
SZÍNEK, SZÍNES ANYAGOK, SZÍNEZÉKEK 

6. Mesterséges szerves festékanyagok 
I.  Hogyan  is kezdődött? 
Az első szerves festékanyag  szintézise 1845-ben, az akkor még alig 18 éves 

William Henry Perkin (1838—1907) nevéhez fűződik,  aki tulajdonképpen a 
malária gyógyszerét, a természetes kinint (C20H24N2O2) akarta mesterséges úton 
előállítani az akkor már ismert anilin oxidációja által. 

Az anilint első ízben egy német falusi  gyógyszerész, Ottó Unverdorben izolálta 
a természetes indigóból, amelyet magas hőmérsékletre melegített, mivel kíváncsi 
volt ennek a szép, kék színű, széles körben használt festékanyagnak  az 
összetételére. A kidesztillált halványsárga folyadékot  előbb lúggal, majd, mivel 
ez nem vezetett eredményhez, kénsawal kezelte, amitől a folyadék  szép, hófehér 
kristályokká változott át. Primitív eszközeivel a desztillátumból szenet, hidrogént 
és nitrogént mutatott ki. Eredményeit ugyan leközölte a Poggendorffs  Annale-
ban, de mivel sem megfelelő  felszerelése,  sem kellő ismerete nem volt, munkáját 
abbahagyta. 

Próbálkozásait a szentpétervári Akadémia professzora,  C.J. Fritsche (1808— 
1871) folytatja,  és az Akadémia 1840-es közleménygyűjteményében leírja az 
indigó lúgos közegben való ledesztillálásának eredményét, amely egy átlátszó, 
színtelen, jellegzetes szagú folyadék.  Analizálva a kapott ismeretlen anyagot, az 
égetési eredmények 77,92% szén, 7,25% hidrogén és 14,83% nitrogén jelenlétét 
bizonyították. Fritsche az új anyagot anilnak nevezte el és a C12H14N2 moleku-
laképlettel írta le. Eredményeit meg is jelentette részint a Liebig's Annalenben, 
valamint a Journal für  practische Chemie 1840-es évfolyamában. 

Vele egyidőben F.F. Runge (1794—1867), breslaui professzor  az akkor még 
haszontalan melléktermékként kezelt kőszénkátrány gyakorlati felhasználását 
tanulmányozta, ezért ledesztillálta, majd a kapott lakkszerű terméket különféle 
oldószeres vizsgálatoknak vetette alá, s így sikerült neki is elkülöníteni egy 
színtelen folyadékot,  amit szén és nitrogéntartalma miatt cianolnak nevezett el, 
C12H14N2 molrkulaképletetnek megfelelő  összetételt és a Fritsche által előállított 
anyagéval azonos tulajdonságokat állapított meg. Runge a kőszénkátrányból a 
fenolt,  vagy ahogy elnevezte savas jellege alapján, a karbólsavat is kinyerte. 
Eredményeit azonban nem sikerült időben leközölnie. 

1842-ben Szentpéterváron N.N. Zinin a mirbánolaj ammónium-szulfidos  keze-
lésével szintén C12H14N2 összetételű, bázikus jellegű anyagot állított elő, amelyet 
benzidamnak nevezett el. 

Végülis A.W. von Hofmannak  sikerült tisztázni az anilin kérdését. Megál-
lapította, hogy az Unverdorben, Runge, Fritsche, Zinin által különböző úton 
előállított és más-más nevet viselő vegyület az anilin; s ez C6H7N molekulaképlet-
tel rendelkezik. Igazolásképpen elő is állította: a kőszénkátrányból kidesztillált 
és már ismert benzolt nitrálta, a kapott terméket (amit azonosított a mirbánolajjal) 
redukálta, így megkapta az előbbiekével azonos anilint. Eredményeit az 1843-as 
Liebig's Annalenben közölte. Az előtte hibásan felállított  C12H14N2 képlet a 
kezdetleges analitikai eszközöknek tudható be. 



