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1. BEVEZETÉS 

A vegyiparban, illetve a textiliparban a felhasznált alap- és vegyianyagok életciklus-elemzése 
fontos környezetvédelmi követelmény. Ezen a területen a textilipari színezékek szerepe különösen 
jelentős. 

 
Munkám célja a színezék életciklusában az egyedek számának csökkentése, a reaktív színezékek 

megkötődési hányadának növelése, a színezőfürdőben visszamaradt színezék elszíntelenítése, illetve 
kivonása, valamint a kész textiltermék használati időtartamának növelése.  

Ennek érdekében – a sok különböző szerkezetű szerves színezék közül – a környezetet legkevésbé 
terhelő trikromatikus színezésre alkalmas egyedeket kell kiválasztani és alkalmazni. A 
szennyvízkezelés megtervezésének előfeltétele a színezéktartalom pontos ismerete. A színes szennyvíz 
kezelésének két kiemelt módszere a fotokémiai színtelenítés, illetve a színezék elkülönítése. A 
közismert nanoszűrés mellett a komplexbe vitt színezék-eltávolítás is aktuálissá vált.  

 
Munkám során -a kitűzött célok teljesítése érdekében- a következő területekkel foglalkoztam: 
 
- Optimáltam (ANOVA analízis) a reaktív színezéskor a megkötött, illetve a színező fürdőben 

visszamaradt reaktív színezékhányad meghatározási módszereket. 
- Heterobifunkciós reaktív azoszínezéskor – a megkötött színezékhányad növelése érdekében – 

meghatároztam az alkalmazott elektrolit kationjának, illetve anionjának relatív hatékonyságát. 
- Trikromatikus reaktív színezés megvalósítása pamutszöveten a 2005-ös tavaszi/nyári 

divatszínek elérésére.  
- Diszperziós-, savas-, illetve reaktív színezékek és komplexképzők kölcsönhatásának részletes 

elemzése, különös tekintettel a festödei szennyvizek színezéktartalmának eltávolítására. 
- A ruházati textíliák használati élettartamában döntő szerepű fényállóság függése a környező 

atmoszféra összetételétől, különös tekintettel a levegőre és annak távollétére, valamint az 
oxigénre, nitrogénre és a vízgőzre, továbbá az izzadság befolyására a vizsgált folyamatokban. 

- A metilnarancs és három, heterobifunkciós reaktív azoszínezék, illetve ciklodextrines, 
valamint koronaéteres komplexeik fotobomlási kinetikájának alakulása vizes, illetve 
kloroformos oldatban. 
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2. IRODALMI ELŐZMÉNYEK 

2.1. A megkötött színezékhányad meghatározási módszerei 

Új színezékek szintézisekor, valamint a modern, környezetbarát színezési technológiák 
kidolgozásakor, mind a szálon kötött, mind a színezés után visszamaradó színezékmennyiség 
meghatározása egyaránt fontos feladat lehet [Fung 2000]. 
 

A megkötődött színezék mennyiségét szilárd mintában, vagy a meg nem kötődött 
színezékmennyiséget az oldatban általában spektrofotometriás módszerrel határozzák meg [Murtagh 
2004]. A vizsgálandó minták elemanalízise és a funkciós csoportok azonosítása jól kiegészíti a 
spektrális adatokat [Burkinshaw 2004]. Lewis és munkatársai a megkötött színezékmennyiség 
meghatározáshoz röntgen floureszcenciás módszert javasolnak [Lewis 2000].  
 

Napjainkban a cellulóz alapú textíliák mintegy 60%-át színezik reaktív színezékekkel. Jelenleg, 
mintegy 1200 különböző reaktív színezékszerkezetet ismernek (Color Index Number) és ez a csoport 
évi 23 új taggal bővül [Burkinshaw 2004]. 

A reaktív színezési technológiák környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból hátrányos 
jellemzője azonban, hogy a színezékek reakciójával párhuzamosan (a reaktív csoport típusától 
függően) mind a nukleofil szubsztitúció, mind a Michael-addíció során – a cellulózon kívül– a vízzel 
is végbemegy a reakció. Tehát a színezésben a reaktív színezékek megkötődési hatékonyságát rontja a 
reaktív csoport(ok) egy részének hidrolízise [Fung 2000]. A keletkező színes szennyvíz jelentős 
környezetterhelést jelent. 

 
A kovalensen kötött színezékhányad meghatározásához elterjedten egy, a szálon megkötött 

színezékmennyiség leoldását követő direkt módszert, valamint két, a színezés után maradt fürdő 
színezéktartalmának visszamérésén alapuló indirekt módszert alkalmaznak [Lewis 2000]. A módszer 
kiválasztását befolyásolja: a színezék, a szál és a leoldásra alkalmas oldószer minősége. Mind a direkt, 
mind az indirekt módszereknek van előnye és hátránya is.  
 

Az analitikai módszerek alkalmasak a színtartóság mennyiségi meghatározására és a színezék 
migrációjakor, fakulásakor végbemenő mechanizmusok vizsgálatára is [Kissa 1971]. 

 
Shukla és munkatársai a szálon kötött színezék meghatározására az ún. kénsavas eljárást 

alkalmazzák, amelynek során a reaktív színezékkel színezett mintát tömény kénsavban feloldják, és a 
színezőfürdő kiindulási színezékkoncentrációjának ismeretében a kovalensen kötött színezékhányadot 
a kénsavas oldat abszorbancia értékéből határozzák meg [Shukla 1998]. Ezt az eljárást a későbbiekben 
direkt módszernek nevezem. 

 
Egy másik módszer esetén a színezőfürdő kezdeti abszorbanciáját a színezés befejezésekor 

visszamaradt és az öblítések során keletkezett oldatok egyesítése után mért abszorbanciával vetették 
össze, amiből a kovalensen kötött színezékhányad egyszerűen meghatározható [Lewis 2000], 
[Sumitomo 2000]. Ezt a módszert a későbbiekben indirekt I. módszernek nevezem. 

 
Más szerzők a színezék oldat abszorbanciájából és a színezett minta, öblítés előtt és után mért K/S 

értékéből határozzák meg a kovalensen kötött színezék hányadot [Cai 1999], [Washimi 1998], [Zhei 
1998]. Ezt a módszert indirekt II. módszerként említem. 

 
Bár a reflexiós spektrumok felvétele a színmérés és receptszámítás során nagyon fontos, a szál 

színezéktartalmának pontos mérése reflektált fénnyel összetett feladat. A színezett szál vagy fonal 
reflektanciája nem csak a színezékkoncentrációval arányos, hanem függ a színezék eloszlásától a 
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szubsztrátumban, illetve a szálban lévő fizikai állapotától (aggregáció, színezék-szál kölcsönhatás) is. 
Tehát a reflexiós spektrumok csak akkor alkalmasak a megkötött színezékmennyiség meghatározásra, 
ha az előző faktorokat figyelembe vesszük [Kissa 1971]. 
 

Számos vegyipari folyamat, kísérlet matematikai statisztikai jellemzésre és értékelésére alkalmas 
az ANOVA (ANalisys Of VAriance) módszer, az eljárások különböző paramétereinek figyelembe 
vételével [Lindman 1991], [Montgomery 1991]. 

 
A szakirodalomban a reaktív színezéskor megkötött színezékhányad meghatározására sokféle 

eljárást alkalmaznak [Cai 1999], [Lewis 2000], [Shukla 1998]. A reaktív színezékek, valamint a 
környezettudatos eljárások iránti igény elterjedése szükségessé teszik, az irodalomban használt 
módszerek pontosságának összehasonlító analízisét a matematikai statisztika eszközeivel. 

2.2. Az elektrolitok minőségének és mennyiségének hatása a 
reaktív színezékek szorpciójára és megkötődésére 

A textilszínezésben felhasznált színezékek és segédanyagok (elektrolit) mennyiségének 
csökkentése gazdasági- és környezetvédelmi vonatkozásban egyaránt fontos. Ezt a célt szolgálják –
többek között- a kis elektrolit felhasználású ún. „LOW SALT” (LS) színezési eljárások is [Takeshi 
1998]. 

 
Az 1. Ábrából is látható, hogy a sófelhasználás a reaktív színezéskor a legnagyobb. Ezért érdekes 

a reaktív színezékek és a sók kapcsolatának vizsgálata. 
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1. Ábra: A felhasznált sómennyiség kihúzatásos színezési eljárásokban [Takeshi 1998] 

 
A textilipari szennyvizek nagy sótartalmuk mellett még igen gyakran színesek is. Ez úgy 

csökkenthető, hogy a szubsztrátumon megkötött színezékhányad növekszik. Tehát cél az is, hogy 
növeljük a szöveten szorbeálódó, majd megkötődő színezékhányadot (ún. „HIGH FIXATION” (HF) 
technológiák) [Bae 1998]. 
 

Cellulóz-alapú szálasanyagok reaktív színezésekor a következőket kell figyelembe venni: 
- a vizes közegben a cellulóz hidroxil-csoportjainak disszociációja következtében a szálon felületi 

negatív töltés alakul ki, és a felülettől távolodó diffúz kettős-réteg jön létre, 
- a reaktív színezékek vizes oldatában a színezék negatív töltésű anion formájában van jelen, 
- a színezést ebben a rendszerben az azonos töltésű felület és színezék-anion közötti elektrosztatikus 

taszítás nehezíti [Zollinger 1991]. 
 

A szálasanyag felületi negatív töltését az elekrokinetikus- (zéta-) potenciál értékével jellemzik. A 
színezési folyamatot tekintve a legkedvezőbb az volna, ha a szálfelület negatív töltését okozó 
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disszociációt teljesen visszaszorítanánk. Elektrolitot adagolva a színezőfürdőbe az elektromos 
kettősréteg tömörödik, tehát a felület negatív töltése csökken, és így a színezékszorpció lehetősége 
fokozódik (2. Ábra)[Kricsevszkij 1981]. 

 

 
2. Ábra: Színezékek megkötődése a szálon elektrolit jelenlétében [Miyamoto 2000] 

 
Emellett az oldat elektrolit tartalma a színezés részfolyamatait is befolyásolja [Barola 2002]. 

A vízben - a szokásos koncentráció tartományban - oldott, hidratált színezékmolekulák (ionok) között 
egyensúlyra vezető aggregációs folyamat megy végbe. Az aggregáció mértéke befolyásolja az 
oldatfázisból a szálfelületre irányuló diffúzió sebességét. Az adagolt só a színezékmolekulák 
aggregációját fokozza azáltal, hogy a körülöttük kialakuló víz szerkezetét megbontja, és lehetőséget 
teremt a színezékmolekulák hidrofób szerkezeti elemei közötti kapcsolódásra [Johnson 1989]. 
Hasonló eredményre vezet a színezékmolekulák elektrolitikus disszociációjának egyidejű 
visszaszorulása is. 
A színezék aggregátumok diffúzió sebességét egyrészt a részecskeméret növeléséből adódó lassító 
hatás, másrészt a részecskék negatív töltésének visszaszorításából adódó gyorsító hatás eredője alakítja 
ki [Adamson 1976]. 
Az említett hatások miatt a sóadagolás mind az egyedi, mind az aggregált színezék molekulák 
szorpcióját elősegíti a szálfelületen. 
A színezési folyamat következő lépése az adszorbeált színezék behatolása a szálasanyag belső fázisába 
[Hunter 1999]. Ismeretes, hogy erre a folyamatra csak az egyedi színezékmolekulák, ionok képesek. A 
folyamat sebességét előbb a dezaggregálódás sebessége, ezt követően pedig az egyedi 
színezékmolekulák, ionok szálfázison belüli diffúzió sebessége határozza meg [English 1999]. 
A szálfázison belüli vizes fázis sótartalma elősegíti a bejutott egyedi színezékmolekulák (ionok) 
átmeneti immobilizálódását [Rusznák 1981]. Bár ez a folyamat lassítja a diffúziót, de a zéta-potenciál 
csökkentése révén egyáltalán lehetővé teszi azt. 

 
A reaktív színezék rögzítéséhez elengedhetetlen a lúgos közeg. A lúg kettős szerepet tölt be. 

Egyrészt, mint elektrolit elősegíti a szorpciót, másrészt biztosítja a kovalens szál-színezék kapcsolat 
kialakulását [English 1999]. 
A megfelelő színezék megkötődés eléréséhez -a lúgos közeg mellett- tehát nagy mennyiségű sóra van 
szükség színezéskor, amelynek csökkentése a szennyvízbe kerülő nem megkötött színezékhányad 
mellett kiemelt feladat (3. Ábra) [Johnson 1989].  
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3. Ábra: Elektrolit hatása kihúzatásos színezéskor [Miyamoto 2000] 

 
Reaktív színezéskor a felsorolt részfolyamatok relatív optimumát biztosító só és alkáli minőséget 

és koncentrációt kell alkalmazni [English 1999]. 
 

Gazdaságossági okokból, az iparban leggyakrabban a NaCl-ot, illetve Na2SO4-ot alkalmazzák 
elektrolitként. Mindkét elektrolit maradéktalanul feloldódik a színezési hőmérsékleten (1. Táblázat) 
[Miyamoto 2000], [Neumüller 1981].  

 
1. Táblázat: Elektrolitok oldhatósága különböző hőmérsékleteken [Neumüller 1981] 

0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 
NaCl 58,45 - 0,6142 0,62275 0,63473 0,65184 0,67066 26,4 1,201

Na2SO4 142,04 - - 0,33864 0,31892 0,30344 0,2978 - -

KCl 74,55 0,37827 0,45875 0,54058 0,61167 0,6841 0,75386 25,5 1,174

K2SO4 174,25 0,04189 0,0637 0,08494 0,10445 0,12224 0,1957 10 1,0807

MgCl2* 6 H2O 203,22 0,25982 0,26867 0,28294 0,29869 0,32428 0,35774 35,3 1,331

MgSO4* 7 H2O 246,37 - 0,1445 0,18428 - - - 26,25 1,31

20°C-os vizes  elektrolit 
oldat sűrűsége [g/cm3] 

Molekulatömeg 
[g/mol]Elektrolit 

Oldhatóság vízben [mol elektrolit/100g H2O] 20°C-os vizes oldat 
elektrolit tartalma [%] 

 
Az irodalmi adatok áttekintése alapján megállapítható, hogy a reaktív színezés egy összetett, sok 

tényező által befolyásolt folyamat [Hunter 1999]. 
 
Az elektrolitok hatásmechanizmusával sok irodalom foglalkozik [English 1999], [Johnson 1989], 

[Miyamoto 2000], [Neumüller 1981]. 
A megfelelően megválasztott elektrolitok segítségével a rendszer zéta-potenciálja kedvezően 

csökkenthető, amellyel a környezetbarát, kevés sófelhasználású (LS) színezési eljárások elterjedése és 
a rögzített színezékhányad további növekedése várható. 

2.3. Trikromatikus színezési technológia 

Az elmúlt fél évszázadban változatos összetételű alapanyagokat fejlesztettek ki a divat, a műszaki 
textíliák, vagy akár az űrtechnológia fejlődésével. A megjelenő sok új alapanyag a szintetikus 
színezékgyártás fellendüléséhez vezetett. Nagy számban állították elő a más és más kémiai szerkezetű 
és felhasználási területtől függő színű színezékeket [Burkinshaw 2004]. 

Gazdaságossági, technológiai és környezetvédelmi szempontok miatt az lenne kívánatos, hogy a 
lehető legkevesebb (kiváló tulajdonságú) színezékegyeddel legyen előállítható a vásárló által 
megrendelt színű termék. A trikromatikus színezési eljárás lehetőséget nyújt arra, hogy a színtér közel 
70%-át lefedjük három, ún. másodlagos alapszínt (sárga, cián, magenta), valamint a fekete színt 
közelítő színezék felhasználásával, szubtraktív színkeveréssel [Zentai 2003]. 
 

A papírnyomtatásban régóta alkalmazzák a szubtraktív színkeverést [Novák 1928]. 
A számítógépes nyomtatók, felhasználva a három, másodlagos alapszínt, valamint a fekete színt 
közelítő színezékeket, fotó-minőségű színhűséggel, közel tetszőleges színeket nyomtatnak papírra. 
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Trikromatikus eljárást használnak a digitális textilnyomásban is [Enomoto 1994]. 

 
A jövőben, a trikromatikus eljárás elterjedése várható a kihúzatásos színezési technológiákban is. 

Már ma is találunk erre utaló jeleket, a modern mintakártyákban, ahol megjelölik azokat a 
színezékegyedeket, amelyek ilyen eljárásokban alkalmazhatóak.  
A különböző színezékgyártók maguk állítják össze trikromatikus színezésre alkalmas 
színezékpalettájukat [Bezema személyes közlés]. Amennyiben reaktív színezési eljárást alkalmaznak, 
a megfelelő színezékhármasok kiválasztásához elengedhetetlen, a színezékegyedek színezési 
jellemzőinek az ismerete. 
 
A legfontosabb reaktív színezési jellemzők: 
- S = szubsztantivitás (elsődleges kihúzási százalék); az a %-ban kifejezett színezékhányad, amely a 
fürdőből adott idő alatt a szálra kerül. A reaktív színezék szubsztantivitása függ az affinitásától a 
szálhoz, és a színezési folyamat körülményeitől (elektrolit koncentráció, hőmérséklet, szubsztrátum, 
fürdőarány). 
- E = a kihúzási fok (másodlagos kihúzási százalék); azt mutatja meg, hogy lúgos közegben az oldott 
színezék hány %-a húzott fel a szálra. 
- T50 = a reaktivitási index; a teljes megkötődő színezékek 50%-ának megkötődéséhez tartozó idő. Az 
alkália-adagolás után mért T50 időpontban a szálon maximálisan megkötődött színezékhányad: 50%. 
Amennyiben T50<10 perc, gondosan kell az elektrolitot és az alkáliát adagolni, hogy a színezés ne 
legyen egyenlőtlen. 
- F = a maximális megkötött mennyiség; a színezék rögzítési-foka (megkötődési-fok-) - a fürdőből 
megkötött színezékhányad %-ban, a minta öblítése és szappanozása után. Ez az érték nem csak a 
színezéktől függ, hanem a színezési folyamat körülményeitől is. 
- TF = a maximális megkötődéshez (F) tartozó idő. 
- MI = a migrációs index; mérőszám, amellyel a színezék egy semleges – csak elektrolitot tartalmazó 
– fürdőből a mintára kerül, majd azt követően – vele azonos tömegű, színezetlen mintával vízfürdőbe 
téve, – megoszlik a kettőjük között. 
- LDF = a színezési egyenletességi tényező; egy adott színezék migrációs tulajdonságait fejezi ki. 
Leírja a migrációs fázis szerepét a reaktív színezési folyamatban (dimenziómentes). A színezési 
egyenletességi tényező, a migrációs index (MI) a szubsztantivitás (S) és a kihúzási fok (E) függvénye.  

MI
E
SLDF *=  

Viszonylag kis LDF-értéket kapunk kis S, nagy E és MI értékeknél. Ilyen tulajdonságú színezékeknél 
gondosan kell az elektrolitot és az alkáliát adagolni. A nagy LDF értékek egyenletes színezést ígérnek 
[Bezema személyes közlés]. 
 

A hagyományos kihúzatásos színezést általában két lépésben hajtják végre. Először -semleges 
közegben- a színezék -affinitása következtében- szorbeálódik a szálasanyagon, majd alkália 
hozzáadásával lehetővé válik a kémiai kapcsolat kialakulása. Az eljárás befejező művelete a mosás (4. 
Ábra)[English 1999]. 
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4. Ábra: Szorpció és megkötődés kihúzatásos színezéskor [Imada 1992] 
 

Ismerni kell, egy technológiai célokra is alkalmas, trikromatikus színezékpaletta jellemzéséhez az 
alkália-adagolás hatását. A három lépcsős alkália adagolásos technológia jobban közelíti az iparban 
alkalmazottat [Rusznák 1981]. 

 
Mivel a szín bizonyítottan fontos információ-hordozó a vásárló számára, az ipar minden területén 

fontos a divatos színek (trendy colours) ismerete és használata (textilipar, elektronikai eszközök, stb.) 
[Choo 2003], [Miller 2001]. 

 
Egy-egy adott évre, az iparművészeti akadémiák és a nagy divatházak művészei, -együttműködve 

a textilvegyészekkel és koloristákkal is- az erre a célra alapított társaságokban határozzák meg az 
aktuális divatszíneket. Ismert divatközpontok találhatók pl. Párizsban és Londonban. A 
divatközpontban a divatszíneket 2-3 évre előre határozzák meg szezonálisan, őszi/téli és tavaszi/nyári 
bontásban. Megkülönböztetik a női, a férfi és gyermek divatszíneket is [Chrisment 1998]. 

 
Trikromatikus eljárás alkalmazásával poliészter szövetek diszperziós színezékekkel való színezése 

a gyakorlatban már megoldott. Ugyanakkor a cellulóz-alapú szálasanyagok trikromatikus színezése 
reaktív színezékekkel még több részfeladat megoldását igényli [Choo 2003]. 

2.4. Inklúziós komplexek 

A komplexképzés előnyei régóta ismertek, és a komplexeket a vegyipar számos területén 
használják.  
A szervetlen fémkomplexeket elsősorban katalizátorként alkalmazzák. A textiliparban régóta 
használnak 1:1 és 1:2 fémkomplex színezékeket [Johnson 1989]. 
A huszadik század második felében, mind a tudományos életben, mind az iparban új típusú 
komplexképző anyagok terjedtek el. Kialakították a vendég- és gazdamolekulák kapcsolatán alapuló 
inklúziós komplexeket (zárványkomplexek). Az inklúziós kapcsolatra alkalmas szerves 
komplexképzők sajátsága az, hogy az üreges szerkezetű gazdamolekulák (host) az üregeikbe 
különböző vegyületeket (vendégmolekula=guest) képesek befogadni (5. Ábra) [Szejtli 1998]. 
 

Összefoglalva: a zárványkomplexek kétféle molekulából álló addíciós vegyületek, amelyekben a 
komponenseket csak fizikai erők tartják össze. Az egyik komponens- a gazdamolekula- a szerkezet 
hordozója, kristályrácsainak üregeibe zárja be a másik komponenst, a vendégmolekulát. A komplexbe 
zárt molekula fizikai, kémiai sajátságai jelentős mértékben megváltozhatnak [Csákvári 1977]. 
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5. Ábra: Az inklúziós komplexképzés sematikus vázlata 

 
A legismertebb inklúziós komplexképzők -a széles körben alkalmazott ciklodextrinek és 

származékaik mellett,- a kalixarének, valamint a kukurbiturilok (6. Ábra) [Márquez 2004]. 
 

 
6. Ábra: A legismertebb inklúziós komplexképzők [Lagona 2005] 

 
A felsoroltak közül a textiliparban elterjedőben vannak a ciklodextrinek, míg a kukurbiturilok 

vizsgálata éppen hogy csak elkezdődött. A ciklodextrineket elsősorban használati értéket növelő 
kikészítési eljárásokban alkalmazzák [Ostertag 2002]. A kukurbiturilok a textilipari szennyvizek 
színezék szennyezésének eltávolításában kaphatnak szerepet a jövőben (7. Ábra) [Karcher 2001]. 
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7. Ábra: A kukurbit-6-uril és a β-ciklodextrin geometriai adatai [Lagona 2005], [Márquez 2004] 

2.4.1. Ciklodextrinek 

A ciklodextrin (CD) keményítőből előállítható, henger alakú molekula, gyűrűs oligoszacharid, 
amelybe bezárhatóak más anyagok molekulái. A ciklodextrinek három változatban váltak ismertté: a 
hat cukorrészt tartalmazó ciklodextrint α-ciklodextrinnek (ciklohexaglükóz), a 7 cukorrészt 
tartalmazót β-ciklodextrinnek (cikloheptaglükóz), valamint a 8 cukorrészt tartalmazót γ-
ciklodextrinnek (ciklooktaglükóz) nevezik (8. Ábra) [Szejtli 1990]. 

 

 
8. Ábra: Ciklodextrinek, a gyűrűs oligoszacharidok [Csákvári 1977] 

2.4.1.1. A ciklodextrinek fizikai és kémiai jellemzői 

A keményítő hélix-szerkezetét a Bacillus macerans és néhány egyéb mikroorganizmus által 
termelt enzim -két helyen- úgy hasítja el, hogy egyúttal össze is zárja a keletkező két szabad 
végcsoportot, s így alakul ki a ciklodextrin szerkezet. A ciklodextrin-glükoziltranszferáz (CGT-áz) 
enzim forrása tehát eredetileg a Bacillus macerans volt, mára azonban egyre több mikroorganizmusról 
írják le, hogy képes ezt az enzimet termelni (Klebsiella pneumoniae CGT) [Szejtli 1982]. 

A ciklodextrin molekulák henger alakúak. Az alkotó szőlőcukoregységek síkja a hengerpaláston a 
henger tengelyével párhuzamosan helyezkedik el. A henger alakú molekula egyik peremén vannak a 
szekunder hidroxilcsoportok míg, a másik peremén a primerek. Az üreg belsejében csak a magányos 
elektron-párral rendelkező glikozidos oxigénhidak és a hidrogénatomok találhatók (9. Ábra) [Csákvári 
1977]. 
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9. Ábra: A β-ciklodextrin 3D modellje [Huang 2005] 

 
A glikozidos oxigénatomok elektronpályái tehát az üreg belseje felé irányulnak, így ott nagy lesz 

az elektronsűrűség, ezért megfelelő körülmények között a ciklodextrin bázisként (elektronpár donor) is 
reagálhat [Szejtli 1990]. 

A ciklodextrin üreg belseje apoláris és bázisos jellegű [Csákvári 1977]. 
Az α-, β- és γ-ciklodextrinek fizikai-kémiai jellemzőit a 2. Táblázat tartalmazza. 
 



  Ph. D. értekezés 2008. 

 - 15 - Készítette: Nagy Henrietta Judit 

2. Táblázat: Az α-, β- és γ-ciklodextrinek mérete és fizikai tulajdonságai [Huang 2005], 

[Lagona 2005] 

 

α-ciklodextrin β-ciklodextrin γ-ciklodextrin

Anhidro-glükopiranóz 
egységek száma 6 7 8

Molekulatömeg  [g/mol] 972 1135 1297

Henger magassága [Ǻ] 7,9 ±1 7,9 ±1 7,9 ±1

Molekula külső átmérője  
[Ǻ]  14,6 ± 4 15,4 ± 4 17,5 ± 4

Üregátmérő  [Ǻ] 4,7 - 5,3 6 - 6,5 7,5 - 8,3

Üregtérfogat  [Ǻ3] 0,17 0,26 0,43

Vízmolekulák maximális 
száma az üregben 6 11 17

Oldhatóság vízben 25°C-
on [g/100ml H2O] 14,5 1,85 23,2

Nedvességtartalom 
[(m/m)%] 10,2 13,2-14,5 8,13-17,7

Kristályszerkezet 60%-os i-
propanolból kristályosítva

hexagonális 
lemezek, penge 
alakú kristályok

monoklin 
paralelogrammák

négyszög alakú 
lemezek, 

derékszögű prizmák

[α]25
D  (1%-os oldat)  150 ± 0,5 162,5 ± 0,5 177,4 ± 0,5

Tulajdonság

 

2.4.1.2. A ciklodextrinek komplexképzése 

Abban az esetben, ha a ciklodextrin vizes oldatához olyan hidrofób vegyületet adnak, amelynek 
molekulái beférnek a ciklodextrin hengerbe, akkor zárványkomplex jön létre, amely kristályos 
állapotban is elkülöníthető [Szejtli 1990]. 

 
Ha egy rosszul oldódó potenciális vendégmolekula vizes szuszpenziójához ciklodextrint adunk, 

akkor a néhány óráig vagy néhány napig tartó rázással, kevertetéssel elért egyensúlyi állapotban a 
vendégmolekula oldékonysága –a gazdamolekulával kölcsönhatásba lépve- megnövekszik. Az 
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oldékonyság növekedése elsősorban a ciklodextrin külső, hidrofil tulajdonságának köszönhető (10. 
Ábra) [Shibusawa 1998]. 

 
10. Ábra: A ciklodextrin külső hidrofil és belső hidrofób szerkezete [Huang 2005]  

2.4.1.2.1. Ciklodextrinek inklúziós komplexei vízben rosszul oldódó molekulákkal 

Vizes oldatban a gyengén apoláris ciklodextrin üreget vízmolekulák foglalják el, amelyek 
energetikailag kedvezőtlen helyzetben vannak, és ezért könnyen kicserélhetők egyéb 
vendégmolekulákkal, olyanokkal, amelyek kevésbé polárisak, mint a vízmolekulák. A ciklodextrin 
gazdamolekula és egy apoláris vendégmolekula közötti komplexképzés hajtóereje a magas entalpiájú 
vízmolekulák kicserélése [Szejtli 1990]. 

 
Ha a rendszerben a vendégmolekula teljes egészében oldva van, akkor a ciklodextrin hozzáadása 

azt eredményezi, hogy az oldott vendégmolekuláknak csak egy része marad szabad, más része 
komplexbe lesz zárva [Szejtli 1982]. 

 
A gyógyszeriparban, a ciklodextrineket elsősorban a vízben rosszul oldódó gyógyszer 

hatóanyagok oldékonyságának növelésére (fájdalomcsillapítók) használják. 
Ha egy potenciálisan rosszul oldódó vendégmolekula vizes szuszpenziójához ciklodextrint adunk, 

akkor a vendégmolekula oldékonysága megnövekszik oly mértékben, amelyet az oldékonysági 
izoterma-típust határoz meg (11. Ábra) [Higuchi 1965], [Szejtli 1990]. 
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11. Ábra: Oldékonysági izoterma-típusok [Higuchi 1965], [Szejtli 1990] 

Ahol:  
A: csak oldott komplex képződik, a vizsgált koncentráció tartományon belül a komplex oldékonysági 

határát nem érjük el 
AP és AN: változik a komplex sztöchiometriája 
B: a komplex oldékonysága limitált 
Bs: bizonyos ciklodextrin koncentráció felett megkezdődik a komplex mikrokristályos állapotban 

történő kicsapódása 
BI: csak oldhatatlan komplex képződik. 
 

Ha csak oldott komplex képződik, akkor a fázisoldékonysági izoterma „A” típusú. Ha a 
komplex oldékonysága limitált, akkor „B” típusú az izoterma. Kivéve azokat az eseteket, amikor 
csakis oldhatatlan komplex képződik („BI” típusú, lásd a 11. Ábrán) a vendég oldékonysága először 
növekszik a vendégmolekula eredeti vizes oldékonysági értékétől (S0), amíg el nem éri „A” pontot, 
ahol megközelíti a rendszer a komplex oldékonysági értékhatárát. Tovább növelve a ciklodextrin 
koncentrációt, a vendégmolekula oldékonysága már nem növekszik, hanem megkezdődik a komplex 
kicsapódása az oldatból mikrokristályos állapotban („BS” típusú izoterma).  
A „B” pont elérése azt jelenti, hogy a rendszerben levő összes szilárd vendégmolekulát átalakítottuk 
kevésbé oldódó zárványkomplexé, ezért hiába adunk több ciklodextrint a rendszerhez, az asszociációs 
egyensúly az asszociáció irányába tolódik el és az oldékonyság értéke asszimetrikusan közeledik a 
zárványkomplex inherens oldékonysági értékéhez [Higuchi 1965]. Ez utóbbi azonban csupán elméleti 
lehetőség, mivel a legtöbb esetben a képződött komplex sztöchiometriája a koncentrációktól is függ 
[Jain 2001]. 

 
Ha a vizsgált koncentráció tartományon belül a komplex oldékonysági határát nem érjük el, 

akkor az izoterma „A” típusú. Ez azt jelenti, hogy az oldékonyság lineárisan növekszik. Az „Ap” 
típusú izoterma a lineáristól történő pozitív irányú eltérést jelenti, azaz a komplex sztöchiomteriája 
változik. Ha az izoterma „AN” típusú akkor a rendszer még bonyolultabb, mert ez utalhat arra, hogy 
komplexen belül a gazdamolekula aránya növekszik, vagy a vendégmolekula, illetve a komplex 
hidratációja változik pl. a vendégmolekula ionizációja következtében [Shibusawa 1998], [Szejtli 
1990]. 
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2.4.1.3. A ciklodextrin komplexek analitikai vizsgálata 

Az inklúziós komplexek vizsgálatára mind szilárd fázisban, mind oldatban lehetőség van (3. 
Táblázat) [Éhen 2006], [Schneider 1998], [Szejtli 1982]. 
 
A különböző analitikai vizsgálatokkal megállapítható: 
- az inklúziós komplexképzés során valódi komplex jött-e létre, vagy „csak” a potenciális 
gazda és vendégmolekulák fizikai keveréke, 
- a kialakult komplexek vendégmolekula-(hatóanyag)tartalma, illetve a komplexálódott és 
nem komplexálódott vendégmolekulák aránya; 
- az előállított komplex stabilitása [Abou-Hamdan 2000]. 
 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az inklúziós komplexek vizsgálatára az UV-VIS 
spektrofotometria. 
Amennyiben a meghatározásra váró komplex szilárd fázisú és vízben rosszul oldódik, úgy azt a 
meghatározás előtt víz-etanol 1:1 arányú elegyben feloldják.  
Egyes komplexekben állás, tárolás során, a meghatározandó vendégmolekula és CD molekulák 
kölcsönhatásba lépnek, ekkor a komplexálódott vendégmolekula (hatóanyag) abszorpciós maximuma - 
a komplexálatlan vendégmolekuláéhoz képest - eltolódik. Az általában kismértékű hullámhossz-
eltolódást a CD-üregben levő gerjeszthető elektronok és kromofor csoportok leárnyékolása okozza.  
A csak vendégmolekulát tartalmazó oldatok spektrumához képest a komplexek UV spektrumában 
lehet sávszélesedés és batokróm eltolódás is [Legett 1985]. 
 

A cirkuláris dikroizmus spektroszkópia lehetőséget nyújt mind a ciklodextrin-vendégmolekulák 
arányának, mind a komplexstabilitási állandónak a közelítő meghatározására (Benesi-Hildebrand 
módszer) [Szejtli 1982]. Egy színezék-ciklodextrin komplexben a színezékmolekulák akirálisak, és a 
királis ciklodextrinnek pedig nincs elnyelése, önmagában sem a színezékeknek, sem a ciklodextrinnek 
nincs cirkuláris dikroizmus jele. A színezék-ciklodextrin komplex kialakulásával cirkuláris dikroizmus 
jel indukálódik (kirofor komplex) abban a hullámhossz tartományban, ahol az adott színezéknek 
elnyelése van. A jelenség magyarázata, hogy a királis ciklodextrin gazdamolekula asszimmetrikusan 
perturbálja a színezék elektron-átmeneteit [Suzuki 1994]. 

