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A könyv mottója: „Sickness comes from 
lost integrity…” (a betegség az egység hiá-
nya…) jelzi a rendszerszemléletre épülõ 
koncepciót. Ez a szemlélet és az ehhez 
kapcsolódó jeltovábbítási terápia szempont-
jából tárgyalt molekuláris betegségmecha-

nizmusok modern és alapos tárgyalása 
teszi különlegessé és igen értékessé ezt a 
könyvet. Ezért a könyvet melegen ajánlom 
a molekuláris betegségmechanizmusok iránt 
érdeklõdõ orvosok, gyógyszerészek, kutatók 
valamint egyetemi és PhD-hallgatók számára. 
(György Kéri – István Tóth (eds.): Molecular 
Pathomechanisms and New Trends in Drug 
Research. Taylor and Francis, London – New 
York, �00�.)

Teplán István
akadémikus

A Progress in Mining
and Oilfield Chemistry sorozat 
új kötetei

Szerkesztette: Lakatos István

A mind hazai, mind nemzetközi vonatkozás-
ban hiánypótló sorozat két új kötete jól rep-
rezentálja a jövõben szükséges, ígéretes és 
korszerû, az interdiszciplináris tudományág 
körébe tartozó fluidum- és szilárdásvány-
bányászati tudományos kutatómunka és a 
technológiai fejlõdés mai szintjét. 

A Recent Advances in Enhanced Oil and 
Gas Recovery címû, 2001-ben megjelent kötet 
huszonhét közleményének kanadai, belga, 
francia, magyar, orosz, angol, venezuelai, 
norvég, osztrák, német, török és albán szer-
zõi a kõolajtermelés különbözõ intenzív 
módszereivel (többek között a polimer olda-
tokkal, szén-dioxiddal, gélekkel és habokkal 
történõ elárasztással) foglalkoznak, amelyek 
elsõdleges célja a megkutatott földtani kész-
let minél hatékonyabb hasznosítása, kiter-
melése. A közlemények elméleti és gyakor-
lati oldalról egyaránt tárgyalják a különbözõ 
elárasztási módszerek kombinációját, a 
különbözõ vegyi anyagok kompatibilitását, 
a kiszorítási folyamatokat befolyásoló kapil-
láris és adszorpciós erõket, a tárolókban ural-
kodó geokémiai viszonyokat, a folyadékok 
és gázok migrációját meghatározó körülmé-

nyeket, az áramlás során bekövetkezõ 
szilárd/folyadék diszperziót, a poliamino-
karboxil-savaknak a rétegkárosodást okozó 
baritra gyakorolt oldóképességét, a fúrások 
során a kõzetbõl termikus, mechanikai és 
kémiai úton kikerülõ szénhidrogén gázok 
tulajdonságait, valamint a szerves anyagok 
geokémiai interpretációját. A közlemények 
az általános megközelítés mellett bemutat-
ják a különbözõ nagykiterjedésû szibériai 
olaj- és gázkitermelési zónákat, foglalkoz-
nak azok sajátságainak vizsgálatával és a 
kis mennyiségben kivett minták statisztikai 
analízisével. Mindezek mellett – lévén a so-
rozat célja általában a bányászati  alkalmazott  
kémia új eredményeinek a megjelenítése 

– több közlemény foglalkozik a szálló porok 
szilikátkémiai sajátságaival és a kisméretû 
részecskék statisztikus analízisének lehetsé-
ges útjaival is.

A Focus on Remaining Oil and Gas 
Reserves címû, 2002-ben megjelent kötet 
közleményeinek fõ célja a kõolaj- és földgáz-
készletek mai és távlati helyzetének vizsgá-
lata, és az ezzel összefüggõ legkorszerûbb 
kutatási eredmények bemutatása. A közle-
ményeket témacsoportonként három fõ 
részre osztva tartalmazza a kötet.

