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Világhírű játékszerek a tudományos kutatás szolgálatában

Mikrofluidikai berendezések
LEGO-téglákból és Rubik-kockából
Előszó
A mikrofluidika jelenét és jövőjét biztosítottnak vélik. [1] A kis reagenstérfogatok, a
nagy reakciósebességek és a jelentős áteresztőképesség végtelen lehetőséget teremtettek a kémiai szintézisben, anyagtudományban, biológiai és klinikai diagnózisban. Vitathatatlan, hogy a mikrofluidikai kutatás fejlődő szakaszában van és potenciális további lehetőségei még nem kerültek teljes kihasználásra. Ennek jegyében szeretnénk itt két olyan lehetőséget bemutatni, amelyek a mikrofluidikai kutatásnak talán váratlan oldaláról valósultak
meg. Mint a címből is látható, mindkettő
a játékszerek területéről származik.

Bevezetés
Talán a legcélszerűbb, ha a játékszer mibenlétére világítunk rá. Játékszer bármilyen olyan tárgy lehet, amely a játék során
felhasználható. A játékszerekkel való játék
az érzékszervek és készségek fejlesztésén
túl felkészíti az igénybevevőket társadalmi
szerepeikre is. Manapság a legtöbb játékszert kifejezetten erre a célra tervezik és
gyártják, de a játékba szinte bármilyen tárgyat be lehet vonni. Ennek egyik példája
az, hogy gyerekek valamely háztartási eszközt vagy tárgyat megszereznek és felhasználják a játék során. Mint a címben láthatjuk, sok minden máshoz hasonlóan, a
játékszereket sem egyforma intenzitással
használják. Említeni sem kell, mert a közismert sok tárgy intenzív igénybevétele folytán az egész világon ismertté, azaz világhírűvé válik. Ennek számos oka lehet, de a
világhír révén a kockák könnyen hozzáférhetők, tömeggyártás folytán olcsón beszerezhetők és küllemük is vonzó.
A vonzerő alátámasztására talán felvethetjük a játékszer mellé, illetve kiegészítésére magát a játék fogalmát is, és megem376

líthetjük Johan Huizinga holland történészt, aki Homo Ludens (A játékos ember)
[2] című művében mesterien elemezte a
játék, a játékosság több alapvető jellemzőjét és azok fontosságát a civilizáció fejlődésében. Huizinga olyan területeken fedezett fel játékot és játékosságot, ahol azt előtte senki nem tette. Talán ez is hozzájárul
majd a továbbiakban a játék, a játékszerek
és a tudományos kutatás kapcsolatához.

Mikrofluidika
Erről a témáról 2017-ben már publikáltam
egy cikket, amelynek A mikrofluidika diadalútja volt az alcíme. [3] A definíciókat
folytatva röviden ismertetjük a mikrofluidikáét. „A mikrofluidika a tudomány és a
technológiai rendszerek olyan területe, amelyik kis folyadéktérfogatok (10–8–10–9 liter)
áramlásával, feldolgozásával és kezelésével
foglalkozik, 10-től több száz mikrométer
átmérőjű mikrokártyákba vésett, illetve préselt csatornákban. Mikrofluidikai berendezésnek nevezhetünk minden olyat, amelyik legalább egy ilyen méretű csatornát használ. A jelentősen csökkentett folyadéktérfogatok, illetve azok áramoltatási tulajdonságai számos rendkívül hasznos lehetőséget nyújtanak folyadékok kis térfogatainak
áramoltatására, illetve ezzel járó folyamatok és műveletek nagy érzékenységű és felbontóképességű megvalósítására. Mindehhez a mikrofluidika két tulajdonságát veszik igénybe, a kis térfogatok áramoltatását és a szűk csatornákban létrejövő lamináris áramlást. Ez alapvetően új lehetőséget teremt például a kémiában, a biokémiában, az orvosbiológiában és a gyógyszerkutatásban.”