Kirofor molekulák esetében, ha a kiralitás centrum és a kromofor rész egymáshoz közel van, a 
CD/ORD spektrumban forgatási anomália (a forgatás előjelet vált) tapasztalható abban a hullámhossz 
tartományban, ahol a molekula elnyel. Ez a jelenség a Cotton-effektus [Suzuki 1992]. 
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3. Táblázat: Analitikai módszerek az inklúziós komplexek vizsgálatára [Szejtli 1982] 
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FTIR, valamint RAMAN 
spektroszkópia

Röntgendiffrakció

Szilárdfázisú NMR

Pásztázó elektronmikroszkópia
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A komplexálodott vendégmolekula-tartalom 
meghatározása

A komplexálodott vendégmolekula-tartalom 
meghatározása

Az optikailag aktív CD molekulák konformációs 
állapotának meghatározása, fényelnyelő vendégmolekulák 

vizsgálata a komplexben 

A CD szubsztitúciós fokának, valamint a komplex 
szerkezetének meghatározása

Sz
ilá

rd
 fá

zi
sb

an

Termikus analízis A CD szubsztitúciós fokának meghatározása, 
a komplexképzés igazolása

Vendégmolekula- (hatóanyag-) tartalom 
mérése

A komplex morfológiai jellemzése

A vizsgálat célja

A komplex víztartalmának és bomlási 
hőmérsékletének meghatározása

A komplexálódott vendégmolekula minőségi és 
mennyiségi  vizsgálata, tisztaságvizsgálatok

A komplex víztartalmának meghatározása

Komplexképzés igazolása, a vendégmolekula azonosítása 
funkciós csoportok alapján, a kémiai kötőerők 

meghatározása a komplexben

A komplex kristályszerkezetének, kristályossági-fokának 
meghatározása

A ciklodextrinek szubsztitúciófokának, valamint a 
komplex stabilitási állandójának meghatározása

A komplexképzést kísérő pH változás követése
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2.4.1.4. A ciklodextrinek felhasználási területei 

A közel 120 éve felismert, majd előállított ciklodextrinek működésének és felhasználásának 
elméleti kutatása mellett egyre jelentősebb gyakorlati alkalmazásuk is. 

 
A ciklodextrinek számos vegyülettel képeznek inklúziós komplexet. A vendégmolekulák egyaránt 

lehetnek pharmakonok, színezékek, vagy más ipari jelentőségű anyagok. Következésképpen 
alkalmazásuk az újdonságokra leggyorsabban reagáló gyógyszeriparban valósult meg és terjed egyre 
jobban. A gyógyszeriparban már több mint 20 éve alkalmazzák a ciklodextrineket vízben rosszul 
oldódó gyógyszer hatóanyagok oldékonyságának, az oldódási sebességének és biológiai 
hozzáférhetőségének fokozása céljából, valamint a bomlási, polimerizálódási, átrendeződési és 
autokatalitikus folyamatok sebességének csökkentése, a hőre, és/vagy fényre érzékeny anyagok 
stabilizálása érdekében [Loftsson 1999], [Loftsson 2007], [Szeitli 1982], [Szente 1999], [Uekama 
2006]. 

A ciklodextrin származékokat használják a kozmetikai iparban is a hatóanyagok oldékonyságának 
növelésére, valamint az illékony illatanyagok megkötésére [Buschmann 2002], [Buschmann 2002].  

Az élelmiszeriparban az illékony, bomlékony vegyületek stabilizálására, valamint a kellemetlen 
illatok, ízek csökkentése miatt terjedt el a ciklodextrinek használata [Szente 2004]. 

Ciklodextrineket alkalmaznak bizonyos környezetvédelmi problémák megoldására is (könnyen 
bomló, fényérzékeny vegyületek pl.: növényvédőszerek kontrollált bomlása, stabilizálása, 
talajremedizáció) [Gerecs 1973], [Szejtli 1990]. 

 
Liu és munkatársai ciklodextrineket alkalmaznak az enantiomerek elválasztására a kapilláris 

elektroforézisben, illetve a folyadékkromatográfiában is [Liu 1997]]. 
 

A textilipar a szintetikus szálak (PA, PES) színezésekor adalékként alkalmazza a ciklodextrin 
származékokat egyrészt a vízben rosszul oldódó diszperziós színezékek oldékonyságának növelésére, 
másrészt a szálak felületi tulajdonságainak módosítására, illetve az egyenletes színezékfelvétel 
elősegítésére [Savarino 2004], [Shibusawa 1998].  
Savarino és munkatársai -a módosított-β-ciklodextrinek közül- általában a metilezett-β-
ciklodextrineket használják segédanyagként a színezési folyamatokban, különösen jó vízoldhatóságuk 
miatt [Savarino 2006], [Szejtli 2003]. 

Crini és munkatársai β-ciklodextrinek és diszperziós színezékek közt kialakuló host-guest 
kölcsönhatást vizsgálták, amely kölcsönhatás alkalmas arra, hogy a diszperziós színezékeket 
eltávolítsuk a vizes fázisból [Crini 2003]. 

Buschmann, Grechin, valamint Volz és munkatársai ún. reaktív ciklodextrin molekulákat 
(monoklór-triazin-β-ciklodextrin) rögzítettek pamutszövethez. A ciklodextrin molekulák üregeit pedig 
illatanyagokkal töltötték meg [Buschmann 2001/2], [Buschmann 2002], [Grechin 2007], [Volz 2003]. 

2.4.2. Kukurbiturilok 

A kukurbiturilok (CB) olyan makromolekulák, amelyeknek belső üregük van (a 
ciklodextrinekhez hasonlóan), de a formájuk a tökfélék alakjára emlékeztet. Innen ered a 
vegyületcsalád neve is (a sütőtök latinul = cucurbita maxima). 
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12. Ábra: A kukurbiturilok szerlezete 

 
Ezek a gyűrűs makromolekulák glikoluril monomerekből állnak, amelyeket metilén-hidak kötnek 

össze (12, 13. Ábra) [Lee 2003]. 
 

 
13. Ábra: A CB6 3D modellje [Lee 2003] 

2.4.2.1. Szubsztituálatlan kukurbiturilok előállítása 

A legkorábban Behrend által leírt szintézis első lépése az alapmolekula, a glikoluril előállítása 
glioxál és karbamid reakciójával (14. Ábra) [Behrend 1905]. 

 

 
14. Ábra: A glükoluril előállítása 

 
A glikoluril molekula ásványi sav jelenlétében reagál formaldehiddel, és kukurbiturilok keveréke 
keletkezik (14. Ábra), amelyben közel 85% a CB6 részaránya (15. Ábra). 

Ahol n= 5,6,7,8,10
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15. Ábra: A kukurbiturilok előállítása 

 
A reakció első lépése a nitrogénatomok hidroxi-metilezése (addíció). Ezután sav jelenlétében a 

glikolurilok metilén-hidakkal kapcsolódnak egymáshoz kondenzációs reakcióban. 
Más folyamatban a glikoluril sósavas közegben formaldehid jelenlétében lineáris polimerré alakul. 

Ez a Behrend polimer, amely, tömény kénsav és formaldehid-oldat jelenlétében ~140 °C-on forralva 
néhány óra alatt gyűrűvé záródik [Behrend 1905]. 

Ennek az eljárásnak a korszerűbb változata a polimer előállítását és a gyűrűzárást egy lépésben 
valósítja meg. Nem izolálja a lineáris polimert [Buschmann 1996] 

A magas hőmérséklet és a tömény sav a CB6 keletkezésének kedvez [Day 2001]. 
 
Tömény kénsavban melegítéssel legnagyobb mennyiségben CB6 keletkezik. 2 hónap alatt cc. 

kénsavban 95%-ban CB6keletkezik melegítés nélkül is. Hígabb kénsavban, illetve más savakban 
(HBF4, TsOH, HCl), vagy enyhébb körülmények között megjelenik a 7-es és a 8-as homológ is. A 
kiindulási glikoluril mennyiségét növelve valószínűbb a nagyobb tagszámú gyűrűk létrejötte. Az 
utóbbiaknak a CB6-énál kisebb a hőstabilitásuk. 

A kisebb, valamint a nagyobb tagszámú gyűrűk arányát befolyásolja az alkalmazott sav minősége 
és a reakció hőmérséklete is [Day 2001]. 

2.4.2.1.1. A kukurbituril keverék elválasztása 

Kukurbiturilok elválasztása eltérő oldhatóságuk alapján lehetséges. (4. Táblázat) [Lagona 2005]. 

2.4.2.2. A kukurbiturilok fizikai és kémiai tulajdonságai 

Fehér, vagy sárgásfehér szilárd anyagok. A víznél nagyobb a sűrűségük. 
A belső üregük apoláris, a bejárata a karbonil-csoportjaiknak köszönhetően poláris (4. Táblázat) 

[Freeman 1981], [Lee 2003]. 
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4. Táblázat: A kukurbiturilok mérete és fizikai tulajdonságai [Lagona 2005] 
 

CB5 CB6 CB7 CB8 CB10

Acetilén-bikarbamid 
egyságek száma 5 6 7 8 10

Molekulatömeg  [g/mol] 830 996 1163 1329 1661

Henger magassága [Ǻ] 9,1 ±1 9,1 ±1 9,1 ±1 9,1 ±1 9,1 ±1

Molekula külső átmérője  
[Ǻ] 4,4 5,8 7,3 8,8 10,7-12,6

Üregátmérő  [Ǻ] 2,4 3,9 5,4 6,9 9-11

Üregtérfogat  [Ǻ3] 82 164 279 479 -

Oldhatóság vízben 25°C-
on [mM / 100ml H2O] 2-3 1,8*10-3 2-3 10-3 -

Tulajdonság

(Az értékek a van der Waals rádiuszok, valamint a röntgendiffrakcióval megállapított szerkezetek 
alapján kerültek kiszámításra.) 

 
A CB5: 16%-nál töményebb sósavban, vagy 74%-os hangyasavban elbomlik (25°C-on) [Jansen 

2001].  
A CB6: A legstabilabb homológ. Magas hőmérsékletnek és tömény savaknak is ellenáll. Ez a 

Behrend által 1905-ben előállított termék [Day 2001]. 
A CB7: 100°C-on, savban egy nap alatt 98%-a átalakul kisebb monomerszámú homológokká 

[Day 2001]. 
A CB8: 100°C-on, savban, egy nap alatt az 55%-a átalakul kisebb monomerszámú homológokká 

[Day 2001]. 
 
A kukurbiturilok szilárd fázisban 470°C-ig stabilak, kivéve a CB7-et, amely már 370 °C-on elkezd 

bomlani [Lee 2003]. 

2.4.2.2.1. A kukurbiturilok oldhatósága 

A CB5 és a CB7 vízben közepes mértékben oldódik, a 6-os és a 8-as homológ csak jelentéktelen 
mértékben vízoldható (4. Táblázat) [Lagona 2005]. Alkáli- és alkáliföldfém-ionok valamennyi 
kukurbituril vízoldhatóságát növelik. Ez annak köszönhető, hogy a fémion a karbonil-csoportok 
parciálisan negatív töltésű oxigénatomjaival koordinálódik [Buschmann 1992]. Az alkálifém kationok 
elő tudják segíteni a CB6 oldódását azáltal, hogy a karbonil-csoportjaival komplexálódnak. Lee és 
munkatársai azt tapasztalták, hogy a CB5-CB10 komplex is oldatba vihető [Lee 2003]. 

Mivel, a kukurbiturilok a protonált (és emiatt pozitív töltésű) molekulákkal stabil komplexet 
képeznek, savas körülmények között szintén megnövekszik ezeknek a vegyületeknek az oldékonysága 
[Jansen 2001] [Zhang 2003]. Olyan savakban, amelyek nagyobb koncentrációban agglomerátumokat 
alkotnak, (ilyen a hangyasav illetve az ecetsav is, ezek dimereket képeznek) a kukurbituriloknak a 
savkoncentráció függvényében oldhatósági maximumuk van [Jansen 2001]. Az ammóniumionokat 
tartalmazó vegyületek (mint pl. NH4Cl [Marquez 2004], vagy protonált szerves aminok [Buschmann 
1998] szintén növelik ezeknek a vegyületeknek az oldhatóságát. 
A kukurbiturilok szerves oldószerben nem oldódnak [Kim 2007]. 
Előállíthatóak a tiszta vízben, illetve szerves oldószerekben is jól oldódó kukurbituril származékok is 
(16. Ábra) [Lee 2003]. 
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16. Ábra: Szerves oldószerekben és a vízben is jól oldódó kukurbituril származékok alapváza 

 
A 16. Ábrán bemutatott származékból (amikor n=5, m=4 x=O és R1, R2 = H) tiszta vízben akár 

még 0,3 M-os oldatot is lehet készíteni. Szerves oldószerekben, például metanolban, etanolban, 
dimetil-szulfoxidban, dimetil-formamidban, vagy acetonitrilben 10-4-10-2 M-os kukurbituril oldatokat 
lehet ilyen módon előállítani [Kim 2007]. 

2.4.2.3 A kukurbiturilok komplexképzése 

A kukurbiturilok (elsősorban a CB6) a színezékeket [Karcher 2001], [Robinson 2001], a 
felületaktív anyagokat, a rövidebb polipeptideket és a protonált aminokat komplexálják [Buschmann 
1996]. 

A CB8 a többi homológhoz (CB5 CB6, CB7) hasonlóan viselkedik, de mivel az üregtérfogata 
nagyobb, mint a kisebb monomerszámú kukurbituriloké, nagyobb méretű pozitív töltésű molekulákat 
és/vagy molekulaionokat is képes komplexálni ionos-, illetve hidrofób kölcsönhatások által. A 
nagyobb üregméret lehetővé teszi, hogy egyszerre két aromás gyűrűt tartalmazó molekulát is meg 
tudjon kötni, mint pl. naftalinszármazékokat, akridizinium-kationokat, tetratiafulvaléneket, 
diaminostilbéneket, fahéjsavszármazékokat, 1:2 komplexeket kialakítva, hidrofób és π-π 
kölcsönhatások által. Töltésátmenetet is meg tud valósítani elektronban gazdag és elektronhiányos 
molekulák között. A CB5-el CB6-tal és a CB7-tel ellentétben a CB8 még tetraaza makrociklusos 
molekulákat is komplexbe vihet, mint például ciklén és ciklám származékok, ezáltal „makrociklus a 
makrociklusban” komplexek jönnek létre [Kim 2007]. 

2.4.2.4. A kukurbiturilok azonosítása analitikai módszerekkel 

ESI-MS-sel vizsgálták a kukurbiturilok CsCl-os oldatát. A spektrumban azonosíthatóak a 
kukurbiturilhoz kapcsolódó Cs+ (2Cs)2+ és (2Cs+Cl)+ fragmentumok [Gerasko 2004]. 

A 13C NMR (oldószer: DCl/D2O) spektrumban megjelenik három csúcs, ami három különböző 
kémiai környezetben levő szénnek felel meg. A vizsgált kukurbit[n]urilok között (n=5-8) a 
monomerszám növekedésével a jelek felfelé tolódtak el. Korrelációt lehet észrevenni metin-, metilén- 
és karbonil-szenek kémiai eltolódása, valamint a molekulákban levő monomerek száma között. Ha a 
kémiai eltolódás növekedésével extrapolálunk, ki tudjuk számítani más homológok kémiai eltolódását 
is. Ez a módszer lehetővé teszi eddig ismeretlen kukurbiturilok kimutatását is [Day 2001]. 
A CB6 Na2SO4/D2O oldatban is feloldódik, ezáltal lehetővé válik az NMR spektrumok egyszerű 
felvétele is (17. Ábra) [Lee 2003]. 
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17. Ábra: A CB6 1H NMR spektruma [Lee 2003] 

2.4.2.5. A kukurbiturilok felhasználási területei 

Kukurbiturilok felhasználási lehetőségei: 
- Megváltoztatják aromás gyűrűt, vagy alifás láncot tartalmazó molekulák reakciókészségét és UV-

VIS spektrumát [Buschmann 1996]. 
- A kukurbiturilok mesterséges ioncsatornaként is felhasználhatók [Jeon 2004]. 
- A kalixarének, a koronaéterek és a ciklodextrinek mellett szintetikus receptoroknak is 

alkalmazhatóak [Buschmann 1992]. 
- Mesterséges enzimekként hosszabb molekulák bizonyos részeit térközelbe hozzák és 

összekapcsolják, ezáltal molekuláris hurkokat alakítanak ki. Ez leginkább a nagyobb belső üreget 
tartalmazó molekulákra (pl. CB8) jellemző [Jansen 2001]. 

- Telítetlen kötéseket tartalmazó molekulák dimerizálódását is elő tudják segíteni [Zhang 2003]. 
- Kiemelkedő a kukurbiturilok szerepe különböző molekulák szelektív elválasztásakor. 
- A CB5 a levegő szennyező komponenseit, valamint a kisebb oldószermolekulákat szelektíven 

megköti [Rudkevich 2004]. 
- Az alak- és méretszelektivitásuknak köszönhetően különböző erősséggel kötnek meg különböző 

fémionokat, illetve szerves anyagokat. Ez lehetővé teszi, hogy molekuláris kapcsolókat lehessen 
létrehozni. [Lagona 2005], [Zhang 2003]. 

- A fémionok a karbonil oxigénen kötődnek a CB makromolekulához. Csatornaszerű, változatos 
formájú képződmények jönnek létre (18. Ábra).  

 
18. Ábra: Különleges formájú kukurbituril fémkomplex [Gerasko 2004] 

 
Ez lehetővé teszi a kukurbiturilok sokrétű nanotechnológiai alkalmazását is, többek között 
molekuláris építőkövekként, de az optoelektronikában és az elválasztástechnikában is 
alkalmazhatóak [Gerasko 2004]. 
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- Textilipari színes szennyvizek tisztítása A színezék-kukurbituril komplexek nem oldódnak vízben, 
tehát a komplexképzés lehetővé teszi a színezékek eltávolítását a textilipari szennyvízből. Majd a 
színes komplexeket ózonnal kezelik, így azok elszíntelenednek. A kukurbituril ózon hatására sem 
bomlik, és az eljárás végén regenerálható [Buschmann 1996], [Buschmann 1997], [Karcher 1999], 
[Kornmüller 2001], [Robinson 2001]. Ez a szennyvíztisztítási módszer akkor is hatékony, ha a 
makromolekulákat valamilyen szilárd hordozóhoz rögzítjük kovalens kötéssel [Karcher 2001], 
[Erumaipatty 2006]. 

- A CB7 molekulát színezéklézerekben használják. Lehetővé teszi, hogy töményebb színezékoldatokat 
lehessen készíteni. A CB7 komplexálja a színezékmolekulákat, ezáltal megakadályozza az 
aggregációjukat. [Mohanty 2005]. 

2.5. Koronaéterek 

Koronavegyületeknek, a heteroatomot tartalmazó szerves makrociklusokat nevezzük (ciklusos 
oligo etilénglikol). 
A korona elnevezést térszerkezetükről kapták. Általános képletük ( – Y – CH2 – CH2 – )n ahol Y 
heteroatomot jelent, pl. O, S, N, P. 
A koronavegyületek legjellemzőbb tulajdonsága komplexképző hajlamuk kationokkal (19. Ábra) [Izatt 
1978]. 

 
19. Ábra: Na-ion komplexálás 18-korona-6-tal 

2.5.1. A koronaéterek fizikai és kémiai tulajdonságai 

Fizikai tulajdonságok: a kondenzált gyűrűs makrociklusos, szubsztituálatlan poliéterek színtelen, 
viszkózus folyadékok, vagy alacsony hőmérsékleten olvadó kristályos vegyületek (vákuumban 
desztillálhatók) [Atwood 2004]. 
Benzokoronák olvadáspontja adott tagszámú poliéter gyűrűkben a benzolgyűrűk számával emelkedik, 
ezért magas hőmérsékleten, oxigén távollétében desztillálhatók. A cukor alapú koronák szilárd 
kristályos vagy szirupszerű anyagok, a benzokoronákhoz hasonlóan- szobahőmérsékleten vízben és 
alkoholban általában rosszul, kloroformban, diklór-metánban viszont jól oldódnak. Éterben, 
petroléterben viszont nem oldódnak [Izatt 1978].  

Toxicitás: a koronaéterek erős komplexképző tulajdonságuk miatt (biológiai aktivitás) általában 
mérgezők. Például a diciklohexil-18-korona-6 esetében az LD értéke 150 mg/kg. A cukor alapú 
koronák a többinél kevésbé mérgezőek, ami leginkább a kisebb komplexstabilitással magyarázható 
[Tőke 1999]. 

2.5.2. A koronaéterek komplexképzése 

A koronavegyületek hidrofób vázból állnak, amelyeknek közepén hidrofil üreg van. Különleges 
tulajdonságaikat ennek a szerkezetnek köszönhetik. 

A koronavegyületek egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy kationokkal komplexet képeznek 
[Atwood 2004].  
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A komplexekben a korona-kation arány általában 1:1, de lehet 2:1 és 3:2 is. Az 1:1 összetételű 
komplexekben az oxigén atomok egy síkban vannak és szimmetrikusan körülveszik a síkban fekvő 
kationt (20. Ábra) [Pedersen, 1968]. 

 

 
(A Na+ - ion átmérője: 1,94 Å) 

20. Ábra: A 18-korona-6 üregátmérője 
 
Ismerünk olyan koronaétereket is, amelyekben az oxigént heteroatom helyettesíti (pl. N, S, stb). A 

makrociklus gyűrűméretén kívül meghatározó a felépítésében résztvevő heteroatomok minősége is. 
Általában a „kemény” éteres oxigénatomokat tartalmazó makrociklusok a „kemény” alkáli- és 
alkáliföld/fémionok komplexálását preferálják, és a „lágy” szulfid- és amintartalmú vegyületekhez 
szívesebben kötődnek a „lágy” nehézfém-kationok [Huszthy, 2004]. 

Abban az esetben, ha a kation átmérője nagyobb a gyűrű átmérőjénél, akkor a kation a gyűrű síkja 
alatt vagy felett helyezkedik el. Az 1:2 és 2:3 összetételű komplexeknél szendvics-szerkezetet 
tételeznek fel. A komplexképzés Lewis sav-bázis kapcsolat, amelyben az oxigénatomok a centrális 
kationnal donor-akceptor kapcsolatba lépnek. Az oldódást a komplex különleges szerkezete teszi 
lehetővé: kifelé lipofil jellegű, a gyűrű belseje viszont hidrofil [Inoue 1990]. 

 
A komplex-kation lipofil jellege lehetővé teszi a komplex oldódását apoláris oldószerben, ilyenkor 

az anion kíséri a komplex-kationt [Tőke 1999]. 
 
A korona-fémion-komplexek előállíthatók kristályos állapotban is. A komplexálás után ionos 

vegyületek (pl. KMnO4, KOH) is feloldhatók apoláris oldószerekben. A szervetlen sók oldását apoláris 
oldószerekben az anion minősége is befolyásolja; ugyanis a „kemény” anionokat (F- , SO4

2-) 
tartalmazó sók rosszabbul, a „lágy” anionokat (I-, SCN-, pikrát ) tartalmazók jobban oldódnak [Izatt, 
1978]. 

2.5.3. A koronaéterek felhasználása 

- A koronaétereket alkalmazzák például: 
- fázistranszfer katalizátorként [Pedersen 1968], [Tőke 1999], 
- ionszelektív elektródként [Tóth 1989], valamint  
-a gyógyszer-, illetve illatszer- alapanyagok esetében -a racemátok helyett- a kívánt antipód 

előállítására [Hyun 2005], valamint  
- szintetikus királis receptorokként [Huszthy 2005]. 

 
- A makrociklusos poliéterek -ionpárok kialakításával- sokféle kation (Na+, K+, Hg+, Sn+ stb.) 

extrahálására alkalmasak [Visser 2000]. 
- Desvergne és munkatársai molekuláris kapcsolókat építettek kationt komplexáló koronaétererek (18-

korona-6) segítségével [Desvergne 1999]. 
- Lepretre és munkatársai fénykibocsátó fotooptikai eszközöket készítettek, Li-sók 18-korona 

komplexeivel [Lepretre 2002]. 
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2.6. Színezékek fotokémiája 

A fotokémia első alaptörvénye (Draper-Grotthus törvény) szerint csak a rendszer által abszorbeált 
fény tud kémiai változást kiváltani. Ugyanakkor a Stark-Einstein-Bodenstein törvény kimondja, hogy a 
fény egy abszorbeált fotonja csak egyetlen molekulát képes aktiválni. Azonban nem mindem molekula 
által abszorbeált foton vált ki kémiai változást, mivel a gerjesztett molekula a gerjesztési energiája egy 
részének elvesztésével stabilizálódik [Dürr 1990], [Pitts 1963], [Terenin 1951]. 

 
Az iparban hasznosított színezékek több mint 50 %-a azovegyület. A színezék kromofor konjugált 

rendszerében egy, kettő vagy több azo-csoport található [Allen 1984]. Ez a rendszer biztosítja a 
fényabszorpciót, a fotokémiai reakció előfeltételét. Az azoszínezékek fotokémiai reakciói oxidációs, 
redukciós, illetve gyökös mechanizmust követhetnek. A fakulás gyakran vegyes mechanizmus szerint 
zajlik [Csepregi 1998], [Oakes 2001]. 
A fotokémiai folyamatok tanulmányozásához a legtöbb szerző az UV besugárzást jelölte meg kísérleti 
módszerként. Emellett természetes napfényt [Augugliaro 2002], [Oakes 1998], plazmakisülést, illetve 
polarizált lézersugárzást [Chen 2001] használtak vagy az UV besugárzás mellett, vagy azt kiváltva, 
[Galindo 2000], [Kissa 1971], [Padfield 1966], [Sinclair 1980], [Sirbiladze 1992]. 

2.6.1. Az azoszínezékek feltételezett fotobomlási mechanizmusai 

I. OXIDÁCIÓS mechanizmus 
 
Elektrokémiai módszerek segítségével vizsgálták az azoszínezékek oxidációs és redukciós 

reakcióit. Úgy találták, hogy az oxidáció során a gerjesztett állapotú színezékmolekula vízzel vagy 
oldatban levő hidroxid-ionokkal reagál, egy oxidált színezékgyök és egy hidrogéngyök keletkezésével. 
Az oxidált színezékgyök azután reagál egy másik vízmolekulával és így, színtelen azoxi-vegyületet 
hoz létre (21. Ábra) [Coen 2001], [Hillson 1949], [Pitts 1963]. 

 

N N OH
hν

H2O
N N OH

OH

+ H

N N OH

O

N N OH

OH OH
− H2O

2H+

H2O

 
21. Ábra: Az oxidált színezékgyök viselkedése vizes közegben 

 
Egyesek, a szingulett oxigén aktív szerepének tulajdonítják az azoszínezékek fotooxidációját 

[Oakes 2001]. A 4-arilazo-1-naftol és az 1-arilazo-2-naftol fotooxidációját vizsgálták oldatban, melyek 
során megállapították, hogy a szingulett molekuláris oxigén a közbenső kulcs a fakulási reakcióban 
(22. Ábra) [Griffiths 1972]. 
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22. Ábra: A fakulási reakció molekuláris oxigén jelenlétében 

 
Darwent és munkatársai az oxidációs mechanizmusú fakulást szintén a rendszerben lévő szingulett 

oxigénnek tulajdonították (23. Ábra) [Darwent 1986]. 
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23. Ábra: Azovegyületek bomlásának oxidációs mechanizmusa 

 
II. REDUKCIÓS mechanizmus 
 

Az első közvetlen kémiai bizonyítékot a fotoredukcióra az azobenzol hidrazobenzollá alakulása 
során tapasztalták [Watanabe 1977]. A redukciós folyamat mechanizmusát csak később vizsgálták, 
megállapítva, hogy a monoszubsztituált azobenzol -oxigén távollétében- fotoredukcióval 
hidrazobenzollá alakul izopropil-alkoholban vagy metanolban (24. Ábra) [Chen 2001], [Ma 2001]. 

 

N N
hν

NH NH NH2

R R R
NH2+

hν

 
 

24. Ábra: Az azobenzol fotoredukciója hidrazobenzollá, oxigén kizárásával 
 

Kissa az azoszínezékek fotoredukcióját a következő általános mechanizmussal jellemezte, ahol R 
egy, illetve több szulfonát-csoportot jelent (25. Ábra) [Kissa 1971]. 
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25. Ábra: Az azoszínezékek fotoredukciójának általánosított formája 
 

·
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III. GYÖKÖS mechanizmus 

R(1) R(2) R(1) R(2)+
hν

Pl.

I.

R(1)

R(1) + R(2)H R(1)H + R(2)*

R(1)* ;

 
 

26. Ábra: Gyökös mechanizmus 
 
Ez a mechanizmus -az előzőekben említettektől eltérően- már kis energiájú fotonokkal történő 

besugárzáskor is végbemehet (26. Ábra) [Batchelor 2003], [Batchelor 2004]. 
Das és munkatársai szerint, a színezékek gyökös fotobomlásának feltétele, hogy a besugárzás 

során belőlük gyökök keletkezzenek és újabb színezékmolekulákkal reagáljanak. Mérték a 
megvilágítás során keletkező gyökök mennyiségét, illetve vizsgálták, hogy mennyire érzékenyek az 
egyes színezékek a rendszerben keltett gyökökre [Das 1999]. 

 
Kricsevszkij és munkatársa antrakinon-alapú és azoszerkezetű reaktív színezékek gyökökkel 

szembeni ellenálló képességet vizsgálták etilcelloszolvban (etilén-glikol-momoetiléter), 365 nm-es 
fénnyel végzett megvilágításkor. A kísérleteik során, a rendszerbe ABIN (2,2’-azobisz-izobutironitril) 
gyökkeltőt tettek, amely 365 nm-es fény hatására gyökökre hasad. A gyökkel a színezék reagál. Ezzel 
a metodikával határozták meg a színezékek érzékenységét gyökökre.  
Annak kimutatására, hogy a színezékek besugárzásakor keletkeznek-e reaktív szabadgyökök, a 
rendszerbe stabil szabadgyököt TEMPO-t (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oxil) tettek, majd 
megvilágították. Ha a színezék megvilágításakor keletkeznek szabadgyökök, akkor azok 
rekombinálódnak a stabil szabadgyökökkel. Így a stabil szabadgyök koncentrációjának változásából 
indirekt módon következtettek a színezékből, a megvilágítás során keletkező aktív szabadgyökök 
koncentrációjára. Ezt a módszert alkalmazva több színezék gyökkeltő-képességét is megmérték. Az 
eredmények alátámasztják azt a megállapítást, hogy a gyökös folyamatok fontos szerepet játszanak a 
vizsgált színezékek fotobomlásában [Kricsevszkij 1975]. 

 
A textilipari színezékek fotobomlása fotooxidációs, illetve fotoredukciós mechanizmusok szerint 

zajlik. A fotooxidációs folyamatokban, egyes szerzők a szingulett oxigén szerepét hangsúlyozzák 
[Darwent 1986], [Oakes 2001], míg mások a gyökös folyamatokat tartják dominánsnak [Batchelor 
2004].  

Általában többféle mechanizmus szerint zajlik a fakulás. Egy adott színezék, valamint különböző 
adalékanyagok jelenlétében külön vizsgálatok szükségesek a meghatározó folyamat kiderítésére. 

2.6.1.1. A metilnarancs fotobomlása 

A metilnarancsot gyakran választják modellként az azovegyületek fotokémiai viselkedésének 
leírására. 
A metilnarancsot vizsgálták TiO2 vizes szuszpenziójában [Galindo 2000], TiO2 nanofilmen [Tian 
2008], pórusos Ti szálon, vizes oldatban, metanolos oldatban, polimer filmen és mátrixban [Yumin 
2006]. A metilnarancs koncentrációja rendszerint 10-3-10-6 mol/l között változik [Darwent 1986], 
[Gehlen 1995], [Kim 2001]. 

 
Darwent vizsgálta a metilnarancs fotodegradációját, ZnO jelenlétében. A metilnarancs, amely 

tartalmaz egy redukáló –NMe2 csoportot, pH≥5 esetében elektrontranszfer reakcióba lép [Darwent 
1986]. 
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Watanabe és munkatársai a mindkét N-metil csoport elvesztésével járó fény indukált oxidáció 
eredményeit vizsgálták [Watanabe 1977]. Megfigyelték, hogy az O2 eltávolítása az oldatból a 
metilnarancs aceton tartalmú vizes oldatában, gyorsítja a fakulást [Gehlen 1995]. 

Kim és munkatársa szerint Ti-filmen, valamint TiO2 tartalmú vizes oldatban a metilnarancs 
fakulási kinetikája elsőrendű. A különböző pH-jú közegekben a fotobomlás mértéke eltérő 
(savas>bázikus>semleges),és más-más mechanizmusú [Kim 2001]. 

TiO2 és H2O2 jelenlétében -oldatban- a metilnarancs fakulási kinetikája pszeudo-elsőrendű reakció 
Galindo szerint A hidrogén-peroxidból képződő •OH az azoszínezékkel bimolekuláris diffúzió-
kontrollált reakcióba lép (1,2*1010 m/s sebességgel). Első lépésben keletkezik egy anilin-kation-gyök, 
emiatt a keletkezett spektrum -az eredeti metilnarancs spektrumhoz képest- eltolódik az UV tartomány 
irányába (hipszokróm eltolódás). Ez a gyök kb. 100-200 μs-ig létezik, majd különböző termékekre 
bomlik [Galindo 1998]. 

2.6.1.1.1. A metilnarancs fotobomlásának feltételezett reakciómechanizmusai 

a.) Galindo szerint a metilnarancs vizes oldatának fotobomlási mechanizmusa H2O2 jelenlétében (27. 
Ábra): 
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27. Ábra: A metilnarancs fotobomlása 1. [Galindo 1998] 

 
b.) Oakes szerint metilnarancs vizes oldatának fotobomlási mechanizmusa pH=5 fölött (28. Ábra): 
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28. Ábra: A metilnarancs fotobomlása 2. [Oakes 1998] 
 

c.) A metilnarancs fotobomlásakor keletkező termékeket vizsgálták Baiocchi és munkatársai MS 
módszerrel [Baiocchi 2002]. Két párhuzamos úton indul a folyamat: egy gyökös demetilezéssel és egy 
oxigén felvétellel. Az így keletkező termékeken e két folyamat megy tovább, időnként azonos 
terméket eredményezve (29. Ábra). 
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29. Ábra: A metilnarancs fotobomlása 3., MS mérések alapján [Baiocchi 2002] 

2.6.2. A színezett textíliák fényállósága 

A színezék tulajdonságain túlmenően a színezett textília fényállóságát további paraméterek is 
befolyásolják [Sirbiladze 1992]: 
- a színezési technológia (amely meghatározza a szál-színezék kapcsolatot, vagy a színezék 

aggregációs állapotát) [Okada 1998]. 
- az előkezelési és kikészítési eljárások (a Cu2+ -, Ni2+ -, Cr2+ - és Co2+-ionok javítják, míg a kationos 

elő-és utókezelések rontják a fényállóságot, [Lewis 2000 valamint  
- a szennyeződések (izzadság) [Aranyosi 1999], [Csepregi 1998/2]. 
- és a környezeti tényezők (a légkör szennyezői, a természetes sugárzás összetétele) [Okada 1998]. 
 

A színezékeket két csoportra osztják (30. Ábra a,b) attól függően, hogy fényállóságukat melyik 
légköri összetevő milyen mértében javítja [Okada 1998]. 
 

