáspontnál szintén csak kismértékű eltérés jelentkezett, így a gél 

által megkötött víz nagy része képes volt hasznosulni. A maximális vízkapacitásban 

bekövetkező növekedésben kisebb eltérések mutatkoztak az egyes talajminták között; ennek 

oka nagy valószínűséggel a talajok eltérő összetétele, amely eltérő ionerősséghez vezetett. A 

talajjavítás mértéke azonban jelentősen eltért az egyes talajoknál. A ceglédberceli minta a 

gyálihoz hasonlóan homokos, ezért bár a kapilláris és adszorpciós pórustér aránya nagyobb ez 

utóbbi mintáéhoz képest, a gélek adagolása jelentős javulást eredményezett. Ezzel szemben a 

szentgyörgyvári talaj a kisebb méretű szemcsék miatt sokkal jobban megkötötte a vizet, 

illetve a nagy sótartalom miatt a gél kevesebb vizet vett fel. Fontos azonban kiemelni, hogy ez 

a talaj mezőgazdasági termelésre jóval alkalmasabb a korábbi homokos talajoknál, ezért a 

talajjavítás is kevésbé szükséges. A KFKI minta a szentgyörgyvárihoz volt hasonló, bár kissé 

jobban megkötötte a vizet, viszont a gél okozta javulás is kisebb volt. Utóbbi két talajnál 

szintén lényeges tényező, hogy bár a gélek adagolása növeli a víz mennyiségét a talajrétegben, 

azonban a túl nagy víztartalom szintén negatívan befolyásolja a növény növekedését a levegő 

hiánya miatt. Ennek következében a gélmennyiség megfelelő megválasztása kulcsfontosságú. 

 

5.46. ábra Az egyes vízkapacitások a géltartalom függvényében a ceglédberceli (A), 

szentgyörgyvári (B) és KFKI (C) talajminta esetében 
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Még egy fontos szempontra fel kell hívni a figyelmet. A gélek adagolása az egyes 

talajmintákban eltérő mértékű javulást eredményezett, mert a szuperabszorbens duzzadásfoka 

eltért az egyes talajminták esetében. Mivel a CMC polielektrolit, ezért a belőle előállított 

gélek duzzadása érzékeny az öntözővíz és a talaj sótartalmára, illetve kémhatására, ez pedig 

különböző talajokban eltérő vízfelvételhez vezet. A duzzadásfok azonban minden talaj 

esetében viszonylag nagy volt, a gél kifejezetten a rossz vízmegkötő képességgel rendelkező 

homokos talajokban kötötte meg a legnagyobb mennyiségű vizet. 

5.7.3.2. A vízfelvétel és a vízáteresztés 

A gélek talajba keverése a vízkapacitáshoz hasonlóan jelentősen megváltoztatta a 

vízfelvételt és vízáteresztést is (5.47. ábra). A szuperabszorbens hatását először 0,2% száraz 

gél alkalmazásával határoztam meg. A gél adagolásának hatására a vízfelvétel jelentősen 

lelassult. Az első 20 mm csapadék esetében még nem volt tapasztalható változás a talaj 

nagyon kis víztartalma miatt. Ezt követően azonban a gélt tartalmazó talajok esetén a 

vízfelvétel lényegesen hosszabb időt igényelt. A gélek hatása több tényezőhöz is köthető. 

Egyrészt a gélpelyhek nedvesedése lassabban játszódik le, mint a porózus talajé, így a víz 

áthaladása is lassabb, ezáltal pedig a talajban diszpergálva nehezítik a folyadék áthaladását a 

mintán. Emellett a vízfelvétel során jelentősen duzzadnak, ennek hatására megváltozik a talaj 

szerkezete. A duzzadás hatására megnő a minta térfogata, ami kismértékben megnöveli a 

talajréteg vastagságát, ezáltal lassítva a vízáteresztést (5.48. ábra). Előbbi tényező jelentősége 

a gyáli és ceglédberceli minta összevetéséből egyértelmű. A gyáli minta esetén kezdetben 

csak kis változás jelentkezett, azonban a vízfelvétel ideje folyamatosan nőtt a referenciához 

képest a mérés előrehaladásával. Ezzel szemben a ceglédberceli mintánál a vízfelvétel ideje 

már a második 20 mm csapadéknál másfélszeresére nőtt a gélt nem tartalmazó talajhoz képest,  

a továbbiakban is jóval meredekebben változott. Ezt az okozza, hogy a gyáli homokos talajon 

a víz jóval gyorsabban áthalad, ezáltal kevesebb időt biztosít a gélnek a duzzadásra. Ezzel 

szemben a ceglédberceli mintánál a folyadékréteg elnyelése több időt vesz igénybe, így a 

belekevert szuperabszorbens jobban képes duzzadni. Erre mutat rá a vízfelvétel változása a 

160-200 mm tartományban: a célgédberceli mintánál a sebesség a közel egyensúlyi 

duzzadásfok miatt már állandósul, ezzel szemben a gyálinál még további növekedés mérhető. 

