
Róka András



Milyen kölcsönhatásra képes

egy „puritán” szén-nanocső?



nincsenek funkciós csoportok

delokalizált elektronszerkezet,

apoláris,



másodlagos kötőerők



kémiaiak-e 

a másodlagos kémiai kötések

„másodlagos kémiai kötések”



Kémiai-e?

másodrendű kémiai kötések

nincs szigorú vegyülési arány!

nincs sztöchiometria!

elektrosztatikus jellegű erők



testek 

amikor mindkettő nagy

tapadás

az ellentmondásos „tapadási súrlódás”



„Ha nedves csúszik …”

vagyis súrlódik, csak kicsi a súrlódási erő



Függ az anyagi minőségtől



„testecskék”

ősidők óta ismert

formázható



Változott-e a kötéstípus

a tesztecskék között?



Amikor az egyik pici

adszorpció



adszorpció



Heterogén katalízis



heterogén katalízis

fémek

változó vegyértékű fémek többnyire oxidjai 



Fémek
a delokalizált elektronszerkezet 

következményei

polarizálhatók,

elektromos vezetésük megkönnyíti a töltésátlépést,

„elviselik” a töltésfelesleget



változó vegyértékű fémek 

többnyire oxidjai, vagy

biológiai komplexei 

elektron átvitel

reverzibilis oxidációszám-változással 



n
„Mn” „Fe, Cu”

oxigén termelés oxigén hasznosítás



töltés kiegyenlítődés belső átrendeződéssel

amikor nincs közeg
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amikor a közeg is segít …
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töltés kiegyenlítődés belső átrendeződéssel

amikor nincs közeg
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amikor mindkettő pici

komplexképződés

vegyülési arány - datív kötés



Még nem cső …

de már befogad

kelát-komplexek



Már majdnem cső …

ciklodextrin-komplexek



Ciklodextrin alapú

nanocső

keményítő indikátor



Hasonlóság és különbség



A C-H kötés ionos bontása!

Az izocitrát-dehidrogenáz ugyan nem cső, 

de alkalmas arra, 

hogy a molekulákat „összehozza”.



A citromsav dekarboxileződése



A citromsav dekarboxileződése

elágazó lánc, tercier szénatom
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izo-citromsav

az izomerozációval már támadható szénatom 
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kovalens kötés ionos bontása

elektrofil támadás a lazított hidrogénatomon,

hidridion leválasztás
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elektronpár elvonó karbokation
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stabilizálódó távozó csoport

és tautomer átrendeződés

COOH

H2C

C:H

HO-C

COOH

I

I

I

I

NADH.H OCO  H+

I



egy szénatommal rövidebb lánc

a távozó csoport stabilizálódása 
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A C-H kötés ionos bontása!
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