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2015. március 20. Teljes napfogyatkozás az Északi Jegestenger–Spitzbergák–Északi-
sark területén a délelõtti órákban, tõlünk 2200 km-re (Feröer-szigetek). Idõtartama 2m47s.
Szélessége 462 km. Hazánkban ez 64%-os részleges fogyatkozásként látszik 9:47 körül.

2015. július 1. A Vénusz és a Jupiter szoros együttállása.
2015. szeptember 28. Teljes holdfogyatkozás 02:10-03:22 között, 72 percig teljes

(127,6%).
2015. október 22. A hajnali égen a Vénusz, a Jupiter és a Mars szép együttállása.
2016. január 9. Hajnalban a Vénusz 5 ívpercre a Szaturnusztól, 36 fokra a Naptól.
2016. május 9. A Merkúr átvonulása a Nap elõtt. A jelenség a korong déli részén 11:12-

18:42 között zajlik. A jelenség nagy része látható hazánkból, de 18:06-kor a Nap lenyugszik.
2016. augusztus 27. A Vénusz és a Jupiter nagyon szoros együttállása, egymástól 4 ív-

percre láthatóak, a Naptól 22 fokra.
2018. július 27. Teljes holdfogyatkozás 19:30-21:12 között, 102 percig teljes (160,9 %).
2018. július 31. Nagy Mars oppozíció és földközelség. Látszó átmérõje 24"3, távolsá-

ga 0,385 Cs.E.
2019. január 21. Teljes holdfogyatkozás 04:40-05:42 között, 62 percig teljes (119,6 %).
2019. november 11. A Merkúr átvonulása a Nap elõtt. A jelenség 12:36-18:06 között

zajlik. Hazánkból csak a belépés látszik, mert a Nap 15:20-kor lenyugszik.
2020. június 21. 99,4 %-os gyûrûs napfogyatkozás Etiópia, Szaúd-Arábia, Pakisztán,

India, Kína területén a reggeli órákban, tõlünk 3900 km-re. Idõtartama 0m38s. Széles-
sége 21 km. Hazánk éppen a láthatóság északi határán lesz. 05:45 körül az ország déli
felében részleges fogyatkozás figyelhetõ meg 5% mértékben.

2020. december 21. Este a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, egymástól 6 ívpercre,
30 fokra a Naptól.

Összeállította: Keszthelyi Sándor

Mikor és hogyan alakult ki az élet a Földön
a természettudósok szerint

A világegyetem kialakulása, benne a Föld, s rajta az élet megjelenése mindig foglal-
koztatta a gondolkodó embereket. Amilyen mértékben fejlõdött az emberi megismerés,
olyannyira bizonyult szükségesnek a kérdések tisztázása, a különbözõ tudományágak
eredményeinek az összehangolása. A csillagászattan, geológia, kémia, fizika, biológia
fejlõdése közösen sok mindent tisztázott, de még ma sem egyértelmûek a magyarázatok a
világegyetem anyagi kiépülésére, s benne a biológiai rendszerek fejlõdésének magyarázatá-
ra.