Az anilin összetételének és olcsó előállítási módjának ismeretében Hofmann 
megbízta legfiatalabb  munkatársát, W.H. Perkint, hogy tanulmányozza az anilin 
oxidációját különböző körülmények között. Ennek végső célja a kinin mes-
terséges előállítása. Perkin előbb a C10H13N képletű allil-tuloidin krómsavas 
oxidációjával próbálkozott az alábbi elképzelése alapján: 

2 C 1 0 H 1 3 N + 3 O -> C 2 0 H 2 4 N 2 O 2 + H20 (1) 
de mivel ez a kísérletezés nem vezetett eredményhez, az anilin oxidációjával 
próbálkozott, ekkor a kapott fekete  gyantás reakciótermékben ragyogó lilásvörös 
kristályokat fedezett  fel,  az anilinbíbort, amelyet Perkin szép lila színe miatt 
moveinnek (mályva) nevezett el és előálltását 1856-ban szabadalmaztatta. A 
movein fénynek,  mosásnak ellenálló, selyem, gyapot, gyapjúkelmék festésére 
egyaránt felhasználható  anyag. Habár napjainkban az anilinbíbort már nem 
használják színezékként, kiszorították a szebb, tartósabb, olcsóbban előállítható 
színezékek, jelentősége, mint az első szintetikus szerves festékanyag,  megmaradt 
a kémia történetében. 

Movein 
fukszin 

Az első színezékek szintézise kaput nyitott a továbbiakban a különböző színű 
és szerkezetű szerves festékanyagok  előállításának. Maga Hofmann  is foglalko-
zott ezzel a kutatási ággal és így 1858-ban előállította a második mesterséges 
festékanyagot,  a fukszint,  amelyet vele egyidőben a francia  Vergun és a német 
Natanson is felfedezett. 

Az anilin továbbra is megmaradt számos, ún. anilinfesték  kiinduló anyagaként: 
salétromsavval kezelve az anilinsárga keletkezik (Mene, 1861). 1862-ben P. Griess 
felfedezi  az aromás primer aminők diazotálási reakcióját, ezáltal megjelennek az 
azoszínezékek. 

A fukszinnak  is számos színezék-származékát állítják elő. így aniiinnal és 
benzoesawal összeolvasztva képződik az anilinkék (Rosenthiel, 1862), kénsawal 
kezelve a Hofman-ibolya  (1863), az anilinkék kénsawal melegítve adja a 
Nilus-kéket (Nickolson, 1862), erélyes oxidációval az anilin-fekete  keletkezik 
(Lighfoot,  1863) és még végtelen sora az anilinfestékeknek. 

1868-tól a szerves festékek  egy újabb osztálya jelenik meg. C. Graebe 
(1841—1927) és C. Liebermann (1824—1914) a festőbuzérből  kivont alizarint 
tanulmányozva rájött, hogy cinkporral kezelve antracénné alakul át. Megfordítva 



a folyamatot,  az antracént oxidálták és az így kapott terméket előbb kénsawal, 
majd lúggal kezelve a természetes alizarinnal azonos terméket nyertek: 

alizarin antrakinon - 2 - szulfonsav 

Velük egyidőben, külön-külön Perkin és H. Caro is előálltotta az alizarint 
antracénból, szulfonálás  helyett brómozást alkalmazva: 

1,2-dibróm-antrakinon 

Mivel ez utóbbi sokkal költségesebb eljárás, így a szulfonálást  követő alkáliöm-
lesztés eljárást (2) alkalmazzák 1869-től máig. 

Az alizarin jutányos ipari előállítása teljesen visszaszorította a természetes úton, 
a festőbuzérból  való kivonását, ami sokezer növénytermesztő és alizarinke-
reskedő csődjét idézte elő. így pl. a múlt század legelején Franciaország 60—70 
millió aranyfrank  értékű természetes alizarint adott el Angliának, amelyet kb. 10 
ezer hektárnyi földön  sok ezer munkással termelt ki, a század második felétől 
kezdve a sokkal olcsóbb szintetikus festékanyag  ezt a jövedelmet teljesen 
megsemmisítette. 

