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A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR NEMZETKÖ ZI KOOPERÁC IÓS TEVÉKENY SÉGE
HORVÁTH GYULA

A szerző - a M agya1 Gyógysze1ipar i Egyesülés elnökhelyettese - rövid visszapillantást nyújt a nw{}yar
gyógyszeripa> nemzetközi kapcsolatairól az első világháboiút megelőző évektől napjainkig I srnerteti az
ilyen kapcsolatok korábbi formáit, melyek között a
leányvállalatok alapítása volt jellemző a két vilávháború között, majd rátér az utóbbi évek fejlődésének
is11iertetésér'e. A nenizetközi koo11eráció a J(GST lce-'
relén belül a 11MLnkn111,p,on.r;;,ztá.s 1nellett az összehangolt
kutatás.ml is előrnozdí~ja a fejlődést. JJ1 ind a szocialista) 1nind a tőkés országokkal 'taló gyógyszeripari
kooperációban nagy szerepet kap a szabadalrni, védjegy és „lcnouJ-how" Z.ice1ic·iák 'tétele és eladá8a, továbbá külföldi 8r~ját é' közös vállalatok alapítása és
különféle terrnelé8i é8 értékesífégi kooperációk. Az
együttniíílcödés nek ezek a kor szerit .fo1 n1,á'i ne1nesak
saját gyógyszei ellátárnnkat segítik és népgazdaságnn k
e'f'edniénye8ségét javí(ják, de segítséget ny1tjtanak
)Jartne1einknek 1ni1id a l(GST keretében, 1n-ind azon
kívül, lcülönö.sen a .fejlődő országoknak

A száz évet n1eghaladó n1últra visszatekintő n1agyar gyógyszeripar a legutóbbi ötven évben szá1nottevő szerepet vitt hazánk nemzetközi piaci
kapcsolataiban Exportja n1ár az első világháború
előtti években megindult és a két világháború között olyan mértékben növekedett, hogy külkereskedelmi mérlege 1929 óta fol_rnmatosan aktív.
A hazai gyógyszerellát ás elsődlegességének biztosítása mellett a gyóg,yszeripai: napjainkban a népgazdaság exportjának közel 6%-át teljesíti
A két világháború között a megnövekedet t export tevékenység további fejlesztése érdekében az
európai konti11ensen és Latin-A1neriká ban a Richter·
Gedeon Vegyészeti Gyá1 Rt és a Chinoin G:vógyszer- és Vegyészeti Te1n1ékek Gyá1a Rt. szán1os
leányvállalato t alapított és működtetett sikeresen
A háborús események kapesán e leányvállalato k
részben elpusztultak, részben pedig idegen tulajdonba kerültek
A 111ásodik ·világháborúba11 elszenvedett súl~yos
személyi és anyagi veszteség miatt a felszabadulás