A gél gyors duzzadása a geometriájához köthető, a talajba ugyanis nem gömb, hanem 

filmszerű pelyhek formájában kevertem be. A víz diffúziója a gél belsejébe sokkal 

gyorsabban lejátszódott, ezért már viszonylag rövid idő alatt az egyensúlyi értékhez közeli 
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vízfelvételt tudtak elérni. Ez fontos, mivel az alkalmazás során a gélnek csak meghatározott 

ideje van a víz felvételére (öntözés során, illetve amikor még elegendő gravitációs víz van 

jelen), így a gyors duzzadás kulcsfontosságú a felhasználás szempontjából. A gélek jelenléte 

tehát már rövid idejű öntözést modellezve is jelentősen javította a talaj vízfelvételét.  

 

5.47. ábra A vízfelvétel idejének (A) és a vízáteresztésnek (B) a változása a felvett víz 

mennyiségével a gyáli és a ceglédberceli talajmintáknál, 0 és 0,2 m/m% géltartalomnál 

 

5.48. ábra Különböző géltartalmú gyáli talajminták duzzadása maximális vízkapacitásnál 

A szuperabszorbens jelenlétében a vízáteresztés is lecsökkent a gél által megkötött 

vízmennyiség növekedése következtében (5.47.B ábra). A függés a vízfelvétel sebességének 

változásához volt hasonló. 20 mm folyadék felvételekor még nem jelentkezett a víz távozása a 

talajrétegből. Ezt követően kezdetben a felvett víz mennyiségénél kevesebb folyadék 

csepegett ki a mintából, mivel ekkor még a pórusok telítődtek, illetve a gélek duzzadása is 

csak részleges volt. A mérés előrehaladtával, ahogy a vízfelvétel is csökken, a vízáteresztés 

értéke közel állandóvá válik, megegyezve az adott lépésben felvett víz mennyiségével. A 
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vízáteresztés értékeket összevetve egyértelmű, hogy a gélt tartalmazó talaj a kezdeti szakaszt 

leszámítva a refenciához képest közel kétszeres vízmennyiséget köt meg. A korábban mért 

vízkapacitásokkal összevetve következik, hogy a gél a vizet elsősorban az öntözés kezdetekor 

veszi fel, így adagolása már rövid idejű öntözés esetén is nagyon kedvező. 

A két tulajdonság változását különböző géltartalomnál is meghatároztam a KFKI 

talajminta esetében (5.49. ábra). A gél mennyiségével nőtt a vízfelvétel ideje, míg a 

vízáteresztés csökkent. A gél adagolása kis mennyiségeknél bizonyult a leghatékonyabbnak, 

ahogy a vízkapacitás mérések is mutatták. 0,2-0,3% géltartalom felett a javulás mértéke nem 

nőtt arányosan a hozzáadott gél mennyiségéhez viszonyítva. Ebből következően a gélt 

elsősorban kis mennyiségben gazdaságos alkalmazni, kivéve, ha a talaj nagyon rossz 

minősége jelentősebb talajjavítást követel meg, akár nagyobb költségek árán is. 

 

5.49. ábra A vízfelvétel ideje (A) és a vízáteresztésnek (B) a változása a felvett víz 

mennyiségével a géltartalom függvényében a KFKI talajmintánál 

5.7.4. Összefoglalás 

Az egyes talajok tulajdonságai jelentősen különböztek az eltérő részecskeeloszlás és 

humusztartalom következtében. A szuperabszorbens talajhoz adagolása jelentősen növelte a 

talaj vízmegkötését és lassította a vízáteresztést. A javulás mértéke eltért az egyes talajok 

esetében, azonban már 0,1-0,2% géltartalom minden esetben elegendő volt a nagymértékű 

talajjavításhoz. A gél adagolása különösen előnyösnek bizonyult a rossz vízmegkötésű 

homokos talajok esetében, amelyeknél a legnagyobb szükség van a talajjavításra. A pehely 

formájú gélek gyorsan egyensúlyhoz közeli vízfelvételt értek el, így rövid idejű öntözések 

esetén is hatékonyan növelik a talaj hasznos víztartalmát.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A munkám célja különböző cellulózszármazékok felhasználásával, illetve ezek 

szintetikus monomerekkel vagy természetes polimer adalékkal végzett módosításával olyan 

szuperabszorbens gélek előállítása volt nagyenergiájú sugárzással, amelyek a jelenleg 

széleskörűen használt szintetikus polimer alapú szuperabszorbensekhez hasonló, vagy akár 

jobb jellemzőkkel rendelkeznek, a gyakorlati felhasználási körülmények között is alkalmasak 

azok kiváltására. Számos kísérleti paraméter szisztematikus változtatásával fel kívántam tárni 

ilyen rendszerek létrehozásának és tulajdonságainak törvényszerűségeit. 

