rientzi gai orokorrak

elkarrizketa
NASAren ikerketa-sariajaso berri
duen M.S. El-Aasser irakaslearekin
Maiatz hanetan Estatu Batuetako Pennsylvaniako Lehigh
Unibertsitateko M.S. El-Aasser irakasle ospetsuak Ewskal
Herria blsitatu du. Donostiako Kimika-Zientzien
Fakultatean izan da hitzald i bat ematen eta bertako
zenbait irakasleekin duen i kerketasako
lan kidetza-programa taxutzen. Gure artean egin d uen
egonaldi laburraren barnean, tartetxo bat eskaini digu
gizon jator eta ireki honek. Hona hemen bere hitzak.
Elhuyar- Zure curriralurn laburra
egingo al diguzu
El-Aasset irakaslea - Egypton jaio
ninlzen 1942.ean. Nire ikasketak
Alexandrian egin nituen. Gero Mon- .

treal-eko Mcgill Unibertsitatera joan
nintzen eta hertan doktoradutza egin
nuen 2966.etik 1972.era. Ondoren
Pennsylvaniako Lehigh Unibertsitatera joan nintzen beka batekin.
1974.ean lnjinerutza Kirnikoko Departamentuan sartu nintzen irakasle
asistente rnoduan. Hiru urte beranduago irakasle asaziatu izendatu
ninduten eta duela hiru urte irakasle
oso bihurtu naiz. Une honetan
Lehigh-ko "Emultsio-Polimeroen Institutuko9'ko zuzendaria naiz b i t a
ese.

E.- Z ~ i n t z u dira zure intereseko
ikerketa-eríimuak
El-Aasser- Latex-en eremu zahalean, nere interes herctienak koloideak, palimeroak eta hauen injinerutza kimikozko acpektuak hartzen
ditu bere baitan. Polirncrizazioan
osotasunean dut interesa, zinetikan,
karakterizazioan, gainazalen arazotan, koloide-arazoan eta polimero
hauen zenbait apl ikazio-eremutnn,
gainestaldur industrian bereziki, ctn
latexen erabilpenean eremu biomedikoan proteinen euskarri bezala.

E. - Goizeko hitzaldian miniemultsioez aritu zara.Zein dlferentzia dugo
minienultsio eta emultsio normal~n
artcan?

HE-Arisser- Miniemultsioetan tainaina txikiko b n t a edo partikulak
ditugu, honek honelako emultsioek
herctko egonkortasuna izango dutela
csan nahi du. Makroemultsioek tamaina handiagoka tantak dituzte eta
herean u t z i rigiten direnean partikulek jatki egiten date edo Eiotatzen
gelditzen dira, hauen eta inguru
tbcegitzailearen arteko dentsitate-dirercntziaren arabera. lkuspuntu honctatik miniemultsioek sistema egonkorrago hal eman beharko lukete.

Halere, miniemultsioak egiten
direneko prozccuaren garrantzia bere
crahi tpen potentzialetan datza, hauetako batzuk jadanik igertzen dira eta
heste batzuk oraindik ez teknologia
herria denez gero. Teknologia honen
hidez proxecu nrruntez lortu czin
daitezkeen latexak jadesteko ahal-

mena ixatea garíintzitsua da baita
ere. Adihidct, prilimero zelolosikaak
gaineztaldura batean erabili nahi
Raditugu, material zelulasikoa disolbatzaile organikb hatean disolbatu
behar duzu, ondoren aplikatu eta

azkenik disolbatzailea lusrintzen
utzi, Alde batetik, disolbatzaile organiko bat jaurtitzen ari zara kantzerigenoa dena akaso. Sestaldetik disolbatzaileak kostu ekonomikoa du,
xahutzen ari zarena honda. Miniemultsioak ordea ez ¿u honelako
aranorik sortzen, polimeroa tanta edo
partikula txikitan Inmrune akuosi,
batean sakabanatzen da. Prozesu
honen aukerak zenbait eremutan
ikusia izan dira jadanik.

E.- Joan den urtean Donostiako
~ g u n k o r i batean zutzaz hitz egiten.
t u t e n "Mikroesferak leuzemia sendat z ~ k o " iz~rseko berri batean. %er
deritzozu horri?

-

El-Aasser
llonek zerrikusia du
NASA-ko jaurttgailuan ~ u aurresa
k
erarnandako lanekin. Polimerozko
rnikroeaferak, 5-100 p-koak, prestatu
nahi ziren espazioan, hori hai oso
monodispertsoak, tamaina berdintsuko partikulak nahi ziren. Cuk
fragatu dugu ak tibitate hori espazioan effitea posible dela jadanik.
Horretasaka jaurtigailua erabili dugu
Jaurtigailuan dagoen grabitate-ezak bairnendu egiten g:titu tenperatur profil konstanteagoa rnanten-

tzen. MoneEa partikula bakoitsa hazi
e&en
denean tnmaina txikitik
handiage batera, antzeko tenperatur