utáni öt évben az újjáépítés volt a gy6gyszeripar
amit sikerrel teljesített. További öt
évet vett igénybe a háború alatt elvesztett piacok
részbeni visszaszerzése és új piacok kiépítése
~4.. n1agya1 gyógyszeripar szervezett és haték:on::
kooperáeiós együttműködést legrégebben a KGST
tagországokka l fól:ytat. ~~ koope1'áció, an1ely évről
évre fejlődik, szá1nottevő ered1nényeket hozott a
legfontosabb gyógysze1a1ap anyagok te11nelésének
és kölcsönös szállításának szakosításában , a kutatásban, a gyóg:ysze1ek 111iné5ségellen6~zésében és a
különleges gyógyszeripa1 i géy>ek igén-y felméiésében
Az eddigiek során szakosított 75 alapv.ető te1 inék
k_özül a n11ig:var gyógysze1jpa1 jelenleg 35-öt gyái:t
és szállít a többi tago1szágnak
A gazdaságos gyái:tási n1enn:yiségek eléréBé1e
i1án:yuló szakosítási inunkn eredn1é11yességét jól
tükrözi az, hog}· öt évvel ezelőtt ugya.nazon 75 tc11nékből a n1agya1 gyógyszeriva1 rnég 48-at gyá1 tott Hasonló koncentráció és szttkosodás zajlott le
ez idő alatt a többi KGST ország gyógysze1ipaiá ban is. Mindez jelentékenv mértékben tette lehet6vé a gyártás gazdaságosság ának javítását
A hatékonyság fükozására és az ll1tegráció el{ísegítésére iránJ uló erőfeszítések jegy-ében ez az
együtt1nűködés szán1os kedvező, új vo11ással bő
vült az utóbbi években Több fontos kutatási tén1áhan alakult ki összehangolt együttn1űködés két
vagy több KGST tagországgal. Ilven nínnkák során több közös irodalnll k:özle1nén\ és szabadaln1i
bejelentés született. A baráti szoei;,lista országokban színvonalas n1unkával folyik az új 1nagya1
g,> óg) szerek klinikai kipqSbálása Több gyártási
eljárás kölcsönös ,,izsgála.ta tör_tént 111eg, s ennek
eredén:y-eképpen javultnk .- e g}rá1 tások inűszald
gazdasági pa1an1éte1ei Ujszerű kezden1ényezésként került sor szovjet kutatók által kidolgozott
eredeti g,y·ógyszerelr 1nagya.1országi üzen1i gyártásának megszervezésére. Különösen előnyös koope1áeiós lehetőséget biztosítottak a sokoldalú egyeztetésre alapozott kétoldalú kooperációs megállapodások E tekintetben igen eredményes együttfő célkitűzése,
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alakult ki elsősorban a Szovjetunióval, az
NDK-val, az LNK-val és a CSSZSZK-val.
Az előttünk álló IV. ötéves terv időszakban el··
sődleges feladat a KGST tagországokkal .való
együttműködés további elmélyítése, hatékonyabbá
tétele, és egyben kitmjesztése új munkaterületekre.
Ennek keretében további termékszakosításra kerül
majd sor a kölcsönös szállítási kötelezettségek egyidejű rögzítésével, a kutatási együttműködés
újabb, hatékonyabb formáit vezetjük be, tovább
f9lyik a minőségellenőrzési előírások egységesítése.
Uj vonásként jelentkezik e munkában az összehangolt távlati fejlesztési koncepció kidolgozására
irányuló törekvés A közeli években föltehetően
ugyancsak előrehaladás történik a harmadik pia·
cokon való együttműködés tekintetében is
A szocialista 01szágokkal való együttműködés
elsődlegessége mellett gyógyszeriparunk további
fejlődése szempontjáh61 alapvetően fontos a fejlett
tőkés országokkal és a fejlődő országokkal való
kooperáció kiépítése, illetve elmélyítése és szélesítése is„ Ez többek között i1en1csak a hazai piac ellátására gyakornl jótékony hatást, hanem a. tőlünk
jelentős tételekben vásárnló baráti szocialista országok jobb kiszolgálását is lehetővé teszi. Ez a koopei:áció különösen az ehnúlt hat-nyolc é\iben
mutatja a lendületes fejlődés jeleit. E tevékenység
legfontosabb für1nája a következő:
- Szabadahni, védjegy és „knov;r-how" 1 licenciák vétele és eladása;
- kutatási koope1á.ció;
, ----: ,,l~n,ov;r-ho1-v" és ko1nplett üzen1ck_ eg);üttes
e1 t eke,s1 tese ;

-- külföldi saját, illehe közös vállalatok alapr
tása és 111üködtctése;
~ különféle ter1nelési és értékesítési kooperációk,

A gyógyszeripar e tevékenységét elsősorban a
31edirnpex, továbbá .a Ghernoliinpex külkereskedelmi vállalatokkal sz01os együttműködésben végzi
Az cln1últ nyolc-tíz évbe11 gyógyszeripa1unk
évente átlagosan 100 OOO S értékben adott el és
50 OOO S értékben vásárnlt szabadalmi, védjegy és
„knqw-how" licenciát. A gazdaságirán:yítás refonnja e tevékenységnek is kedvező feltételeket
teremtett, amit jól szemléltet az, hogy 19i0-ben
350 OOO S értékben történt eladás, vásárlás pedig
lGO OOO $ értékben. A IV. ötéves terv egyik fontos
célkitűzése - a saját kutatások koncentrálása és
hatékonyságuk fokozása érdekében - az, hogy
19 i 5-ben a forgalomba hozott új készítmények
20-25%-a alapuljon vásá10lt eljárásokon.
Ezideig a gyógyszeripar 8 fejlett tőkés ország
12 nagy cégétől vásárnlt licenciákat Ugyanakkor
ilyen eladások 20 országban 60 cégnek történtek
Gyógyszeripari szellem! termékekből legnagyobb
vásárlóink Ausztria, Jugoszlávia, India és a Nén1et
Szövetségi Köztársaság.
Licencia vásárlásaink sorá11 arra törekszünk)