 
30. Ábra: A fényállóságot befolyásoló légköri gázok [Okada 1998]



  Ph. D. értekezés 2008. 

 - 33 - Készítette: Nagy Henrietta Judit 

3. KÍSÉRLETI RÉSZ 

3.1. Anyagok 

3.1.1. Színezékek 

5. a) Táblázat: A kísérletekhez alkalmazott színezékek 
 

Szerkezet 
szerint

Felhasználás 
szerint

1.  A' színezék
C.I. Reactive Red 240 / 

18215 monoazo
heterobifunkciós 

(MCT-VS**) 
reaktiv

984 512
SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

2.  B' színezék * monoazo
heterobifunkciós 

(MCT-VS**) 
reaktiv

940 502
SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

3.  C' színezék
C.I. Reactive Red 241 / 

18220 monoazo
heterobifunkciós 

(MCT-VS**) 
reaktiv

1133 542
SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

4. BEZAKTIV BLUE S-LF *
heterobifunkciós 

(MCT-VS**) 
reaktiv

610 BEZEMA 
GmbH. (Svájc)

GyártóSzerkezet
Színezékcsoport

Molekulatömeg 
[g/mol]

A színezék 
sorszáma

Color Index (C.I.) elnevezés 
/ C.I. konstitúciós számA színezék megnevezése

Λmax vizes oldatban 
(pH=5,41) [nm]

N N

SO3Na OH

NaO3S SO3Na

NH
N

N
N

NH

Cl

SO2C2H4OSO3Na

H3CO N

SO 3Na

N

OH

NH
N

N
N

N

SO2C2H 4OSO3NaNaO 3S

Cl

C2H5

N

NN

N SO2C2H4OSO3Na

Cl

H

N

SO3Na

OH

NaO3S

NH

N

SO3Na

SO3Na

* Laboratóriumi mérésekhez a gyártótól kapott minták. 
**MCT-VS = monoklór-triazin és vinil-szulfon reaktív csoport 
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5. b) Táblázat: A kísérletekhez alkalmazott színezékek 

 

Szerkezet 
szerint

Felhasználás 
szerint

5. BEZAKTIV RED S-LF *
heterobifunkciós 

(MCT-VS**) 
reaktiv

520 BEZEMA 
GmbH. (Svájc)

6. BEZAKTIV YELLOW S-
LF

*
heterobifunkciós 

(MCT-VS**) 
reaktiv

439 BEZEMA 
GmbH. (Svájc)

7. Metilnarancs (MN)
C.I. Acid Orange 52 / 

13025 monoazo savas pH<3,1 - 506 nm 
pH>3,1 - 466 nm MERCK 

8. Diszperziós narancs C.I. Disperse Orange 30 / 
11119 monoazo diszperziós 379 464 Bayer AG

9. Diszperziós sárga
C.I. Disperse Yellow 42 / 

10338 nitro diszperziós 324 416 CLARIANT

10. Diszperziós piros
C.I. Disperse Red 60 / 

60756 antrakinoid diszperziós 331 556 Bayer AG

GyártóSzerkezet
Színezékcsoport

Molekulatömeg 
[g/mol]

A színezék 
sorszáma

Color Index (C.I.) elnevezés 
/ C.I. konstitúciós számA színezék megnevezése

Λmax vizes oldatban 
(pH=5,41) [nm]

N
N

N

CH3

CH3

NaO3S

N H

S
N H

O O

N O 2

N
N

Cl

ClO 2N

N

CH2

CH2

CN

CH2

CH2
O CH3

O

O

O

O

N H 2

O H

* Laboratóriumi mérésekhez a gyártótól kapott minták. 
**MCT-VS = monoklór-triazin és vinil-szulfon reaktív csoport 
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6. Táblázat: A kísérletekhez alkalmazott további színes vegyületek 

 

1.  A' színezék=A(MCT-VS)*
SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

2. A(MCT-VH)

SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

3. A(MHT-VH)

SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

4. A(Chr)
SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

5. B' színezék=B(MCT-VS)**
SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

6. B(MCT-VH)

SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

7. B(MHT-VH)

SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

8. B(Chr)
SUMITOMO 
CHEMICAL 
Ltd. (Japán)

Gyártó
Színes 

vegyület 
sorszáma

Színes vegyület 
megnevezése Szerkezet

SO3Na

N
N

NaO3S

HNOH N

NN

HN SO2C2H4OSO3Na

SO3Na

Cl

SO3Na

N
N

NaO3S

HNOH N

NN

HN SO2C2H4OH

SO3Na

Cl

SO3Na

N
N

NaO3S

HNOH N

NN

HN SO2C2H4OH

SO3Na

OH

SO3Na

N
N

NaO3S

OH

NH

CH3O

N

NN

N SO2C2H4OSO3Na

Cl

SO3Na

N
N

NaO3S

OH

NH

CH3O

N

NN

N SO2C2H4OH

Cl

SO3Na

N
N

NaO3S

OH

NH

CH3O

N

NN

N SO2C2H4OH

OH

SO3Na

N
N

NaO3S

OH

NH2

CH3O

SO3Na

N
N

NaO3S

NH2OH

SO3Na

 
*Megegyezik az 5. a) Táblázat 1. színezékével. 
**Megegyezik az 5. a) Táblázat 2. színezékével. 
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3.1.2. Komplexképzők 

3.1.2.1. Inklúziós komplexképzők 

7. Táblázat: A kísérletekhez alkalmazott inklúziós komplexképzők 
A komplexképző 

sorszáma A komplexképző megnevezése Rövidített 
név A komplexképző kémiai elnevezése Szerkezet Szubsztitúciós 

fok
Üregátmérő 

[Ǻ] 

Oldhatóság 
vízben [g/cm3 

víz]

Molekulatömeg 
[g/mol] Gyártó 

I. β-ciklodextrin βCD Ciklomaltoheptaóz 6-6,5 2 1135

II. Véletlenszerűen metilezett β-
ciklodextrin RAMEB Részlegesen metilezett - ciklomaltoheptaóz 1,8 / glükóz egység 6-6,5 >40 1311

III. Hidroxi-propilezett β-
ciklodextrin HPBCD Részlegesen hidroxi -propilezett - 

ciklomaltoheptaóz 1,8 / glükóz egység 6-6,5 >40 1292

IV. Cucurbit-6-uril CB6

Dodekahidro-1H, 4H, 14H, 17H-2, 16:3, 15-dimetano-5H, 6H, 
7H, 8H, 9H, 10H, 11H, 12H, 13H, 18H, 19H, 20H, 21H, 22H, 

23H, 24H, 25H, 26H-2, 3, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 
12a, 13a, 15, 16, 17a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 

26a-tetracosaazabi

3,9-4,4 - 996
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3.1.2.2. Komplexképzők-fázistranszfer katalizátorok 

8. Táblázat: A kísérletekhez alkalmazott komplexképzők-fázistranszfer katalizátorok 
 

A komplexképző 
sorszáma A komplexképző megnevezése A komplexképző 

kémiai elnevezése Szerkezet Belső átmérő 
[Ǻ] 

Molekulatömeg 
[g/mol] Gyártó 

V. 18-korona-6
1,4,7,10,13,16-

hexaoxaciklooktadeká
n

2,6-3,2 264 MERCK

VI. Diaza-18-korona-6
1,7,10,16-tetraoxa-

4,13-diaza-
ciklooktadekán

2,6-3,2 262

VII. Bisz-glükozidos-18-korona-6

bisz(metil-2,3-
didezoxi-alfa-D-

glükopiranozido[2,3-
b][2',3'-k])-

1,4,7,10,13,16-
hexaoxaciklooktadeká

n

2,6-3,2 490
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* BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék. 
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3.1.3. Egyéb anyagok 

-Szubsztrátumok:  
- 109 g/m

2
 fehérített, mercerezett pamutszövet 

- 140 g/m
2 polietilén-tereftalát (PES) 

-Elektrolitok: NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4, MgCl2*6 H2O, MgSO4*7 H2O, CaCl2 (puriss 
MERCK). 
 
- Alkoholok: metanol, etanol, propán-2-ol, terc-butanol, etilén-glikol, glicerin, D-szorbit (for 
synthesis MERCK) 
 
- Kloroform, diklór-metán (MERCK) 

3.2. Eszközök 

1. Színezőberendezések 
 

A színezéshez az infrafűtéses MATHIS Labomat BFA-12-es (SZB1), valamint a LINITEST 
Hanau (SZB2) és a MultiDye (SZB3) vízfűtéses laboratóriumi színezőberendezéseket használtam. 
 
2. UV-VIS abszorpciós spektrofotométer 
 

A színes oldatok fényelnyelését HP UV-VIS 8452A diódasoros spektrofotométerrel (a kvarc 
küvetta úthossza: 1cm) határoztam meg. 
 
3. Reflexiós spektrofotométer 
 

A színezett minták színjellemzőinek meghatározására DATACOLOR MICROFLASH 200 
reflexiós spektrofotométert használtam. Alkalmazott szoftverek: Datamach 3.0 és Datamaster 2.3.1. 
 
4. Cirkuláris dikroizmus spektropolariméter 
 

A méréseket a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékén JASCO-810 CD-ORD 
Spectropolarimeter-en (a termosztált, kvarc küvetta úthossza: 1cm) végezték. 
 
5. Berendezés az oldékonysági izotermák felvételéhez 
 

Az alkalmazott berendezés 6 db sorbakapcsolt, termosztált, kettősfalú 100 ml-es Erlenmeyer-
lombik mágneses keverővel. 

 
 
6. Liofilizáló berendezés 
 

A liofilizálást a Cyclolab R&D Laboratory-nál VirFis Sentry 12525 készüléken végeztem  
 

7. 1H-NMR spektrométer 
 

A 1H-NMR spektrumokat a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén BRUKER DRX 500-
as (NMR1), valamint a Richter Gedeon Gyógyszergyár NyRt. Szerkezetkutató Laboratóriumában 
VARIAN Inova 500-as (NMR2) készüléken vették fel. Kis anyagmennyiségek mérését tette lehetővé a 
Varian készülékhez csatlakozó cryogenic probe eszköz.  
 
8. Tömegspektrométerek 
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A tömegspektrometriás méréseket az MTA Kémiai Kutató Központjában Perkin Elmer ESI-MS 

készüléken (MS1), valamint a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén Varin MAT 312 FAB-
MS készüléken (MS2) végezték. 
 
9. IR és RAMAN spektrométer 
 

Az IR és RAMAN spektrumokat a dortmundi ISAS spektroszkópiai laboratóriumában Kaiser IR 
Spectrometer-en és FT-RAMAN készüléken vették fel (IR1), valamint a BME Szerves Kémia és 
Technológia Tanszékén BRUKER Tensor-37 IR spektrométeren további IR spektrumokat készítettek 
(IR2). 
 
10. Optikai pad  

 
Kis oldatmennyiségek (kb. 5 ml) besugárzását nagynyomású higanygőzlámpával optikai padon 

végeztem (31. Ábra). A nagynyomású higanygőzlámpa spektrális eloszlása Zahsza [Zahsza 1976] 
munkájában található. 

 
 

31. Ábra: Besugárzásra használt optikai pad sematikus vázlata 
1. nagynyomású higanygőzlámpa (Tungsram, 250 W), 2. optikai pad, 3. kvarclencse,  

4. szűrőtartó, 5. küvettatartó 
(A lámpa és a küvettatartó távolsága: 16,9 cm.) 

 
11. Fotokémiai reaktor 

 
Nagyobb mennyiségű oldatok (>50 ml) besugárzását nagynyomású higanygőzlámpával 

fotokémiai reaktorban végeztem (32. Ábra). 
 

A sugárforrás 125 W-os nagynyomású higanygőzlámpa, amelyet vízzel hűthető kvarcköpeny vesz 
körül. A reaktortérben 50-150 ml-nyi reakcióelegyet lehet megvilágítani. 

 

 
32. Ábra: Besugárzásra használt fotokémiai reaktor sematikus vázlata 
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1. Hűtőköpeny, 2. nagynyomású higanygőzlámpa (Philips, 125 W), 3. reakciótér 
 

12. Időjárásállóság-vizsgáló berendezés 
 

A színezett mintákat Xenotest 150 berendezésben sugároztam be 2,2 kW-os xenonlámpával. Zárt 
atmoszférában a vizsgálataimat Original Hanau által a Xenotest berendezéshez ajánlott tömített, kvarc 
küvettában végeztem. 

 
13. Gázátbuborékoltató 

 
A vizsgált oldatok oldott oxigén-tartalmát nitrogéngáz átbuborékoltatással űztem ki (33. Ábra). 

 
33. Ábra: Gázátbuborékomtató sematikus vázlata 

1. gáztartály, 2. gázbevezetés, 3. gázkivezetés, 4. csiszolatos kémcső, 5. oldat, 6. állvány 
 

3.3. Módszerek és eljárások 

3.3.1. Színezés 

Színezési kísérleteimet mindem esetben kihúzatásos eljárással végeztem, a függelékben leírt 
(FSzöveg 1.) színezőprogramok szerint (F25.-F32. Ábra): 

3.3.2. A megkötött színezékhányad három meghatározási módszere 

1. Direkt módszer 

A direkt módszer esetén először hét pontos kalibrációs görbét (F7., F8. Ábra) készítettem, 
különböző, ismert koncentrációjú (5*10-6 g/dm3-től 5*10-5 g/dm3-ig), 0,1 g szövetet és 10 cm3 
kénsavat tartalmazó 25 cm3-es színezékoldatok abszorbancia mérésével UV-VIS spektrofotométerrel 
(Függelék F1., F2. Ábra). 
Majd a megszínezett, szétfoszlatott 0,1 g-os szövetmintát jégen hűtött 10 cm3 cc.H2SO4-ban 
feloldottam, és óvatosan egy 25 cm3-es 10 cm3 vizet tartalmazó lombikba öntöttem, amit azután jelig 
töltöttem desztillált vízzel. Ezt követően az elkészített kénsavas oldatot fotometráltam (Asz).  
Egyidejűleg mértem az abszorbanciáját 0,1 g fehér szövet 10 cm3-es kénsavas oldatának, amelyet 
vizes színezékoldattal szintén 25 cm3–re hígítottam (Av). A két abszorbancia különbsége (Asz-Av) adja 
a kovalensen kötött színezékmennyiség abszorbanciáját (Af). A kalibrációs görbe alapján 
meghatároztam az Af abszorbanciához tartozó színezékmennyiséget (cd). 
A leolvasott színezékmennyiség azonban a bemért kereskedelmi színezék teljes színezéktartalmának 
megkötődése esetén adná az Af abszorbanciát.  
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Ezért a megkötött színezékmennyiség (Cf), a színezéshez ténylegesen bemért kiindulási 
színezékkoncentráció ismeretében (c0) a következő összefüggéssel számítható (eq. 1.). 
 
 
          eq.1. 
 
Ahol: 
Cf [%] = a megkötött színezékhányad a kiindulási színezőfürdő (100%) %-ában kifejezve, 
cTd = az 5 g szöveten megkötődött színezékmennyiség [g/dm3], 
c0 = a színezéshez bemért kiindulási színezékkoncentráció [g/dm3]. 
 
(Mivel a kénsavas oldásokhoz használt minta tömege 0,1 g, és a színezett minta tömege pedig 5 g volt, 
ezért vettem a 0,1g mintán megkötődött színezékmennyiség (cd) 50-szeresét (cTd).) 

3.3.2.2. Indirekt I. módszer 

Az indirekt I. módszer esetén a színezés után maradt kimerült színezőfürdőt és a 
mosófolyadékokat egyesítettem, térfogatát desztillált vízzel 2000 cm3-re kiegészítettem ki. 
A kiinduló színezőfürdőből nyolcszoros hígítású oldatot készítettem. 
A λmax-on UV-VIS spektrofotométeren mértem: 
- a kiindulási színezékfürdő abszorbanciáját (A0) 
- és a színezés után kapott öblítő fürdők és a maradék színezékfürdő egyesített oldatának 

abszorbanciáját (Auf ). 
 

Mivel színezéskor az alkalmazott színezékkoncentrációban az abszorbancia és a koncentráció 
összefüggése általában nem lineáris, mindkét oldatot az abszorancia mérés előtt megfelelő arányban 
hígítani kell. A színezékmegkötés arányának számításakor a hígításokat (x1 = a kiindulási fürdő 
hígítása, x2 = az öblítő fürdőkkel egyesített fürdő hígítása) figyelembe kell venni (eq. 2.). 
 
 
          eq. 2. 
 
Ahol: 
Cf [%] = a megkötött színezékhányad a kiindulási színezőfürdő (100%) %-ában kifejezve, 
Auf  = az öblítő fürdőkkel egyesített maradék színezőfürdő abszorbanciája, 
A0 = a kiindulási színezőfürdő abszorbanciája, 
x1 = a kiindulási színezőfürdő hígítása, 
x2 = az öblítő fürdőkkel egyesített fürdő hígítása. 

3.3.2.3. Indirekt II. módszer 

Az indirekt II., vagyis a reflexiós spektrumon alapuló módszer szerint mértem a minták színezése 
előtti és utáni színezőfürdők abszorbanciáját UV-VIS spektrofotométeren, majd mosás előtt és után a 
színezett száraz minták (mosás: desztillált vízben, szárítás: szárítószekrényben 105°C-on) reflexiós 
spektrumát (reflektanciáját) reflexiós spektrofotométerrel.  
A reflektancia értékekből K/S értékeket számítottam a Kubelka-Munk egyenlettel, és meghatároztam a 
szöveten megkötött színezék mennyiségét a következő összefüggéssel: 
 
           eq. 3. 
 
Ahol:  
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Cf [%] = a megkötött színezékhányad a kiindulási színezőfürdő (100%) %-ában kifejezve, 
x1 = a kiindulási színezőfürdő hígítása, 
y = a maradék színezőfürdő hígítása, 
Aufy = a maradék színezőfürdő abszorbanciája, 
A0 = a kiinduló színezőfürdő abszorbanciája, 
(K/S)2 = a kimosott minta K/S értéke, 
(K/S)1 = a kimosatlan minta K/S értéke. 

3.3.3. Box-plott diagram szerkesztése az ANOVA vizsgálatok alapján 

A megkötött színezékhányad vizsgálati módszereinek statisztikai értékeléséhez ANOVA 
vizsgálatokat végeztem a STATISTICA 7.0 programcsomag segítségével a mérési 
eredmények alapján [Montgomery 1991]. 

 
A box-plott ábrázolás mutatja meg az esetleges aszimmetriákat az eloszlásban. A 

vízszintes tengelyen a nominális színezékkoncentrációt, míg a függőleges tengelyen a 
megkötött színezékhányadot tűntettem fel.  

A doboz közepén levő pont a medián (median), a doboz lapjai a kvartilisek, a dobozból 
kinyúló vonalak (kerítés) az adatok terjedelmét mutatják (non-outlier range). A dobozon belül 
található az adatok 25-75%-a. A kerítésen kívül lévő pontok az úgynevezett kieső pontok 
(outliers), amelyek kívül esnek a vizsgálati tartományon. Az ún. extrém pontok (extremes) 
valószínűtlen mérési eredmények, amelyek súlyos mérési hibából, vagy elírásból 
származhatnak. 

3.3.4. A színezékaggregáció vizsgálata 

Az aggregáció követésére a színezékoldatok abszorbancia változását használtam. 
 

Lambert-Beer törvény: 

színezékc*l*ε=A   eq. 4. 
 
Ahol: A = a mért abszorbancia 
    ε = a moláris szorpciós koefficiens  
          l = a küvetta úthossza (1 cm) 
          cszínezék = a vizsgált színezék koncentrációja (8*10-5 mol/dm3) 
 
A fentiek ismeretében az abszorpciós koefficiens meghatározható. 
 
Az aggregáció jellemzésére az elektrolit nélkül mért moláris abszorpciós koefficiens és az 

elektrolittal mért moláris abszorpciós koefficiens különbségét használtam. 
 

3.3.5. Reaktív színezékek színezési jellemzőinek meghatározása 

 
- A kihúzási fok számítása (E) 
 

[ ] 100*1% ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

R
BE   eq. 5.  
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Ahol: 
- B=x*Ab (hígítás 1:x, ha nem hígítom: x=1) 
- A referencia érték: R=x*Aa (hígítás 1:x). 
 
- A fixálási fok kiszámítása (F) 
 

[ ] 100*1% ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++

−=
R

EDCBF  eq.6. 

 
Ahol: 
- C=x*Ac (x=10 Hígítás) 
- D=x*Ad (x=2) 
- E=x*Ae (x=2). 
 
- A szubsztantivitás (S) és a migrációs index (MI) kiszámítása 

5 g pamutszövetet (1. szövet)Bezema eljárással (FSzöveg 1.F4., F5. Ábra) színeztem (60°C, 
1%-os kifestéssel), csak elektrolit hozzáadással (Na2CO3 és NaOH nélkül, pH=7).  
 

%100*1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

R
BS   eq. 7. 

 
A szubsztantívan színezett mintán és egy színezetlen-fehér mintán (2. szövet) együttesen újra 
elvégeztem az előbbi hőmérséklet-idő programot (FSzöveg 1.F4., F5. Ábra), csak elektrolit 
hozzáadásával (50ml, 1:5). 
Mértem az 1. szövet és a 2. szövet reflektanciáját (R1 és R2).  

%100*
1

2
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

R
R

MI   eq. 8. 

 
- A színezési egyenletességi tényező (LDF) kiszámítása 
A színezési egyenletességi tényező (LDF), a migrációs index (MI), a szubsztantivitás (S) és a 
kihúzási fok (E) függvénye.  

MI
E
SLDF *=    eq. 9.  

 
- A reaktivitási index kiszámítása (T50) 
Az alkália-adagolás után mért T50 időpontban, a szálon maximálisan megköthető színezékhányad 
50%-a kötődött meg. 

 
A színezés és a fotometriás mérés után minden minta esetén (1-6. minta) kiszámítottam az E, F, S, 

MI és LDF értékeket a megadott összefüggések alapján (eq. 5-9.). 
Ábrázoltam az S, E és F értékeket a színezék a szálon - idő diagrammban. A diagramból leolvastam 
T50 értékét. 
 

3.3.6. Diszperziós színezék-RAMEB vizes oldatok készítése 

Kimértem 0,01g-ot a megfelelő diszperziós színezékből, majd ehhez adagoltam egyenként a vizes 
RAMEB-et, 6 különböző koncentrációban (0, 0,006, 0,008, 0,011, 0,015, 0,023 mól/dm3). Az így 
elkészült 30 ml-es vizes diszperziókat 4 órán keresztül kevertettem (n=300 1/min), a választott 
hőmérsékleten (25, 40, 55, 70 és 85°C).  
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Az egyensúlyi állapot beállta után, 10 percig ultracentrifugáztam (20 000 1/min) a RAMEB-es 
elegyeket. A diszperziókat membránszűrőn (pórusátmérő: 45 μm) szűrtem. Minden diszperzióból 
kivettem 5 ml-et, majd 5 ml-es etanolos hígítás után (etanol:víz=1:1), UV-VIS diódasoros abszorpciós 
spektrofotométeren meghatároztam az oldott színezékmennyiséget (F2 a), b), c) Táblázat) kalibrációs 
görbék alapján. A kalibrációs görbéket etanol-víz=1:1 arányú elegyében, hét különböző 
színezékkoncentrációval (l0-5-1,2*10-4mol/dm3 között) vettem fel mindhárom színezékre (F3., F4. és 
F5. Ábra). 

3.3.7. Oldékonysági izotermák meghatározása 

A képződött komplexek stabilitási állandójának, valamint termodinamikai jellemzőinek 
meghatározásához oldékonysági izotermákat vettem fel. A felvett izotermák alakja alapján, 
meghatároztam az izotermák típusát [Higuchi 1965], [Szejtli 1990]. 

Az oldékonysági izotermákon a vízszintes tengelyen a RAMEB koncentrációt, a függőleges 
tengelyen az -a már meghatározott- oldott színezékkoncentrációt ábrázoltam mol/dm3-ben. Az 
izotermákat 5 különböző hőmérsékleten (25, 40, 55, 70, 85°C) ismételten meghatároztam.  

3.3.7.1. Komplexstabilitási állandó meghatározása az oldékonysági izotermák alapján 

Az inklúziós komplexképző ciklodextrin (gazdamolekula=host (H)) és a színezékmolekula 
(vendégmolekula=guest (G)) egyensúlyi reakcióban komplexet (HG) képez. 
 

     Kc 

H + G   HG 
 
 
Ahol:  
K c= a komplexstabilitási állandó [dm3/mol] 
 

A komplexstabilitási állandókat (asszociációs konstans) az oldékonysági izotermák lineáris 
szakaszának tengelymetszetéből és iránytangenséből számítottam a következő összefüggéssel (eq. 10.) 
[Higuchi 1965]. 

 
 
         eq. 10. 
 

 
Ahol: 
Kc = komplexstabilitási állandó = asszociációs konstans [dm3/mol] 
St = a vendégmolekula oldékonysága [mol/dm3] 
S0 = a vendégmolekula oldékonysága vízben (az oldékonysági izoterma tengelymetszete) [mol/dm3] 
[CD]t= a bemért ciklodextrin teljes koncentrációja [mol/dm3] 
tgα = az oldékonysági izoterma meredeksége. 

3.3.7.1.1. Diszperziós színezék-RAMEB inklúziós komplexek termodinamikai jellemzőinek számítása a 
komplexstabilitási állandók alapján 

Az oldékonysági izotermákból meghatározott komplexstabilitási állandók felhasználásával 
kiszámítottam a különböző hőmérsékletekhez tartozó szabadentalpia- és entrópia-változásokat, 
valamint az entalpiaváltozás értékét a következő összefüggésekkel: 
 

ΔG0=-RTlnKc  eq. 11. 
Ahol:  
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ΔG0 = a standard szabadentalpiaváltozás [J/mol] 
R = a moláris gázállandó, értéke 8,314 [J/˙(mol*K)] 
T = a hőmérséklet [K] 
Kc = a komplexstabilitási állandó [dm3/mol] 
 

A komplexstabilitási állandó természetes alapú logaritmusát diagramon ábrázolva a megfelelő 
hőmérséklet reciprokának függvényében, majd lineáris egyenest illesztve a pontokra az egyenes 
iránytangenséből az entalpiaváltozás értéke számítható. 
 

lnK = -(ΔH0/RT)+konstans eq. 12. 
 
Ahol:  
ΔH0 = a standard entalpiaváltozás [J/mol] 
 

ΔG0 = ΔH0-TΔS0  eq. 13. 
 
Ahol:  
ΔS0 = a standard entrópiaváltozás [J/K]. 

3.3.8. Az inklúziós komplexképzés bizonyítása, valamint a komplexstabilitási állandók 
meghatározása cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával 

A komplexstabilitási állandó meghatározásához állandó MN-koncentráció mellett (10-5 M), 
fokozatosan változtatva a ciklodextrinek (BCD, RAMEB, HPBCD) koncentrációját (10-5 M-10-3 M) 
vizes oldatsorozatot készítettek. Az oldatsorozat minden egyes tagjánál egyenként meghatározták a 
λmax-okon (506 nm) (az abszorpciós maximumokhoz tartozó hullámhosszon) a cirkuláris dikroizmus 
ellipticitás értékét (t=25°C-on). A ciklodextrin koncentráció reciprokának függvényében ábrázolva a 
cirkuláris dikroizmus ellipticitás reciprokának értékeit, a pontok egy egyenes körül szórtak. Az 
egyenes meredeksége megadta Kc értékét (Benesi-Hildebrand módszer). 

3.3.9. Liofilizált színezék-ciklodextrin komplexek előállítása  

Az oldékonysági vizsgálatok alapján elkészítettem 30 g/dm3 RAMEB jelenlétében oldatba vihető 
diszperziós színezékek vizes oldatait (ez volt az általam RAMEB-bel oldatba vitt legnagyobb 
színezékmennyiség). A megfelelő homogén vizes oldatokat egyenként 100 ml-es gömblombikba 
töltöttem. A liofilizálandó oldatokat szárazjeges etilalkohol fürdőben fagyasztottam le kb. -40-45°C-
ra.  
A készüléket vákuum alatt, -40°C-on üzemeltettem. 

3.3.10. A metilnarancs-β-ciklodextrin komplex molekulamodellezése 

A mágneses magrezonanciával mérték az 10-5 M MN komplexált és a komplexálatlan H-
atomjainak kémiai eltolódásait a CD koncentráció állandó értéken tartása mellett az NMR2 
készüléken. A kémiai eltolódások ismerete lehetővé tette a komplex molekula szerkezetének 
modellezését, Spartan ’04 v 1.01 molekulamodellező szoftver segítségével. 

3.3.11. A kukurbiturilok  előállítása 

I. szakasz (a glikoluril előállítása) 
 

100 g 40%-os glioxál oldathoz 17,5 ml koncentrált sósavat, 200 ml vizet és 120 g karbamidot 
adtam, és az oldatot 10 percig melegítettem, majd 5 percig forraltam. Egy sárgásfehér színű csapadék 
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keletkezett. Lehűtés után a csapadékot (a glikolurilt) leszűrtem, kevés vízzel átmostam, majd levegőn 
megszárítottam. 
 
II: szakasz (polimerizálódás és gyűrűzáródás) 
 

300 ml-es kétnyakú gömblombikba bemértem 100 ml vizet 15 ml tömény kénsavat, 24 ml 37%-os 
formaldehid-oldatot, majd keverés és melegítés közben hozzáadtam 15 g glikolurilt. A forráspontot 
elérve a szilárd anyag tökéletesen feloldódott. Ezután a vizet elgőzölögtettem, közben egyre 
viszkózusabbbá vált az elegy és sárgásfehér zselévé, majd narancsvörös tiszta oldattá alakult. Ezután 
óvatosan tovább melegítettem az oldatot 160-165°C-ra. A reakció teljessé tétele céljából még 15 percig 
kevertettem az oldatot és a közben kialakuló kristálymasszát szobahőmérsékletre hűtöttem. 
Az elegyet 300 ml hideg vízbe öntöttem és fehér, kristályos csapadék képződött, amelyet szűrtem, 
vízzel savmentesre mostam, majd 130 °C-on szárítószekrényben súlyállandóságig szárítottam. (Kim és 
munkatársainak recepje alapján [Kim 2000].) 

 
Az előállított keverékből a kukurbituril homológok elválasztását eltérő oldhatóságuk alapján 

végeztem (34. Ábra). 
A keverék vizes mosásával a CB5 és a CB7 eltávolítható a másik két homológ mellől, a CB6-ot 

és a CB8-at pedig 0,1 M Na2SO4 vizes oldattal lehet elválasztani, végül a Na2SO4 oldatból a CB6-ot 
aceton hozzáadásával lehet leválasztani. 

 
34. Ábra: A CB6 és a CB8 szétválasztása 

 
A kukrbiturilokat, szitával választottam szét szemcseméret szerint (<0.2 mm, 0.2-0.3 mm, 0.3-1.0 

mm, >1 mm).  

3.3.12. A kukurbituril színezékmegkötő-képességének meghatározása 

Elkészítettem a MN, három heterobifunkciós reaktív, valamint három diszperziós színezék 
komplexeit kukurbiturillal. 

A színezékeket feloldottam desztillált vízben, csapvízben és különböző elektrolitok vizes 
oldataiban (10-3 M NaCl, MgCl2, KCl and CaCl2) egyenként, majd előállítottam kukurbituril 
komplexeiket. 1-4 óra kevertetés után a szűrt színezékoldat abszorbanciája már nem változott, beállt az 
egyensúly.  

 
A kukurbituril színezékmegkötő képességének vizsgálatához elkészítettem a a MN és a három 

Sumitomo reaktív színezék 10-5 M-os vizes oldatát. A színezékoldatokat külön-külön két részre 
osztottam. Az egyik részt változatlanul hagytam, a másikhoz 0,1 g kukurbiturilt adtam (szemcseméret: 
0,2-1 mm) és 120 percig kevertettem szobahőmérsékleten (n=600 1/min). A MN-kukurbituril, 
valamint a reaktív színezék-kukurbituril mólarány: 1:100.  
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Végül mindkét oldat abszorbanciáját meghatároztam UV-VIS spektrofotométeren. 
 

A diszperziós színezékek esetén először oldatba vittem a kismértékben oldódó színezékeket 30 
g/l RAMEB segítségével a 3.3.6. pontban leírtak szerint. 10 ml desztillált vízben 0,015 g narancs 
0,003 g sárga és 0,001 g színezéket oldottam fel 80°C-on 4 óra kevertetéssel.  

A RAMEB-bel készült színezékoldatok 10 ml-éhez egyenként 0,1g kukurbiturilt adagoltam 
(szemcseméret: 0,2-1 mm), és szobahőmérsékleten kevertettem az elegyet 120 min-ig.  

A színezék-ciklodextrin mólarányok a narancs, sárga és piros színezékek esetén rendre: 1:16, 
1:58 és 1:173.  

A kukurbituril hozzáadása után a színezék-kukurbituril mólarány a narancs, sárga és piros 
színezékek esetén rendre: 1:2, 1:8 és 1:25. 

3.3.13. A színezék koncentráció meghatározása 18-korona-6 tartalmú kloroformos oldatban 

Az MN koncentráció apoláris oldószerben történő meghatározásához először koronaéter tartalmú 
vizes színezékoldatokkal kalibrációs görbét készítettem. Ábrázoltam a különböző MN-koronaéter 
oldatok abszorbanciáját (λmax=466 nm) a MN koncentráció függvényében (10-5 mol/dm3-5*10-5 
mol/dm3) (F16. Ábra). 
(A 8*10-3 mol/dm3 18-korona-6-tal elkészített kalibrációs görbe nem tért el a koronaéter nélküli, csak 
a vizes színezékoldattal készített kalibrációs görbétől, tehát a 18-korona-6 nem befolyásolta a 
kalibrációt.) 
A MN-koronaéter kloroformos szuszpenziókat üvegszűrőn leszűrtem. A fel nem oldódott színezéket 
(szűredék) levegőn szárítottam, majd ismert mennyiségű desztillált vízben feloldottam, és mértem a 
vizes oldatok abszorbanciáját.  
A korábban meghatározott kalibrációs görbe alapján meghatároztam a feloldatlan, kiszűrt MN 
mennyiségét.  
A bemért MN és a MN szűredék koncentrációjának különbsége adja a szerves fázisba oldódott MN 
mennyiségét. 

3.3.14. Heterobifunkciós, reaktív azoszínezésű pamutszövetek fényállóság-vizsgálata 

Fehérített, mercerezett pamut szubsztrátumot színeztem két reaktív csoportot tartalmazó 
heterobifunkciós A és B’ színezékkel, K2CO3 nélkül (csak színezékszorpció), a heterobifunkciós 
színezékből a vinil-szulfon reaktív csoport elhidrolizálása után keletkezett monofunkciós színezékkel, 
mindkét reaktív csoport elhidrolizálása után, valamint a két színezék kromoforjaival. 
A reaktív színezéseket RC indexxel, míg azokat a színezéseket, ahol reaktívan nem kötődik a színezék 
a szálhoz, N indexxel jelöltem. 