A LEGO
Ezek után rátérhetünk a címben említett
egyik játékszerre, illetve annak ismerteté-

sére. Amiről szó van, az a LEGO nevű játékszer, Ole Kirk Christiansen dán asztalos
találmánya és a világszerte igen sikeres építőjáték védjegyzett neve. Története 1932ben kezdődött, amikor műanyagból (akrilbutadién-sztirol) nagy sorozatban kezdték
gyártani. Mára szinte nincs olyan építmény, amit ne lehetne összeállítani a több
mint tízezerféle LEGO-alkatrészből. A
LEGO-alkatrészek kulcsfontosságú tulajdonsága, hogy kezdettől fogva egyazon
rendszer részeit képezik, minden újonnan
megjelenő darab kompatibilis és összeilleszthető a már megjelentekkel. A LEGOalkatrészek mérettől, formától, színtől és
funkciótól függetlenül valamilyen módon
biztosan összepattinthatók a többi alkatrésszel. A LEGO név a dán „LEG GOT!” kifejezésből származik, ami azt jelenti: „Játssz
jól!”
Mint említettük, a mikrofluidika olyan
berendezéseket használ, amelyekben kétdimenziós lapocskákkal mikronszélességű
csatornákat alakítanak ki olyan elrendezésben, hogy ezekben a folyadékok áramoltatása, tárolása és keverése megvalósítható.
Visszatérve a LEGO-hoz, az úgynevezett
LEGO-téglákat nagy pontossággal gyártják
úgy, hogy könnyen összepattinthatók. Az
amerikai Massachusetts Institute of Technology egyik kutatócsoportja a LEGO-téglákból mikrofluidikai berendezést állított
össze és működtetett. [4,5] A kutatók a
LEGO-kockák oldalába marógéppel keskeny csatornákat vájtak vagy karcoltak (1.
ábra) úgy, hogy a téglacsatorna kijárata
pontosan illeszkedjen egy másik tégla hasonló bejáratához. A maratott vagy karcolt
csatornákat vékony műanyag fóliával ragasztották le. Mindegyik téglát úgy tervezték, hogy a csatornákban a folyadékok könynyen áramoljanak.
Ugyanazzal az eljárással különböző formájú csatornákat marattak és különböző
folyadékokat áramoltattak a csatornákban.
MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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1. ábra. LEGO-tégla
maratása (karcolása)
marógéppel
és maratott csatornaminták

A folyadékok sikeresen keveredtek a két
áramlás találkozásában (2. ábra).

kémiai folyamatokban használt folyadékok
káros hatásának.
A fentebb említett LEGO-játékszer darabjaiból épített mikrofluidikai berendezések rendkívül eredményesek voltak a kémiai, biológiai, biokémiai és más mikrofluidikai kutatásokban.

Példák mikrofluidikai LEGOtéglák gyakorlati alkalmazására

2. ábra. Folyadékcsatornák LEGO-téglában

A modularitás bemutatására egy alaplapra mikrofluidikai berendezést építettek
több olyan LEGO-kocka összepattintásával,
amelyek mindegyikét egy folyadékáramoltatási feladat megvalósítására terveztek. A
berendezés építésekor a legnehezebb feladat annak a megakadályozása volt, hogy
a téglák összeilletésénél folyadék szivárogjon. Ennek elkerülésére a LEGO-tégla illeszkedő felületére O formájú mélyedést
marattak, amelybe tömítésként ugyanolyan
formájú gumigyűrűt illesztettek (O gyűrű). Így két LEGO-tégla összeillesztésénél
a gumigyűrűk teljesen megakadályozták a
szivárgást (3. ábra). A mikrofluidikában
használt LEGO-téglák olyan, a természetes
anyagokat utánzó műanyagokból is készültek, amelyek ellenállnak a különböző

Bár az írás játékszerekről szól, külön hangsúlyozni szeretnénk, hogy nincs szó a néha gyerekesnek, bizonyos mértékben komolytalannak tekinthető értelmezésről.
Az itt bemutatott játékszereknek – így a
LEGO-nak is – valóban komoly köze van a
tudományos kutatáshoz, illetve valóban
közvetlenül szolgálhatja azt a fontos társadalmi tevékenységet, amit kutatásnak neveznek. A következőkben a fentiekre röviden néhány példát szeretnénk ismertetni.
LEGO-téglákból gondosan összeszerelt mikrofluidikai berendezéseket használtak különböző biológiai és kémiai műveletekhez,
beleértve molekulák vagy sejtek cseppekbe
való szűrését és azok méret szerinti rendezését, folyadékok keverését kísérleti célokhoz vagy például a testben lévő mikrokörnyezetek utánzását in vivo tanulmányokhoz. [6]
Következő példánk az úgynevezett szervegy-kártyán-ra (organ-on-a-chip) vonatkozik, amiről jelen szerző is már régebben
3. ábra. O gyűrűs tömítés illesztése LEGOtéglák oldalába