ingurua izango du Kontutan hartu
behar dugu lancan ari garen sistemak 1012 partikula cmz-ko duela
c t a tamainaren banaketa-estua Fortu
nnhi bada haziera-prozesuan tenperatura herdina izan hehar dutela
pastikulck Bestela polirnerizazioan
zehar partikula hatzuk hesteek baino
beso handiagoa izango balutc, tenpcr a t u r a altuagoa alegia, lehenengaen
piimerizazio-ahiadura tenperatura
haxuagoa diitenena haino handiago
izango Iitzateke. Funtsezkoa da heraz, partikula guztiek tenptralur inguru antzekoa izatea. Prozesu h a u
lurrean egiten bada partikulek flotatzeko edo jalkitzeki~ joera izango
dule dentsitatearen iirabera. f fonek,
crreaktorc
barnrko
tenperatura
horren uniformen ez i z a t ~ r adarama.
Prozesua espazioan egiten denean ez
da irahiaketarik behar izaten partikulak esegiak mantentzeko. Honek
gainera baimentzen digu partikulak
haztea eta era berean koalecizentziari
ekiditea, oso zizaila txikia bait dagn.
Prozesu berori lurrean egiten saiatu
bagina, 10 p-ko partikulekin adihidez, osa irabiaketa bortitza beharko
genukeen jalkiketarik egon ez zedin.
I.lonek zizaila handfa egolera eramango ginduke, zizalla handiaren ondorioz partikulek talka egingo luklete
elkar bortizki eta itsasitako partikulak lor genitxake.

sartzen da eta espaziora iristen denean astronautak piztu e g t e n d i t u

hero~ailuaketa plimerizazioa hasten da. Orain, ez da irabialtu hehar,
pnrtikulek esegiak jarraituko d u t e
eta denbora m z t i a n . Pnlimeroak
lurrera ekartxen direnean oso beiratsuak dira. Pnl iesitirenoa &o-tenperaturan heira bezalakoa da partikulak ex dira itsasiko harea uret betetako pitxar batean bezala. Hurrengo
hegalaldian partikula hauek erabiltzen ditugu hazi bezala. Rost bidaia
izan ditugu ornin arte eta azkenekoan
32 p-ko partikulak tortu ditugu,
gainera desbiderazio standarda oso
estua izan da Ca1,5.

E.- Rto aplikazioei buruz ...

-

ES-Aasser. Partikulen etabilpenari
huruz, Iehenengo erahilpena instrumcntwen kalibrazioa da. Pkuspuntu
honetatik EEBB-tako "?;a~ional Rureau a r StandardcQ'delakaak 10 p-ho
p a r t i k u l a k , zeintzuk lehenengoko
hegalaldi hatean lortu bait ziren,
onartu ditu eta l e h e n rnailako c;tandard bezala zertifikatu ditu. Ekainetik aurrera, instrumentuak kalibratzeko salg& jrirriko dira.

IIau izan da espazioan lostu den
lehenengo prnduktu komertziala, espazioan egin eta lurrean salduko dena
iilegia. ll;iu da dudarik gnbe, espazioaren komertzal izaziorako ~ l t z a rria.

El-Aasser. - Lurrean Ior d i t z a k e p n
hazi-partikula handienak rnonomeroz
puztuta edo an tuta errcliktorean ipintzen dira. Erreaktorca jaurtigailuan

Badaude beste esabilpen aska
partik ula hauena, beren uniformitatea eta Gamaina direla kausa,
Kantzet-ikerketaren eremura joanez,

leuzemiaren tratarnenduan batez ere,
zenbait lan egin dira, ez wre pastikulekin baina hai antzeko partikulekin. Rarnean iman bat z u t h
zenbait partikula prestatu ziren, 3
p-ko partikulak ziren. Funtzio-talde
espezifikoak jarri ziren partikulen
gainazalean. Partikulak tratatuak
izan ziren antigeno bat funtzio-hlde
hauei atxehitzeko. Proteinak atxekiak dituzten partikula hauek leuzernikaen hezurmuinarekin lcontaktuan jartzen dira, hau da hezurmuina
partikula hauek dituen trukatze-zuhbe batetik pasarazten da. Igarotakoan ze'tula levzemikoak proteina espezifikoari lotuko zaizkio. Banaketa lortuka da. Esperimentu han
munduan zehas hiruzpalau ospitaletan egin da. Halere jakina da, kantzerraren kontrako trabrnentu bat
efektiboa den jakiteko zenbait denheraz itxaron behar dela ea kantaerta
hirrasten den ikusteko. Kasu honetan
gaude orain.
Honelako aplikazioak egin nahi
badira giltza zera da, tamaina desberdineka partikulak egiten uniformitate handiarekin.

E.-

Orduan, espatioan egin h i l e keen ikerketari buruz etokitun disdir a t s m Ikuslen duzu, ezta?
El-Aasset. - N e r e iritziz bai. De focturn NASAk urrats asko eman ditu
norabide horretan. Qrain bertan

EEBB-tan saioa egiten ari da ikerketa-ekipoak sortzeko. Hauen hetburu nagusia espazioan grabi tate-ezez,
profitatu daitezkeen psozcsuak izango da. Gainera 1990-92-rako estazio
espaziala orhitan izango $a, jaurtigailua pertsonak eta materiala garraiatzeko kamioi moduan esabiliko
da soilik ... Eta bost urteren buruan
dago hau!
Etorkizuna badago hai, potentzial
handia dago. Halere, zenhait urte
itxaron egln heharka da ea posibilitatea errealitate bilakatzen den
ikusteko. Nik uste, hasiera batean
halio hanáiko d a boluemen txikiko
produktuak izango dira: kristal
metaliko bereziak, arnalgamak erdieroalentzako, latexak ...

E.- Mila esker irakmle jeum.

3