A színezést SZB3 berendezésben végeztem. 
 
A színezett mintákat besugároztam 96 órán át Xenotest 450 berendezésben mesterséges izzadság 

(10. Táblázat) jelenlétében és anélkül. A fekete panel hőmérséklete 40°C volt, 45%-os relatív 
légnedvesség mellett.  
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10. Táblázat: A mesterséges izzadság összetétele 
 

Összetevő neve Koncentráció 
[g/l]

Tejsav 5
NaCl 5

Na2HPO4+12H2O 5
D,L-aspartámsav 0,5

Glükóz (vízmentes) 5
Hisztidin 0,5

Na-D-pantothenát 5

Az összetevőket desztillált vízzel feltöltöttem 1 l-re.
A pH-t 3,5-re állítottam be ecetsavval.

 
A besugárzást négy különböző atmoszférában végeztem:  
- nyitott renszerben levegőn, 
- levegőt tartalmazó zárt rendszerben, 
- oxigén átbuborékoltatás után zárt rendszerben 
- és nitrogén átbuborékoltatás után zárt rendszerben. 
 

A besugárzás előtt és azt követően megmértem a színezett minták színkoordinátáit DATACOLOR 
színmérő berendezéssel. Az adatok alapján kiszámítottam a besugárzás előtti és utáni minták 
színkülönbség értékeit (ΔE*ab). 

3.3.15. Színezékek és komplexeik fotobomlási kinetikájának meghatározása oldatban 

a) Fotobomlási kinetika vizes oldatban: 
A 100 ml-es színezék desztillált vizes törzsoldatatából (10-4 mol/dm3) kipipettáztam 1 ml-nyi 

térfogatmennyiséget egy 10 ml-es mérő lombikba. A 10 ml-es mérőlombikokat jelig töltöttem, egy 
meghatározott adalékot (ciklodextrin (BCD, RAMEB és HPBCD), illetve koronaéter (18-korona-6, 
diaza-korona és bisz-glükozidos-18-korona-6)) adott koncentrációban tartalmazó oldattal.  

Tehát a vizsgált mennyiségek:  
- a MN koncentrációja 10-5 M, 
- a ciklodextrinek koncentrációja: BCD: 9*10-3 M, 9*10-4 M illetve 9*10-5 M, RAMEB: 8*10-3 M, 
8*10-4 M illetve 8*10-5, és a HPBCD esetén: 5*10-3 M, 5*10-4 M illetve 5*10-5 M. 
- a koronaéter koncentrációk: 18-korona-6, valamint a diaza-korona 8*10-5 M, illetve a cukor-
korona esetén 4*10-5 M .(2 g/dm3). 

A MN különbözó pH-jú vizes oldatainak előállítása: A 2,21-es pH-jú vizes MN oldatokat 0,01 M-
os HCl-el és 0,09M NaCl oldattal, míg az 5,42-es pH-jú oldatokat 0,2 M-os ecetsavval, és 0,2 M Na-
acetáttal készítettem. 

Meghatároztam az oldatok abszorbciós spektrumait. 
A színezékek fotobomlási kinetikájának meghatározásához a tiszta színezékoldatokat, valamint a 

színezék mellett adalékanyagot is tartalmazó oldatokat optikai padon besugároztam nagynyomású 
higanygőzlámpával. Vizes oldatok esetén az első hatvan percben ötpercenként, a hatvanadik perctől a 
százhuszadik percig tízpercenként, majd ezt követően húszpercenként mértem a besugárzott oldatok 
abszorbciós spektrumait UV-VIS spektrofotométeren. Majd a spektrumok alapján meghatároztam a 
hullámhossz maximumhoz (λmax) tartozó abszorbancia értékeket.  

Az oldószerrel, valamint -a komplexált oldatok esetén- az alkalmazott adalék abszorbanciájával is 
korrigáltam a mért abszorbanciákat.  

Az abszorbanciákat átszámítottam a kiindulási színezékkoncentráció %-ába (A 
színezékkoncentráció a fakítás kezdetén 100%.).  
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Végül az abszorbancia %-okat ábrázoltam az idő függvényében.  
 
b) Fotobomlási kinetika kloroformos oldatban: 
A kloroformba bemért mennyiségek:  
- a MN koncentrációja 10-5 M, 
- és az alkalmzott koronaéter koncentráció: 18-korona-6 esetén: 8*10-5 M (2 g/dm3). 
 
A fel nem oldott MN-t üvegszűrőn szűrtem. A szerves oldószerben –koronaéter jelenlétében- 

feloldott metilnarancs százszoros kloroformos hígítása után abszorbciós spektrumot vettem fel a 
színezékoldatokról, UV-VIS spektrofotométeren. A fotobomlás kinetikájának meghatározásához az 
első húsz percben percenként, majd a hatvanadik percig 5 percenként vettem fel a színezék-koronaéter 
oldatok abszorpciós spektrumait. 

3.3.16. A metilnarancs besugárzása fotokémiai reaktorban 

Meghatároztam a koronaéter tartalmú színezékoldatok besugárzás előtti UV-VIS spektrumát. 
A sugárforrás megfelelő ideig történő bemelegítése után (15 perc) az 50 ml-nyi kloroformban oldott 
koronaéteres színezékoldatot betöltöttem a reaktorba és 1 percig megvilágítottam. 
A fotokémiai átalakulást UV-VIS spektrofotométerrel követtem. 

3.3.17. A komplexképzés igazolása és a fotobomlás termékeinek vizsgálata elektronspray-
ionizációs tömegspektrometriával 

A mérendő oldatokat folyadékárammal (metilalkohol/víz 1:1 arányú elegye + 0,1%-os ecetsav) 
jutatták az ESI-MS készülékbe.  

A tömegspektrometriás vizsgálatokat negatív üzemmódban végezték, mert a metilnarancs (így a 
MN-ΒCD komplex is) negatív módban sokkal intanzívebben detektálható. 
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4. KÍSÉRLETI, VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉS 
ÉRTÉKELÉSÜK 

Szerteágazó kísérleti munkám eredményeit három témakörben foglaltam össze, figyelemmel a 
szakirodalom fő irányaira, valamint tömörítve a célkitűzéseimet. 

4.1. Reaktív színezés 

4.1.1. Kovalensen cellulózhoz kötött színezékhányad kvantitatív analízise 

Pamutszövet mintákat két különböző heterobifunkciós reaktív színezékkel (SUMITOMO B’ és 
C’ színezék) színeztem (Színezőprogram1.). Értékeltem a megkötött színezékhányad 
meghatározására szolgáló kiválasztott három módszer pontosságát és megbízhatóságát matematikai 
statisztika segítségével (ANOVA). 

4.1.1.1. A megkötött színezékmennyiség meghatározására szolgáló módszerek varianciaanalízises 
modelljei 

A varianciaanalízis segítségével megbecsültem a kísérleti eredményeket befolyásoló tényezők 
hatását és a mérés véletlen hibáját, miután megállapítottam, hogy a varianciaanalízis 
alkalmazhatóságának feltételei teljesültek. 
 

Ezek a feltételek a következők: 
- a reziduumok (mért értékek és a modell egyenletek alapján számított értékek különbsége) 

véletlenszerűen ingadozzanak zérus körül, 
- a reziduumok normális eloszlásúak, azaz az ún. Gauss-hálón egyenest adnak, 
- a minták homogének. 
 

A direkt, valamint az indirekt I. módszer alkalmazásakor az elképzelt modellben három -a kísérleti 
eredményeket befolyásoló- faktort vizsgáltam: 

- α = a méréssorozat száma (különböző napok) [véletlen faktor], 
- B = a szinezék koncentrációjának esetleges hatása [rögzített faktor] 
- és γ = az ismételt színezés hatása. 

 
A kísérleti eredmények értékelésekor a következő elméleti modellel dolgoztam (eq. 14.): 
 

y B Bijkl i j ij k ij l ijk= + + + + +μ α α γ ε( ) ( )  eq. 14. 
 
Ahol: 
- yijkl = az i-k napon, j-ik koncentrációval, k-ik színezéssel és l-dik párhuzamos analitikai méréssel 

kapott színezékhányad,  
-μ = a várható érték (megkötött színezékhányad),  
- αi = az i-ik nap hatása,  
- Bj = a j-ik színezékkoncentráció hatása,  
- αBij = az i-k nap és a j-ik színezékkoncentráció kölcsönhatása,  
- γk = a k-ik színezés hatása 
- és az εl(ijk) = az l-ik ismételt analízis okozta kísérleti hiba. 
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Mindkét módszer esetén i=3 különböző napon mértem, j=2 (0,6% és 3%-os) 
színezékkoncentrációval dolgoztam és a színezés műveletét k=3-szor ismételtem meg.  
A modellben az az eltérés a közvetlen és a közvetett módszer között, hogy a közvetett módszert 
alkalmazva nincs ismételt kémiai analízis, azaz l=1, míg közvetlen módszer esetén l=3.  
 

A indirekt II. módszert alkalmazva 5 különböző ponton is meghatároztam a 
színezékkoncentrációval arányos K/S értéket, amely az előző modellhez képest egy további véletlen 
faktor megjelenését eredményezi, így a 14. egyenlet kibővül. 
Az alkalmazott elméleti modell a következő (eq. 15.): 
 

y B Bijklm i j ij k ij l ijk m ijkl= + + + + + +μ α α γ δ ε( ) ( ) ( )   eq. 15. 
 
Ahol: 
- δl(ijk) = az l. mérési pont hatása [véletlen faktor, függ a szövet színezésének egyenetlenségétől] 
- εm(ijkl) = a kísérleti hiba (m=1). 

4.1.1.2. A színezések hatékonysága és a mérési adatok pontosságának (megbízhatóságának) értékelése 
ANOVA eljárással  

A B’, illetve C’ reaktív színezékkel pamutszöveten két nominális koncentrációban (0.6 % 
és 3 % (g színezék/100 g szövet)) három-három párhuzamos és három-három ismételt 
színezést végeztem pamutszöveten az F25. Ábrán bemutatott technológia szerint. Így 
összesen 2*2*9, azaz 18 db B’-vel és 18 db C’-vel színezett mintát kaptam. 

A színezett minták színének egyenletességét egy-egy mintán mérhető színkülönbségek / ΔE*
ab 

értékek / mérésével követtem reflexiós spektrofotométerrel.. Megállapítottam, hogy a ΔE*
ab értékek 

szórása a hibahatáron belül maradt (ΔE*
ab±0,2). 

 
Az ANOVA vizsgálataim B’ és C’ színezék esetén, -a módszerek hatékonyságát illetően- azonos 

tendenciájú erdményekre vezettek, melynek részleteit a C’ színezék példáján vezetem le. A box-plot 
ábrát viszont, mindkét színezékre bemutatom. 
 
A C’ színezékre mindhárom meghatározási módszer alkalmazásakor vizsgáltam a reziduumok 
ingadozását. Mindhárom módszerrel a minták szórása véletlenszerű a zérus körül, nem mutat 
semmiféle tendenciát, tehát a reziduumok normális eloszlásúaknak tekinthetőek, zérus várható 
értékkel. 
 

A reziduumok eloszlását ábrázoltam a Gauss-féle koordináta rendszerben C’ színezék 
esetében a 35.. a), b), c) Ábrán. 
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35. Ábra: A reziduumok eloszlása C’ színezék esetében (a) direkt, b) indirekt I., c) 

indirekt II. módszer) 
 

A normális eloszlást ellenőrző Gauss-hálós ábrán a C’ színezék esetében a reziduumok a berajzolt 
egyenes körül véletlenszerűen ingadoznak. Tehát a reziduumok eloszlása megfelel a kritériumnak. 

 
Elvégeztem a Statistica 7.0 programmal a Hartley-, a Cochran- és a Bartlett-próbákat, amelyek 

alapján mintáink homogének [Lindman 1991], [Montgomery 1991]. 
 
A varianciaanalízis alkalmazhatóságának valamennyi feltétele teljesült, ezért igazoltan 

választottam mérési módszereim értékeléséhez. 
 



  Ph. D. értekezés 2008. 

 - 52 - Készítette: Nagy Henrietta Judit 

11. Táblázat: Egyszerűsített szórásnégyzeti táblázat (ANOVA-táblázat) a direkt mérési módszer 
értékeléséhez Statistica 7.0 programcsomag segítségével C’ színezékre 

 
Az eltérés 

forrása DF 
 

MS 
 

F 
 

p 

α 2 60,313 1,21 0.452
B 1 445,978 8,98 0.096

αB 2 49,669 2,25 0.148
γ 12 22,097 0,34 0.977

Error 36 65,897
 
Ahol: 
- MS = a: szórásnégyzet, 
- p = a valószínűség, 
- DF = a szabadsági fok, amely a mérések számától függ és 
- F = az F próbastatisztika értéke, a szórásnégyzetek összehasonlításából. 
 

Az elvégzett próbák azt mutatták, hogy nem mutatható ki szignifikáns eltérés egyik faktor esetén 
sem 95%-os szignifikancia szinten, tehát egyik faktornak sincs szignifikáns hatása a mérési 
eredményekre a direkt módszer alkalmazásakor (p>0,05) (11. Táblázat). 
A közvetlen módszer hibája pedig C’ színezékre 65,9 %2, tehát a mérés szórása 8,12 %.  
A közvetlen mérés szórása B’ színezék esetén: 5,20 %. 
 

12. Táblázat: Egyszerűsített szórásnégyzeti táblázat (ANOVA-táblázat) a indirekt I. módszer 
értékeléséhez Statistica 7.0 programcsomag segítségével C’ színezékre 

 

Az eltérés 
forrása DF MS F p 

α 2,000 0,571 15,14 0.062 
B 1 60,904 1616,68 0.001 

αB 2 0,038 0,18 0.835 
Error 12 0,205

(A táblázat jelöléseinek magyarázatát lsd 11. Táblázat alatt.) 
 

A indirekt I. módszer esetén a mérési sorozatnak (α) nincs szignifikáns hatása a mérési 
eredményekre 95%-os szinten (p>0,05), míg a névleges koncentráció (B) viszont befolyásoló hatású 
(p<0,05). 
A mérésre számítható, ismétlésekből eredő variancia becslése C’ színezékre: 0,205 %2, szórása 0,45 
%, amely tartalmazza az analízis okozta hibát és az ismételt színezés okozta hibát is. 
B’ színezékkel a szórás: 0,52 % (12. Táblázat). 
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13. Táblázat: Egyszerűsített szórásnégyzeti táblázat (ANOVA-táblázat) a indirekt II. mérési 
módszer értékeléséhez Statistica 7.0 programcsomag segítségével C’ színezékre 

 

Az eltérés 
forrása DF MS F p 

α 2 2,530 1,998 0.334 
B 1 9267,357 7318,157 0.000 
γ 12 0,327 1,071 0.397 

αB 2 1,266 3,876 0.050 

δ 72 9,734 
Error 0 0 

(A táblázat jelöléseinek magyarázatát lsd 11. Táblázat alatt.) 
 

Az indirekt II. módszerre hatással van a színezékkoncentráció változása (p<0,05). A mérési 
pontok egymástól való eltéréseit önállóan nem értékelhetem ki, mivel nem történt olyan ismétlés, 
amely az adott, ismételt színezéssel elkészített pamutszövet reflektanciáját többször megmérte volna. 
A szórásokat viszont becsülhetem, de a mérési pontokra vonatkozó szórás tartalmazza a reflektancia 
mérés hibáját is. 

A mérési pontok eltéréseire vonatkozó becsült variancia értéke -a koncentrációval arányos K/S 
érték mértékegységére vonatkoztatva C’ színezékre- 9,734 (K/S)2 ; a szórása: 3,12 (K/S). 
B’ színezékkel a szórás értéke: 3,20 (K/S) (13. Táblázat). 

 
A mérési adatok közötti összefüggést jól szemlélteti az úgynevezett medián-kvartilis box-

plot diagram (B’ színezékre a 36. a),b),c) Ábra, C’ színezékre a 37. a),b),c) Ábra). 
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Jelölés:  

 

 
 

 
 

36. Ábra: Medián-kvartilis blox-plot diagram a B’ színezék megkötött színezékhányad 
meghatározási módszereire  

(a) direkt módszer, b) indirekt I. módszer, c) indirekt II. módszer) 
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37. Ábra: Medián-kvartilis blox-plot diagram a C’ színezék megkötött színezékhányad 
meghatározási módszereire  

(a) direkt módszer, b) indirekt I. módszer, c) indirekt II. módszer) 
 

A B’ színezék esetén - kisebb névleges színezékkoncentráció mellett- a közvetett I módszer kicsit 
bizonytalanabb. Közvetlen módszernél az adatok szórása nagyobb, (azaz, nagyobb számú mérés 
szükséges a megfelelő pontosság eléréséhez) a kisebb koncentráció esetén a pontosság is kisebb. Az 
közvetett II. meghatározás során is bizonytalanabb a módszer a kisebb koncentrációk tartományában. 
A C’ színezék esetében az indirekt I. módszer megbízható, míg a direkt módszerrel nagyobb a szórása 
az adatoknak. Mindkét esetben, a kis koncentrációban pontatlanabb a mérés. 
Az indirekt II. módszert alkalmazva, az eddigiektől eltérően, nagyobb névleges színezék koncentráció 
esetén bizonytalanabb a módszer. 
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Összegzés: 
 

Két heterobifunkciós reaktív azoszínezék (B’ és C’) három, megkötődött színezékhányad 
meghatározási módszerét az 14. Táblázatban hasonlítom össze. 

 
14. Táblázat: A három mérési módszer összehasonlítása 

 

Megkötött 
színezékhányad [%] ANOVA szórás [%] Megkötött 

színezékhányad [%] ANOVA szórás [%] Megkötött 
színezékhányad [%] ANOVA szórás [K/S]

0,6 83,3 85,3 84,5
3 86,0 85,4 86,5

0,6 69,5 71,4 75,5
3 75,2 75,1 73,3

3,20

3,12Sumitomo C 8,12

5,20 0,52

0,45

Színezéknév
Nominális 

színezékkoncentráció 
[%]*

Sumitomo B

Színezék A színezékmegkötődés vizsgálati módszere

Indirekt IIIndirekt IDirekt

*Nominális színezékkoncentráció (kifestés): a szövet tömegére megadott színezékkoncentráció [g színezék/100 
g szövet]. 
 

Látható, hogy mindkét színezék esetén a indirekt I. módszer bizonyult a legpontosabbnak, ezt 
követi a K/S mérésen alapuló, közvetett II., majd közel egy nagyságrenddel gyengébb a közvetlen 
módszer az indirekt I.-es módszerhez képest, azaz azonos pontosság eléréséhez tízszer több 
párhuzamos mérés szükséges. 

A közvetlen módszer metodikailag is problematikusabb, mivel a vizsgálat biztonságtechnikailag 
veszélyesebb, a tömény kénsavval végzett művelet miatt. 
 

A három módszer egymáshoz képest nem torzít, vagyis ugyanazon átlag körül ingadozó értéket 
ad. Ezt a megállapítást háromféle számítással igazoltam (Sign-teszt, Wilcoxon Matched Paris-teszt, 
Páros-t-próba) [Lindman 1991], [Montgomery 1991]. 

4.1.2. Elektrolitok hatása a heterobifunkciós reaktív azoszínezékek szorpciójára és 
kapcsolódására pamutszöveten 

Munkám ezen a részében célul tűztem ki két különböző heterobifunkciós reaktív azoszínezék 
színezési tulajdonságainak a kutatását a gyakorlatban alkalmazott technológiai körülmények között 
(F25. Ábra), annak kiderítésére, hogy az adalékolt három különböző kationt (Na+, K+, Mg2+), illetve a 
két különböző aniont (Cl-, SO4 

2-) tartalmazó sók, milyen szerepet játszanak a színezési folyamatokban. 
A szorbeált és a megkötött színezékhányadot –az előzőekben bemutatott indirekt II. módszerrel 
határoztam meg.  
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4.1.2.1. A színezékaggregáció vizsgálata 

Kis elektrolit koncentráció alkalmazásakor az aggregációt (3.a), 3.b) Ábra) -mindkét színezék 
oldatban- leginkább a MgCl2 segítette elő. 50 g/dm3 elektrolit koncentráció esetén a kálium-sók 
idéztek elő leghatékonyabban aggregációt. Az 50 g/dm3 elektrolit koncentráció felett az aggregáció 
előidézésében a hatékonysági sorrend: K>Mg>Na-sók (38. Ábra B’ színezék esetén, 39. Ábra C’ 
színezék esetén.). 

Mindhárom elektrolit-családon belül a kloridok hatékonyabbak a szulfátoknál. 
 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

M
ol

ár
is

 a
bs

zo
rp

ci
ós

 k
oe

ffi
ci

en
se

k 
kü

lö
nb

sé
ge

 B
' s

zí
ne

zé
kr

e 
[d

m
3 /m

ol
*c

m
]*

Elektrolit koncentráció [mol/dm3]

 NaCl
 Na2SO4
 KCl
 K2SO4
 MgCl2
 MgSO4

 
*Moláris abszorpciós koefficiens elektrolit nélkül - moláris abszorpciós 
koefficiens elektrolittal 

 
38. Ábra: Elektrolitok hatása a B’ színezék oldatban az aggregáció mértékére 

(színezékkoncentráció=8*10-5 mol/dm3) 
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39. Ábra: Elektrolitok hatása a C’ színezék oldatban az aggregáció mértékére 
(színezékkoncentráció=8*10-5 mol/dm3) 

 
Valamennyi vizsgált elektrolit az alkalmazott legkisebb koncentrációban is kimutatható 

aggregációt okozott, mindkét színezék oldatában. 
A legkisebb koncentrációban alkalmazva a MgCl2 volt a leghatékonyabb, míg 50 g/dm3 felett a 

KCl okozott a legnagyobb mértékben aggregációt. 
Mindhárom elektrolit-családban a kloridok tűntek hatékonyabbnak a szulfátoknál, ami a g/dm3-

ben azonos oldatok közötti mólkoncentrációbeli különbségekre vezethető vissza a nagyobb értéket 
elérő kloridok javára. 

Megállapítható, hogy a B’ színezék hajlamosabb az aggregációra. Ennek valószínű oka, hogy a B’ 
színezékben csak két disszociáló szulfonsavas-nátrium-csoport disszociációját kell az elektrolittal 
visszaszorítani, hogy az aggregáció létrejöjjön, míg a C’ színezék esetében ugyanezt négy csoporton 
keresztül kell elérni. 

4.1.2.2. Az elektrolit minőségének és mennyiségének hatása a színezékszorpcióra 

Azonos mol/dm3–ben kifejezett elektrolit koncentrációk hatásának vizsgálatakor a kationok 
darabszáma a nátrium- és a káliumsókban szulfát- anion esetén nagyobb. A kálium- és nátriumsókban 
molekulánként kétszer annyi kation van, mint a Mg-sókban. 

 
Mind nátriumsók (NaCl, Na2SO4), mind a káliumsók (KCl, K2SO4) hatását elemezve azonos 

mólkoncentrációk esetén a szulfátok hatékonyabbak. Ennek magyarázata lehet, hogy a szulfátokban 
kétszer annyi kation van, mint a kloridokban. 

 
Magnéziumsók (MgCl2, MgSO4): A magnézium- klorid és –szulfát-só szorpcióra gyakorolt hatása 

is eltér, a szulfát mindkét színezék szorpciójakor hatékonyabb, mint a klorid, jóllehet a magnézium 
kation koncentrációja mindkét esetben azonos.  
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A kísérletekből jól látható, hogy azonos molkoncentrációjú oldatok hatását összevetve a kation 
koncentráció a meghatározó a szorpció mértékének alakulásában, mivel az azonos molaritású 
káliumsó oldatok összehasonlítva, a K2SO4 oldatban kétszer nagyobb a kation koncentráció, mint a 
KCl oldatban és az előbbinek a szorpcióra gyakorolt hatása szignifikánsan nagyobb az uttóbbiénál. 
Hasonló hatáskülönbség az azonos kationkoncentrációú Mg-sóoldatú között nem tapasztalható. 

 
Azonos g/dm3-ben kifejezett elektrolit koncentrációk vizsgálatakor a szulfát-anionok tömegének 

aránya nagyobb. 
 
Nátriumsók (NaCl, Na2SO4): A Na2SO4 hatása nagyobb a B’ és C’ színezék szorpciójára. 

 
Káliumsók (KCl, K2SO4): A K2SO4 hatása nagyobb a B’ és C’ szorpciójára. A hat elektrolit között 

a kálium-szulfát hatására következett be a legnagyobb szorpció. 
 
Magnéziumsók (MgCl2, MgSO4): A magnéziumsók oldatában g/dm3-ben kifejezett koncentrációk 

esetén, a kloridok koncentrációja jelentősen meghaladja a szulfátokét.  
A kétféle elektrolitoldat színezék szorpcióra gyakorolt hatásában az említett kation 

koncentrációban lévő különbség 50g/dm3-es koncentráció küszöb alatt érvényesült. A küszöbérték 
felett a szulfát-ionok bizonyultak eredményesebbnek. A MgSO4 hatása nagyobb a B’ és C’ színezék 
szorpciójára. 

 
A fajlagos színezék szorpció leginkább a kis elektrolit koncentrációk tartományában növekedett 

(40. Ábra B’ színezék esetén, 41. Ábra C’ színezék esetén.) 
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40. Ábra: A pamutszöveten szorbeált B’ színezékhányad [%] az adalékolt elektrolit 

minőségének és mennyiségének a függvényében 
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41. Ábra: A pamutszöveten szorbeált C’ színezékhányad [%] az adalékolt elektrolit 

minőségének és mennyiségének a függvényében 
 

Az 50%-os szorpciós hányad eléréséhez szükséges elektrolit mennyiséget a 42. Ábra és a függelék 
F1. Táblázata mutatja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

42. Ábra: Az 50 %-os B’ és C’ színezék szorpciós hányadot kiváltó elektrolit koncentrációk 
 
A szorpciót előidéző hatékonyságban a 20 g/dm3 Na2CO3 a 25 g/dm3 K2SO4-ot elektrolitként 

megközelíti, bár alatta marad. A különbség, B’ színezék esetében jelentős, míg C’ színezék esetében 
közel elhanyagolható (15. Táblázat).  
Ha az elektrolit koncentrációt 20 g/dm3 Na2CO3 és 25 g/dm3 K2SO4 biztosította és összehasonlításul 50 
g/dm3 K2SO4 hatását választottuk, akkor a színezékszorpció értékkülönbsége B’ színezékre 
elhanyagolható, míg C’ színezék esetén a kombinált elektrolit felé billen. 
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15. Táblázat: Színezékszorpció serkentése Na2CO3-tal 
 

0 14,02
20 g/dm3 Na2CO3 71,53
25 g/dm3 K2SO4 82,87
50 g/dm3 K2SO4 85,96

20 g/dm3 Na2CO3+25 g/l K2SO4 84,36
0 6,50

20 g/dm3 Na2CO3 61,10
25 g/dm3 K2SO4 63,37
50 g/dm3 K2SO4 75,64

20 g/dm3 Na2CO3+25 g/l K2SO4 82,07

 C' színezék

Abszorbealt 
színezékhányad [%]

Elektrolit minősége és 
mennyiségeSzínezéknév

 B' színezék

 
 

A legkisebb elektrolit koncentrációk alkalmazásakor mindkét színezék szorpcióját legjobban a 
magnéziumsók serkentik, míg a kisebb hatékonyságú nátrium- és kálium-sók között nem szignifikáns 
a különbség. 

Az elektrolit koncentrációk növelésekor magnéziumsókkal maximum 50-60 %-os a szorbeált 
hányad, míg a négy további elektrolit hatására a szorpciós hányad 70-80 %-os. 

A nátriumsók hatékonysága 25-50 g/dm3 koncentráció között még jelentősen javul, míg 50 g/dm3 
fölött már csak alig. 

A káliumsók hatékonysága a 25-100 g/dm3-es tartományban monoton növekszik. 
A legnagyobb mértékű szorpciót mindkét színezék esetében a 100 g/dm3 K2SO4 idézte elő. Mivel 

a szorpciós hányad ez esetben is nagyobb B’ színezék oldatból, mint C’ színezékoldatból, a 
magyarázat ugyancsak a színezékmolekulákon lévő szulfonsavas-nátrium-csoportok számának 
különbségére vezethető vissza. 

A nátriumsók esetében a monoton növekedés felső határa 25-50 g/dm3 közé esik, amely határ 
fölött az előidézett szorpció mértéke alig fokozódik. 

A káliumsók esetében a szorpció monoton növekedése a teljes vizsgált koncentráció tartományban 
érzékelhető. 
Az elektrolit koncentrációban a magnéziumsók hatékonyságát illetően a 25 g/dm3 egy olyan 
küszöbérték, amely felett a szorpciót már alig növeli ez a két elektrolit. 

A Na2CO3, mint elektrolit fokozza mindkét színezék szorpcióját, bár kisebb mértékben, mint a 
K2SO4 teszi. Azonos körülmények között B’ színezék szorpciója meghaladja a C’ színezékét a 
kétkomponensű elektrolit adagolása esetén, de az eltérés 25-50 g/dm3 elektrolit koncentráció között 
ugrásszerűen csökken. 
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4.1.2.3. Az elektrolit minőségének és mennyiségének hatása a színezékrögzítésre 

A megkötődött színezékhányadot (%) a szorbeált színezékhányadhoz hasonlóan határoztam meg, a 
teljes színezőprogram végrehajtása után (16. Táblázat). 

 
16. Táblázat: Kovalensen megkötött színezékhányad különböző minőségű 0,01 M 

koncentrációjú elektrolitokkal B’ és C’ esetén 
 

Megnevezés
Koncentráció 

[mol/dm3]
Koncentráció 

[g/dm3]
B' színezék C' színezék

65,05

K2SO4 0,01 1,74 84,70 66,20

KCl 0,01 0,75 82,11

64,90

Na2SO4 0,01 1,42 82,15 64,77

NaCl 0,01 0,59 80,43

Elektrolit* Kovalensen megkötött 
színezékhányad [%]

Elektrolit nélkül 0 0 71,53 61,10

 
* Előkísérlet a leghatékonyabb elektrolit kiválasztásához. 
 
Minthogy a szorpciós vizsgálatokban a leghatékonyabbnak -az ipari gyakorlatnak megfelelő 

koncentráció tartományban- a K2SO4 bizonyult, a színezék rögzítési hányad megismerését célzó 
vizsgálatokat K2SO4 jelenlétében végeztük (43. Ábra). 

Az elektrolit-adagolás növekedésével nőtt a megkötött színezék mennyisége is. 
Esetenként a színezékszorpciónak a rögzítési szakaszban Na2CO3 hatására folytatódnia kellett, 

ezáltal vált lehetővé a szorpciós hányadnál nagyobb színezék megkötődési hányad. 
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43. Ábra: A szorbeált és kovalensen megkötött B’, illetve C’ színezékhányad különböző 

koncentrációjú K2SO4 elektrolittal 
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A rögzítési kísérletek igazolták, hogy 50 g/dm3 K2SO4–nál kisebb elektrolit koncentráció esetén a 
B’ színezékből rögzített hányad nagyobb, mint a C’ színezéknél kapott érték, míg e küszöbérték felett 
megfordított rögzítési sorrend érvényesült. 

A valószínű ok itt is a színezék molekulák disszociációja során kapott negatív töltésű csoportok 
számának különbségében keresendő. 

Kálium-szulfát alkalmazásakor a szorbeált színezékhányadnál nagyobb megkötött hányad csak 
úgy alakulhatott ki, hogy a színezék szorpciós folyamatok a színezékrögzítési szakaszban is -a Na2CO3 
elektrolit mivolta következtében- folytatódtak. 
 
Összegzés: 

 
Reaktív színezéskor a részfolyamatok relatív optimumát biztosító só minőséget és mennyiséget 

kell alkalmazni. 
Én is igazoltam, hogy az elektrolitadagolás minden esetben elősegíti a színezékek (B és C jelű 

heterobifunkciós, reaktív azoszínezék) felhúzását a szálra, a szál elektrokinetikus potenciáljának 
csökkentése révén.  

A B’ azoszínezék szorpciója elektrolit nélkül jelentősebb, mint C’ reaktív azoszínezéké. Az 
elektrolit adagolása kisebb szorpció növekedést idéz elő B’ színezéskor, mint C’ színezéskor. 
Megállapítottam, hogy a hat vizsgált elektrolit (NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4, MgCl2 és MgSO4) közül a 
kálium-sók fokozták leginkább a színezékadszorpciót, a káliumszulfát, hatékonyabban a kálium-
kloridnál. 

Kevés elektrolit jelenlétében a B’ színezék megkötődése nagyobb, mint a C’ színezéké. Nagyobb 
elektrolit koncentráció alkalmazásakor a C’ színezék megkötődése utoléri B’ színezékét, sőt 
meghaladja azt. 

4.1.3. Trikromatikus színezés 

Munkám célja a vizsgált BEZAKTIV reaktív heterobifunkciós azoszínezékek esetén, a felhúzás 
és rögzítés mértékének, valamint egyenletességének jellemzése volt, továbbá a színezékek 
alkalmazhatóságának vizsgálata trikromatikus színezéskor.  

4.1.3.1. Három heterobifunkciós reaktív színezék színezési jellemzői 

A színezésekhez alkalmazott két színezékprogram az alkália-adagolás ütemében tér el egymástól. 
Az I-es eljárás alkalmazásakor egy alkália-adagolást (F29. Ábra) alkalmaztam, a három alkália-
adagolásos technológiát II. eljárásnak jelölöm (F 30.).  

 
A három heterobifunkciós reaktív azoszínezék a következő szerkezeti képlettel jellemezhető 

(44. Ábra): 
 

44. Ábra: BEZAKTIV heterobifunkciós, reaktív azoszínezékek általános képlete 
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A színezékek reaktív csoportjai: monoklór-triazin- és szulfato-etil-szulfon csoportok. A vinil-
szulfon-csoport addíciós reakciója dominál 10-es pH körül. Ennél nagyobb pH-n egyrészt megindul a 
kialakult cellulóz-színezék kötés hidrolízise, másrészt pedig fokozódik a még nem reagált vinil-
szulfon csoport hidrolízise hidroxi-etil szulfon csoporttá. 

A monoklór-triazin reaktív csoporttal a cellulóz szubsztitúciója 11-es pH körül a legkedvezőbb, a 
kialakult kapcsolat csak savas közegben hidrolizálódik. 

 
A felhúzás és rögzítés mértékének, valamint egyenletességének jellemzésére kimértem a vizsgált 

három színezék kihúzási és megkötődési görbéit (3-5. ábrák), amelyek hibája az ismételt színezési 
kísérleteink szerint <1%, azaz egymással közel azonos kihúzási és megkötődési értékeket kaptam. 
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45. a) és b) Ábra: BEZAKTIV YELLOW S-LF 
kihúzási és megkötődési görbéje 

a) Összes alkália beadagolása egy lépésben (I. eljárás) 
b) Alkália adagolás több lépésben (II. eljárás) 

 
A sárga színezék esetén az I. eljárást alkalmazva a maximális megkötődés 100 perc alatt 75% volt 

és a hozzá tartozó T50 index 13 perc (45. a) Ábra). 
A II. technológia alkalmazásakor, a maximális megkötődés 80 perc alatt 85% volt és a hozzá tartozó 
T50 14 perc (45. b) Ábra). 
 