A Rubik-kocka
A címben említett másik játékszer Rubik
Ernő 1975-ben alkotott, illetve szabadalmaztatott kockája. Úgy véljük, hogy Magyarországon az eredetileg bűvös kockának,
majd később Rubik-kockának elnevezett
játékszert nem kell bemutatni, sőt valószínűnek tartjuk, hogy sehol másutt a világon
sem kell, annyira ismerős mindenhol. Hatalmas irodalom áll rendelkezésre, elég csupán megemlíteni, hogy a feltaláló Rubik
Ernő által írt könyv 2020-ban jelent meg,
A mi kockánk címmel. Ugyancsak 2020ban egy kutatócsoport, a kínai Tianjin
Egyetem1 Rubik Ernő kockájától ihletve
háromdimenziós mikrofluidikai berendezést hozott létre. [12] A kínai kutatók olyan
Rubik-kocka kinézetű berendezést állítottak össze, amely áramoltatásra, keverésre
és tárolásra állítható be a kockarészek egyszerű mozgatásával (4. ábra). A rendszer
kinézete Rubik kocka-szerű, de a sarkokon lévő kockákban belső mikrocsatornákat képeztek. Az éleken lévő kockák mikrofluidikai funkciókat látnak el. A csatornákkal ellátott kis kockákat átlátszó műanyag gyantából nyomtatták 3D-nyomtatóval, hogy az átlátszó kockákban a folyadékok áramlását láthatóvá tegyék.

1
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publikált, [3] és amit állatok tanulmányozására, gyógyszerválasztásokra és biológiai
tesztekre használnak. A mikrofluidikai
LEGO-téglákból lehetségessé vált az említett kártyamodellek megépítése, amelyek
jobbak a hagyományos kártyákkal végzett
mérési lehetőségeknél azáltal, hogy egyetlen rendszerben tudták lehetővé tenni a
gyógyszerkinetikai és gyógyszerdinamikai
méréseket. [7]
Ugyancsak gyakorlati alkalmazást jelent szerves robbanóanyagok meghatározása bonyolult mintákban LEGO-szerű téglákkal. [8]
Utolsó példaként még megemlítjük a
mikrofluidikai LEGO-téglák alkalmazási
lehetőségét az egyetemi, sőt néha a középiskolai kémiai oktatásban, illetve az ahhoz
tartozó laboratóriumi gyakorlatokban. [9]
Mikrofluidikai LEGO-téglákat alkalmaztak az Iowa Állami Egyetem anyagmérnöki
karán növények növekedésének és környezetének vizsgálatához. [10] Az Iowai Egyetemen önálló LEGO-téglákat is készítettek
3D nyomtatóval, és ezekből saját berendezést is összeállítottak, amit a dán LEGOgyárral közösen gondolnak gyártani és
forgalmazni. [11]

●

Az egyetemek világrangsorában az 56. helyezett.
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4. ábra. Rubik-játékkockán alapuló mikrofluidikai berendezés: a) a teljes kocka,
b) a teljes kocka sarokkockás folyadékcsatornákkal, c) a teljes kocka az élen
lévő kockákkal, d) a középső kocka
és kapcsolódása a többi kockához

Példák mikrofluidikai Rubikkocka gyakorlati alkalmazására
Lévén, hogy ezt a „játékszert” a kínai szerzők csak 2020-ban ismertették, itt csak az
általuk kidolgozott gyakorlati alkalmazásról számolhatunk be. Ők a kockát T alakú
csatornák találkozására képezték ki úgy,

hogy áramláskor folyadékcseppek képződjenek. Víz és olaj áramlásával víz-az-olajban cseppeket hoztak létre tanulmányozásuk céljából.
Ezután a kínai szerzők baktérium-mikrocseppek előállítására is rátértek a kockával. Az ilyen cseppek előállítási eljárása
lényegesnek tekinthető egész sor diagnosztikai, genetikai és biomérnöki alkalmazáshoz baktériumfejlődési kutatásokban. A
kínai kutatók Escherichia coli kultúrát és
reszazurint használtak a baktériumok megfigyelésére.
Valószínűnek tartjuk, hogy az idő múlásával számos eredmény születik majd a
mikrofluidikai Rubik-kocka biológiai és
más kutatási alkalmazásában.