hogy a forgalombahozatali jogot ne csak belföldre
1 „ICno\V·-how„_" a szabadalomban ne1n I ögzírhető gyár··
tási n1űvcletek, tapasztalatok a'ngol szakkifejezése, n;iely
az utóbbi jdőhen a nemzetközi műszaki terminológiában
polgáI jogot kapott. (Szerk )
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és a szocialista országokra, hanem néhá11y ne111 szo-·
cialista országra is megkapjuk
A kialakított kutatási kooperációk egyik változata az, hogy az előzetes farmakológiai vizsgálatok
során hatékonynak bizonyult új vegyületeink részletes farmakológiai, klinikai-farmakológiai és klinikai kivizsgálását a külföldi partnerek számára
opciós jogot biztosítva a licencia megvásáilására,
velük párhnzamosan végezzük Különösen fontosak ilyen kapcsolataink a fejlődő országokkal, ahol
mód nyílik új vegyületeink speciális kipróbálására
a trópusi betegségek-kezelésében. A fejlődő országokban folyó ilyen típusú munkák megalapozását
és vitelét, de eze11 túln1enően ezen országok gyógyszeriparának kiépítését magyar szakértők kiküldésével segítjllk elő
Különösen hasznosak azok a kutatási kooperá·
ciós szerződések, amelyek alapján gyógyászati
célra kellő alkalmasságot nem mutató vegyületeinket külföldi nagy cégek egyéb - pi növényvédelmi - felhasználásra való alkalmasság szempontjából vizsgálják
Olya11 típusú kutatási kooperációs szerződések
ről is folynak előzetes tárgyalások, amelyek a!(lpján a külföldi paitner által kezdeményezett témák
széles körű kén1iai és farn1akológiai vizsgálatát
hazánkba11 végeznénk
'
Elsi5sorban a fejli5dő országokban igen nagy az
érdeklődés szak:értők fügadása, vala1nint „kno-w~-.
hoVlr" és kon1plett gyártó üzemek ·vásái:lása tekjntetében Ilyen kooperáció esetén nemcsak a tech·
nológiai eljárást adjuk, han_en1 a technológiai terveket, a szerelési inűvezetését, a személyzet 1nagyarországi és helyszíni betanítását és a helyszíni üzen1behelyezést is A legutóbbi években ilyen kooperációval Ghanaban és Indiában létesítettünk gyógyszergyártó üze1neket .:Wigyele111n1el a fejlődő országok saját gépipar ára, adott esetben készek vagyunk
a ,,know-110\v'' n1ellett részleges gé1)szállítás1a is
A korábbi években ilven kno\v-ho'\\r és üzen1szállítások a szocialista oi:szágok közül Bulgáriába
és Jugoszláviába történtek
A legutóbbi 5-6 évben kezdte el a gyógyszer·
ipar és a gyógyszerkülkereskedelen1 saját, illetve
közös vállalatok alapítását külföldön, utóbbiakat
külföldi partnerekkel együttműködve. E vállalatok kereskedelmi, illetve ipari és kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Ilyen vállalataink ezideig
Ausztriában, a Né1net Szövet&égi Köztársaságban,
Indiában és Nigériában működnek Már folyó és
ezután kezdődő tárgyalások alapján az 1971l9i5 . években előreláthatóan további ilven válla··
latok alapítására kei ül sor.
Egyes közös vállalataink alapítását -- tisztes
feltételek mellett ~· nem csupán gazdasági, hanem
a fejlődő országok megsegítését célzó politikai meg,
fontolások is indokolják Ezt tükrözi az a törekvésünk is; 11ogy a közös vállaJatok hasznát szán1os
é,,-en át további fejlesztésük finanszírozására szándékozunk fordítani
A fejlődő országok gyógyszeriparának megalapozásál1oz és fejlesztéséhez kiváló műszaki- és
munkásgárdánk hathatós segítséget tud nyújtani
E meggyőződésünket támasztja alá az a tapasztalat, hogy az ilyen országokba ezideig kiküldött több
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tucat g:yógy·szeripari szaken1ber - a szán1ukra
szinte elviselhetetlenül szokatlan tlópusi kö1üln1ények ellenére____ ::-· osztatla11 n1egbecsülést szerzett
hazánkna.k
-A kooperació egyik leghatékonyabb founája és erre is kedvező tapasztalatokkal rendelkezünk a külföldi partnerekkel való komplex kutatási,