A kék színezék esetén az I.-es színezési eljárás szerint (ahol az összes alkália-adagolás a 20-dik 
percben történik) a legnagyobb kihúzási (88%) és rögzítési értékeket (73%) a színezés 77 perce után 
értem el. A maximális megkötődés 50%-a a 31-dik percre kötődött meg, ahol a kihúzott 
színezéktartalom az oldott színezék 70%-a volt (46. a) Ábra). 
A többlépéses alkália-adagoláskor (II. eljárás) (47 b) Ábra), mind a kihúzási, mind a megkötődési 
görbe közel egyszerre éri el az egyensúlyi értéket 75 percnyi színezés után. A maximális megkötődés 
50%-át a színezés 42-dik percében értem el, ahol a kihúzási színezéktartalom az oldott színezék 66%-a 

a) 

b) 
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volt. Az elérhető kihúzási és megkötődési maximumok nagyok és relatívan rövid idő alatt, 75 perc 
alatt éri el ezt az értéket. 
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46. a) és b) Ábra: BEZAKTIV BLUE S-LF 
kihúzási és megkötődési görbéje 

a) Összes alkália beadagolása egy lépésben (I. eljárás) 
b) Alkália adagolás több lépésben (II. eljárás) 

 
 

A piros és sárga színezékek színezésekor a két színező eljárás közti különbség fordított irányú 
volt, mint a kék színezék színezésekor. A kapott értékek II. eljárással végzett színezéskor meghaladták 
az I. eljárással elért színezékmegkötődési eredményeket. 
Piros komponens esetén az I.-es eljárást alkalmazva, a maximális megkötődés 93 perc alatt 65%-volt 
és a reaktivitási index szintén 16 perc volt (47. a) Ábra). 
A II. eljárásban a 76%-os megkötődést 72 perc alatt értem el, és a hozzá tartozó reaktivitási index 16 
perc volt (47. b) Ábra). 

a) 

b) 
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47. a) és b) Ábra: BEZAKTIV BEZAKTIV RED S-LF 
kihúzási és megkötődési görbéje 

a) Összes alkália beadagolása egy lépésben (I. eljárás) 
b) Alkália adagolás több lépésben (II. eljárás) 

 

3. Táblázat: Három BEZAKTIV színezék S, MI és LDF értékei egylépcsős és többlépcsős 
alkália-adagolásos technológiával 

 BEZAKTIV 
Yellow S-LF

BEZAKTIV 
Blue S-LF

BEZAKTIV 
Red S-LF

 BEZAKTIV 
Yellow S-LF

BEZAKTIV 
Blue S-LF

BEZAKTIV 
Red S-LF

S [%] 46 51 27 52 48 26
MI [%] 72 86 95 72 86 95
LDF 37 51 34 41 50 31

Alkália adagolás egy lépésben Alkália adagolás több lépésben
Színezékek

Színezési 
jellemzők

 
 
(Az S, MI és LDF értékek meghatározási módszerét a 3.3.5. fejezet tartalmazza.) 
 
A kék színezék egyenletes színezést tesz lehetővé mindkét alkália-adagolási eljárásban, amelyet 

nagy LDF értékei is bizonyítanak, míg a piros és a sárga színezék színezés egyenletességi tényezői 
kisebb értékűek (3. Táblázat).  

A gyakorlati megvalósítás során nem találtam összefüggést az egyenletes színezés és a reaktivitási 
index között.  

Bár a sárga színezék reaktivitási indexei nagyon kis értékek voltak (I. eljárás: T50=13 min, II. 
eljárás:T50=14 min), közel a kritikus 10 perces értékhez, mégsem találtam egyenlőtlen színezésre utaló 
jeleket (foltosodást). 

Mivel a kék színezékből akkor kötődik meg több, ha az összes alkáliát a kezdeti szakaszban 
egyszerre adagoltam (nagyobb pH), míg a pirosból akkor, ha az azonos alkália-mennyiséget időben 

a) 

b) 
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eltolt lépésekben adagoltam (kisebb pH), valószínű, hogy a kék színezék reaktív kapcsolódásában a 
monoklór-triazin csoport, míg a piros színezéknél a vinil-szulfon csoport dominál. 

4.1.3.2. Divatszínek előállítása trikromatikus színezéssel 

Megvizsgáltam a már bemutatott három BEZAKTIV színezék alkalmazhatóságát a trikrimatikus 
színezésben. A három másodlagos alapszínt (sárga, cián és magenta), a BEZAKTIV Yellow S-LF-el 
BEZAKTIV Blue S-LF-el és a BEZAKTIV Red S-LF-el közelítettem. 

A 2005-ös 20 nyári divatszín (Paris Fashion Institute) közül a 48. Ábrán bemutatott 1-es, 8-as, 9-es, 
12-es és 13-as sorszámú öt divatszínt reprodukáltam (48. Ábra).  

Elkészítettem a három színezék koncentráció sorozatait (5*10-3 g/dm3-től 6*10-2 g/dm3-ig). A 
színezett minták reflexiós spektrumait betápláltam a színmérő és receptszámító rendszerbe. Az 
„International Colour Authority” színminta-kártyából [ICADATA 2001] kiválasztott divatszíneket a 
színmérő és receptszámító rendszer spektrofotométerével lemértem. Ezt követően, a DataMatch 
receptszámító programmal - valamennyi divatszínre- a BEZAKTÍV színezékhármassal receptet 
számíttattam. A trikromatikus színezést –a korábban már bemutatott- három alkália-adagolásos 
technológia (6. Ábra) szerint végeztem.  

 
A divatszínek színezésekor az első színezést követően ellenőriztem a kiválasztott szín (standard) 

és az előállított szín színkülönbségét. Abban az esetben, ha a különbség meghaladta az ΔE*
ab=2 

értéket, akkor korrekciós receptszámítást végeztettem, majd ezzel megismételtem a színezést. Ez 
utóbbit annyiszor ismételtem, míg a ΔE*

ab <2 volt. 
 

48. Ábra. 2005-ös nyári divatszínek színmintái (Paris Fashion Institute) 
 

 
 

Az öt szín közül a 1, 9 és 13-as sorszámú színt már a második színezéssel, a 8-as számút a 
harmadik színezéssel, míg a 12 sorszámú színt csak öt ismétlés után sikerült megfelelő 
színkülönbséggel reprodukálni (17. Táblázat). 
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17. Táblázat: Előállított 2005-ös nyári divatszínek színkülönbség értékei az ismételt 
színezésekkor 

 

1. színezés 2. színezés 3. színezés 4. színezés 5. színezés
1. 2,19 1,46 - - -
8. 5,39 2,67 1,45
9. 2,30 1,60 - - -

12. 3,82 3,97 3,29 2,40 1,80
13. 2,28 0,79 - - -

A divatszín 
sorszáma

Az ismételt színezések színkükönbség értékei (ΔE*ab) 

 
 

Összegzés: 
 

BEZAKTIV sárga, piros, illetve kék reaktív heterobifunkciós monoklór-triazin- és szulfatoetil-
szulfon-csoportot együttesen tartalmazó azoszínezékkel színeztem pamutszövetet. Meghatároztam a 
színezési jellemzőket: a szubsztantivitást (S), a kihúzási fokot (E), a teljes megkötődést (F); a 
reaktivitási indexet (T50), a migrációs indexet (MI); és a színezési egyenletességi tényezőt (LDF).  

A 2005. évi nyári divatszínek közül 5-öt előállítottam trikromatikus színezéssel pamutszöveten. 
Kísérleti eredményeim igazolták, a kiválasztott színezékhármas alkalmasságát, üzemi körülmények 
között is. 

4.2. Színezékek komplexei 

4.2.1. Diszperziós színezék-ciklodextrin komplexek 

Célul tűztem ki háromféle, vízben gyakorlatilag oldhatatlan színes vegyület, diszperziós színezék, 
oldékonyságának növelését inklúziós komplex képzéssel, véletlenszerűen metilezett β-ciklodextrin 
(RAMEB) felhasználásával. Színeztem a polietilén-tereftalát kelmét két hagyományos diszperziós 
technológiával, valamint -homogén fázisban- a diszperziós színezékek RAMEB-bel készített 
komplexeinek oldatával. Vizsgáltam a kialakított komplexeket oldatban és liofilizáltan. 

4.2.1.1. Diszperziós színezék-RAMEB vizes oldatok 

RAMEB segítségével előállítottam három –vízben csak kismértékben oldódó- diszperziós 
színezék homogén vizes oldatait a 3.3.5. pontban leírt módszer szerint (49. Ábra, F2. Táblázat a), b), 
c)).  
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49. Ábra: Vizes színezékdiszperziók és a RAMEB-es színezékoldatok 

 
Ahol:  

1. C.I. Disperse Red 60 vizes színezékdiszperzió 
2. C.I. Disperse Red 60 RAMEB-es színezékoldat 
3. C.I. Disperse Orange 30 vizes színezékdiszperzió  
4. C.I. Disperse Orange 30 RAMEB-es színezékoldat  
5. C.I. Disperse Yellow 42 vizes színezékdiszperzió  
6. C.I. Disperse Yellow 42 RAMEB-es színezékoldat. 

4.2.1.2.2. Oldékonysági izotermák  

A három diszperziós színezék oldékonysági izotermáit mutatja az 50., 51. és a 52. Ábra, valamint 
az F6, F7 és F8 Ábrák. 
A színezékek vizes oldékonysága nagyon kicsi RAMEB nélkül (F2. Táblázat). Az oldékonyság 
növekedett a növekvő RAMEB koncentrációval, valamint 85°C-ig a hőmérséklet emelésével (F9., 
F10. és F11. Ábra). 

Az oldékonysági izotermák -mindhárom színezékre- ún. Ap izotermák és két szakaszra bonthatók. 
[Szejtli 1990]. Az első, lineáris szakaszban a színezék-ciklodextrin mólarány: 1:1. Az izotermák 
második része már nem lineáris, pozitív irányban elhajlik, amely kifejezi, hogy változik az 
asszociátumok sztöchiometriája. 
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50. Ábra: C.I. Disperse Orange 30 oldékonysági izotermái RAMEB jelenlétében 5 

különböző hőmérsékleten 
 

1 2. 3 4. 5. 6. 
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51. Ábra: C.I. Disperse Yellow 42 oldékonysági izotermái RAMEB jelenlétében 5 

különböző hőmérsékleten 
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52. Ábra: C.I. Disperse Red 60 oldékonysági izotermái RAMEB jelenlétében 5 különböző 
hőmérsékleten 

 
A C.I. Disperse Orange 30 oldékonysága növekszik 25°C és 85°C között. A diszperziós narancs 

színezéknél, a ciklodextrin adagolás 25ºC-on 1,2-szeres, míg 85°C-on 2,2-szeres oldékonyság 
növekedést idéz elő a vizes oldékonyság értékéhez képest. 

A C.I. Disperse Yellow 42 oldékonysága kisebb, és a hőmérséklet oldékonyság növelő hatása is 
kevésbé jelentős, mint a C.I: Disperse Orange 30-nál. 25ºC-on 1,8-szoros, míg 85°C-on 2-szeres 
oldékonyság növekedést okoz a ciklodextrin adagolás. 

A C.I. Disperse Red 60-nak a legkisebb a vizes oldékonysági értéke a három diszperziós színezék 
közül. A ciklodextrin adagolás a diszperziós piros színezéknél 25ºC-on 1,2-szeres, míg 85°C-on 1,3-
szoros oldékonyság növekedést idéz elő. 

25°C-on a C.I. Disperse Red 60 esetén a legkisebb oldékonyság növekedést értem el a RAMEB 
koncentráció emelésének hatására a RAMEB nélküli vizes színezékoldékonysághoz képest, míg 85°C-
on a C.I Disperse Orange 30 esetén a legnagyobbat, összehasonlítva a három színezék oldékonysági 
értékeit (18. a), b), c) Táblázat). 
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18. a), b), c) Táblázat: A színezék vendégmolekulák RAMEB jelenlétében mért 
oldékonyságának és a színezékek RAMEB nélkül mért oldékonyságának különbségei vízben 

a) C.I. Disperse Orange 30 
RAMEB 

koncentráció 
RAMEB 

koncentráció 
(St-S0) (St-S0) (St-S0) (St-S0) (St-S0)

[g/dm3] [mol/dm3] [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104

0 0
7,5 0,006 0,02 0,02 0,52 0,31 0,49
10 0,008 0,03 0,60 0,70 0,35 1,13
15 0,011 0,03 0,80 0,68 1,52 3,06
20 0,015 0,04 1,40 1,71 3,64 3,27
30 0,023 0,18 3,27 2,96 3,64 7,84

A színezék 
C.I. 

elnevezése

C
.I 

D
is

pe
rs

e 
O

ra
ng

e 
30

70 °C 85 °C25 °C 40 °C 55 °C

 
 
b) C.I. Disperse Yellow 42 

RAMEB 
koncentráció 

RAMEB 
koncentráció 

(St-S0) (St-S0) (St-S0) (St-S0) (St-S0)

[g/dm3] [mol/dm3] [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104

0 0
7,5 0,006 0,01 0,01 0,10 0,00 0,18
10 0,008 0,10 0,17 0,24 0,09 0,38
15 0,011 0,42 0,22 0,31 0,34 0,86
20 0,015 0,49 0,73 0,96 0,91 1,18
30 0,023 1,09 1,39 1,46 1,52 2,08

A színezék 
C.I. 

elnevezése

C
.I 

D
is

pe
rs

e 
Ye

llo
w

 4
2 25 °C 85 °C40 °C 55 °C 70 °C

 
 
c) C.I. Disperse Red 60 

RAMEB 
koncentráció 

RAMEB 
koncentráció 

(St-S0) (St-S0) (St-S0) (St-S0) (St-S0)

[g/dm3] [mol/dm3] [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104

0 0
7,5 0,006 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00
10 0,008 0,00 0,04 0,03 0,03 0,05
15 0,011 0,01 0,07 0,09 0,09 0,07
20 0,015 0,09 0,12 0,09 9,56 0,12
30 0,023 0,09 0,13 0,17 0,18 0,29C

.I 
D

is
pe

rs
e 

R
ed

 6
0

A színezék 
C.I. 

elnevezése

25 °C 40 °C 55 °C 70 °C 85 °C

 
 
Ahol:  
St = a színezékmolekula oldékonysága vízben 
S0 = a színezék vendégmolekula oldékonysága RAMEB jelenlétében vízben 

4.2.1.2.3. Komplexstabilitási állandók 

Az előállított diszperziós színezék-RAMEB komplexek számított komplexstabilitási állandói (eq 
9.) a 19. Táblázatban láthatóak. 
 

 
19. Táblázat: A diszperziós színezék-RAMEB komplexek komplexstabilitási állandói 

különböző hőmérsékleteken 
 

C.I. Disperse Orange 30 C.I. Disperse Yellow 42 C.I. Disperse Red 60
25 0,91 8,51 0,43
40 15,34 11,01 4,00
55 18,57 14,04 4,55
70 18,88 17,56 6,00
85 19,40 23,11 8,01

Komplexstabilitási állandó  (Kc) [dm3/mol]Hőmérséklet 
[˚C] 
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A komplexstabilitási állandók növekednek a hőmérséklettel mindhárom színezék esetén. 
A C.I. Disperse Orange 30 és a C.I. Disperse Red 60 jelentős indukált Cotton-effektust mutat, 

miközben a legnagyobb komplexstabilitási állandója a C.I. Disperse Orange 30-nak és a C.I. Disperse 
Yellow 42-nek van a három színezék közül. Ez a jelenség arra utal, hogy a szolubilizáció nem 
kizárólag az inklúziós komplexképzésen, hanem más, asszociációs vagy aggregációs 
mechanizmusokon is alapszik. 

4.2.1.2.4. Diszperziós színezék-RAMEB inklúziós komplexek termodinamikai jellemzői vizes oldatban 

A 8-11. egyenletek (eq. 10-13.) alapján számított termodinamikai állandókat a 20. a), b), c) 
Táblázat tartalmazza. 
 

20. Táblázat: Diszperziós színezék-RAMEB komplexek termodinamikai jellemzői 
 

a) C.I. Disperse Orange 30 
T [°C] T [K] 1/T [1/K] K [dm3/mol] lnK ΔG0 [J/mol] ΔH0/R ΔH0 [J/mol] Constans ΔS0 [J/K]

25 298 0,0033557 0,91 -0,09 233,66 -3,97
40 313 0,0031949 15,34 2,73 -7105,44 -22,70
55 328 0,0030488 18,57 2,92 -7967,04 -24,29
70 343 0,0029155 18,88 2,94 -8378,59 -24,43
85 358 0,0027933 19,40 2,97 -8825,87 -24,65

170,43 1416,90 3,43

 
 

b) C.I. Disperse Yellow 42 
T [°C] T [K] 1/T [1/K] K [dm3/mol] lnK ΔG0 [J/mol] ΔH0/R ΔH0 [J/mol] Constans ΔS0 [J/K]

25 298 0,0033557 8,51 2,14 -5305,08 -66,62
40 313 0,0031949 11,01 2,40 -6242,36 -19,94
55 328 0,0030488 14,04 2,64 -7204,47 -21,96
70 343 0,0029155 17,56 2,87 -8171,90 -23,82
85 358 0,0027933 23,11 3,14 -9346,72 -26,11

1749,7 14547,01 7,99

 
 

c) C.I. Disperse Red 60 
T [°C] T [K] 1/T [1/K] K [dm3/mol] lnK ΔG0 [J/mol] ΔH0/R ΔH0 [J/mol] Constans ΔS0 [J/K]

25 298 0,0033557 0,43 -0,84 2091,00 -54,69
40 313 0,0031949 4,00 1,39 -3607,53 -11,53
55 328 0,0030488 4,55 1,52 -4131,74 -12,60
70 343 0,0029155 6,00 1,79 -5109,56 -14,90
85 358 0,0027933 8,01 2,08 -6192,99 -17,30

2211,6 18387,24 8,25

 
 

A szabadenergia-változás szinte valamennyi esetben negatív, tehát a komplexképződési 
egyensúly a komplexképződés irányába tolódott el (kivéve a narancs és a piros színezéket 25°C-on).  

A komplexképződés 25°C-on tehát nem önként végbemenő folyamat a narancs és a piros 
színezék esetén, míg magasabb hőmérsékleteken igen. A növekvő hőmérséklettel a 
szabadenergiaváltozás egyre negatívabbá válik, amely azt mutatja, hogy a vizsgált 
hőmérséklettartományban a hőmérséklet emelése kedvez a komplexképződésnek. 

4.2.1.1. A diszperziós színezék-RAMEB komplexképződés igazolása cirkuláris dikroizmus 
spektroszkópiával 

Mivel a cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alkalmas a komplexek kialakulásának igazolására, 
mindhárom diszperziós színezék-RAMEB oldatról felvettünk spektrumokat a BME Fizikai Kémia és 
Anyagtudományi Tanszékén. A három színezék RAMEB komplexeinek CD/ORD készülékkel 
készített UV-VIS abszorpciós és a cirkuláris dikroizmus spektrumai az 53., 54. 55. a), b) Ábrán 
láthatóak. Minden spektrum hullámhossz tartományát az egyes színezékek látható tartománybeli 
elnyelése alapján választottuk. 
A viszonylag kis intenzitású Cotton-effektus szokásos az indukált cirkuláris dikroizmus jeleknél. 



  Ph. D. értekezés 2008. 

 - 73 - Készítette: Nagy Henrietta Judit 

Az 53. a) Ábra az UV-VIS , míg a 53. b) Ábra a cirkuláris dikroizmus spektrumát mutatja a C.I. 
Disperse Orange 30 dye–RAMEB komplexnek. A narancs-RAMEB komplex abszorpciós 
spektrumában egy széles sáv jelenik meg, melynek maximuma 470 nm-nél van, melyet egy kisebb 
intenzitású csúcs követ (λmax=282 nm).  
A cirkuláris dikroizmus spektrumban intenzív, pozitív Cotton-effektus figyelhető meg az UV 
spektrum abszorpciós maximuma helyén (maximuma 470 nm). 282 nm-nél a cirkuláris dikroizmus-jel 
alig változik. 
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53. a), b) Ábra: 

a) A C.I. Disperse Orange 30–RAMEB komplex abszorpciós spektruma vízes oldatban 
b) A C.I. Disperse Orange 30–RAMEB komplex cirkuláris dikroizmus spektruma vizes oldatban 

 
A cirkuláris dikroizmus spektrumon jól látható, hogy a C.I. Disperse Yellow 42–RAMEB 

komplexe gyenge, de még jól mérhető, negatív előjelű jelet ad 415 nm-es maximummal, ami 
tökéletesen megfelel az 54. a) Ábrán látható adszorpciós sávnak Kisebb hullámhosszak felé haladva a 
cirkuláris dikroizmus-jel pozitív előjelűvé válik (54. b) Ábra). 
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54. a), b) Ábra: 

 a) A C.I. Disperse Yellow 42–RAMEB komplex abszorpciós spektruma vízes oldatban 
b) A C.I. Disperse Yellow 60–RAMEB komplex cirkuláris dikroizmus spektruma vizes oldatban 
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A C.I. Disperse Red 60-RAMEB komplex abszorpciós spektruma látható a 55. a) ábrán. Az 
összetett sáv legalább 4 elektron-átmenet mutat. Látható egy alig észrevehető sáv 588 nm körül, majd 
553 nm és 517 nm-nél, végül megjelenik egy váll 482 nm-nél. A csúcsok asszignációjához 
kvantumkémiai számításokra lenne szükség, de úgy tűnik, hogy a három nagyobb hullámhosszon 
megfigyelhető csúcs cirkuláris dikroizmus-jele negatív, a 480 nm körüli vállé pedig, pozitív. 
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55. a), b) Ábra: 

a) A C.I. Disperse Red 60–RAMEB komplex abszorpciós spektruma vizes oldatban 
b) A C.I. Disperse Red 60–RAMEB komplex cirkuláris dikroizmus spektruma vizes oldatban 

4.2.1.2. A liofilizált diszperziós színezék-RAMEB komplexek vizsgálata IR spektroszkópiával 

Előállítottam a 21. Táblázatban felsorolt liofilizált diszperziós színezék-RAMEB komplexeket. A 
liofilizálást a Cyclolab R&D Laboratory-nál végeztem a 3.3.8. pont szerint. 

A liofilizált komplexek IR spektrumait a wuppertali Egyetemen készítették (IR1). 
 

21. Táblázat: Liofilizált diszperziós színezék-RAMEB komplexek 
 

1.

14,42*10-4 M 
diszperziós 

narancs + 2,3*10-

2 M RAMEB

1:16

2.

3,94*10-4 M 
diszperziós sárga 

+ 2,3*10-2 M 
RAMEB

1:58

3.

1,331*10-4 M 
diszperziós piros 

+ 2,3*10-2 M 
RAMEB

1:173

A komplex 
sorszáma

A komplex 
összetétele

Színezék-ciklodextrin 
mólarány

 
 

A liofilizált diszperziós színezék-RAMEB komplexek esetén a nagy ciklodextrin felesleg 
elnyomja a színezékek jelét (C.I. Disperse Orange 30-RAMEB 1:16, C.I. Disperse Yellow 42-
RAMEB 1:58, C.I. Disperse Red 60-RAMEB 1:173). A komplex spektrumban tehát a ciklodextrin 
jele dominál. 
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A spektrumok alapján a minták vizet is tartalmaznak. 

 

4.2.1.2.1.  C.I. Disperse Orange 30-RAMEB komplex vizsgálata IR spektroszkópiával (56. Ábra) 

 

 
 

56. Ábra: A C.I. Disperse Orange 30, a RAMEB és a C.I. Disperse Orange 30-RAMEB komplex 
IR spektruma 

 
A spektrumon feketével jelölöm a színezék-RAMEB komplexet, pirossal a RAMEB-et és 

narancssárgával pedig a diszperziós narancsot. 
 
- A komplex spektrumban csak 1515 1/cm-nél és1730 1/cm-nél jelennek meg a C.I. Disperse Orange 

30 színezékre jellemző csúcsok kis intenzitással. 
 

A másik két diszperziós színezék-RAMEB komplex esetén már nem találtam az adott színezékre 
utaló jeleket a komplex spektrumában, ezért ezeket a spektrumokat nem mutatom be. 

A nagy ciklodextrin felesleg elnyomja a színezékek jelét. A komplex spektrumban tehát a 
ciklodextrin dominál (C.I. Disperse Orange 30-RAMEB 1:16, C.I. Disperse Yellow 42-RAMEB 1:58, 
C.I. Disperse Red 60-RAMEB 1:173). 
 

A spektrumok alapján, a minták vizet is tartalmaznak. 

4.2.1.3. A liofilizált diszperziós színezék-RAMEB komplexek vizsgálata RAMAN spektroszkópiával  

A liofilizált komplexek RAMAN spektrumait a wuppertali Egyetemen készítették (IR1). 

Hullámszám [1/cm] 
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4.2.1.3.1. C.I. Disperse Orange 30-RAMEB komplex vizsgálata RAMAN spektroszkópiával (57. Ábra) 
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57. Ábra: A C.I. Disperse Orange 30, a RAMEB és a C.I. Disperse Orange 30-RAMEB 
komplex RAMAN spektruma 

 
Feketével jelölöm a színezék-RAMEB komplexet, kékkel a RAMEB-et és narancssárga színnel a 

diszperziós narancs színezéket. 
 

A RAMAN spektroszkópia nem alkalmas a bemutatott diszperziós színezékek és ciklodextrin 
komplexeik vizsgálatára, a fluoreszcens színezékek, valamint a komplexekben lévő nagy ciklodextrin 
felesleg miatt (C.I. Disperse Orange 30-RAMEB 1:16, C.I. Disperse Yellow 42-RAMEB 1:58, C.I. 
Disperse Red 60-RAMEB 1:173). A további diszperziós színezék-RAMEB komplex spektrumok 
bemutatásától ezért eltekintek. 

 
Összegzés: 
 

Előállítottam három -különböző kémiai szerkezetű- diszperziós színezék inklúziós komplexét 
RAMEB-bel vízben. A cirkuláris dikroizmus spektroszkópia homogén oldatban, valamint a liofilizált 
komplexek IR és RAMAN vizsgálatai igazolták a komplexképződést mindhárom diszperziós színezék 
RAMEB rendszerben.  

Meghatároztam a színezék-RAMEB komplexek komplexstabilitási állandóit, és néhány 
termodinamikai jellemzőjét oldékonysági izotermák segítségével.  

A diszperziós színezék-RAMEB komplexek termodinamikai jellemzői alapján megállapítottam, 
hogy a komplexképződési egyensúly a RAMEB koncentráció emelésének hatására általában a 
komplexképződés irányába tolódott el.  

Mind 25°C-on, mind 85°C-on a diszperziós sárga-RAMEB komplexe a legstabilisabb, ezt követi a 
diszperziós narancs, majd a diszperziós piros színezék ciklodextrin komplexe. 

4.2.2. Poliészter színezése ciklodextrinnel szolubilizált diszperziós színezékekkel 

A színezéshez mindhárom diszperziós színezék esetében 80°C-on 30 g/dm3 RAMEB 
felhasználásával az elővizsgálatok alapján meghatározott (3.3.6. pont), éppen még komplexált 
mennyiséggel készítettem színezésre alkalmas oldatot. 

Hullámszám [1/cm] 
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A bemért színezékmennyiség C.I. Disperse Orange 30 színezék esetén 14,42 g/dm3, a C.I. Disperse 
Yellow 42 színezék esetén 3,94 g/dm3, míg a C.I. Disperse Red 60 színezékkel 13,31 g/dm3volt (20. 
Táblázat a), b), c)). 
 
Mindhárom esetben valódi oldatot kaptam, következésképpen a telítési érték eléréséhez sincs szükség 
színezékfeleslegre. 
 

Összehasonlító színezéseket végeztem az F31., F32. Ábrán megadott konvencionális eljárásokkal 
(98°C-on kerrieres és 130°C-on HT eljárással), valamint hasonló körülmények között a komplexált 
színezékoldatokkal is (5. Táblázat). 
 

A hagyományos és a komplexált eljárásokkal végzett kísérletek színkülönbség (ΔE*
ab) értékeit 

reflexiós spektrofotométerrel határoztam meg. 
 

22. Táblázat: Poliészter színezése diszperziós színezékekkel 98°C-on kerrier jelenlétében, 
valamint 130°C-on, nyomás alatti (HT) eljárással RAMEB alkalmazásával, illetve anélkül 

 

RAMEB nélkül 
színezett minta 

esetén

RAMEB 
jelenlétében 

színezett minta 
esetén

130 15,2 26,3 11,1

98 7,8 18,4 10,7

130 40,6 31,2 10,2

98 29,1 26,4 2,8

130 37,3 49,6 12,7

98 32,2 45,0 13

A RAMEB jelenlétében 
színezett és a RAMEB 
nélkül színezett minták 
színkülönbség (ΔE*ab) 

értékei

C.I. Disperse 
Yellow 42

C.I. Disperse 
Orange 30

C.I. Disperse 
Red 60

A színezett és színezetlen 
minták színkülönbség 

(ΔE*ab) értékei
RAMEB 

nélkül 
színezett 

minta

RAMEB 
jelenlétében 

színezett 
minta

Színezetlen 
minta

Színezési 
hőmérséklet    

[°C]
Színezéknév

 
 
Az elvégzett színezések során, megegyező tendencia a hagyományos eljárások és a 

zárványkomplexes színezések között, hogy a színezékfelvétel nagyobb a HT eljárásban, mint a 
kerrieres eljárásban (22. Táblázat).  

Mindkét színezőeljárásban, a színezékfelvétel növekedését sikerült elérni komplexált színezéssel a 
sárga (C.I. Disperse Yellow 42) és a piros (C.I. Disperse Red 60) alkalmazásakor. Feltűnő, hogy a 
narancs színezékkel (C.I. Disperse Orange 30) a remélt javulás elmaradt. Az eltérő eredmény könnyen 
magyarázható a C.I. Disperse Red 60 esetében, hiszen annak, a komplex szétbomlására jellemző 
komplexstabilitási értéke meglehetősen kicsi volt. 
Eltérő a probléma a 80°C-ig közel azonos komplexstabilitási állandójú C.I. Disperse Yellow 42 és C.I. 
Disperse Orange 30 esetén. Valószínű magyarázat az, hogy a kerrieres színezés hőmésékletén (98°C), 
és különösen a HT színezés hőmérsékletén (130°C) lényegesen nagyobb maradt, a C.I. Disperse 
Orange 30 komplexstabilitási állandója, mint a C.I. Disperse Yellow 42-é. 
 
Összegzés: 
 

RAMEB segítségével lehetővé tettem a poliészter szál színezését homogén vizes oldatból kerrier 
és nyomás (HT körülmények) alkalmazása nélkül.  

Összefüggést állapítottam meg a diszperziós színezék-RAMEB komplexeinek komplexstabilitási 
állandója és a komplexek színező képessége között. Egy technológiai célokra alkalmas diszperziós 
színezékpaletta összeállításához - a komplexált színezés megvalósításához- a színezékeket úgy 
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célszerű összeválogatni, hogy azok komplexstabilitási állandója 80°C-ig kellően nagy legyen, majd a 
tovább növekvő hőmérséklettel rohamosan csökkenjen. 
A kísérleteinkhez választott három színezék közül kettő megfelelt ennek a követelménynek, és a 
zárványkomplexes színezésben színezékfelvétel többletet eredményezett. 

4.2.2. A metilnarancs komplexképzése ciklodextrinekkel 

Munkámnak ebben a részében a sav-bázis indikátorként is ismert metilnarancs β-ciklodextrinnel 
(BCD), valamint további két, szubsztituált β-ciklodextrin származékkal (RAMEB, HPBCD) kialakított 
inklúziós komplexét vizsgáltam. Így egy vízben jól oldódó színezék komplexképzését 
ciklodextrinekkel viszonylag egyszerű kémiai szerkezetű színezékmolekula segítségével követtem. Az 
irodalomi áttekintésben bemutattam, hogy a MN ciklodextrines komplexképzést elsősorban β-
ciklodextrin jelenlétében vizsgálták, a másik két –technológiai célokra már gyakran alklmazott- β-
ciklodextrin származék MN-os komplexképzésével részletesen nem foglalkoztak. 

4.2.2.1. A MN-ciklodextrin komlplexképződés bizonyítása cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. Ábra: 10-5 M-os MN oldat ciklodextrin komplexeinek cirkuláris dikroizmus spektrumai vizes 

oldatban (9*10-5 M BCD, 8*10-5 M RAMEB és 5*10-5 M HPBCD) 
 

A cirkuláris dikroizmus jel (moláris ellipticitás) megjelenése egyértelmű bizonyíték arra, hogy 
mindhárom ciklodextrin komplexet képez a metilnaranccsal (58. Ábra). 

A Benesi-Hildebrand módszerrel számítottam a kialakult komplexek stabilitási állandóit. 
A komplexek szétbomlására jellemző komplexstabilitási értékek sorrendje a három MN-

ciklodextrin komplexre a következő: MN-HPBCD<MN-BCD<MN-RAMEB (23. Táblázat). 
 
23. Táblázat: A 10-5 M metilnarancs-ciklodextrin komplexek komplexstabilitási állandói 

cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alapján 
 

Vizes oldat

Metilnarancs-BCD
Metilnarancs-RAMEB
Metilnarancs-HPBCD 1800-2400

Komplex stabilitási 
állandó (Kc) [dm3/mol]

2800-3400
12200

 
 

A hidroxi-propilezett BCD esetén a poláris, nagyméretű szubsztituensek sztérikusan gátolják az 
apoláris metilnaranccsal való komplexképzést. A BCD poláris hidroxil-csoportjai taszítják a MN-ot, 
míg a legnagyobb stabilitási állandójú MN-RAMEB komplex esetén, a kisméretű (nincs sztérikus 
gátlás) apoláris szubsztituensek kedveznek a komplex kialakulásának. 
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4.2.2.2. A MN-ciklodextrin komlplexképződés bizonyítása ESI-MS módszerrel 

A komplexképződést ESI-MS módszerrrel is vizsgáltam. A vizes MN ciklodextrin komplex 
spektruma az 59. Ábrán látható. 

A β-ciklodextrin legintenzívebb izotópjának tömege: M=1134 g/mol. 
 
(A használt elektronspray-ionizációs tömegspektrométerben (MS1), negatív ionmódban gyakori 

jelenség a különböző ionadduktok képződése, például klorid-ion addukt és trifluor acetát-ion addukt 
(TFA), amelyek származhatnak a kromatográfiás eluensből, az eluensszállító csövekből és az MS 
készülékből.) 
 

 -Q1: 43.008 to 43.300 m in from Sample 2 (proba:MN-CD kompl O2 jelen, 1000-1500amu) of Tajek... Max. 1.2e5 cps.

