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ismerd meg!
 

 

Nem a melamin nevű kémiai anyag,  
hanem az azt lelkiismeretlenül,  

anyagi érdekből felhasználók a gyilkosok 

 
A hírhedté vált melamin, C3H6N6 molekulaképletű heterociklikus, szerves anyag a 

triazinok osztályába tartozik. Fehér, kristályos anyag, vízben rosszul (3,1g/m3) oldódik. 
Olvadáspontja 350oC, forráspontja alatti hőmérsékleten szublimál. Magas hőmérsékle-
ten, levegőn elbomlik a nagyon mérgező HCN-ra és nitrogén-oxidokra. A molekulájá-
ban található három amino-csoportnak tulajdoníthatóan erős szerves bázis. Viszonylag 
könnyű előállítani az alábbi reakciósorral: 

 
 

 
 
 

A melaminnak nagyon magas a nitrogén tartalma: 66,66 tömeg%. Ez adta az ötletet 
a pénzéhes, erkölcsi normák nélküli üzletembereknek, hogy olyan anyagok hamisítására 
használják, amelyek minőségét a nitrogén-tartalmuk határozza meg. Ilyenek a fehérjetar-
talmú élelmiszerek, tápszerek. Ezek fehérjetartalmát az elemző mintának a roncsolása 
után kapott nitrogéntartalomból számítják ki. Amennyiben az elemzett minta kismeny-
nyiségű melamint tartalmaz, annak nitrogén tartalma nagymértékben megnő, s a termék 
fehérjében gazdagabb szernek minősíthető. Hasonló aljas szándék vezette a kilencvenes 
években az európai borpiacon üzérkedőket a boroknak etilén-glikollal való keverésére, 
amivel a tömegegységre számított alkoholos hidroxil-csoportok számát jelentősen nö-
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velték. A műveletlen kapzsik nem számoltak a felhasznált, viszonylag olcsó anyag mér-
gező jellegével. Akkor csak a borvedelők körében történt haláleset, mérgezés, de a 
melaminnal hamisított tápszerek, tejtermékek nagyon nagyszámú kínai gyermek életét 
oltották ki és veszélyeztetik. 

A melamin amino-csoportjai formaldehiddel reagálnak és polikondenzáció eredmé-
nyeként  az aminoplasztok családjába tartozó térhálós szerkezetű MF műanyagot képezik: 

 

 
 

Ennek a makromolekuláris anyagnak sok jó tulajdonsága ismert: 
− jó a hőállósága (300oC-ig) 
− hidrofil anyag (vízzel nedvesedik), ezért pl. a belőle készült eszközök vizes olda-

tú fertőtlenítő szerekkel jól sterilizálhatók 
− szerves oldószerekkel szemben ellenálló 
Nagy mennyiségben használják papírimpregnálásra, bútorlapok kötőanyagaként, ra-

gasztókban, hangszigetelő műanyaghabok alapanyagaként. 
A makromolekula szabad aminocsoportjai(-NH2) könnyen reagálnak más vegyüle-

tek funkciós csoportjaival, pl. karboxil- (-COOH), hidroxil- -(OH) és amidcso-
portokkal (-CONH-), aminek eredményeként a melaminos formalde-hidgyanta köny-
nyen megkötődik más műanyagok felületén. E tulajdonságai miatt különféle mű-
anyagok (pl. akrilátok, poliészterek, epoxigyanták) festésére használják. 

A triazinok számos származéka hatékony rovarölő-szer. A melamin N-ciklopropán 
származékát ciromazin néven széles körben használják:  

 

 
Ciromazin 

 
A ciromazin a rovarok bábosodását gátolja és a  növényekbe is beépül melamin for-

májában, s így a táplálékláncba is bekerül (takarmányokon keresztül tej és hústermékek-
be, zöldségek és gyümölcsök közvetlen fogyasztásával). Emberi szervezetben nagyobb 
mennyiségben vesekárosodást okoz. 

n
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A Kínában kirobbant botrány nagyon sok etikai és bűnügyi kérdést vet fel.  Kisült, 
hogy már 2007-ben az Amerikai Egyesült Államokban több mint 4000 kutya és macska 
pusztult el melamintartalmú tápszer fogyasztása miatt. 