gyártási és kereskcdeln1i együttn1űködés„ E törek"·
véseinket hathatósan támasztják alá a KGST tagországokkal való együttműködés gyakorlatában
szei:zett kedvező és értékes tapasztalatok.
A n1agyar gyógyszeriparnak, a.1nely ter111elésé··
nek közel háromnegyedét exportálja, feltétlenül
részt kell •,;-ennie a ·világn1éretekben rohan1osan fej~
lődő i1e1nzetközi n1űszaki"gazdasági kooperációban,
a hazai ellátás színvonalának szüntelen e111elése,
valan1int világpiaci versenyképességének fenntarH
tása és fokozása érdekében
_:\-iindezen törekvésel-c valóraváltásához i1en1csak
a gazdaságirányítás reformja nyújt előnyös lehető
séget, hanen1 a nen1zetközi gyakorlat követcln1ényeit figyelen1be vevő korszerű jogszabályaink is.
Az eddig szeizctt kedvező tapasztalatok ugyancsak
további ösztönzést jelentenek gyün1ölcsöző koopeH
ráció kialakítására szocialista és nen1 szocialista
vis:;,on:ylatban egyaránt
A I\T. ötéves terv időszakába11 szá111ottevően íCjlődik a gyógyszeripari kutatás, növekvő hatéko11:yság n1ellett Ez egyrészt lehetőséget nyújt értéke"
síthető szellen1i te1n1ékek létrehozására, inásrészt
a 1{011cer1t1áció és a hatásfOk növelése nliatt 111egkö-veteli külföldi kutatási eredn1ények n1egvásárlását ~;\. gyógyszerek k.utatása, te1111elése és érté"
kesitése olyan szerteágazó és bonyolult folya1nat,
a11u~ly törvényszerűen teszi szükségessé a, ncn1zetközi kooperációt Ezt tán1asztja a.Iáaz a tén:y, hog~
a g·\óg:yszerkutatás1a és ezen belül egy hatékony
g_~ ógyszcr ki<lolgozására fC-ndított költségek olyan
n1értékben növekszenek, hogy n1ég a legfejlettebb,
gazdi:u;ágilag legerősebb 01szágok Hen1 képesek e tér'Cn teljes önellátásra berendezkedni, hanen1 célsze1 űségi okokból rendszeresen vásárolnak külfOldi
szellen1i tc1n1ékeket 1\'1ég inkább szükségszerűen
követendő a ncn1zetközi kooperáció útja egy olyan
kis és korlátozott gazdasági eiőforrásokkal rendel·
1\ező 01 szág szán1á1 it 1nint hazánk, a1nelynek gaztlaságában az egészségüg:yi ellátás és a J{üll-cer eRkedehni rnérleg eg·yensúl\<ának fCnnta.1 tása szen1pontjáLól a g~:óg~vszerip111 kien1elkedő fontosságú
Az 1971-től 1915-ig terjed{) lV ötéves tenidő
szakban a,z 19 iO évhez képest a gyógy szcripa.1 belföldi fmgalma 50%-kal, szocialista exportja 50%·
lrnl, nem szocialista exportj·a 65%-kal emelkedik
A nagy fojlődést jelentős bernházások támasztják
alá, ezeknek, nagyobb része intenzív és nen1 extenzív jellegií. Eppen ebből eredően a fejlesztési célok
elérése érdekében elsőreridű szükségszerűség:
- a kutatás és fejlesztés koncentrálása és haté"
kon\-ságuk növelése;
-- a készítn1ények vála.sztékábar1 évi átlagban
i5-ö 0/o-os korszer úsítést célzó cserélődés biztosíH
iása;
- a nag;y inenn:y iségben g:vártott tern1ékck gyártási eljárásainak javítása;
-- sokoldalúan használható n1űveleti üzeinek
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építése, a111el~--ek a változó piaci igényeket nap1a··
készen követni képesek;
- a gyártási tételek és a gyártóberendezések
n1éreteinek növelése;
~ további gépesítés és auto1natizálása;
- a szán1ítógépes tech11ika széles körű bevezetése.
Mindezen célkitűzések meg' alósításának egyik
11asznos eszköze a 11en1zetközi kooperáció további
szélesítése és elmélyítése. Ennek kilátásai a gyógysze1ipa1 és a gyógyszerkülkeieskedelem eddigi szívós és ered1nényes11m-ni\'ával kivívott nemzetközi
hírnév és 111egbecsülés légl-cöréber1 szerénytelenség
látszata nélkül kifejezetten kedvezőnek ítélhetők
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BHY1pH CTpaHbl H Y.JIYlJWaIOT pC3Y.JlbT3ThJ HapOJ:i;HOrO XO··
35JtiCrBa, HO no111or aFOI H3UIHM nap1HepaM Kal( B paMKaX
CEB, KaK BHe ero oco6etttto B pa3s11sa10llJ,HXCfl crpaHax.