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
m/z, amu

1.00e4

2.00e4

3.00e4

4.00e4

5.00e4

6.00e4

7.00e4

8.00e4

9.00e4

1.00e5

1.10e5

1.15e5 1133.4

1247.4

1438.4

1169.4

1013.2 1136.2 1231.41155.4 1250.41187.0 1460.41378.8 1442.0

 
 

59. Ábra: 10-5 M MN, valamint 9*10-5 M BCD vizes oldatának ESI-MS spektruma 
 

A spektrumon a fő fragmensek:  
1133 AMU (Atomic Mass Unit) = [M-H]- 
1169 AMU= [M+Cl]- 
1247 AMU= [M+TFA]- 
1438 AMU=[M+MN] – 

 
A komplexképződés egyértelmű jelét láthatjuk a 10-5 M metilnarancs és a 9*10-5 M BCD 

kölcsönhatásakor az ESI-MS spektrumban megjelenő 1438 AMU értékből.  
A metilnarancs Na+-ion vesztéssel egy negatív töltésű iont képez, így az 1:1 arányú komplex tömege: 
1134 (BCD)+304 (MN-anion)=1438 AMU (59. Ábra).  
 
A másik két β-ciklodextrin származék MN komplexének MS spektrumát a Függelék tartalmazza 
(F12., F13. Ábra). A ciklodextrinek véletlenszerű szubsztitúciója miatt a csúcsok nehezen 
azonosíthatóak. 

4.2.2.3. A metilnarancs-ciklodextrin komlplexképződés bizonyítása IR spektroszkópiával 

Az IR mérésekhez liofilizáltam a 24. Táblázatban felsorolt metilnarancs három, különböző β-
ciklodextrinnel készített komplexeit. A liofilizálást a Cyclolab R&D Laboratory-nál végeztem a 3.3.8. 
pont szerint. 

BCD-  

[BCD +Cl]-  

[BCD +TFA]-  

[BCD +MN]-  
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A liofilizált komplexek IR spektrumait az IR1 készüléken vettük fel. 
Az IR és a RAMAN mérésekhez a liofilizált komplexeket használtuk fel a wuppertali Egyetemen. 
 

24. Táblázat: Liofilizált MN-β-ciklodextrin komplexek 
 

1. 1,22*10-2 M MN + 
1,22*10-2 M BCD

1:1

2.
1,22*10-2 M MN + 

1,22*10-2 M 
RAMEB

1:1

3.
1,22*10-2 M MN + 

1,22*10-2 M 
HPBCD

1:1

4. 6,1*10-3 M MN + 
1,22*10-2 M BCD

1:2

5.
6,1*10-3 M MN + 

1,22*10-2 M 
RAMEB

1:2

6.
6,1*10-3 M MN + 

1,22*10-2 M 
HPBCD

1:2

A komplex 
sorszáma

A komplex 
összetétele

Színezék-ciklodextrin 
mólarány

 
 
Az IR spektrumokon minden esetben narancssárga színnel jelölöm a MN-t, feketével a MN-CD 

komplexet és pirossal a megfelelő ciklodextrint. 
 

4.2.2.3.1. MN-BCD komplexek vizsgálata IR spektroszkópiával 
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60. Ábra: A MN, a BCD, valamint az 1:1 mólarányű MN-BCD komplex IR spektruma 
 

Komplexképzésre utaló spektrumjellemzők a MN-BCD komplex IR spektrumán (60. Ábra): 
 
- Kölcsönhatásra utal, hogy a 852 1/cm-nél lévő csúcs nem emelkedik ki a komplex spektrumából. 
- 1040 1/cm-es ciklodextrines-csúcs nem jelenik meg élesen a komplex spektrumban, ami bizonyítja, 

hogy nem egyszerű fizikai keverékről van szó. 

Hullámszám [1/cm] 
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- 1058 1/cm-nél csak egy váll látszik a BCD spektrumában, azonban a komplex spektrumban ugyanitt 
már egy kis csúcs látszik. 

- A MN 1519 1/cm-es csúcsa eltolódik a komplexben 1524 1/cm-re. 
- A MN 1608 1/cm-nél megjelenő csúcsa eltolódik 1604 1/cm-re a komplex spektrumában. 

4.2.2.3.2. MN-RAMEB komplexek vizsgálata IR spektroszkópiával 
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61. Ábra: A MN, a RAMEB, valamint az 1:1 mólarányű MN-RAMEB komplex IR spektruma 
 

Komplexképzésre utaló spektrumjellemzők a MN-RAMEB komplex IR spektrumán (61. Ábra): 
 
- A MN 1608 1/cm-nél megjelenő csúcsa eltolódik 1604 1/cm-re a komplex spektrumában. 
- A komplex többi csúcsára csak az additivitás (MN+ciklodextrin) jellemző. 

4.2.2.3.3. MN-HPBCD komplexek vizsgálata IR spektroszkópiával 
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62. Ábra: A MN, a HPBCD, valamint az 1:1 mólarányű MN-HPBCD komplex IR spektruma 

Hullámszám [1/cm] 

Hullámszám [1/cm] 
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Komplexképzésre utaló spektrumjellemzők a MN-HPBCD komplex IR spektrumán (62. Ábra): 

 
- A MN 1604 1/cm-nél megjelenő csúcs pozíciója változik 1604 1/cm-re a komplex spektrumában. Az 

eltolódás mellett sávalakváltozás is bekövetkezik. 
- A komplex többi csúcsára csak az additivitás (MN+ciklodextrin) jellemző. 
- A MN-HPBCD komplexek esetén is a RAMAN spektrumok alkalmasabbak voltak a komplexképzés 

bizonyítására. 

4.2.2.4. A MN-ciklodextrin komlplexképződés bizonyítása RAMAN spektroszkópiával  

A liofilizált komplexek RAMAN spektrumait az IR1 készüléken vettük fel. 
 
Minden esetben narancssárga színnel jelölöm a MN-t, feketével a MN-CD komplexet és pirossal a 

megfelelő ciklodextrint. 
 

Az MN RAMAN aktivitása sokkal nagyobb, mint a ciklodextrineké, így érthető, hogy a 
spektrumokban alig látszik a ciklodextrin RAMAN jele [Higuchi 1982], [Sato 1982]. 

4.2.2.4.1. MN-BCD komplexek vizsgálata RAMAN spektroszkópiával 
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63 Ábra: A MN, a BCD, valamint az 1:1 mólarányű MN-BCD komplex RAMAN spektruma 
 

Komplexképzésre utaló fő különbségek a MN és a MN-BCD komplex jele között (63. Ábra): 
 
- Más az intenzitása a 1117 1/cm-es, valamint a 1141 1/cm-es csúcsoknak a MN-ban (narancs) és a 

komplexben (fekete), vagyis az 1117 1/cm-es, valamint az 1141 1/cm-es csúcsok aránya a MN-ban 
és a komplexben jellegzetes. 

- A MN-ban van jel 1007 1/cm-nél és 1046 1/cm-nél, de a komplexben csak 1029 1/cm-nél van jel. 
- Az 1420 1/cm-es csúcs intenzitása nagyobb a környező csúcsokhoz képest a MN spektrumban, mint 

a komplexnél. 
- Az 1607 1/cm-es csúcsnál a komplex spektrumban látott váll megjelenése a 1591-es MN csúcson. 
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4.2.2.4.2. MN-RAMEB komplexek vizsgálata RAMAN spektroszkópiával 
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64. Ábra: A MN, a RAMEB, valamint az 1:1 mólarányű MN-RAMEB komplex RAMAN 
spektruma 

 
Komplexképzésre utaló fő különbségek a MN és a MN-RAMEB komplex jele között (64. Ábra): 

 
- A komplexben 1032 1/cm-nél van jel, míg a MN-ban 1008-1/cm-nél és 1046 1/cm-nél. 
- Más az intenzitása a 1119 1/cm-es, valamint a 1145 1/cm-es csúcsoknak a MN-ban (narancs) és a 

komplexben (fekete), vagyis az 1117 1/cm-es, valamint az 1141 1/cm-es csúcsok aránya a MN-ban 
és a komplexben jellegzetes. 

- Az 1420 1/cm-es MN csúcs 1424 1/cm-re tolódik a komplexben. 
- Az 1606 1/cm-es csúcsnál a komplex spektrumban látott váll (BCD komplexben 1607-nél) 

megjelenése a 1591 1/cm-es MN csúcson. 
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4.2.2.4.3. MN-HPBCD komplexek vizsgálata RAMAN spektroszkópiával 

 

 6
22

 

 7
48

 

 8
34

 

 1
00

8 
 1

04
6 

 1
31

5  1
42

0 
 1

39
2 

 1
19

8  1
14

5 
 1

11
8 

 1
60

5 

 7
33

 
 7

50
 

 7
00

 

 6
31

 

 8
36

 

 1
03

3  1
44

6  1
42

4 
 1

39
2 

 1
31

5 

 1
19

7 
 1

14
6 

 1
11

7 

in
te

nz
itá

s (
a.

e.
)

400 600 800 1000 1200 1400 1600

hullámszám (cm-1)  
 

65. Ábra: A MN, a HPBCD, valamint az 1:1 mólarányú MN-HPBCD komplex RAMAN 
spektruma 

 
Komplexképzésre utaló fő különbségek a MN és a MN-HPBCD komplex jele között (65. Ábra): 

 
- A komplexben 1033 1/cm-nél van jel, míg a MN-ban 1008-1/cm-nél és 1046 1/cm-nél. 
- Más az intenzitás aránya a 1119 1/cm-es, valamint a 1145 1/cm-es csúcsoknak a MN-ban, mint 

(narancs) és a komplexben (fekete), vagyis az 1117 1/cm-es, valamint az 1141 1/cm-es csúcsok 
aránya a MN-ban és a komplexben jellegzetes. 

- Az 1420 1/cm-es MN csúcs 1424 1/cm-re tolódik a komplexben. 
- Az 1605 1/cm-es csúcsnál a komplex spektrumban látott váll (BCD komplexben 1607-nél, míg 

RAMEB esetén 1606 nm-nél) megjelenése a 1591 1/cm-es MN csúcson. 
 

Összefoglalva elmondható, hogy közel azonoa intenzitás arányok és csúcspozíciók jellemzőek a 
MN mindhárom BCD komplexére. 
 

A MN-β-ciklodextrinek 1:2 arányú komplexeinek RAMAN és IR spektruma szinte teljesen azonos 
az 1:1 komplexek spektrumaival, de a ciklodextrinek arányának növekedése a komplexben kisebb 
intenzitású ciklodextrin jelek megjelenéséhez vezetett az 1:2 komplexek esetén (Pl. Az IR 
spektrumban BCD esetén a 480-as jelintenzitás csökken a CD arányának növekedésével.). 

4.2.2.5. A MN-ciklodextrin komplexképződés bizonyítása NMR spektroszkópiával 

Az NMR spektrumokat az NMR2 készüléken vették fel. 
A három β-ciklodextrin komplexstabilitási állandóját a komplexált, illetve komplexálatlan MN 

megfelelő H-atomjainak kémiai eltolódás különbségéből, valamint a bemért MN:CD mólarányából 
Benesi-Hildebrand módszerrel számították [Tárkányi 2002]. 

 
A MN-BCD komplexstabilitási állandójának számítását a 66. Ábrán mutatom be, a másik két β-

ciklodextrin komplexre pedig az F14., F15. Ábrán. 
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66. Ábra: A MN-BCD komplexstabilitási állandójának számítása 
 

Összehasonlítottam a cirkuláris dikroizmus, illetve az NMR módszerrel meghatározott 
komplexstabilitási állandókat. Mindkét módszerrel a MN-RAMEB komplexstabilitása a legnagyobb, 
míg a másik két β-ciklodextrin komplex esetén a két spektroszkópiai módszer eltérő sorrendet 
határozott meg (25. Táblázat). 
 
25. Táblázat: A cirkuláris dikroizmus mérések alapján közelített, valamint az NMR mérésekkel 

mért komplexstabilitási állandók a MN három ciklodextrin komplexére (BCD, RAMEB, 
HPBCD) 

 
CIRKULÁRIS 
DIKROIZMUS 

spektroszkópia*
NMR spektroszkópia

Komplexstabilitási 
állandó [dm3/mol]

Oldat
Komplexstabilitási 
állandó [dm3/mol]

2800-3400 10-5 M MN+BCD 1259-2570
12200 10-5 M MN+RAMEB 4786-10964

1800-2400 10-5 M MN+HPBCD 2884-5370  
* Lásd 23. Táblázat 

 
A kialakult MN-β-ciklodextrin komplex szerkezetét az NMR mérések alapján modellezték. A 

színezékmolekula N, N-dimetil csoportja a ciklodextrin kisebb üregátmérőjű oldaláról jut be a 
ciklodextrin molekula üregébe (67. Ábra). 
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67. Ábra: A MN-β-ciklodextrin komplex modellje, az NMR mérések alapján 
 

Összegzés: 
 

Mindhárom MN-BCD komplex esetén igazoltam az 1:1 komplexek kialakulását cirkuláris 
dikroizmus, IR, RAMAN és NMR spektroszkópiával és ESI-MS spektrometriával. 

Meghatároztam a MN-BCD komplexek komplexstabilitási állandóját cirkuláris dikroizmus és 
NMR spektroszkópiával. 

4.2.3. Savas-, reaktív, valamint diszperziós színezékek komplexképzése kukurbiturillal 

A 3.3.11. pontban leírtak szerint előállítottam a kukurbiturilt. A keletkezett keverék -NMR és IR 
spektrumok alapján- elsősorban kukurbit-6-urilt tartalmaz (26. Táblázat). 

 
26. Táblázat: A kukurbituril előállítás paraméterei 

 

CB5- CB8 CB6 CB8
   1. HCl

   2. H2SO4
15

Az előállítás 
lépésszáma

2

Alkalmazott 
ásványi sav Hőmérséklet [°C] Termelés [%]

100-165 90 54

 

4.2.3.1. A metilnarancs komplexálása kukurbiturilokkal 

Különböző pH-kon (pH=2,2 és pH=6,7) összehasonlítottam a kukurbituril keverék (CB5-CB8) 
(szemcseméret < 0.2 mm) színezékmegkötő képességét.  
A MN komplexált színezékhányada nagyobb semleges közegben, mint savasban. 
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Az irodalommal összhangban [Karcher 2001] a MN komplexálásakor azt tapasztaltam, hogy a 
komplexképződésnek a savas pH nem kedvez (68. Ábra), ezért a továbbiakban semleges oldatokban 
dolgoztam. 
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68. Ábra: A. pH hatása a MN megkötődésére kukurbiturilon 

 
Abban az esetben, ha a kukurbituril keverék átlagos szemcsemérete < 1 mm, a legkisebb a 

komplexált színezékhányad. Az előzőtől jobb a komplexálás hatásfoka a 0,2-1 mm-es szemcseméret 
esetén, míg a legnagyobb a komplexált színezékhányad 0,2 mm-es átlagos szemcseméret alatt.(69. 
Ábra).  
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69. Ábra: MN komplexálás a kukurbituril átlagos szemcseméretének függvényében 

4.2.3.2. Reaktív színezékek komplexálása kukurbiturilokkal 

Megvizsgáltam a CB5-CB8 keverék, valamint a szétválasztott oligomerek (CB6, CB8) 
színezékmegkötő képességét Sumitomo C’ színezékkel. Legjobban a CB8 komplexálta a MN 
színezéket, legrosszabbul a CB6, a keverék CB közel azonos hatásfokú a komplexálásban, mint a CB8 
(70. Ábra). CB8 jelenlétében (akár keverékben is) csak azok a színezékmolekulák nincsenek 
komplexálva, amelyek aggregálódtak, ezért nem férhettek bele a CB8 üregébe. 

A CB6 esetén legkisebb a megkötődés sebessége is (71. Ábra). 
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70. Ábra: A Sumitomo C’ színezék komplexálása CB6-tal, CB8-cal és a CB5-CB8 keverékkel 

(CB keverék) 
 

 

 
71. Ábra: A CB6, CB8-és a CB5-CB8 keverék (CB keverék) színezék komplexálásának sebessége 

Sumitomo C’ színezék esetén  
 

A három reaktív színezék (Sumitomo A’, B’ és C’) nem azonos mértében komplexálódik a 
kukurbiturilokkal.  

Valamennyi színezék esetében a CB8 köti meg a nagyobb színezékmennyiséget.  
Legnagyobb az affinitása -a három reaktív színezék közül- a Sumitomo C színezéknek (72. Ábra). 
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72. Ábra. A három reaktív színezék (SumitomoA’, B’, C’) megkötődése kukurbiturilokon  

A’ 
színezék 

B’ 
színezék 

C’ 
színezék 

CB6 CB8 CB6 CB8 CB6 CB8 
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A komplexálás hatásfoka A’ és B’ színezék esetén közel azonos, míg a C’ színezék komplexálása 

kiemelkedően nagy a másik két reaktív színezékhez képest. Ha a kukurbituril nagy feleslegben van a 
színezékhez képest (a mólarány: 100:1), a komplexált színezékmennyiség a három színezéknél közel 
azonossá válik. 
A kétféle kukurbituril különböző színezékmegkötő képességének az eltérő belső üregtérfogat lehet az 
oka (CB6 164 Ǻ3 és CB8 479 Ǻ3) (4. Táblázat). 

4.2.3.3. Diszperziós színezékek komplexálása kukurbiturilokkal  

A diszperziós színezékeket RAMEB hozzáadásával vittem oldatba, majd a színezékoldathoz 
adagoltam a CB6-ot, valamint a CB8-at. A RAMEB-es színezékoldathoz szilárd fázisú kukurbiturilt 
adagolva három egyensúlyi folyamat feltételezhető (73. Ábra).  

Két folyamatban képződhet színezék-kukurbituril komplex: 
- Egyrészt, közvetlen színezékmolekula átadással a CD és a CB molekulák között (3. folyamat), 
- Másrészt, az egyensúlyban mindig jelenlévő szabad színezékmolekulák CB komplexeinek 

kialakulásával (2. folyamat). A komplexképződési egyensúly eltolódása, a kétféle 
komplexstabilitásáról ad információt. Elmondható, hogy a vizsgált egyensúlyokban a CB komplexek 
stabilabbak, mint a CD komplexek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Ábra: Egyensúlyok a diszperziós színezék, a CB, és CD között vizes oldatban (D = 
diszperziós színezék, CD = RAMEB, CB = kukurbituril) 

 
A diszperziós piros, narancs és sárga RAMEB-es oldatokból a CB6 egyenként rendre: 16%-ot, 

31%-ot és 49%-ot, míg a CB8 58%-ot, 61%-ot és 79%-ot komplexált (74. Ábra). A komplexképzés 
hatásfoka nagymértékben függ a színezék szerkezetétől is. 
Látható, hogy legjobban a Disperse Yellow 42-t sikerült komplexálni a RAMEB-es oldatból, tehát ez 
alkotja a CB6-tal és a CB8-cal a legstabilisabb komplexet, stabilisabbat, mint a ciklodextrin. A 
Disperse Red 60 pedig a ciklodextrinnel alkot erősebb komplexet. A hatás CB6-tal gyengébb, mint 
CB8-cal. 
 

D

CD

DCDDCU CD

CU

CU

12

3



  Ph. D. értekezés 2008. 

 - 90 - Készítette: Nagy Henrietta Judit 

 
74. Ábra: CB6-tal és CB8-cal kezelt diszperziós színezékoldatok színezéktartalma 4 nap után 

4.2.3.4. Fém-kationok hatása a színezék-CB komplexekre 

A textilipari eljárásokhoz felhasznált csapvízben mindig jelen van több-kevesebb szervetlen sóból 
származó fémion is. Karcher és munkatársai szerint a reaktív színezékek megkötődése CB-ken a 
csapvízből nagyobb, mint a desztillált vízből. Ezért színezékmegkötési vizsgálataimat én is elvégeztem 
csapvízben (14,6 német keménységi fok) és desztillált vízben is. 
Kétféle reaktív színezékekkel végzett méréseink eredményét a 75. Ábrán foglaltam össze. 

 
75. Ábra: Két reaktív színezék komplexképzése CB6-tal, valamint CB8-cal csapvízben és 

desztillált vízben 
 

Látható, hogy mindkét CB színezékfelvétele megnövekedett a vízkeménység hatására az 
irodalommal összhangban. A hatás CB8 esetében nagyobb, mint CB6 esetén. 
 

Megvizsgáltam négy kation (Na+, K+, Mg2+ és Ca2+) hatását a Suimitomo B’ színezék 
komplexálására CB8-cal (27. Táblázat). 

 

CB6 CB8CB6 CB8CB6 CB8

Disperse Red 60 Disperse Yellow 42 
Disperse Orange 30

CB6 CB8
CB6

CB8
csapvíz 

desztillált víz
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27. Táblázat: Fémionok hatása a reaktív B’ színezék megkötődésére CB8-on  
(A kationok hozzáadása nélkül eltávolított B’színezék mennyisége: 17%) 

Kation
Eltávolított B' 

színezékhányad 
[%]

Na+ 66,2

Mg2+ 74,0

K+ 73,0

Ca2+ 85,9  
 

Leginkább a kálciumionok, közepes mértékben a kálium- és magnéziumionok és legkevésbé a 
nátriumionok segítik elő a színezékmegkötődést a CB-on. A fémionok hatása azzal magyarázható, 
hogy a fémionok csökkentik a folyadékba merülő kukurbituril molekulák felületén kialakuló 
dielektromos kettősréteg vastagságát, és ezzel megkönnyítik a színezékmolekulák diffúzióját a 
kukurbituril belsejébe. 
 
Összegzés: 

 
Kukurbituril (CB) keverékből a vízben oldható ((5-os és 7-es tagszámú (CB5 és CB7) 

komponensek eltávolítása után visszamaradt (CB6) és (CB8) keverékét elektrolit oldatban eltérő 
oldhatóságuk alapján egymástól elválasztottam. 

Vizes közegben meghatároztam a CB6, illetve CB8, valamint keverékük (CB, CB6, CB8) 
komplexáló képességét három reaktív, egy savas és három diszperziós színezékkel. 

A vizsgált diszperziós színezék-kukurbituril komplexek stabilitása nagyobb, mint ugyanezen 
színezékek véletlenszerűen-metilezett-β-ciklodextrinnel kialakított komplexeiké. 

Elektrolitok jelenléte (Ca-, Mg-, K- és Na-sók) a színezékek vizes oldatában növeli a 
kukurbiturilok komplexképző képességét, a dielektromos kettősréteg visszaszorításával. 

4.2.4. A metilnarancs komplexképzése 18-korona-6 típusú koronaéterekkel 

4.2.4.1. A MN komplexképzése 18-korona-6-tal vizes oldatban 

A MN és a 18-korona-6 komplexképzését vizes oldatban a MN UV-VIS spektrumának batokróm 
eltolódása bizonyította 18-korona-6 jelenlétében (76. Ábra).  

A komplexképzést elvégeztem a másik két, 18-korona-6 típusú koronaéterrel (diaza-18-korona-6 
és bisz-glükozidos-18-korona-6) is. Mivel szignifikáns változást az UV-VIS spektrum abszorbancia 
maximumában a 18-korona-6 koronaéter okozott, ezért további vizsgálataimat a 18-korona-6 
koronaéterrel folytattam. Megállapítottam, hogy vizes oldatban a MN abszorbancia maximumának 
eltolódását batokróm irányba nemcsak az alkalmazott koronaéter minősége, hanem annak mennyisége 
is befolyásolja (76. Ábra).  

 
. 



  Ph. D. értekezés 2008. 

 - 92 - Készítette: Nagy Henrietta Judit 

200 300 400 500 600 700
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Ab
sz

or
ba

nc
ia

Hullámhossz (λ) [nm]

 10-5 M metilnarancs vízben
 10-5 M metilnarancs + 2 g/dm3 18-korona-6 vízben
 10-5 M metilnarancs + 20 g/dm3 18-korona-6 vízben

 
76. Ábra: 10-5 M MN UV-VIS spektrumának batokróm eltolódása 18-korona-6 (8*10-5 M, illetve 

80*10-5 M) jelenlétében vizes oldatban 
 

Annak igazolására, hogy a koronaéter nem az aggregált MN aggregációs fokát csökkentette, 
hanem valóban komplexet képzett, vizsgáltam a MN aggregációra való hajlamát. Közismert, hogy 
színezékoldatban a színezékmolekulák elektrolit adagolás hatására aggregálódhatnak. Kimutattam, 
hogy a NaCl adagolása 10 g/dm3-50 g/dm3 tartományban a MN-oldat abszorpciós spektrumát nem 
változtatta meg. 

Ezek alapján tehát a MN aggregációs hajlama kicsi, és elektrolit nélküli vizes oldatában 
molekulárisan diszperz állapotban van jelen. A kísérlet közvetve igazolja, hogy a koronaéter 
jelenlétében tapasztalt spektrumeltolódás nem a színezék molekulák aggregációs-fok változásának 
tudható be, hanem a koronaéter-metilnarancs komplex kialakulásának.  

4.2.4.2. A MN komplexképzése 18-korona-6-tal szerves oldószerekben 

A MN sem kloroformban, sem diklór-metánban nem oldódik. A metilnarancs és koronaéter 
komplex kialakulását egyértelműen igazolja, hogy a szerves oldószerben -oldott koronaéter 
jelenlétében- a metilnarancs feloldhatóvá válik, amelyet az UV-VIS spektrum is igazol (77. Ábra 
diklór-metánban és 78. Ábra kloroformban).  
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77. Ábra: A 10-4 M MN UV-VIS spektruma koronaéter nélkül, illetve koronaéter 
jelenlétében diklór-metánban (A MN:18-korona-6 mólarány:1:1, a komplexet 1 órán 

keresztül kevertettem 300 1/min fordulatszámon.) 
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78. Ábra: A 10-4 M MN UV-VIS spektruma koronaéter nélkül, illetve koronaéter 
jelenlétében kloroformban (A MN:18-korona-6 mólarány:1:1, a komplexet 1 órán keresztül 

kevertettem 300 1/min fordulatszámon.) 

 

A komplexképzést igazolták, az 1:8 mólarányban metilnarancsot és koronaétert tartalmazó 
kloroformos oldatról az NMR1 készüléken és az MS2 készüléken készített NMR (79. Ábra) és MS 
spektrumok (80. Ábra) is. 
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79. Ábra: Az 1:8 mólarányban összemért MN és 18-korona-6 kloroformos  

oldatának NMR spektruma 5 óra kevertetés után 
 

A 7,3 ppm-nél jelentkező csúcs a komplexből származik, mivel az sem a metilnarancs, sem a 18-
korona-6 NMR spektrumában nem látható (79. Ábra).. 

 

 
80. Ábra: Az 1:8 mólarányban összemért MN és 18-korona-6 kloroformos oldatának FAB-MS 

spektruma 5 óra kevertetés után 
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81. Ábra: Az 1:8 mólarányban összemért MN és 18-korona-6 kloroformos oldatának FAB-MS 

spektruma 5 óra kevertetés után, nátrium-tartalmú oldószerben 
 

Az MS vizsgálatok eredményei alapján látható, hogy a 287-es fragment csúcs egyértelműen a 
metilnarancsból származó nátrium-ion és a 18-korona-6 komplexéhez rendelhető. A 89, 107, 120, 136, 
154, 289, 307 jelek az oldószerből származnak (80. Ábra).  

Hasonló eredményt kaptam, amikor az oldószerhez nátriumion-forrást (nátrium o-nitrozo-benzil-
alkoholát (NOBA)) adtam, amely a mintában még jelenlévő szabad 18-korona-6-tal komplexet 
képezve nagyobb intenzitású jelet adott az MS spektrumban (81. Ábra). A 287-es jel intenzitása a 
nátrium-ion-forrás nélkül 45%, míg nátrium-tartalmú oldószerben mérve 100%. 

4.2.4.2.1. A MN koncentráció meghatározása 18-korona-6 tartalmú kloroformos oldatban 

A kloroformban feloldott MN mennyisége függ a keverési időtől. A 82. Ábrán látható, hogy az 
oldatba vitt MN koncentrációja 3 h keverés után már alig változik (F3. Táblázat)..  
A kloroformban oldaott MN mennyiségét a 3.3.13. pontban leírtak szerint határoztam meg. 
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82. Ábra: 10-3 M metilnarancs oldódása kloroformban, 8*10-3 M 18-korona-6 segítségével 

különböző kevertetési időket alkalmazva (n=300 1/min) 

4.2.4.3. Az oldószerek hatása a MN-koronaéter komplexekre 

A kialakult MN-18-korona-6 komplex moláris extinkciós koefficiense és hullámhossz maximuma 
vízben és kloroformban eltérő (28. Táblázat). 

A MN-18-korona-6 komplex vizes oldatában az abszorpciós maximum 478 nm-es hullámhossza, 
kloroformos oldatban -hipszokróm eltolódással- 420 nm. 
 

28. Táblázat: 10-5 M-os MN-t tartalmazó oldatok spektrális jellemzői 
 

MN+desztillált víz 46300 466

10-5 M MN + 2 g/l 18-korona-6+desztillált víz 45630 478
10-5 M MN + 2 g/l 18-korona-6+kloroform 86800 420

Moláris extinkciós 
koefficiens 

[dm3/mol*cm]
Vizsgált rendszer λmax [nm]

 
 

Összegzés: 
 

A MN komplexálódását 18-korona-6-tal egyértelműen igazoltam vizes, kloroformos és diklór-
metános fázisban is UV-VIS, valamint FAB-MS és NMR spektroszkópiával. 

A MN-18-korona-6 komplex vizes oldatában, az abszorpciós maximum 478 nm-es hullámhossza, 
kloroformos oldatban -hipszokróm eltolódással- 420 nm. 
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4.3. Színezékek és komplexeik fotokémiai jellemzői 

4.3.1. Reaktív színezékek és színezések fotobomlása  

4.3.1.1. Az atmoszféra összetevők hatása a heterobifunkciós, reaktív azoszínezésű pamutszövetek 
fényállóságára 

Két, heterobifunkciós reaktív színezék (A’ és B’ színezék) fotobomlását vizsgáltam fehérített és 
mercerezett pamutszöveten nyitott és zárt rendszerben. A színezéseket a F27. és F28. Ábrák alapján 
végeztem. A viselési körülmények modellezése miatt méréseimet mesterséges izzadság jelenlétében is 
elvégeztem. 

4.3.1.1.1. Az A’ színezékkel színezett pamutszövet-minták fényállósága 

a) Izzadság nélkül (83. Ábra) 
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83. Ábra: Az A’ színezékkel színezett minták besugárzása különböző atmoszférákban 

mesterséges izzadság távollétében 
Ahol: 
FEKETE: A' színezékkel színezett minta besugározva nyitott rendszerben levegőn 
PIROS: A' színezékkel színezett minta besugározva levegő tartalmú zárt rendszerben 
ZÖLD: A' színezékkel színezett minta besugározva oxigénnel átbuborékoltatott zárt rendszerben 
KÉK: A' színezékkel színezett minta besugározva nitrogénnel átbuborékoltatott zárt rendszerben 
 

Megállapítottam, hogy  
- Minél kevesebb reaktív csoport van a színezéken, annál jobban bomlik.  
- A fotobomlási sorrend a különböző atmoszférákban a következő: nyílt levegő≥zárt nitrogén<zárt 

levegő< zárt oxigén. 
- A vizsgált színezék fényérzékenysége fordítottan arányos a színezék és a szál közötti 

kötéserősséggel. 
- A fénystabilitás szempontjából a monoklór-triazin reaktív csoport által kialakított kovalens kötés a 

legfontosabb. Kivételt csak a nitrogén atmoszféra képez. 
 



  Ph. D. értekezés 2008. 

 - 98 - Készítette: Nagy Henrietta Judit 

b) Mesterséges izzadság jelenlétében (84. Ábra) 
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84. Ábra: Az A’ színezékkel színezett minták besugárzása különböző atmoszférákban 

mesterséges izzadság jelenlétében (A görbék színezése megegyezik 83. Ábra színezésével.) 
 

Megállapítottam, hogy 
- A fotobomlási sorrend a különböző atmoszférákban a következő: nyílt levegő<zárt nitrogén<zárt 
levegő<zárt oxigén. 
- Izzadság jelenlétében a fotobomlás szempontjából a nedvesség, az izzadság a meghatározó, míg az 
oxigén jelenlétének kisebb a szerepe. 
- Az A’ színezék származékokkal színezett minták érzékenysége a besugárzásra -valamennyi 
atmoszférában- a következő: bifunkciósan kötött színezékkel színezett minta (MCT-
VSRC)<monofunkciósan kötött színezékkel színezett minta (MCT-VHRC)<szorbeált a reaktív 
színezékkel, de nem reaktív módon színezékkel színezett minta (MCT-VSN)<az elhidrolizált reaktív 
csoportot tartalmazó színezékkel színezett minta (MHT-VHN). 
- A színezett minták fotobesugárzással szembeni ellenállása fordítottan arányos a monoklór-triazin 
reaktív csoport hidrolízisének fokával (a reaktívan megkötött színezék mennyiségével), míg a vinil-
szulfon típusú reaktív kötés stabil marad a savas izzadságjelenlétében is. 
- A fakulás mértékének növekvő sorrendje: a mintához bifunkciósan kötődő színezék (MCT-
VSRC)<(MCT-VHRC)<a mintán szorbeálódott színezék (MCT-VSN)<reaktív csoportot nem tartalmazó 
színezék. 
- Az izzadság növeli a fényérzékenységet, ha nincs vinil-szulfon típusú reaktív kötés a színezék és a 
szál között. 
- Az izzadság minden atmoszférában növeli a fakulás mértékét. A növekedés mértéke mindig nagyobb 
a szorbeált színezék esetén, mint a reaktívan kötött színezék esetén. 
-A fotobomlás mértékének növekedését a monoklór-triazin típusú kovalens kötés hasadásának 
sebessége határozza meg. A már eredendően reaktív csoport nélküli molekulát már nem befolyásolja a 
monoklór-triazin kötés hasadása. 
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4.3.1.1.2. Az B’ színezékkel színezett pamutszövet-minták fényállósága 

a) Izzadság nélkül (85. Ábra) 
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85. Ábra: A B’ színezékkel színezett minták besugárzása különböző atmoszférákban mesterséges 

izzadság távollétében  
Ahol: 
FEKETE: B' színezékkel színezett minta besugározva nyitott rendszerben levegőn 
PIROS: B' színezékkel színezett minta besugározva levegő tartalmú zárt rendszerben 
ZÖLD: B' színezékkel színezett minta besugározva oxigénnel átbuborékoltatott zárt rendszerben 
KÉK: B' színezékkel színezett minta besugározva nitrogénnel átbuborékoltatott zárt rendszerben 

 
Megállapítottam, hogy 

- A szál-színezék kötések erőssége kevéssé befolyásolja a fakulást, de a csak kromoforral színezett 
minta gyorsan fakul. 
- Nincs védő hatása a kovalens kötésnek sem zárt levegőben, sem zárt oxigén atmoszférában. 
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b) Mesterséges izzadság jelenlétében (86. Ábra) 
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86. Ábra: A B’ színezékkel színezett minták besugárzása különböző atmoszférákban mesterséges 

izzadság jelenlétében (A görbék színezése megegyezik 85. Ábra színezésével.) 
 