Az �. részbe csoportosított huszonkét 
közlemény a különbözõ módszerekkel elõ-
segített  konvencionális olaj- és gáztermelési 
módszerekkel kapcsolatos eredményeket, a 
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távlati gondolatkört mutatja be. Néhány pél-
da: gélek és  nemionos tenzidekkel történõ 
kiszorítási technológia, a gáz- és vízáramlás 
törvényszerûségei porózus közegben, az 
intenzív kitermelésnél használatos új felület-
aktív anyagok, fázisviselkedés a természetes 
olaj/gáz rendszerekben, tixotróp áramlás 
modellezése, CO

2
 - adszorpciós izotermák 

elõrejelzése, heterociklusos nitrogéntartalmú 
korróziós inhibitorok hatásmechanizmusa . 

A kitermelési technológiákkal és a kör-
nyezetvédelmi megoldásokkal kapcsolatos 
�. rész közleményei fõként magyar szer-
zõktõl származnak. A tanulmányok többek 
között foglalkoznak a nehézfémek hatásá-
nak vizsgálatával a cementgyártásában és 
felhasználásban, a fúrási iszap lerakásának 
környezeti hatásaival, pernyék felhasználá-
sával Németországban és Franciaországban, 
diaszpor bauxitok nagynyomású õrlés utáni 
poríthatóságával különbözõ közegekben. A 
szerves és szervetlen geokémiai eredménye-
ket bemutató �. rész közleményei külföldi 
kutatók munkái, akik fõként a saját országuk 

– Törökország, Szibéria, Albánia – területén 
lévõ termelõhelyek viszonyaival kapcsolatos  
új, általános érdeklõdésre számot tartó (ge-

netikai osztályozási, geokémiai) vizsgálataik 
eredményeit ismertetik.

Ennek az alig pár éve indult fluidum- és 
szilárdásvány-bányászati kémiai kiadványso-
rozatnak eme két újabb kötete – a korábbi-
akhoz hasonlóan – érdekes és új eredmé-
nyeket tár elénk. A bemutatott eredmények 
jól felhasználhatók az új fejlesztési, tech-
nológiai megoldások kidolgozásánál, és hasz-
nos, korszerû segédanyagként szolgálnak 
mind a terület tudományos kutatói, mind a 
gyakorlati szakemberek számára. 

A könyvsorozat közvetlen és elektroni-
kus terjesztésében, kiállításokon történõ 
bemutatásában az Akadémiai Kiadó mellett 
részt vesz az European Association of Geos-
cientists and Engineers (Houten, Hollandia) 
és az Amazon.com. Inc. (Seattle, USA). A 
könyvsorozat elsõ négy kötetét az Akadé-
miai Kiadó nívódíjjal tüntette ki. (Recent 
Advances in Enhanced Oil and Gas Reco
very. Budapest, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
�00�. ��0 p. – Focus on Remaining Oil and 
Gas Reserves. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
�00�. �00 p.)
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Inczédy János:
Kémiai folyamatok mûszeres 
ellenõrzése

Vannak bizonyos szakterületek, melyeknek 
alakulása és haladása nemcsak mindennapi 
életünket, de sok más tudományterületet is 
jelentõsen befolyásol. Nemcsak a gyakran 
kiemelt környezetvédelem és az informatika 
ilyen, de az ipari anyagátalakító folyamatok 
minõségbiztosítására vonatkozó szakismere-
tek is. Inczédy János szakkönyve a kémiai 
folyamatok mûszeres ellenõrzésének jelen-
legi helyzetérõl ad korhû képet. Akadémi-
ánk széleskörû nemzetközi elismeréssel 
övezett tagja az analitikai kémia és a kémiai 

kinetika sikeres kutatója. Ez a kiindulási alap 
számára ahhoz, hogy a legújabb könyvében 
a rendkívül szerteágazó új analitikai eljárások 
tervezõje, valamint a folyamatos és automati-
kus elemzés hirdetõje legyen.

A szerzõ világviszonylatban is egyedülálló 
kezdeményezésére kifejlõdött tudomány-
terület, a dinamikus rendszerek analitikai 
kémiája (Process Analytical Chemistry), az 
elmúlt két évtizedben önálló diszciplínává 
vált. E tudományterület ma már a kemomet-
riai és szenzorkutatások felerõsödése révén 
jelentõsen kiterebélyesedett. Jelentõsége 
nemcsak a minõségbiztosítás és az ipari 
alkalmazások szempontjából nagy, de a 
mai közgondolkodásban és kutatásban 
központi szerepet játszó élettudományok 