Gy.

Ho1 váih:

Inte1naliona.Z. coope1ation of Lhe

]Junga1ia,n pha1rnaceulicol indusl1y

The author - \ ic:e p1-csident of the l)nion of the Hun·
ga1ian I>ha11nac:eutical Industry -"· b1iefly 1cca1ls, as
an int1nduciion, tlH-; bf:ginnings of the intc1na1"ional c:oo·
pei ations of thc O'\ e1 100 years old Hunga1ian pha1 inacc-;ntical industJ~-- ]3cfo1e the fhst °"'01ld "'al' and up.
io tht1 second one, the n1ain fo1n1 of coopu1a.iion_ had
bcen, in addition to drng export and itnpo1t, the füun··
<lation of a.ffiliated corporaiions ab1oad Afte1 ihe second \Vo1ld 'va1, a pcriod of roconstrnctlon int1odtH;t1d
thtJ building up of no'v 1·elations, in \vhiuh l:H-Jsides drng
t1adc, coordination of both r·esea.1ch, devclop1ncnt and
p1oduclion ae:,ti'\ities het\veen tbc socia1ist countries
beca1ne p1 cdon1inant. Sin1ulia.neousl)·, the c:oope1 ation
of the 1"Iunga1:ian pha1n1aeeutical indust1y has be0n
Gxtench:<l to non·socialist c:ountries too In this relalion,
again in aUition to d1ug export and iinporl, lhe ex·
c:hange of lic0nces of patents, t1ade n1a1ks and kno\\'ho\v gained ina.jo1 in1portance. The coope1ation '\vith
devt-Jlop1nent countdes becan1e pa1 ticularly intenst:. It
incJude<l training of pe1·sonntJl, help in establishing O\Vl1
and con1n1011 t1ading and p1-oducing undeTlakings„ All
these aetivities I€::Sult not only in the in1p1oven1ent of
d1 ug snply in aU related countries, but also ln the a.ccc„
le1a.tion of dcvelopn1ent in the less de'\cloped on_es
Gy„ Hol v át h: Die inter·nationale Koope1-alio11~··
tdliqkeit de1 ungcMi8cheri pha11nazeuti~chen Industiie
\.T e1fasse1, der stellvcrt1entchde P1 asident de1 Y'e1·
1.:oinigun,[! de1 unga1ischcn pha1 mazentischen lndust1ie,
bietet einen ku1zen Rückblick auf die intc1natio11.a.len
Beziehw1gen 'on <len A.nfüngen bis zur Gege\va.rt„ Die
cha.rakteristische :F'orm in_te1nationale1 Zusa.mmena1beit in dcr Z"-isch8nk1iegpe1:iode ,,.a.r die Gründung von
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Tochtel'gesellscha.ften„ Anschliessend 'iYli<l die Ent>vikklung der vergangenen .Jahre verfolgt. Jin Rahn1en rl.cs
R.a.tes für gegenseitige -ViT~tschaf!-shil~e 'vird die Ellt'vickluna nicht nur durch 'd1e A..rbeit.stetlung, sondc1n auch