Megállapítottam, hogy 
- Az izzadság kis mértékben növeli a reaktívan kötött színezékek fénystabilitását, míg a szorbeált 
színezékkel színezett minták esetén gyorsító hatása van az oxigén-tartalmú rendszerekben. 
 
Összegzés: 
 

Izzadság nélkül (szárazon) minden A’ színezékkel színezett minta fakulása kisebb mértékű, mint a 
B’ színezék esetében. 

Izzadság jelenlétében (nedvesen) a B’ színezékkel színezett minta fakult kevésbé. Tehát izzadság 
jelenlétében az A’ színezék fotobomlása gyorsul, míg a B’ színezéknek védő, vagy kisebb gyorsító 
hatása van. 
 

Az A’ színezékkel színezett minták kevésbé érzékenyek a fotooxidációra, de érzékenyek a 
fotoredukcióra. 

A B’ színezékkel színezett minták rendkívül érzékenyek a fotooxidációra, de kevésbé a 
fotoredukcióra. 

Az izzadság redukáló hatása ellensúlyozza a levegő oxidáló hatását, és jelentős fotoreduktív 
fakulást okoz az A’ színezék esetén. 
A B’ színezékek gyors fakulását kompenzálja az izzadság redukáló hatása, így a fakulás mértéke 
kisebb. 
A reaktivitásban mutatkozó különbség, a B’ színezékekben lévő metoxi-szubsztituens elektronküldő 
hatásával magyarázható (Hammet-féle σ érték=-0,27). 
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4.3.1.2. Reaktív színezékek fotobomlása alkohollal elegyített vizes színezékoldatokban 

4.3.1.2.1. A’ heterobifunkciós reaktív színezék fotobomlása alkohollal elegyített vizes oldatokban O2-
tartalmú, illetve O2-mentes atmoszférában 

A fotobomlási görbék vizes oldatban -mind O2-tartalmú mind oxigén-mentes közegben- elsőrendű 
kinetikai egyenletekkel írhatók le (87. Ábra). Alkoholok jelenlétében a kinetikai görbék alakja 
megváltozik az adalék nélküli vizes oldatok esetén tapasztaltakhoz képest, két jól lekülöníthető részre 
bonthatók, melyekben a bomlás nulladrendű kinetikájú. A különböző alkoholokkal végzett kísérletek 
adatait (sebességi állandó, 50%-os fakuláshoz szükséges idő) a 29. Táblázat tartalmazza. 
 
a) O2-tartalmú rendszer (Oldott O2=10-3 M ([Battino 1966], [Deniszov 1971], [Deniszov 1978]) 
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 10-5 M A' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben II. szakasz
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87. Ábra: A’ színezék fotobomlási kinetikája alkohollal elegyített vizes, O2-tartalmú oldatokban 
 

Oxigén-tartalmú rendszerben legnagyobb fakulási sebesség (reakciósebesség) növelő hatása -a 
három metil-csoport elektronküldő hatása miatt- viszonylag stabil gyököt képező terc-butil-alkoholnak 
van. Az alacsonyabb rendű alkoholok esetén ez a hatás kisebb, így a leggyengébb hatású a metil-
alkohol. 
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b) O2-mentesített rendszer 
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Jelölések:

 10-5 M A' színezék deszt. vízben + N2

 10-5 M A' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M A' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben + N2 II. szakasz)
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88. Ábra: A’ színezék fotobomlási kinetikája alkohollal elegyítettt N2-vel átbuborékoltatott 
rendszerben 

 
Oxigén-mentes rendszerben a különböző alkoholok hatása között olyan kicsi a különbség, hogy 

határozott tendencia nem figyelhető meg az alkohol típus függvényében (88. Ábra). 
 

29. Táblázat: A’ színezék fakulási jellemzői alkohollal elegyített vizes oldatokban 
 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M A' színezék oldat 0,004 [1/min] --- elsőrendű 78**
10-5 M A' színezék+10 g/l metanol 0,30 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 140
10-5 M A' színezék+10 g/l etanol 0,20 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 123
10-5 M A' színezék+10 g/l t-butil-alkohol 2,00 [M/min] 5,00 [M/min] nulladrendű 31
10-5 M A' színezék+10 g/l i-propil-alkohol 0,50 [M/min] 12,00 [M/min] nulladrendű 56
10-5 M A' színezék+10 g/l etilén-glikol 0,40 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 93
10-5 M A' színezék+10 g/l glicerin 0,50 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 73
10-5 M A' színezék+10 g/l szorbit 0,40 [M/min] 5,00 [M/min] nulladrendű 65
10-5 M A' színezék oldat 0,010 [1/min] --- elsőrendű 43**
10-5 M A' színezék+10 g/l metanol 1,00 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 41
10-5 M A' színezék+10 g/l etanol 1,00 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 32
10-5 M A' színezék+10 g/l t-butil-alkohol 1,00 [M/min] 2,00[M/min] nulladrendű 41
10-5 M A' színezék+10 g/l i-propil-alkohol 0,40 [M/min] 8,00 [M/min] nulladrendű 34
10-5 M A' színezék+10 g/l etilén-glikol 0,40 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 46
10-5 M A' színezék+10 g/l glicerin 0,40 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 40
10-5 M A' színezék+10 g/l szorbit 0,40 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 44

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő 

(min)*

Sebességi állandó Reakció-
rend

Oldatjellemzők Besugárzott oldat

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikai görbe alapján TP programmal.

O2 tartalmú

O2 mentes
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A B’ és C’ színezékre is az A’ színezékre bemutatott fotobomlási kinetikák jellemzőek, ezért 
azokat a függelében tűntettem fel (F17., F18., F19. és F20. Ábra, valamint az F4. és az F5. Táblázat). 

4.3.1.3. Reaktív színezékek fotobomlása vizes ciklodextrin oldatokban 

4.3.1.3.1. A’ heterobifunkciós reaktív színezék fotobomlása β-ciklodextrinek jelenlétében vizes 
oldatban O2-tartalmú, illetve O2-mentes atmoszférában 

a) O2-tartalmú rendszer (Oldott O2=10-3 M ([Battino 1966], [Deniszov 1971], [Deniszov 1978]) 
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Jelölések:

 10-5 M A' színezék deszt. vízben
 10-5 M A' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben II. szakasz 
 10-5 M A' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben II. szakasz
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89. Ábra: A’ színezék fotobomlási kinetikája β-ciklodextrinek jelenlétében vizes, O2 -tartalmú 

oldatokban 
 
b) O2-mentesített rendszer 
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Jelölések:
 10-5 M A' színezék deszt. vízben + N

2

 10-5 M A' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M A' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M A' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben + N

2
 I. szakasz

 10-5 M A' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben + N2 II. szakasz

 
90. Ábra: A’ színezék fotobomlási kinetikája β-ciklodextrinek jelenlétében N2-vel 

átbuborékoltatott rendszerben 
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A CD-nek polialkoholos jellegük miatt hasonló a reakciósebességre gyakorolt hatásuk többi 
alkoholhoz mind O2 jelenlétében, mind O2 távollétében (figyelembe kell venni, hogy mind primer, 
mind szekunder hidroxilcsoportokat tartalmaznak) (89.Ábra, 90. Ábra, 30. Táblázat). 
 

30. Táblázat: A’ színezék fakulási jellemzői β-ciklodextrinek jelenlétében vizes oldatokban 
 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M A' színezék oldat 0,004 [1/min] --- elsőrendű 78**
10-5 M A' színezék+10 g/l BCD 0,30 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 108
10-5 M A' színezék+10 g/l RAMEB 1,00 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 68
10-5 M A' színezék+10 g/l HPBCD 0,50 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 89
10-5 M A' színezék oldat 0,010 [1/min] --- elsőrendű 43**
10-5 M A' színezék+10 g/l BCD 1,00 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 34
10-5 M A' színezék+10 g/l RAMEB 1,00 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 29
10-5 M A' színezék+10 g/l HPBCD 1,00 [M/min] 4,00[M/min] nulladrendű 24

Oldatjellemzők Besugárzott oldat

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikai görbe alapján TP programmal.

O2 tartalmú

O2 mentes

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő 

(min)*

Sebességi állandó Reakció-
rend

 
A B’ és C’ színezékre is - a színezékszerkezeti különbségek ellenére- az A’ színezékre bemutatott 

fotobomlási kinetikák jellemzőek, ezért ezeket a függelékben mutatom be (F21., F22., F23. és F24. 
Ábra, valamint az F6. és a F7. Táblázat). 

4.3.2. Fotokémiai vizsgálatok metilnaranccsal 

4.3.2.1. Az MN fotobomlása alkoholokkal elegyített vizes oldatokban  

a) O2-tartalmú rendszer (Oldott O2=10-3 M ([Battino 1966], [Deniszov 1971], [Deniszov 1978]) 
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Jelölések:
 10-5 M MN deszt. vízben
 10-5 M MN + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben II. szakasz 
 10-5 M MN + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l glicerin deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l glicerin deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l szorbit deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l szorbit deszt. vízben II. szakasz

91. Ábra: A MN fotobomlási kinetikája alkohollal elegyített vizes, O2-tartalmú oldatokban 
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b) O2-mentesített rendszer 
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Jelölések:
 10-5 M MN deszt. vízben + N

2

 10-5 M MN + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M MN + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben + N

2
 II. szakasz 

 10-5 M MN + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben + N

2
 II. szakasz

 10-5 M MN + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben + N
2
 I. szakasz

 10-5 M MN + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l glicerin deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l glicerin deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l szorbit deszt. vízben + N

2
 I. szakasz

 10-5 M MN + 10 g/l szorbit deszt. vízben + N2 II. szakasz

92. Ábra: A MN fotobomlási kinetikája alkohollal elegyítettt N2-vel átbuborékoltatott 
rendszerben  

 
 

31. Táblázat: A MN fakulási jellemzői alkohollal elegyített vizes oldatokban 
 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M MN oldat 0,01 [1/min] --- elsőrendű 87**
10-5 M MN+10 g/l metanol 0.20 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 115
10-5 M MN+10 g/l etanol 0,20 [M/min] 5,00 [M/min] nulladrendű 102
10-5 M MN+10 g/l t-butil-alkohol 4,00 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 12
10-5 M MN+10 g/l i-propil-alkohol 0,30 [M/min] 14,00 [M/min] nulladrendű 67
10-5 M MN+10 g/l etilén-glikol 0,20 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 111
10-5 M MN+10 g/l glicerin 0,20 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 77
10-5 M MN+10 g/l szorbit 0,20 [M/min] 5,00 [M/min] nulladrendű 61
10-5 M MN oldat 0,01 [1/min] --- elsőrendű 56**
10-5 M MN+10 g/l metanol 0,20 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 64
10-5 M MN+10 g/l etanol 0,10 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 55
10-5 M MN+10 g/l t-butil-alkohol 0,60 [M/min] 2,00[M/min] nulladrendű 51
10-5 M MN+10 g/l i-propil-alkohol 0,10 [M/min] 9,00 [M/min] nulladrendű 34
10-5 M MN+10 g/l etilén-glikol 0,20 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 54
10-5 M MN+10 g/l glicerin 0,20 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 63
10-5 M MN+10 g/l szorbit 1,00 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 47

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő (min)*

Sebességi állandó Reakció-
rend

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikei görbe alapján TP programmal.

O2 tartalmú

O2 mentes

Oldatjellemzők Besugárzott oldat

 
 

A sebességi állandók azoknak az alkoholoknak az esetében, amelyekben lehetőség van konjugáció 
kialakulására (t-butil-alkohol, i-propil-alkohol) nagyobbak, mint a primer alkoholoké, mind az oxigén-
tartalmú, mind az oxigén-mentes közegben (91., 92. Ábra és (31. Táblázat). 
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Az alkoholok lánchosszúságának nincs jelentős hatása. 

4.3.2.2. Az MN fotobomlása vizes ciklodextrin oldatokban 

A reaktív színezékekhez hasonlóan ciklodextrinek, mint poliolok jelenlétében is meghatároztam a 
MN fakulási kinetikáját oxigén jelenlétében és annak kizárásával is (93., 94. Ábra, 31. Táblázat). 
A MN koncentrációja 10-5 M, míg a BCD, a RAMEB és a HPBCD koncentrációja 10 g/dm3 (BCD 
900*10-5 M, RAMEB 800*10-5 M és HPBCD 500*10-5 M). 
 
a) O2-tartalmú rendszer (Oldott O2=10-3 M ([Battino 1966], [Deniszov 1971], [Deniszov 1978]) 
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 10-5 M MN + deszt.víz
 10-5 M MN + 10 g/l BCD I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l BCD II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l RAMEB I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l RAMEB II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l HPBCD I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l HPBCD II. szakasz
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93. Ábra: Az MN fotobomlási kinetikája β-ciklodextrinek jelenlétében vizes, O2-tartalmú 

oldatokban 
 

A MN a korábban vizsgált színezékekhez hasonlóan viselkedik ciklodextrinek jelenlétében, azaz a 
bomlási folyamat két részre osztható. A bomlás mindkét szakasza nulladrendű kinetikával írható le. A 
ciklodextrin, mint poliol, az alkoholok jelenlétében leírtakhoz hasonlóan befolyásolja a színezékek 
bomlási folyamatát, de jelenlétükben az első bomlási folyamat lassúbb lesz. 

 
A fotobomlásra gyakorolt hatás inkább a ciklodextrinben lévő alkoholos hidroxil-csoportok 

jelenlétének tulajdonítható, mint a komplexképző tulajdonságának. 
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b) O2-mentesített rendszer 
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Jelölések:

 10-5 M MN + deszt.víz+N2

 10-5 M MN + 10 g/l BCD + N2 I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l BCD + N2 II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l RAMEB + N2 I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l RAMEB + N2 II. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l HPBCD + N2 I. szakasz
 10-5 M MN + 10 g/l HPBCD + N2 II. szakasz
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94. Ábra: A MN fotobomlási kinetikája β-ciklodextrinek jelenlétében N2-vel átbuborékoltatott 

rendszerben  
 

O2 jelenlétében lassúbb a fakulás, mint akkor, ha azt N2-vel kiűzzük (tehát, az oxigénnek 
valószínűleg gyökfogó hatása van) (94. Ábra). 
 

31. Táblázat: A MN fakulási jellemzői β-ciklodextrinek jelenlétében vizes oldatokban 
 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M MN oldat 0,007 (1/min) --- elsőrendű 87**
10-5 M MN+10 g/l BCD 1,120 (M/min) 2 (M/min) nulladrendű 106
10-5 M MN+10 g/l RAMEB 0,610 (M/min) 2 (M/min) nulladrendű 68
10-5 M MN+10 g/l HPBCD 0,610 (M/min) 2 (M/min) nulladrendű 58
10-5 M MN oldat 0,014 (1/min) --- elsőrendű 56**
10-5 M MN+10 g/l BCD 0,104 (M/min) 2,5 (M/min) nulladrendű 98
10-5 M MN+10 g/l RAMEB 2 (M/min) 2,5 (M/min) nulladrendű 48
10-5 M MN+10 g/l HPBCD 3 (M/min) 2,5 (M/min) nulladrendű 15

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikei görbe alapján TP programmal.

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő [min]*

O2 tartalmú

O2 mentes

Oldatjellemzők Besugárzott oldat
Sebességi állandó Reakció-

rend

 
 

A BCD O2 jelenlétében lassítja a fotobomlást, míg származékai gyorsítják azt. 
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4.3.2.2.1.Az adalékolt β-ciklodextrin mennyiségének hatása a MN fotobomlására 

A BCD mennyiségének növelése megrövidítette a fotobomlás első szakaszát. Nagyon kis 
mennyiség esetén eltűnt a két szakaszos fakulási kinetika (95. Ábra). 
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95. Ábra: 10-5 M MN fakulási kinetikájának függése a hozzáadott BCD koncentrációjától oxigén 

jelenlétében 

4.3.2.2.2. A fotobomlás termékeinek vizsgálata ESI-MS spektroszkópiával 

A MN-BCD komplexek ESI-MS módszerrel csak relatíve kis CD felesleg esetén vizsgálhatók 
(1:9), nagyobb CD felesleg esetén (1:90, 1:900) a mérés értékelhetetlen volt. 

 
A metilnarancs fotobomlásakor megjelenő csúcsok az irodalomban leírtakkal jól egyeztek 

(96., 97. Ábra). A nagyrészt elbomlott MN bomlástermékei között kimutatták a molekula demetilezett 
és oxidált származékait. 

 
 -Q 1 : 2 .5 0 7  to  2 .87 4  m in  fro m  S a m p le  2  (1 0 -5M  M N  o lda t) o f 20 0 5 .0 6 .2 9 ..w iff  (T u rb o  S p ra y), su b tra ... M a x. 1 .8e 6  cp s .

4 0 60 80 1 00 1 2 0 1 4 0 1 6 0 18 0 2 0 0 2 2 0 2 4 0 26 0 28 0 3 00 3 2 0 3 4 0 3 6 0 38 0 4 00 4 2 0 4 4 0 46 0 48 0 5 00
m /z , a m u
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1 0 %
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3 5 %

4 0 %

4 5 %

5 0 %

5 5 %

6 0 %

6 5 %

7 0 %

7 5 %

8 0 %

8 5 %

9 0 %

9 5 %

1 0 0% 30 4 .2

5 9 .2

8 8 .6 1 1 9 .0
6 2 .0 9 1 .8 3 07 .2

 
96. Ábra: 10-5 M MN vizes oldatának besugárzás előtti ESI-MS spektruma (Oldott O2=10-3 

M) 
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 -Q 1 : 1 .0 7 0  to  1 .27 0  m in  fro m  S a m p le  4  (1 0 -5M  M N  o lda t b esu g . 2 .sza ka sz ) o f 20 0 5 .0 6 .2 9 ..w iff  (T u ... M a x. 2 .3e 5  cp s .
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2 90 .2
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11 2 .6 30 6 .2
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68 .8 27 6 .01 97 .6

 
97. Ábra: 10-5 M MN vizes oldatának 100 perc besugárzást követően felvett ESI-MS spektruma 

(Oldott O2=10-3 M) 
 

A tömegspektrométert a MN-BCD komplexre optimálták, és ezeket a beállításokat használták a 
BCD spektrumainak felvételekor is. Ilyen beállítási paraméterek mellett a BCD kis mértékben 
fragmentálódik (98., 99., 100. Ábra). 

 
 -Q 1 : 4 .0 5 7  to  4 .2 07  m in  fro m  S a m p le  5  (9 *10 -5 M  B C D  o ld  k iin d  + 1 . sza ka sz  +  2 . sza ka sz ) o f 2 00 5 .... M a x. 2 .8 e5  cp s .
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8 0 %
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1 0 0% 1 13 3 .8

11 6 9 .6
18 3 .2 6 89 .4 1 01 3 .632 3 .0 8 51 .652 7 .436 5 .4 5 6 9 .4 12 3 1 .61 2 47 .811 9 3 .270 7 .6 86 9 .62 24 .8 73 1 .4

  
98. Ábra: 9*10-5 M BCD vizes oldatának besugárzás előtti ESI-MS spektruma  

(Oldott O2=10-3 M) 
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 -Q 1 : 1 7 .4 8 1  to  1 8 .5 8 3  m in  from  S a m p le  5  (9 *1 0 -5M  B C D  o ld  k iin d  + 1 . szaka sz  +  2 . szaka sz ) o f 2 0 ... M a x. 1 .8 e 5  cps .

1 00 2 0 0 3 00 4 0 0 5 00 6 0 0 7 00 8 0 0 9 00 10 0 0 1 10 0 12 0 0 1 30 0 14 0 0 1 50 0
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8 28 .034 1 .2 5 27 .41 8 3 .0 6 8 9 .4 85 1 .4 10 1 3 .638 3 .4 1 24 7 .67 07 .456 9 .2 1 22 3 .63 11 .4 8 7 0 .2 11 4 5 .4 1 2 73 .0 1 4 05 .4

 
99. Ábra: 9*10-5 M BCD vizes oldatának 30 perc besugárzást követően felvett ESI-MS 

spektruma (Oldott O2=10-3 M) (Besugárzás I. szakasza) 
 
 

 -Q 1 : 2 4 .7 4 4  to  2 5 .4 9 5  m in  from  S a m p le  5  (9 *1 0 -5M  B C D  o ld  k iin d  + 1 . szaka sz  +  2 . szaka sz ) o f 2 0 ... M a x. 6 .0 e 4  cps .
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22 1 .2 6 65 .25 4 5 .450 3 .2
7 07 .4

8 69 .6
3 21 .2 4 2 5 .2 8 2 7 .280 7 .2 1 1 49 .6 1 18 1 .86 45 .4

5 8 7 .41 7 4 .8 48 3 .22 44 .2 1 0 0 5 .68 5 1 .244 3 .4 51 9 .2 68 1 .42 81 .2 1 18 7 .49 69 .2 1 1 03 .6 1 2 31 .614 1 .0 76 5 .442 3 .0 9 4 3 .62 30 .4 7 23 .25 39 .2 79 7 .66 1 5 .4 9 6 6 .2 1 17 7 .4 14 3 8 .41 0 65 .4 1 2 81 .8 1 41 4 .8

 
100. Ábra: 9*10-5 M BCD vizes oldatának 100 perc besugárzást követően felvett ESI-MS 

spektruma (Oldott O2=10-3 M) (Besugárzás II. szakasza) 
 
Az 1. besugárzási szakaszban (30 min) a BCD kis mértékben, a 2. szakaszban (100 min) 

nagymértékben degradálódik. A 969, 807, 645, 483, 321, 161 m/z értéknél jelentkező csúcsok közötti 
tömegkülönbség 162 AMU, ami egy C6H10O5 cukoregységnek felel meg. 

Az előbbi beállítások mellett meghatározták a MN-BCD komplex ESI-MS spektrumait is 
besugárzás előtt (101. Ábra), valamint 30 és 100 perces (102. Ábra, 103. Ábra) besugárzás után. 
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 -Q 1 : 9 .27 0  to  10 .14 7  m in  fro m  S am p le  6  (1 0 -5 M  M N + 9 *1 0 -5M  B C D  k iin d  + 1 .sz  +  2 .sz ) o f 20 0 5 .0 6 .... M a x. 1 .5 e 5  cps .
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101. Ábra: 10-5 M MN és 9*10-5 M BCD vizes oldatának 30 perc besugárzást követően felvett 

ESI-MS spektruma (Oldott O2=10-3 M) (Besugárzás I. szakasza) 
 

Az 1. szakaszban felvett spektrum jelentős változást nem mutat a kiindulási spektrumhoz képest. 
A komplexnek megfelelő csúcs 1425 amu-nál látható.  

 
 -Q 1 : 1 8 .4 5 6  to  1 9 .3 3 3  m in  from  S a m p le  6  (10 -5M  M N + 9 *1 0 -5 M  B C D  k iind  + 1 .sz  +  2 .sz ) o f 2 0 05 .0 6 ... M a x. 5 .4 e 4  cps .
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102. Ábra: 10-5 M MN és 9*10-5 M BCD vizes oldatának 100 perc besugárzást követően felvett 

ESI-MS spektruma (Oldott O2=10-3 M (Besugárzás II. szakasza))  
 

A 2. szakasz mintájában az 1:1 mólarányú komplex már nem detektálható, a BCD mennyisége is 
jelentősen csökkent. 
 
1169: Cl- addukt, 1247: TFA- addukt 
Trifluoracetát-ion az oldószerszállító csövekből, illetve a készülékből származik. 
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A MN és β-ciklodextrin fotobomlása ezek alapján a következő ábrákon vázolt gyökös 
folyamatokkal képzelhetőek el (103.Ábra, 104. Ábra), amelyek során oxidáció (oxigén felvétel) és 
gyökös dealkilezési folyamatok játszódnak le. 
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103. Ábra: Az MN vizes oldatának 100 perc besugárzást követően felvett ESI-MS spektruma 

alapján feltételezett molekulaszerkezetek (Oldott O2=10-3 M) 
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104. Ábra: A BCD vizes oldatának 100 perc besugárzást követően felvett ESI-MS 
spektruma alapján feltételezett molekulaszerkezetek (Oldott O2=10-3 M) 
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4.3.2.2.3. A MN-ciklodextrin komplexek fotobomlásának feltételezett mechanizmusa  

A színezék molekulák sugárzás hatására gerjesztődnek, miközben az adalék (alkohol, CD) 
molekulákból gyök keletkezik, amely oxigénnel peroxi-gyököt ad. A kialakult gyök a színezéket lassú 
reakcióban bontja. Oxigén-mentes közegben a gerjesztett színezékmolekula közvetlenül reagál az 
adalékból keletkezett gyökkel, így a bomlási reakció gyorsabb lesz, tehát a fakulás sebessége nagyobb 
(105. Ábra). 

 
 

105. Ábra: A MN-ciklodextrin komplexek fotobomlásának feltételezett mechanizmusa 
 

Összegzés: 
 

Meghatároztam, hogy a vizsgált azoszínezékek vizes oldata elsőrendű kinetika szerint fakul.  
Megállapítottam, hogy alkoholok és ciklodextrinek jelenlétében a vizsgált azoszínezékek vizes 

oldatban nagynyomású higanygőzlámpával megvilágítva kétszakaszos nulladrendű kinetika szerint 
fakultak. Kutatócsoportunk korábbi vizsgálati eredményeiből kiindulva gyökös fakulási mechanizmust 
igazoltam. 

A BCD a színezékek fotobomlásának kezdeti szakaszában védő hatású volt. 
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4.3.2.3. Az MN fotokémiai átalakulása koronaéter tartalmú oldószerekben 

4.3.2.3.1. Az MN fotobomlása vizes oldatban koronaéterrel komplexálva 

A metilnarancs, mint sav-bázis indikátor más és más lefutású fakulási görbével írható le 2,21-es és 
5,42-es pH-n (indikátor átcsapás: pH=3,1) (106. Ábra). 
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106. a), b), c) Ábra: A MN 10-5 M-os vizes 

oldatainak fakulási kinetikái különböző pH-
kon O2 jelenlétében (Oldott O2=10-3 M 

([Battino 1966], [Deniszov 1971], [Deniszov 
1978])  
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A MN fakulása vizes oldatban mind savas (pH=2,21), mind bázikus (pH=5,42) közegben 
elsőrendű, exponenciális függvénnyel közelíthető, tehát a metilnarancs pH-tól függetlenül nulladrendű 
kinetika szerint fakul. A csökkenő exponenciális függvények más és más állandókkal jellemezhetőek. 
Az exponenciális görbe egyenlete: y=y0+A1*e(-x/t1) . A megfelelő állandók értékeit a vizsgált pH-kon a 
32. Táblázat tartalmazza. 
 

32. Táblázat: A különböző pH-jú MN oldatok exponenciális, fakulási kinetikai görbéinek 
állandói 

 
Matematikai állandók pH=2,21 pH=5,42 

y0 -10,19526 1,8953 
A1 109,45541 102,94889 
t1 19,99596 127,72056 

 
A fotobomlási görbék O2-tartalmú vizes oldatban, koronaéter hozzáadása nélkül, elsőrendű 

kinetikai egyenletekkel írhatóak le. 18-korona-6 jelenlétében a kinetikai görbék alakja megváltozik az 
adalék nélküli vizes oldatok esetén tapasztaltakhoz képest, egy egyenessel közelíthető, tehát a bomlási 
folyamat nulladrendű kinetikájú (107. Ábra, 108. Ábra). 

b) a) 

c) 
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107. a), b), c) Ábra: A MN 10-5 M-os vizes 

oldatainak fakulási kinetikái különböző pH-kon 
8*10-5 M 18-korona-6 jelenlétében, O2 -tartalmú 

oldatokban 
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108. Ábra: A MN fotobomlási kinetikája 18-korona-6 típusú koronaéterek jelenlétében vizes, O2-

tartalmú oldatokban 
 

A MN fakulási kinetikája a többi, 18-korona-6 alapú koronaéter jelenlétében is nulladrendű O2 
jelenlétében és távollétében is (108. Ábra, 109. Ábra).  
 

A kinetikai görbékből látható, hogy mindhárom koronaéter jelentősen gyorsította a metilnarancs 
fakulását; az 50%-os fotobomlás ideje: 18, 19 és 28 min (33. Táblázat). 

A fotobomlási folyamat sebessége a 18-korona-6 esetén kezdettől azonos, a másik két koronaéter 
esetén két szakaszra bomlott. Az első lassúbb, a másik gyorsabb volt. 
A diaza- illetve a cukorkorona jelenlétében az oldott oxigén tartalom elfogyásáig fékezi a fakulást. A 
második, gyors szakasz már oxigén-mentes közegben zajlik.  
Ezt a feltételezést alátámasztja az a tény, hogy az említett második fakulási szakaszok meredeksége 
alig tér el az oxigén távollétében felvett megfelelő szakaszok meredekségétől (33. Táblázat). 

Mindezt, a megfelelő sebességi állandók közel azonos értékei számszerűen is alátámasztják (33. 
Táblázat). Diaza-korona esetében az oxigénes második szakasz fakulásának sebességi állandója: 6,9 
M/min, míg oxigén-mentesen a sebességi állandó: 6,1 M/min. 
Cukor-korona esetén a megfelelő értékek: 4,34 M/min, illetve 4,43 M/min. 

a) b) 

c) 
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109. Ábra: A MN fotobomlási kinetikája 18-korona-6 típusú koronaéterek jelenlétében N2-vel 

átbuborékoltatott rendszerben 
 

33. Táblázat: A MN fakulási jellemzői 18-korona-6 típusú koronaéterek jelenlétében vizes 
oldatokban 

 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M MN oldat 0,007 (1/min) --- elsőrendű 87
10-5 M MN+2 g/l 18-korona-6 2,730 (M/min) --- nulladrendű 18
10-5 M MN+2 g/l diaza-18-korona-6 0,920 (M/min) 6,947 (M/min) nulladrendű 19
10-5 M MN+2 g/l bisz-glükozdos-18-korona-6 1,191 (M/min) 4,340 (M/min) nulladrendű 28
10-5 M MN oldat 0,014 (1/min) --- elsőrendű 56
10-5 M MN+2 g/l 18-korona-6 3,602 (M/min) --- nulladrendű 14
10-5 M MN+2 g/l diaza-18-korona-6 6,045 (M/min) --- nulladrendű 8
10-5 M MN+2 g/l bisz-glükozdos-18-korona-6 4,438 (M/min) --- nulladrendű 13

Reakció-
rend

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikai görbe alapján TP programmal.

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő (min)

O2 tartalmú

O2 mentes

Oldatjellemzők Besugárzott oldat Sebességi állandó

 
Feltételezhető, hogy a fotobomlás mechanizmusában szerepe van redukciós folyamatoknak. 

Gyökös redukciós mechanizmust valószínűsítek. 

4.3.2.3. A MN fotokémiai átalakulása koronaéter tartalmú szerves oldószerben 

Az UV besugárzás reakciók sorát indítja el a MN 18-korona-6-ot tartalmazó kloroformos 
oldatában (mólarány: 1:8) (lsd. 3.3.13. pontnál) (110. Ábra). 

Az MN-koronaéter komplexben UV besugárzás hatására végbemenő folyamatok jellemzésére 
három részfolyamat kinetikáját vizsgáltam kloroformban: 

- 1. a metilnarancs sárga formájának elszíntelenedését,  
- 2. a piros forma kialakulását, 
- 3. a piros forma fakulását. 
 

Már 6 másodperces besugárzás után megkezdődik a MN sárga formájának átalakulása egy másik, 
piros színű formává (110. Ábra). 
12 másodperc után eltűnik a sárga forma, és dominál a piros forma, amely 24 másodperces besugárzás 
után azonban szintén teljesen kifakul. 
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Fényszűrők segítségével bizonyítottam, hogy a fotokémiai átalakulást a besugárzó fény UV 
tartománya indukálja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
110. Ábra: A MN-koronaéter komplex UV-VIS spektrumának változása UV besugárzás 

hatására  
 

 
111. Ábra: A MN átalakulásának kinetikája kloroformban ([A] kiindulási „narancs” MN 
koncentráció, [B] a „piros” MN koncentráció és [C] az elbomló MN koncentráció) 

 
Az átalakulás kinetikája, két egymást követő elsőrendű reakcióval jellemezhető (111. Ábra). 
 
 
A reakciósorozat: CBA →→ . 
 

A bruttó reakció során a kiindulási sárga metilnarancsból (A) kifakult piros termék képződik (C) a 
piros köztiterméken keresztül (B). A sorozatos reakciók sebességi állandóinak aránya: k1>> k2. Tehát 
A-ból jelentős mennyiségű B keletkezik, mielőtt C-vé alakulna. A C növekedése közel azonos 
mértékű, B fakulásával. A sebesség-meghatározó lépés a piros forma kifakulása (B-nek C-vé 
alakulása). 

 
A MN vizes oldatának 5,42-es pH-n mért spektruma koronaéter hozzáadására (MN-18-korona-6 

1:750-es mólarány) eltolódik a sárga színtől a nagyobb hullámhosszak felé (batokróm eltolódás), 
vagyis a piros szín irányába (112. Ábra). 
A kloroformos MN-18-korona-6 oldat besugárzását követően pedig piros szín jelenik meg, mint a MN 
vizes oldatában 2,21-es pH-n.  
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A közel azonos szín megjelenése az oldatokban, hasonló szerkezet kialakulására utal (113. Ábra). 
Feltételezhető egy olyan reakcióút is, amely során a sugárzás hatására sósav szabadul fel [Munoz 

2008]. Ennek hatására a MN indikátorként viselkedik (már nyomnyi víz jelenlétében is). 
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 Metilnarancs + 20 g/l 18-korona-6 vízben
 Metilnarancs + 18-korona-6 kloroformban 12s besugárzás után

 
112. Ábra: 10-4 M-os MN vizes oldata 20 g/l-es 18-korona-6 jelenlétében (mólarány=1:750, 
pH=6,1), pH=2,21 és pH=5,42 pufferben, valamint 1:1 mólarányban összemért MN és 18-

korona-6 kloroformos oldata 12s besugárzás után százszoros hígításban 
 
A MN átalakulását jellemzi: a sárga bázisos (molekuláris) és piros kationos forma. 

 
 
 

113. Ábra: A metilnarancs sárga (a)) és piros (b)) formájának szerkezetei 
 

A sárga bázisos formából a piros ionos formába való átalakulást a vizes oldatban a pH változása, 
míg kloroformos oldatban a koronaéter és az UV fény együttes hatása idézi elő. 
A koronaéter a kloroformos oldatban UV fény hatására a savas formát stabilizálja (113. Ábra). 
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Összegzés: 
 

A MN 2,21-es pH-jú vizes oldatában az abszorpciós maximum koronaéter hatására 506 nm-ről 
466nm-re, míg 5,42-es pH-n 512 nm-ről 478 nm-re tolódott. 

Fényszűrők segítségével bizonyítottam, hogy a fotokémiai átalakulást a besugárzó fény UV 
tartománya indukálja. 