A cellulózszármazékok esetén a szubsztituens kémiai szerkezete, illetve a polimer 

molekulatömege határozta meg a gélesedéshez szükséges dózist és oldatkoncentrációt. A 

karboximetil-cellulóz esetén a pH és az oldat sókoncentrációja is alkalmas volt a térhálósodás 

szabályozására. A legkedvezőbb duzzadási jellemzőkkel (200-250 gvíz/ggél) a karboximetil-

cellulóz gélek (15 m/m%, 20 kGy) rendelkeztek viszonylag kisebb gélarány (35%) mellett. A 

töltést nem tartalmazó származékok közül a hidroxietil-cellulóz alapú gélek mutatták a 

legjobb tulajdonságokat: a jó gélesedésükhöz (50-70%) a hidroxil csoportoknak köszönhetően 

jó duzzadási jellemzők (100 gvíz/ggél) tartoztak. 

N,N’-metilén-bisz-akrilamid adagolása kis mennyiségben is jelentősen javította az 

oldatok gélesedését. Hatékonysága az adalék mennyiségével nőtt, de gyakorlati szempontból 

már 1 m/mp% térhálósító is elégségesnek bizonyult. Jelenlétében nemcsak a gélesedéshez 

szükséges dózis csökkent, hanem jóval kisebb oldatkoncentrációknál is lejátszódott a 

megfelelő térháló kialakulása. Enyhe előállítási körülmények (7,5-10 m/m%, 5-10 kGy) 

között mindkét tulajdonság egyidejűleg javíthatónak bizonyult (35-45% gélarány és 250-350 

gvíz/ggél duzzadásfok) a tiszta CMC gélekhez képest (35% és 200-250 gvíz/ggél). 

A cellulózszármazék egy részének akrilsavra cserélése a térhálósító adagolásához 

hasonlóan befolyásolta a gélesedést. Nemcsak lényegesen kisebb dózist és oldatkoncentrációt 

igényelt a stabil térháló kialakulása, de kis molekulatömegű, adalék nélkül nem térhálósodó 

cellulózszármazékok felhasználásával is előállíthatók hidrogélek. Származéktól függően már 

2-10% akrilsav alkalmazása elegendő volt a legjobb jellemzők eléréséhez. 5 kGy dózisnál híg 

oldatokból (2-7,5 m/m%) jó gélesedés mellett kiváló vízfelvétel volt elérhető mind CMC/AAc 

(700 gvíz/ggél), mind HEC/AAc rendszereknél (150-300 gvíz/ggél). A kopolimer rendszerek 

utólagos, rövid idejű (15 s) lúgos kezelésével a duzzadási jellemzők jelentősen javultak a 

gélszerkezet szignifikáns károsodása nélkül. 
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Karboximetil-cellulóz rendszerekben a származék részleges helyettesítése 

keményítővel mind a gélek vízfelvételét, mind a gélarányt javította. Nagy mennyiségű 

keményítő már negatívan befolyásolta a jellemzőket, 30% keményítőtartalom bizonyult 

optimálisnak. Az elérhető jellemzők (55-60% gélarány és 350 gvíz/ggél vízfelvétel) az 

akrilsavas rendszerekhez viszonyítva is kedvezőek, bár megvalósításukhoz nagyobb dózis és 

töményebb oldat (20 kGy, 15 m/m%) szükséges. 

A másodrendű kinetikai modell pontosan írta le a különböző összetételű gélek 

duzzadáskinetikáját, a víz diffúziója minden esetben anomális volt. A karboximetil-cellulóz 

rendszerek duzzadása nagyon érzékeny volt az ionerősség, a pH és a sótípus változására, míg 

a nem-polielektrolit származékok egyáltalán nem reagáltak ezekre a tényezőkre. Az 

érzékenységet a keményítő adagolása mérsékelte, míg akrilsav (akár már 5%) jelenlétében a 

hidroxietil-cellulóz gélek is szignifikáns környezetre érzékeny viselkedést mutattak. A 

származék és az összetétel megválasztásával így a duzzadási jellemzők az alkalmazási 

körülményekhez igazíthatók. 