dur~h Koordination dcr Forschung gefö1·dert. So\vohl bei
der Zusammenarbeit 1nit den sozialistischen, 'tvie auch
n1it <len kapitalistisC;bcn Liinde1n sind die Übe1nahme
únd .~bgabe von Patenten, Schutzrna1ken und knO\V
ho-ws, die G1ündung von eigcnen und gemeinsamen
r:-n1e1nelnnen im .Ausland, sowie ve1schiedene Produktions·- und \Te1 \\'ertungskooperationen ,.-on gt"Osse1 Be<leutung Die e1 w;ühr.ten zeitgerniissen Fo11nen der in-·

Gyógyszerészet li
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ternationalen Zusammena·.1 beit t1agen nicht nu1 f:lazu
bei, die heimische- ArzncünitteJ-\,erso1glll1g und die Ka·
1-ionalökonomie zu ff!stigen, sondc1n sie lief81n auch <len
Pa1tnern innerhalb und ausse1 halb de1n RG\:\T bcsondc1s
abel den :Ent:\-vicklungslünde1n einen \vichtigen Rei··
stand

(ZIT a,;ya1 Gyógysze1 ipai i Eyyesülr's, Budapest,

XIJ T Lehel n . 71)
Érkezett: 19 70 XL 5
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A KORRÓZIÓS JELENSÉGEK GYÓGYSZERÉSZETI VONATKOZÁSAI
DR. l\1F:7.EY GÉZ_!\.

i.5ze"I ző 1nu,nkádának célja az ·volt, hoyy a gyógysze1 é
szel és gyógyászat területén j'elnzerülő koi róziÓ8 lehetőségelcre a figyelmet felhi vja Rövid áttekintést ad a
klasszikus értelernben vett kor1ózióról, a 1nűanyag- és
fli'egkor'J ózió1 ól E·nnek keretében néhány példát hoz
a ko11ó.ziós jelerislqekte. 111 elhivja a .figyebnet a kot1ózió lcövetkezlében fellf]JŐ 110/enc-iális inkoniJJa..t,ib·ilitás lehetőséyére Tr éle1nénye sze? irit ne1n Ze1ine helye~,
ha a korróziónak túl nayy jelentőséget tu.ZajdonUanáuk, de az seni, ha a, jelenséy elkerülné a figyel1nünket„ Jt n'ayy választék és az eqyedenkénti kísé-1 letek
biztosítják azt, hogy használatba e-Jak olyan anyagok
kerü.fjenek, anielyek kizáJ:júk a hrnrózió, ezzel a polenciálic.; inkon11)(tfihilihis lehelő.~(>y(t

*
l(o11óziós jelenségekkel a g;·Óg\'sze1észeitel ér:;
g)'ógyászattal kapeHolatos szá1nos te1ü]eten találkozunk, a ko1 rózió általános é1 tehnezése azonban
ezeken a. területeken átértékelé1-ne szo1ul
A fé1nek korróziós fol:van1ata.i lén),egilcg összeíüglalhatók abban, hogy a,z 1111) ag összetételében
k6111ü1i átalakulás fal\ tán o],. an változások kö-Yetkeznek be, a1ncl;,ck a~ an\ a.g 1endeltelésszc1 ü használatát gátolják, illetve lehetetlenné teszik
G>-:-ógysze1észeti vonatkozásban a korrózió nen1csak azé1 t kényegeH, n1e1 t a ko1 rodálódás 1niatt az
anyag (tárolóeszköz, edénJzet st!J.) iendcltctéssze1 ű használati a alkaJn1atlan11á \;álik, ha.nen1 azért
is, n1e1t a tá1olt g·yóg\ szer ennek l\övctkeztébe11
gyógyászati céha nen1 használható
Igen jelentős 1nértékben jön száinitáshit a ko11ózió a gyógysze1 ek stabilitása szen1pontjából is,
n1e1 t 111ég a 11},'0inokban jelenlevő szennyezések is
lényeges változást idézhetnek elő a gyógyszerek
tárolása során
Lén~Tegében a korrózió az inkon1patibilitáR egy:
formájának tekinthető. Kediessif f1] szerint, ha a
készítn1én)'- és a, ta1tál3- anyaga között llH~gy végbe
a ne1nkívánatos \ áltozás, valódi inkon1patibilitás1ól beszélünk.
.A. 111űa.n.J agok (n1este1séges nag:v n1olekulájú
anyagok) be'törtek a. g\ óg)-ászat területére js, 1észben n1int a gyógyszerészetben használt alap- és