Kimutattam, hogy a metilnarancs-18-korona-6 komplexben a színezék kloroformos oldatban UV 
sugárzás hatására az eredeti sárga színű bázisos (molekuláris) formából 6-10 másodperc alatt piros 
színű ionos szerkezetűvé válik és további besugárzáskor 20 másodperc alatt, elszíntelenedik. Az 
átalakulás kinetikája két egymást követő elsőrendű reakcióval jellemezhető. A MN-18-korona-6 
komplex fotokémiai átalakulása kloroformban tehát konszekutív reakció. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Megkötött színezékhányad meghatározási módszereinek összehasonlítása 
Összehasonlítottam két heterobifunkciós, reaktív azoszínezék (B’ és C’) három, megkötődött 
színezékhányad meghatározási módszerét ANOVA eljárással pamutszöveten. 
Megállapítottam, hogy mindkét színezék esetén az indirekt I. módszer a legpontosabb, ezt követi 
az indirekt II módszer pontossága, míg közel egy nagyságrenddel gyengébb a direkt módszeré. 
 

2. Elektrolitok minőségének és mennyiségének hatása a reaktív színezékek szorpciójára és 
megkötődésére pamutszöveten 
Az irodalommal összhangban igazoltam, hogy az elektrolit-adagolás minden esetben elősegíti a 
színezékek (B és C jelű heterobifunkciós, reaktív azoszínezék) felhúzását a szálra, a szál 
elektrokinetikus potenciáljának csökkentése révén.  
Megállapítottam, hogy a hat vizsgált elektrolit (NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4, MgCl2 és MgSO4) 
közül a káliumsók fokozták leginkább a színezékadszorpciót, a kálium-szulfát hatékonyabb, mint 
a kálium-klorid. 

 
3. Divatszínek előállítása trikromatikus színezéssel 

Igazoltam, hogy a kiválasztott divatszínek reprodukálhatók trikromatikus, heterobifunkciós reaktív 
azoszínezéssel. A trikromatikus színezés a textilszínezési gyakorlatban is jól alkalmazható, ezáltal 
lehetővé válik a felhasznált színezékegyedek számának csökkentése. 

 
4. Színezékek komplexképzése inklúziós komplexképzőkkel és koronaéterekkel 

I. Színezékek β-ciklodextrin komplexei: 
A vizsgált színezékek és ciklodextrinek komlexképződését minden esetben igazoltam cirkuláris 
dikroizmussal, IR és RAMAN spektroszkópiával, illetve tömegspektrometriával, metilnarancs 
esetében NMR spektroszkópiával is. 
 
II. Diszperziós színezékek véletlenszerűen-metilezett-β-ciklodextrin komplexei: 
a) A diszperziós színezék-véletlenszerűen-metilezett-β-ciklodextrin (RAMEB) komplexek 
termodinamikai jellemzői alapján megállapítottam, hogy a komplexképződési egyensúly a 
RAMEB koncentráció emelésének hatására általában a komplexképződés irányába tolódik el.  
b) Mind 25°C-on, mind 85°C-on a diszperziós sárga-RAMEB komplexe a legstabilisabb, ezt 
követi a diszperziós narancsé, majd a diszperziós piros színezéké. 
c) Összefüggést állapítottam meg a diszperziós színezék-RAMEB komplexeinek 
komplexstabilitási állandója és a komplexek színező képessége között. Egy technológiai célokra 
alkalmas diszperziós színezékpaletta összeállításához, - a komplexált színezés megvalósításához - 
a színezékeket úgy célszerű összeválogatni, hogy azok komplexstabilitási állandója 80°C-ig 
kellően nagy legyen, majd a növekvő hőmérséklettel rohamosan csökkenjen. 
 
III. Kukurbiturilok szintézise és színezék-komplexeik: 
a) Az általam előállított kukurbituril (CB) keverékből a vízben oldható (5-os és 7-es tagszámú 
(CB5 és CB7)) komponensek eltávolítása után visszamaradt kukurbit[6]uril (CB6) és 
kukurbit[8]uril (CB8) keverékét elektrolit oldatban eltérő oldhatóságuk alapján egymástól 
elválasztottam. 
b) Vizes közegben meghatároztam a CB6, illetve CB8, valamint keverékük (CB, CB6, CB8) 
komplexáló képességét három reaktív, egy savas és három diszperziós színezékkel. 
c) A vizsgált diszperziós színezék-kukurbituril komplexek stabilitása nagyobb, mint ugyanezen 
színezékek véletlenszerűen metilezett-β-ciklodextrinnel kialakított komplexeié. 
d) A Sumitomo B’ heterobifunkciós reaktív azoszínezéket vizes oldatából a CB8 nagyobb 
hatékonysággal komplexálja Ca-, Mg-, K- illetve Na-kloridok jelenlétében, mint nélkülük. 
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IV. Metilnarancs-koronaéter komplexek: 
A metilnarancs komplexképződését 18-korona-6-tal igazoltam vizes, kloroformos, illetve diklór-
metános fázisban UV-VIS, illetve NMR spektroszkópiával, valamint FAB-MS spektrometriával. 

 
5. Színezékek és színezések fotokémiai átalakulása 

I. Az atmoszféra összetevők hatása a heterobifunkciós, reaktív azoszínezésű pamutszövetek 
fényállóságára: 
a) Az A’ reaktív színezékkel színezett pamutszövet minták kevésbé érzékenyek fotooxidációra 
mint fotoredukcióra. A B’ színezékkel színezettek rendkívül érzékenyek fotooxidációra, viszont 
kevésbé a fotoredukcióra. 
b) Az izzadság redukáló hatása túlkompenzálja a levegő oxidáló hatását, és jelentős fotoreduktív 
fakulást okoz A’ színezésű mintákon. A B’ színezésű minták gyors fotooxidatív fakulását részben 
kompenzálja az izzadság redukáló hatása, így a fakulás mértéke kisebb. 
d) A reaktivitásban mutatkozó különbség, a B’ színezékekben lévő metoxi-szubsztituens 
elektronküldő hatásával magyarázható. 
 
II. Ciklodextrinek, illetve alkoholok szerepe a reaktív színezékek, valamint a metilnarancs 
fakulásában: 
a) A vizsgált azoszínezékek (3 heterobifunkciós reaktív, 1 savas) vizes oldatban elsőrendű 
kinetika szerint fakulnak, míg alkoholok, illetve ciklodextrinek jelenlétében a fakulás kinetikája 
kétszakaszos nulladrendű.  
b) A fakulás mechanizmusa mindkét esetben dominánsan gyökös. 
c) A β-ciklodextrin jelentős, míg a hidroxi-propil-β-ciklodextrin kisebb mértékben lassítja a 
színezékek fakulását a képződött komplexstabilitásának és hozzáférhetőségének függvényében. A 
metilezett származék (RAMEB), a szabad hidroxil-csoportok számának csökkenése és térbeli 
eloszlának változása miatt, ilyen lassító hatást nem fejt ki. 
 
III. A metilnarancs-18-korona-6 komplex fotokémiai átalakulása kloroformban:  
Kimutattam, hogy a metilnarancs-18-korona-6 komplexben a színezék UV sugárzás hatására az 
eredeti sárga színű bázisos (molekuláris) formából 6-10 másodperc alatt piros színű ionos 
szerkezetűvé válik és további besugárzáskor 20 másodperc alatt elszíntelenedik kloroformos 
oldatban. Az átalakulás kinetikája, két egymást követő elsőrendű reakcióval jellemezhető. 
 

6. Az értekezésben megfogalmazott tudományos eredmények gyakorlati hasznosítási lehetőségei: 
- Reaktív színezéskor a megkötött színzékhányad pontos meghatározása. 
- Textilszínezési technológiák optimálása a fajlagos színezék felhasználás csökkentésére. 

Heterobifunciós reaktív azoszínezékek alkalmazása trikromatikus színezési eljárásokban 
speciális kolorisztikai igények megvalósítása, pl. divatszínek reprodukálására. 

- Textilkikészítő-ipari szennyvíztisztítás inklúziós komplexképzőkkel. 
- A színezékek fotokémiai átalakulási sebességének igény szerinti szabályozása. Textilipari 

szennyvizek fotokémiai elszíntelenítése a színezékek fotobomlási sebességének 
gyorsításával. Textíliák fényállóságának növelése a színezék-szál kapcsolatban lévő 
színezék fotobomlási sebességének csökkentésével. 
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6. TÉZISEK 

1. Összehasonlítottam két heterobifunkciós reaktív azoszínezék (B’ és C’) megkötődött hányadának 
meghatározására szolgáló módszerek pontosságát ANOVA eljárással pamutszöveten. 
Megállapítottam, hogy mindkét színezék esetén a legpontosabb az indirekt I. módszer, ezt követi 
az indirekt II módszer, míg közel egy nagyságrenddel gyengébb a direkt módszer. 

 
2. Megállapítottam, hogy hat vizsgált elektrolit (NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4, MgCl2 és MgSO4) 

közül két kiválasztott heterobifunkciós reaktív azoszínezék kapcsolódását pamutcellulózhoz 
leginkább a kálium-szulfát segítette. 

 
3. Igazoltam, hogy a kiválasztott divatszínek reprodukálhatók trikromatikus, heterobifunkciós reaktív 

azoszínezéssel pamutszöveten. 
 
4. Egy savas azo-, három – kromofor csoportjában különböző – diszperziós színezék szubsztituált β-

ciklodextrines, illetve 18-korona-6 alapú koronaéteres komlexeinek képződését igazoltam. 
Összefüggést állapítottam meg a diszperziós színezék-véletlenszerűen-metilezett-β-ciklodextrin 
komplexeinek komplexstabilitási állandója és a komplexek színező képessége között. 
 

5. Új módszert dolgoztam ki a kukurbit[6]uril, illetve a kukurbit[8]uril szelektív előállítására. 
Meghatároztam komplexáló kapacitásukat 7 különböző színezékkel elektrolitok jelenlétében is. 

 
6. Poláris (víz), illetve apoláris (kloroform) folyadék fázisban 4 különböző azoszínezék 

fotobomlásának dominánsan gyökös mechanizmusát igazoltam adalékok (alkoholok, 
ciklodextrinek, koronaéterek, valamint mesterséges izzadtság komponensek) jelenlétében, továbbá 
szilárd fázisban (pamutszöveten) különböző atmoszférákban. 
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8. FÜGGELÉK 

y = 16,236x + 0,005
R2 = 0,9982

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

Színezék koncentráció [g/dm3]

A
bs

zo
rb

an
ci

a

 
 

F1. Ábra: B’ színezék kalibrációs görbéje a direkt módszerhez (λmax=502 nm) 
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F2. Ábra: C’ színezék kalibrációs görbéje a direkt módszerhez (λmax=542 nm) 
 

F1 Táblázat: Az 50 %-os B’ és C’ színezék szorpciós hányadot kiváltó elektrolit koncentrációk 
 

B színezék C színezék
NaCl 15 30

Na2SO4 15 20
KCl 5 22

K2SO4 25 25
MgCl2 50 80

Elektrolit koncenráció (g/dm3)Megnevezés
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y = 13825x
R2 = 0,9999
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F3. Ábra: A C.I. Disperse Orange 30 kalibrációs görbéje etanol-víz=1:1 arányú elegyében 
(λmax=464 nm) 
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F4. Ábra: A C.I. Disperse Yellow 42 kalibrációs görbéje etanol-víz=1:1 arányú elegyében 
(λmax=416 nm) 
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y = 11977x
R2 = 0,996
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F5. Ábra: A C.I. Disperse Red 60 kalibrációs görbéje etanol-víz=1:1 arányú elegyében (λmax=556 
nm) 

 
F2 a), b), c) Táblázat: A RAMEB-bel vizes oldatba vitt diszperziós színezékek koncentrációja 

különböző hőmérsékleteken 
a) C.I. Disperse Orange 30 

RAMEB 
koncentráció 

RAMEB 
koncentráció 

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja
[g/dm3] [mol/dm3] [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104

25 °C 40 °C 55 °C 70 °C 85 °C
0 0 0,89 4,40 4,87 6,16 6,58

7,5 0,006 0,91 4,42 5,39 6,47 7,07
10 0,008 0,91 5,00 5,57 6,51 7,72
15 0,011 0,91 5,20 5,55 7,69 9,65
20 0,015 0,93 5,80 6,58 9,80 9,85
30 0,023 1,07 7,67 7,82 9,80 14,42

A színezék 
C.I. 

elnevezése

C
.I 

D
is

pe
rs

e 
O

ra
ng

e 
30

 
b) C.I. Disperse Yellow 42 

RAMEB 
koncentráció 

RAMEB 
koncentráció 

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja
[g/dm3] [mol/dm3] [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104

25 °C 40 °C 55 °C 70 °C 85 °C
0 0 1,34 1,62 1,66 1,72 1,86

7,5 0,006 1,36 1,63 1,76 1,72 2,04
10 0,008 1,45 1,78 1,90 1,82 2,25
15 0,011 1,77 1,83 1,97 2,07 2,72
20 0,015 1,84 2,35 2,62 2,64 3,05
30 0,023 2,43 3,01 3,12 3,24 3,94

A színezék 
C.I. 

elnevezése

C
.I 

D
is
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rs

e 
Ye
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w

 4
2
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c) C.I. Disperse Red 60 
RAMEB 

koncentráció 
RAMEB 

koncentráció 

Komplexált 
színezék 

koncentrációja

Komplexált 
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színezék 

koncentrációja
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színezék 

koncentrációja

Komplexált 
színezék 

koncentrációja
[g/dm3] [mol/dm3] [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104 [mol/dm3]*104

25 °C 40 °C 55 °C 70 °C 85 °C
0 0 0,60 0,93 0,93 0,95 1,04

7,5 0,006 0,60 0,93 0,95 0,97 1,05
10 0,008 0,60 0,97 0,96 0,98 1,09
15 0,011 0,62 1,00 1,02 1,04 1,12
20 0,015 0,69 1,04 1,03 10,52 1,16
30 0,023 0,69 1,06 1,10 1,13 1,33

A színezék 
C.I. 

elnevezése

C
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D
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F6. Ábra: C.I. Disperse Orange 30 oldékonysági izotermái RAMEB jelenlétében 5 

különböző hőmérsékleten 
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F7 Ábra: C.I. Disperse Yellow 42 oldékonysági izotermái RAMEB jelenlétében 5 

különböző hőmérsékleten 
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F8. Ábra: C.I. Disperse Red 60 oldékonysági izotermái RAMEB jelenlétében 5 különböző 

hőmérsékleten 
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F9. Ábra: C.I. Disperse Orange 30 oldékonyságának hőmérsékletfüggése állandó 

RAMEB koncentrációk mellett  
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F10. Ábra: C.I. Disperse Yellow 42 oldékonyságának hőmérsékletfüggése állandó 

RAMEB koncentrációk mellett  
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F11. Ábra: C.I. Disperse Red 60 oldékonyságának hőmérsékletfüggése állandó RAMEB 

koncentrációk mellett 
 

 
 -Q1: 1.052 to 1.753 min from Sample 8 (10-5M MN+9*10-5M RAMEB-CD kiind +1.sz + 2.sz) of 20... Max. 2.3e4 cps.

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
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F12. Ábra: 10-5 M MN, valamint 9*10-5 M RAMEB vizes oldatának ESI-MS spektruma 
 -Q 1 : 1 .9 0 3  to  2 .2 5 4  m in  f ro m  S a m p le  1 0  (1 0 -5 M  M N + 9 *1 0 -5 M  H P B C D  k iin d  + 1 .s z  +  2 .s z ) o f  2 0 0 5 ... . M a x . 2 .2 e 5  c p s .
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F13. Ábra: 10-5 M MN, valamint 9*10-5 M HPBCD vizes oldatának ESI-MS spektruma 
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F14. Ábra: A MN-RAMEB 1:1 komplex komplexstabilitási állandójának meghatározása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F15. Ábra: A MN-HPBCD 1:1 komplex komplexstabilitási állandójának meghatározása 
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F16. Ábra: Az MN 18-korona-6 tartalmú vizes oldatának kalibrációs görbéje (λmax=466 nm) 

 
F3 Táblázat: A MN-18-korona-6 mólarányának változása a kevertetési idővel kloroformban 

 

Kevertetési 
idő [h]

A kloroformos oldatba vitt MN 
mennyisége a bemért MN 

mennyiségének %-ában kifejezve

A kloroformos oldatba 
vitt MN mennisége 

[mol/dm3]

Oldatba vitt MN :18-
korona-6 mólarány

0 4,28 4*10-5 1:180
1 10,3 10-4 1:73
2 16,7 1,6*10-4 1:45
3 22,6 2,2*10-4 1:33
4 23,9 2,4*10-4 1:32
5 25,2 2,5*10-4 1:30  
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100 Jelölések:
 10-5 M B' színezék deszt. vízben
 10-5 M B' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben II. szakasz 
 10-5 M B' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben II. szakasz
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F17. Ábra: B’ színezék fotobomlási kinetikája alkohollal elegyített vizes, O2-tartalmú 
oldatokban 
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Jelölések:

 10-5 M B' színezék deszt. vízben + N2

 10-5 M B' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M B' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben + N2 II. szakasz
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F18. Ábra: B’ színezék fotobomlási kinetikája alkohollal elegyítettt N2-vel átbuborékoltatott 
rendszerben 
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F4. Táblázat: B’ színezék fakulási jellemzői alkohollal elegyített vizes oldatokban 

 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M B' színezék oldat 0,004 [1/min] --- elsőrendű 38**
10-5 M B' színezék+10 g/l metanol 0,40 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 146
10-5 M B' színezék+10 g/l etanol 0,30 [M/min] 6,00 [M/min] nulladrendű 103
10-5 M B' színezék+10 g/l t-butil-alkohol 1,00 [M/min] 7,00 [M/min] nulladrendű 23
10-5 M B' színezék+10 g/l i-propil-alkohol 0,30 [M/min] 8,00 [M/min] nulladrendű 74
10-5 M B' színezék+10 g/l etilén-glikol 0,50 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 101
10-5 M B' színezék+10 g/l glicerin 1,00 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 56
10-5 M B' színezék+10 g/l szorbit 0,50 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 65
10-5 M B' színezék oldat 0,010 [1/min] --- elsőrendű 50**
10-5 M B' színezék+10 g/l metanol 0,40 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 58
10-5 M B' színezék+10 g/l etanol 0,50 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 30
10-5 M B' színezék+10 g/l t-butil-alkohol 2,00 [M/min] 2,00[M/min] nulladrendű 23
10-5 M B' színezék+10 g/l i-propil-alkohol 1,00 [M/min] 8,00 [M/min] nulladrendű 16
10-5 M B' színezék+10 g/l etilén-glikol 1,00 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 34
10-5 M B' színezék+10 g/l glicerin 1,00 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 28
10-5 M B' színezék+10 g/l szorbit 1,00 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 30

Oldatjellemzők Besugárzott oldat

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikai görbe alapján TP programmal.

O2 tartalmú

O2 mentes

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő 

(min)*

Sebességi állandó Reakció-
rend
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Jelölések:
 10-5 M C' színezék deszt. vízben
 10-5 M C' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben II. szakasz 
 10-5 M C' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben II. szakasz
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F19. Ábra: C’ színezék fotobomlási kinetikája alkohollal elegyített vizes, O2-tartalmú 
oldatokban 

0 50 100 150 200 250
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Jelölések:
 10-5 M C' színezék deszt. vízben + N2

 10-5 M C' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l metilalkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M C' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l etilalkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M C' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l t-butil-alkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l i-propil-alkohol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l etilén-glikol deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l glicerin deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l szorbit deszt. vízben + N2 II. szakasz
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Idõ [min]

F20. Ábra: C’ színezék fotobomlási kinetikája alkohollal elegyítettt N2-vel átbuborékoltatott 
rendszerben 
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F5. Táblázat: C’ színezék fakulási jellemzői alkohollal elegyített vizes oldatokban 
 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M C' színezék oldat 0,006 [1/min] --- elsőrendű 52**
10-5 M C' színezék+10 g/l metanol 0,30 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 191
10-5 M C' színezék+10 g/l etanol 0,30 [M/min] 6,00 [M/min] nulladrendű 113
10-5 M C' színezék+10 g/l t-butil-alkohol 3,00 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 22
10-5 M C' színezék+10 g/l i-propil-alkohol 0,40 [M/min] 12,00 [M/min] nulladrendű 91
10-5 M C' színezék+10 g/l etilén-glikol 0,40 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 136
10-5 M C' színezék+10 g/l glicerin 1,00 [M/min] 7,00 [M/min] nulladrendű 69
10-5 M C' színezék+10 g/l szorbit 0,50 [M/min] 6,00 [M/min] nulladrendű 72
10-5 M C' színezék oldat 0,006 [1/min] --- elsőrendű 78**
10-5 M C' színezék+10 g/l metanol 0,30 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 72
10-5 M C' színezék+10 g/l etanol 0,30 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 40
10-5 M C' színezék+10 g/l t-butil-alkohol 1,00 [M/min] 2,00[M/min] nulladrendű 33
10-5 M C' színezék+10 g/l i-propil-alkohol 0,40 [M/min] 5,00 [M/min] nulladrendű 25
10-5 M C' színezék+10 g/l etilén-glikol 0,50 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 41
10-5 M C' színezék+10 g/l glicerin 1,00 [M/min] 5,00 [M/min] nulladrendű 22
10-5 M C' színezék+10 g/l szorbit 0,50 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 37

Oldatjellemzők Besugárzott oldat

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikai görbe alapján TP programmal.

O2 tartalmú

O2 mentes

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő 

(min)*

Sebességi állandó Reakció-
rend
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Jelölések:
 10-5 M B' színezék deszt. vízben
 10-5 M B' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben II. szakasz 
 10-5 M B' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben II. szakasz

 
F21. Ábra: B’ színezék fotobomlási kinetikája β-ciklodextrinek jelenlétében vizes, O2 -tartalmú 

oldatokban 
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 10-5 M B' színezék deszt. vízben + N2

 10-5 M B' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M B' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben + N2 II. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M B' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben + N2 II. szakasz

 
F22. Ábra: B’ színezék fotobomlási kinetikája β-ciklodextrinek jelenlétében N2-vel 

átbuborékoltatott rendszerben 
 
 

F6. Táblázat: B’ színezék fakulási jellemzői β-ciklodextrinek jelenlétében vizes oldatokban 
 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M B' színezék oldat 0,004 [1/min] --- elsőrendű 78**
10-5 M B' színezék+10 g/l BCD 0,30 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 104
10-5 M B' színezék+10 g/l RAMEB 1,00 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 38
10-5 M B' színezék+10 g/l HPBCD 0,50 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 74
10-5 M B' színezék oldat 0,010 [1/min] --- elsőrendű 43**
10-5 M B' színezék+10 g/l BCD 0,40 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 53
10-5 M B' színezék+10 g/l RAMEB 5,00 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 11
10-5 M B' színezék+10 g/l HPBCD 1,00 [M/min] 2,00[M/min] nulladrendű 45

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő 

(min)*

Sebességi állandó Reakció-
rend

Oldatjellemzők Besugárzott oldat

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikai görbe alapján TP programmal.

O2 tartalmú

O2 mentes
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Jelölések:
 10-5 M C' színezék deszt. vízben
 10-5 M C' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben II. szakasz 
 10-5 M C' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben II. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben II. szakasz
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F23. Ábra: C’ színezék fotobomlási kinetikája β-ciklodextrinek jelenlétében vizes, O2 -tartalmú 

oldatokban 
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Jelölések:
 10-5 M C' színezék deszt. vízben + N2

 10-5 M C' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l BCD deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M C' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l RAMEB deszt. vízben + N2 II. szakasz 
 10-5 M C' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben + N2 I. szakasz
 10-5 M C' színezék + 10 g/l HPBCD deszt. vízben + N2 II. szakasz
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F24. Ábra: C’ színezék fotobomlási kinetikája β-ciklodextrinek jelenlétében N2-vel 

átbuborékoltatott rendszerben 
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F7. Táblázat: C’ színezék fakulási jellemzői β-ciklodextrinek jelenlétében vizes oldatokban 
 

1. tartomány 2. tartomány
10-5 M B' színezék oldat 0,006 [1/min] --- elsőrendű 52**
10-5 M B' színezék+10 g/l BCD 0,30 [M/min] 2,00 [M/min] nulladrendű 92
10-5 M B' színezék+10 g/l RAMEB 1,00 [M/min] 3,00 [M/min] nulladrendű 40
10-5 M B' színezék+10 g/l HPBCD 0,50 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 77
10-5 M B' színezék oldat 0,006 [1/min] --- elsőrendű 54**
10-5 M B' színezék+10 g/l BCD 1,00 [M/min] 1,00 [M/min] nulladrendű 40
10-5 M B' színezék+10 g/l RAMEB 1,00 [M/min] 4,00 [M/min] nulladrendű 11
10-5 M B' színezék+10 g/l HPBCD 1,00 [M/min] 4,00[M/min] nulladrendű 32

50%-os fakuláshoz 
szükséges idő 

(min)*

Sebességi állandó Reakció-
rend

Oldatjellemzők Besugárzott oldat

*A kiindulási színezékkoncentrációra vonatkoztatva.
**Exponenciális kinetikai görbe alapján TP programmal.

O2 tartalmú

O2 mentes

 
FSzöveg 1. A SUMITOMO színezékekhez a SUMITOMO CHEMICAL Ltd. által javasolt színezési 

technológiák 
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F25. Ábra: Színezőprogram a 4.1.1. és a 4.1.2. fejezetekhez a megkötődött színezékhányad 
vizsgálatához 

 

25 °C

60°C

10'

70'

szövet

színezék
Na2SO4

 
 

F26. Ábra: Színezőprogram a 4.1.2. fejezethez a szorbeálodott színezékhányad vizsgálatához 
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F27. Ábra: Színezőeljárás a 4.3.1.1. fejezethez, N eljárás 

 

 
F28. Ábra: Színezőeljárás a 4.3.1.1. fejezethez, RC eljárás 

Az N színezőeljárás abban különbözik az RC eljárástól, hogy a színezés során nem adagoltam 
K2CO3-t, a szárítás előtt pedig nem mostam ki a mintát (41. Ábra). 

A RC eljárás esetén, a színezést akkor tekintettem befejezettnek, amikor a minta 5 percig tartó 
dimetil-formamidos forralása (fürdőarány 1:50) után nem színeződött el a forraló folyadék. 
 
A színezett kelme tömege: 5g 
Nominális színezékkoncentráció (kifestés): 0,6 %, 1 %, valamint 3 % (Nominális 
színezékkoncentráció (kifestés): a szövet tömegére megadott színezékkoncentráció [g színezék/100 g szövet].) 
Fürdőarány: 1:50 (0,6 %-os és 3 %-os kifestés esetén), 1:20 (1 %-os kifestés esetén). 
 
Mosási eljárás: 
 

1. 20°C-os desztillált víz (5 min) 
2. 50°C -os desztillált víz + 3 ml/l 48 %-os ecetsav (5 min) 
3. 90°C -os desztillált víz (5 min) 
4. 95°C -os desztillált víz (5 min) 
5. 50°C -os desztillált víz (5 min) 
6. 20°C -os desztillált víz (5 min) 
7. 20°C -os desztillált víz (5 min). 

Minden mosási lépés 250 cm3 folyadékkal [Sumitomo 2000]. 
 

A BEZAKTIV S-LF színezékekhez a BEZEMA által javasolt színezési technológiák 
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F29. Ábra: Színezőprogram a 4.1.3. fejezethez, egyszeri alkália-adagolásos technológia (I. 
eljárás) 
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F30. Ábra: Színezőprogram a 4.1.3. fejezethez, többszöri alkália-adagolásos technológia (II. 
eljárás) 

 
A színezett kelme tömege: 5g  
Nominális színezékkoncentráció (kifestés): 1 % 
Fürdőarány: 1:10 
 
Színezési segédanyagok színezőedényenként: 
 
5 g/dm3 Na2CO3  
30 g/dm3 NaCl elektrolit  
1,2 ml/l 38°Bé NaOH (38°Bé=441g/dm3 NaOH) 
 
Mosási eljárás: 

1. 500 ml 80%-os ecetsavat tartalmazó szobahőmérsékletű desztillált vizes oldat (5 perc) 
(semlegesítés) 

2. 100 ml 100°C-os 0,5 g/dm3 MEROPAN DPE vizes oldata (20 min) (szappanozás). 
3. 100 ml szobahőmérsékletű desztillált víz (5 min) (öblítés). 

A szabványos színezési technológia leírása a 3.3.5. pontban található [Bezema személyes közlés]. 
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A diszperziós színezékekhez az ANILIN Rt. által javasolt színezési technológiák 
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F31. Ábra: Színezőprogram a 4.2.2. fejezethez, HT eljárás 
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F32. Ábra: Színezőprogram a 4.2.2. fejezethez, kerrieres eljárás 
 
A színezett kelme tömege: 5g 
Fürdőarány: 1:30 (HT színezés), 1:20 (kerrieres színezés) 
Diszpergátor: 1ml/l TC Diszpergátor BL (HT színezés) 
 
Előnedvesítés: 1g/dm3 TC-Schnellnetzer DF 200 cm3-es vizes oldatával 35°C-on 15 percig, majd 
öblítés desztillált vízben. 
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Utánkezelés és mosási eljárás: 
Utánkezelés: 70°C-on 4 ml/l 38°Bé (=441 g/dm3) NaOH, 2 g/ dm3 Na-szulfit (30 min) (kerrieres 
színezés) 
Öblítés: 40°C -os desztillált víz (5 min). 

A bemérendő színezékmennyiséget, a diszperziós színezék-RAMEB komplexek oldékonysági 
értékei alapján választottam meg. Mindhárom színezékből annyit mértem be, amennyi 85C°C-on még 
éppen feloldódott RAMEB jelenlétében.  
A háromféle színezékből oldat párokat készítettem. Az pár egyik tagjához 30 g/l RAMEB-et 
adagoltam, míg a másikhoz nem adagoltam komplexképzőt [Anilin személyes közlés]. 
 
FSzöveg 2. Szabványos laboratóriumi eljárás a heterobifunkciós színezékek jellemzőinek 
meghatározásához 

A színezési folyamat: 
A színezőprogram a 3.3.1. pont alatt található. 
 
1) A referencia oldat: kivettem 50 ml-t az eredeti színezőfürdőből (elektrolit, Na2CO3 és NaOH 

nélkül), hígítottam, és spektrofotométeren megmértem az abszorbanciát a 
hullámhosszmaximumnál (Aa). 

2) Elindítottam 6db színezőedényben a színezőprogram szerinti színezést (2°C/perc felfűtési 
sebesség 60°C-ig). 

3) 20 perc múlva (a program szerint) kivettem az 1-es edényt (nem kerül vissza), majd a többi 
színezőedény tartalmához 1 ml-t adtam a100 g/dm3-es Na2CO3 oldatból. 

4) A készüléket újra elindítottam a maradék (5 db) színezőedényekkel (6°C/perc felfűtési 
sebesség 60°C-ig, 20 percen át). 

5) Közben előkészítettem a kivett 1-es edényben lévő mintát a MI méréséhez. 
A) A színezőfürdőt félretettem a fotometriás méréshez. 
B) A szubsztantívan színezett mintát egy színezetlen mintával összetekertem. 
C) Elkészítettem 50 ml 1,5 g NaCl-t tartalmazó oldatot. 
D) A B) pontban említett összetekert textíliákat belehelyeztem a C) pontban készített 

sóoldatba. 
6) 20 perc múlva, a részprogram végén kivettem a 2-es edényt (nem kerül vissza), és a többi 

edényhez pedig, 1,5 ml-t adtam a100 g/dm3-es Na2CO3 oldatból. 
7) A készüléket újra elindítottam a maradék (4 db) színezőedényekkel + 1 edény, amely a 4 D)–

ben leírtakat tartalmazta (6°C/perc felfűtési sebesség 60°C-ig, 15 percen át).  
Az MI méréséhez 60 percig kellett benntartani a színezőedényt, ezért az, a következő két 
részprogramban is bennmaradt. 

8) 15 perc múlva, a részprogram végén kivettem a 3-as edényt (nem kerül vissza), majd a többi 
edényhez 0,6 ml-t adtam 38°Bé NaOH oldatból. 

9) A készüléket újra elindítottam a maradék (3 db) színezőedényekkel (6°C/perc felfűtési 
sebesség 60°C-ig, 15 percen át). 

10) 15 perc múlva, a részprogram végén kivettem a 4.-es edényt (nem kerül vissza). 
A készüléket újra elindítottam a maradék 2 db színezőedénnyel (6°C/min felfűtési sebesség 
60°C-ig, 30 percen át). 

11) 30 perc múlva, a részprogram végén kivettem az 5-ös edényt (nem kerül vissza) + kivettem a 
+1db MI vizsgálatokra használt edényt. 
A készüléket újra elindítottam a maradék 1 db színezőedénnyel (6°C/perc felfűtési sebesség 
60°C-ig, 30 percen át). 

12) 30 min múlva, a részprogram végén kivettem a 6-os edényt, mellyel befejeződött a színezési 
eljárás (Ab).  

 
A színezés során félretett színezőoldatokat külön-külön edényekbe töltöttem, s végül 
fotometráltam. 
 

Mosás, öblítés 
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Semlegesítés: 

1) Készítettem 2l, 1,2 ml 80%-os ecetsavat tartalmazó szobahőmérsékletű desztillált vizes 
oldatot. Ezt 5 felé osztottam, és mindegyiket kiegészítettem 500 ml-re. Az öt oldatba 
belehelyeztem a 2-6. színezőedényekben színezett textíliákat. 

2) 5 perc múlva a textíliákat kivettem az ecetsavas oldatokból. 
3) A megmaradt ecetsavas oldatokat külön-külön gyűjtöttem és fotometráltam (Ac). 
 

Szappanozás: 
1) Készítettem 1l 0,5 g/dm3 MEROPAN DPE oldatot. 
2) A korábban használt színezőedények közül 5 edénybe 100 ml-t töltöttem a MEROPAN 

oldatból. 
3) A korábban már semlegesített (2-6.) textíliákat belehelyeztem az 5 edénybe. 

Az 5 db edényt újra a színezőberendezésbe helyeztem, majd elindítottam a készüléket 
(9°C/perc felfűtési sebesség 100°C-ig, 100°C-on 20 percen át tartottam). 

4) A színezőberendezést lehűtöttem, kivettem a színezett mintákat, és a keletkezett 
mosóoldatokat félretettem. A szobahőmérsékletre hűtött oldatokat abszorbanciáját mértem a 
hullámhosszmaximumnál (Ad). 

 
Desztillált vizes öblítés: 

1) 5 db edénybe 100 ml desztillált vizet raktam egyenként. 
2) A már szappanozott textilmintákat beleraktam az öt edénybe külön-külön. 
3) 5 perc múlva a textíliákat kiszedtem a desztillált vízből. 
4) A mosófolyadékokat külön-külön gyűjtöttem és a hullámhosszmaximumnál mérem az oldatok 

abszorbanciát (Ae). 
 
A textíliákat fulároztam, majd szárazra vasaltam. 
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