A melamin és származékainak hatását több éve vizsgálják. A megállapításokat közöl-
ték is tudományos fórumokon, s mégis előfordulhatott, hogy a globális világgazdaság, 
kereskedelem eredményeként ma már az élelmiszerláncban minimális mennyiségben 
mindenhol megtalálhat a melaminó. Erről a mennyiségről a „szakértők” azt állítják, 
hogy nem veszélyes a lakosság számára. Az A.E.Á. Élelmiszer és Gyógyszer-ellenőrző 
hivatala mégis határozatban rögzítette a megengedett melamin mennyiséget: 
− tápszerekben: 0 
− más ételekben: 2,5ppm (1kg-ban 2,5mg) 
A 2008-as olimpiai játékok után kirobbant kínai botrány után a világ minden táján 

megindult az élelmiszerek alaposabb ellenőrzése, tudatosan keresve bennük a melamint. 
Tejtermékekben (tápszer, tej, joghurt, sajt), édességekben (csokoládék, cukorkák, kek-
szek, kávéízesítők), ízesített magvak, pl. sajtos-ízű mogyoróban a megengedettnél sokkal 
nagyobb mennyiségben (2-8-szoros) találtak melamint. Nap, mint nap újabb esetekről 
számol be a sajtó. A hatóanyag egyértelmű kimutatása nem túl egyszerű, amellett az 
élelmiszerekben található sokféle nitrogéntartalmú anyag mellett a mennyiségi meghatá-
rozása sem könnyen megoldható. Ezért a gazdaságilag lemaradt országok lakossága 
számíthat arra, hogy a fejlett világ melamintartalmú élelmiszereinek válik fogyasztójává.  

Nem szeretnék pánikkeltő lenni, de ajánlom a hazai, főleg „biogazdaságokból” (nem 
tönkre-műtrágyázott) kikerült, otthon elkészített élelmiszerek fogyasztását.   
 

M. E. 
 
 
 

A Naprendszer keletkezése 

II. rész 

A szoláris ködtől a bolygókig 
Mekkora lehetett a szoláris köd tömege? Erre nézve alsó becslést kaphatunk, ha fi-

gyelembe vesszük, hogy a bolygókban a nehéz elemek egymáshoz viszonyított aránya 
megegyezik a Nap fotoszférájában mérttel, míg az illó anyagok összetevőit (H, He, C, 
N, O) tekintve a planetáris testekben jelentős hiány tapasztalható – nyilván azért, mert 
az utóbbiak elszöktek. A nehéz elemeket a hiányzó könnyű elemekkel kiegészítve meg-
kaphatjuk, minimálisan mennyi anyagnak kellett lennie a szoláris köd egészében és 
egyes zónáiban. Ezen ún. minimális szoláris köd tömege mintegy 0,02 MA-nek adódik. 

A felső tömeghatár jóval bizonytalanabb, de különböző megfontolások alapján va-
lószínű, hogy a Nap proplidjának tömege jóval a központi csillagé alatt lehetett, tehát 
legfeljebb néhány tized naptömeg volt. Újabban sok modell a két szélsőség között kö-
zépútként 0,1 MA körüli értéket feltételez a szoláris köd tömegére. 

Kezdetben a szoláris köd igen forró lehetett, egyfelől a benne befelé spirálozó 
anyagban felszabadult és hővé alakult helyzeti energia, másfelől az ős-Nap nagy 
luminozitása és erős aktivitása következtében. A Naptól távolabb mindkét hatás jelen-
tősége kisebb, tehát a hőmérséklet a ködben kifelé csökkent, de néhány csillagászati 
egységen belül 1500–2000 fokos lehetett. Ennek következtében a Napot szülő felhő 
porszemcséi zömmel elpárologtak, csak kis hányaduk „úszhatta meg” szárazon. Az 