segédanyagok_ (Ca1bowax, }1Jrj, rl'\Veen stb.), 1.'é8zben pedig 1nint a.z orvosi és gyógyászati használati
eszközök, vala1nint a 1node111 cson1agólástechnika
anyagai A korrózió klasszikus é1 teln1ezését k:i kellett te1jesztenl a n1űanya,gok1a is Jí~nnek n1egfeJeJően az ó1iásrnolekulájú a.nJ agok területé11 1{01róziónaJ{ nevezzük azokat a kén1ia.i fülya111atoka.t,
a1nclyek hatására a.z anyag összetételében lét1ejü,. 6 változások eredn1éhveképpen az ó1iásn1olekulájú anyag e1edeti felhasználásra ne1n, vag\
csak korlátozottan használható fol [21
A gyógysze1észct szán1os te1 Ulctén találkozunk
a, n1iíany-agkor1 ózió definícióját tedő foJ,,a1natokkal, és így a g,,,óg~·szerészeti szen1pontból n1egfelelf5 n1üan\--11gok kiválasztásának fenti definíció
eg\. ik kö\· ctcln1én\ e lehet
4 l.011ózió1úl álf(lfúban
Általánosságban ko11 óziönak a f0-1nek feliilei(~Jl lt1
já.lszödó kérniai l•s elekf-Jnké1uia.i 1 uakciók hatásá1 a bL·kö\: utkezett 1ongálódúst nevezik. A tisztán kérnia.inak
lát.szó fé1nkouózió is lénycgébun ch,1kt1oké1niai folyanu1t.okon alapszik [3]
A gyakoilatilag haszuos fC1nt-1k (Ve, Zu, C1, ~4.1) jölt:niékf:ny 1·észu nH~glfhctőse1~ poziih jollernú (nugaiÍ\
no1n1lilpotenciálú), t-:z<~1 t azt \·ál'liatnánk:, hogy a lcvugő
oxigénjévt-11 sze1nbun ke\·Össé elle1u-illóak, gyo1san oxi··
dálódna.k. J.::zzel cllontétlien, ha nc1n iH közilinbösek, de
sokkal elle1uí.llóhhak, 111iut azt kc_;n1iai jullen1ük indo··
kolná. Ez ·a jelenség a JHJ<;<;zii:itás, és oka általában a
fé1nfelülcten kialakuló \ ékon:y, de iisszt:függö \ édőhá1 ··
i)a (axirluHeg).
A„ fén1t-:k felületükön oxirlálódnak, uz._Utal ehoncso··
lódnak, 1nu1 t az oxidoknak egészen 1nás a sajátsága,
nlint a fén1ek11ek Ez U: fOJ-varnat a /.,011 ózió A„ fCn1ek
elökt1.okén1iai nounálpotcnciálja nu1nc:sak kóniai nünő·
ségüktől, hane1n fizikai állapotuktól is függ. (l\1echa·
nikai 1neg1nunkálás pl. negatívabbá teszi a. no1n1álpo·
tcnciált) ?üegváltoztatják a nonnálpoienciált a félület
kis1nértékú szennyezései is. Ha ilyen inho1nogé-n f\o:-liilctű féu1 elektnilitoldatta.l éJ intkt:::zik, akko1 a különböző
no1nuilpotenciálú helsek úgy viselködhetntJk, 1nint egyeg)- kis gah·ánelt-:1n sa1kai: az eg~ik lH-:lJ·en oldatba
1negy a fén1, 1násik helJ·en esetleg ki\ álik. Az igylét1ejött
heh-i E"len1ck csak igl'.:n kis e16sségű á1a1not to1n1clnt:::k,
de 'állandóan rnűködnok," s így szá111ottE·\-Ó n1enn:-, iségű
féinct visznek oldatba [4-J
"A_ g:yóg\·szerészetben a fé111ek 1nellett szá111os
111ás an:yagot is használnak g\ógyászati segédesz-