Hasonló sorsra jutott a természetes indigó, a "festékek  királya" is, bár lassabban 
és több munkát igényelve, mivel az indigó vegyi szerkezete sokkal bonyolultabb, 



mint az alizariné. Több, szétágazó tanulmányt folytattak  felderítése  és szinté-
zisének kidolgozása érdekében 1865—1883 között. Végül Adolf  von Baeyernek 
(1835—1917) két évtizedes kutatási eredményeként sikerült "feltárnia  az indigó 
titkát". 1849-ben megállapítja a molekulaképletét: C16H10O2N2, majd 1870-ben, 
első ízben előállítja az indigót indigóból: Vele párhuzamosan mások is eljutottak 
erre az eredményre, más és más utakat használva: 

indigó 

Végül K. Heumann (1850—1839), a BASF (Badische Anilin und Sodafabrik) 
vegyésze igen olcsó eljárással, ftálsavanhidridből  állította elő, ez az eljárás 
nagyipari előállításnak is megfelelt: 

ftálsavanhidrid antranilsav orto-karboxil-fenil-glicin 

A szintetikus indigó 1897-ben jelent meg a piacon, egy csapással megsem-
misítve Angliának azt a mérhetetlen jövedelmét, amely az indiai gyarmatain 
termesztett Indigofera  tinctoriaból kivont indigó eladásából származott. A szerves 
kémikusok kutatómunkája tönkretette a természetes színezékek monopóliumát, 
de megalapozta a szintetikus szerves festékek  előállítását. 

A két alapszínezék, az alizarin és az indigó szintetikus előállítása és ipari 
méretekben való gyártása a vegyészek százait ösztönözte új, különböző 
felépítésű  és színű festékanyagok  előállítására: 

— Baeyer 1871-ben előállítja az eozint és az eritrozint, 



— 1876-ban a francia  Roussin azoszinezékeket és ezek szulfonálási  termékét 
állítja elő, amelyek használhatók a textiliparban. 

— 1884-ben a német Böttinger új festéktípust,  az ún. direkt- vagy szubsztantív 
festékek  előállítását dolgozza ki, ezek közül elsőként a Kongó-vöröset: 

— Három évvel később, 1887-ben Ziegler pirazolon-gyűrűs azoszinezékeket 
állít elő, 

— 1897-ben Schmidt antrakinonalapú, 1901-ben Bohn indantrén-festékeket 
állít elő, pl. az alizarinkéket, az indantrénsárgát: 

indántrénsárga 

— 1894-ben Vidal, majd ezt folytatva  Haas-Herz (1909) a kéntartalmú szerves 
festékek  egész sorát állítja elő. 

— 1912-ben a szintetikus naftalinvázú  festékek:  naftol  A, naftol  S, illetve az 
azonaftolok  nagy száma jelenik meg (Winther, Zitscher). Pl.: 



— 1920-1940 között a cianin-, ftalocianin-alapú  festékek,  a különböző in-
digóalapú színezékek óriási száma jelenik meg, kidolgozzák a trifenil-metán 
származékok rengeteg változatát (Malachit-zöld, brilliáns-zöld, stb.). 

A második világháború, mint sok más egyebet, befagyasztotta  a színezékku-
tatást, amely csak 1956-tól vette igazából újra kezdetét, mikor kidolgozták a 
reaktív festékek  széles skáláját, mely ragyogó, szép, változatos és variálható 
színükkel, maradandó, ellenálló tulajdonságukkal megszerezték az uralmat a 
különböző kémiai összetételű textíliák (selyem, gyapot, gyapjú, különböző 
típusú műanyagok) festésében.  Pl. a Cibakron Sárga R: 

Vezetőből kiszorulva* 

Az elemi és gimnáziumi tanulmányok során mindnyájunkban kialakul egy, a 
villamos jelenségekről alkotott kép, amely az érzékeinkkel nem követhető 
jelenségeket valamilyen, általunk a hétköznapi életből ismeretekhez köti. Közis-
mert, hogy az elektromágneses energia áramlását a vezetőkben képzeljük el a 
szabad töltések mozgásaként, valahogy úgy, ahogy egy csőben áramló folyadék 
tömeget szállít. Ez az elképzelés tulajdonképpen az energiaáramlás egy modelljét 
képezi. Ennek a modellnek az alapján rendkívül egyszerűen számítható az 

*A szövegben szereplő vektoriális mennyiségeket kövér betűvel szedtük. 

Makkay Klára 

Tudod-e? 