Utószó
Mint láttuk, mindkét játékszer ígéretes jövőnek néz elébe. Kizárólag az érdekesség kedvéért említjük, hogy az MIT-kutatócsoport által publikált mikrofluidikai
LEGO-t leíró cikket [4] 2020-ig nem kevesebb mint 41 folyóiratcikkben idézték. Legvégül szó szerint idéznénk a Kaliforniai
Egyetem saját kialakítású mikrofluidikai
LEGO-tégláinak célját: „The main goal of
this project was to train and educate the
next generation of microfluidic developers
and researchers by using actual LEGO’s as
the building block and assembly platform,
our hope was to attract students as early

Elhunyt Vízi Béla
Vízi Béla, aki a Jászságból indulva mutatta meg, hogy a szín- és formatermő kémia nemcsak a természettudományos ismeretek bővítésével járul a
fejlődéshez, hanem inspirálóan hat a
képzőművészeti alkotások megteremtésére is, 2020. augusztus 26-án, életének 85. évében örökre eltávozott.
A 20. század két világégése között,
1936. május 6-án született Jászapátiban. Mint legtöbb kortársa, ő is érzékelte, tapasztalta, hogy a történelmileg nehéz helyzetben az egyik legfontosabb, amit egy gyermeknek, majd ifjúnak érdemes tenni, az ismeretek lehetőségek szerinti legteljesebb bővítése. Általános iskoláit szülőfalujában fejezte be, s ezt követően debreceni diák lett.
A méltán jó hírnevű Debreceni Vegyipari Technikumban érettségizett a történelmi 1956-os esztendőben. Eredményei és felkészültsége alapján a Veszprémi Vegyipari Egyetemre nyert felvételt. Az egyetemi évek alatt oktatói által megismert tettereje, alapossága és kreativitása predesztinálta arra, hogy okleveles vegyészmérnökként 1961-ben az Alma Mater egyik alapító tanszé378

as young high schoolars to be interested in
the field learning microfluidics and stimulate their imagination for new products
for applications over the very wide range.”
[11]
Fel szeretnénk hívni Olvasóink figyelmét, hogy a LEGO-téglák mikrofluidikai alkalmazását bemutató videófelvétel is megGGG
tekinthető a YouTube-on. [13]
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kén, az Általános és Szervetlen Kémia Tanszéken tanársegédként
kezdje meg szakmai pályafutását.
Első közvetlen találkozásunkra a szervetlen kémiai kiscsoportos laboratóriumi gyakorlaton, a TG- és DTA-vizsgálatok elvégzése során, az 1968–69-es tanévben került sor. A hallgatói termikus laboratórium házi építésű berendezései nemcsak pontos mérésekre szolgáltak, hanem az egyes alkotóelemek működésének
bemutatását is lehetővé tették. Így mi, hallgatók „igazi” oktatóeszközökkel tudtuk a szervetlen vegyületek termikus bomlása során bekövetkező változásokat nyomon követni. Később – miután
1973-ban a VE Általános és Szervetlen Kémia Tanszékére kerültem – tudtam meg, hogy a berendezéseket Vízi Béla állította öszsze 1962-ben, azokat a samott alkatrészeket felhasználva, amelyeket maga készített a Herendi Porcelángyárban. Egy-egy ilyen,
vegyészmérnökök képzésében hatékony oktatólaboratórium kimunkálásához is a fentebb említett tulajdonságokra volt szükség.
A tanszéken később kibontakozó termokémiai kutatások fundamentumát képezte a hallgatói termikus laboratórium az 1964ben beszerzett, MOM által gyártott derivatográffal megerősödve.
Az utóbbival együtt egy UR-10 infravörös (IR) spektrofotométerrel is gazdagodott a Bodor Endre egyetemi tanár által vezetett
tanszék. Az új IR-spektrofotométer kedvező feltételeket biztosított Vízi Béla számára, hogy a molekulák rezgési színképének
elemzésében, értelmezésében elmélyedjen, és 1966-ban megvédje
MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