A megfelelő előállítási körülmények között készített szuperabszorbensek vízfelvétele 

a kereskedelmi forgalomban kapható termékek jellemzőit is meghaladta. A karboximetil-

cellulóz gélek az akrilátokhoz hasonlóan viselkedtek a különböző duzzasztószerekben, míg a 

hidroxietil-cellulóz rendszerek a nem-polielektrolit jelleg miatt nagy ionerősségnél és 

szélsőséges kémhatásnál bizonyultak kiemelkedően jónak. Bár akrilsav adagolásakor utóbbiak 

is érzékennyé váltak a duzzasztószer tulajdonságaira, a lényegesen nagyobb elérhető 

vízfelvétel, illetve HEC/AAc esetén a kisebb érzékenység következtében általánosan ezek a 

rendszerek bizonyultak a legkedvezőbbnek a felhasználás szempontjából. 

A karboximetil-cellulózból előállított szuperabszorbens termőtalajba keverése 

mezőgazdasági szempontból nagyon előnyösen befolyásolta a talaj jellemzőit. A szabadföldi 

vízkapacitás a gél mennyiségével arányosan nőtt, de már 0,1-0,2% mennyiségben adagolva 

is jelentős volt a javulás a rossz minőségű, homokos talajoknál is. A gél által a megkötött 

vizet a növények szinte teljes egészében képesek hasznosítani. A polimer jelenlétében a 

vízfelvétel és vízáteresztés sebessége lelassult, hosszabb időt hagyva a víz megkötésére. A 

kisméretű pelyhek formájában talajba kevert gél duzzadása nagyon gyors, így már rövid idejű 

öntözés vagy eső esetén is képesek az egyensúlyi vízfelvételhez közeli duzzadást elérni. A 

gélek így széleskörben alkalmazhatók nemcsak rossz vízmegkötő képességű homokos talajok 

javítására, hanem jobb minőségű talajok esetén is az öntözés mérséklésére. 
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7. TÉZISPONTOK 

1. Megújuló nyersanyagból készült biodegradálható szuperabszorbensek előállítására elsőként 

hasonlítottam össze különböző cellulózszármazékok oldatainak gélesedési hajlamát 

nagyenergiájú sugárzás hatására. Előállításukra a karboximetil-cellulóz (kiváló vízfelvétel) és 

a hidroxietil-cellulóz (jó gélesedés és duzzadásfok) rendszerek bizonyultak 

legalkalmasabbnak. A jó géltulajdonságok eléréséhez szükséges dózis és oldatkoncentráció a 

származéktól és annak molekulatömegétől függött. Karboximetil-cellulóz rendszereknél a 

kémhatás és ionerősség változtatása is lehetőséget adott a gélesedés befolyásolására. (I, IV) 

2. Bizonyítottam, hogy a N,N’-metilén-bisz-akrilamid térhálósítót a cellulózszármazékhoz 

már 1 m/mp%-os mennyiségben adva is a térhálósodási folyamat lényegesen enyhébb 

reakciókörülményeket igényelt. A paraméterek megfelelő megválasztásával mind a gélesedés 

mértéke, mind a vízfelvétel jelentősen javult az adalékmentes cellulózszármazék gélekhez 

viszonyítva. (II) 

3. Elsőként határoztam meg, hogy a cellulózszármazék 2-10%-át akrilsavval helyettesítve 

nagyon kis dózis és oldatkoncentráció esetén is lejátszódik a gélesedés, illetve kis 

molekulatömegű, tiszta oldatként gélesedésre nem hajlamos származékokból is előállítható 

hidrogél. A technológia különösen előnyösnek bizonyult nem-ionos cellulózszármazékok 

esetében, ahol a karboximetil-cellulóz szuperabszorbensekhez hasonló vízfelvétel volt 

elérhető kis oldatkoncentráció esetén. (III, IV) 

4. Elsőként bizonyítottam, hogy karboximetil-cellulóz rendszereknél a származék legfeljebb 

30%-ának keményítőre cserélése jelentősen javítja a gélarányt a vízfelvétel kismértékű 

növekedése mellett, míg az optimális előállítási körülményeket a keményítő jelenléte alig 

befolyásolta. A keverékek alkalmazásával emellett a gél előállítási költségei is csökkenthetők. 

(V) 

5. Megállapítottam, hogy a különböző cellulózszármazékok felhasználásával készült gélek 

duzzadási jellemzői eltérően reagálnak a környezeti paraméterekre. A származék megfelelő 

megválasztásával, illetve kis mennyiségű akrilsav vagy keményítő adagolásával a külső 

körülményekkel szemben mutatott érzékenység a felhasználási követelményeknek 

megfelelően módosítható. (I, IV, V) 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Fekete Tamás kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban 

csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy 

azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás 

megadásával megjelöltem. 
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