A több mint 4,7 milliárd éves Naprendszer részeinek anyagi felépítése sok hasonlósá-
got mutat. Az ismert kémiai elemek stabil atomjainak nagy része elõfordul (különbözõ
arányban) a szilárd kéreganyagok felépítésében. A Föld születése után a szilárd kéreg és
õslégkör kialakulása is hosszú idõt (kb. 1 milliárd évet) vett igénybe, mialatt az elsõ szer-
vetlen vegyületek és egyszerû szerves molekulák is kialakultak. Feltételezték, hogy a redu-
káló õslégkör molekuláiból (NH3, CH4,  H2O, CO2,  H2,  N2) különbözõ energiaformák
felhasználásával (UV fény, β- és γ-sugárzás, elektromos kisülések) létrejöhettek az
egyszerû szerves molekulák. Megindulhatott a „kémiai evolúció“ amikor a már képzõdött
szervetlen polifoszfátok közvetítésével elégséges energia állt rendelkezésre a bonyolultabb
szerves molekulák kialakulásához. E feltételezéseket támasztják alá a következõ tények is:
a kondrites Murchison-meteoritokban ugyanazokat az aminosavakat találták meg, mint
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amelyeket laboratóriumi viszonyok között villamos kisülések segítségével szintétizáltak. A
csillagközi térben és a különbözõ égitestek köpenyében kimutatható szerves molekulák:
formaldehid, acetaldehid, cianoacetilén. Ahhoz, hogy a földi élet ezekbõl elindulhasson,
feltételezni kell, hogy ezeknek a molekulaféleségeknek nagy koncentrációban kellett feldú-
sulniuk, ami a napködben uralkodó körülmények (erõs ultraibolya sugárzás, magas
hõmérséklet) között nem képzelhetõ el, mert elbomlottak volna. Az újabb, még nem
egyértelmûen bizonyított elméletek szerint az élet különleges keletkezési helyei lehettek a
mélytengeri vulkanikus kürtök, ahol kénfelhasználó baktériumok képzõdhettek, vagy a
piritásványok felülete, ahol a kénhidrogén képzõdés energiája fedezhette a szén-dioxidból
és vízbõl a szerves molekulák képzõdéséhez szükséges energiát, vagy az agyagásványok is
szerepet játszhattak a szerves molekulák képzõdési felületi pontjaiként.

Az õslénykutatások több mint 3,7 milliárd évre teszik a biokémiai változások, illetve
az élet megjelenését. A grönlandi Isua kõzetkomplexum szalagos vasércei következtetni
engednek oxigéntermelõ szervezetek tevékenységére. 3,5 milliárd éves kõzetmintában
olyan szénizotóp összetételt találtak, mely szerves eredetre utal. Ugyanilyen idõs auszt-
ráliai kõzetekben fonal alakú, szerves sejtfalú mikrofossziliákat találtak, melyek szerke-
zete hasonlít a fonalas mikrobáékhoz, bizonyos sejtrendezõdésük a ma élõ cianobaktéri-
umok (kék algák) felépítésének felel meg. A 3,7–2,0 milliárd év közti idõszakban, annak
ellenére, hogy a cianobaktériumok oxigéntermelõk, sok lelet arra utal, hogy a földi lég-
kör nagy részét szén-dioxid alkotta. Feltételezhetõ, hogy az oxigént az aerob mikrobák
és a vulkanikus gõzökkel való reakciók használták el, illetve jelentõs hányada a tengervíz
vastartalmával reagált, s eredményezte a szalagos vasércek képzõdését. Kb. 2 milliárd
évvel ezelõtt mind több vörös üledék rakódott le. A vörös vasérc szemcsék képzõdése
oxigén dús légkörre utal.

A valódi sejtmagos szervezetek (eukarióták) fotoszintézise szén-dioxidból és vízbõl
mind több oxigént termelt fényenergia hatására. Az 1,9 milliárd éves kanadai kõzetekben
ostorosok családjába tartozó eukariotákat mutattak ki, míg egy 1,3 milliárd éves kaliforniai
kõzetben zöldalgákat. Feltételezhetõ, hogy az elsõ fémiont tartalmazó fehérjék vasvegyü-
letek voltak, melyekben Fe–S kötés található (az óceánok vas-szulfidja reagált a ciszteinil –
SH oldalláncával). Mivel az õsóceán vas- és mangánionban gazdag volt, ezért
képzõdhettek a hemfehérjék (a kékeszöld és zöld moszatokban mangánt is találtak).

Ahhoz, hogy a fémek szerepét az élet kialakulásában, s a biológiai evolúcióban meg-
érthessük, tekintsük át a fémionok egyes tulajdonságait.

Ismert tény, hogy a fémek ionjai vizes közegben vízmolekulákkal körülvéve, hidratált
állapotban vannak. Bebizonyosodott, hogy ilyen módon a fémionok koordinatív kovalens
kötést létesítenek a vízmolekulákkal. Az s-mezõ elemeinek kistöltésû, nagy átmérõjû ionjai
lazakötésû hidrátokat, míg a d-mezõ elemeinek ionjai erõsen kötött vízmolekulákkal stabil
hidrátokat képeznek. A Lewis sav-bázis elmélet szerint a fémionok savként, a vízmoleku-
lák bázisként viselkednek (elektron donorok). Az ion vizes oldatában koordinatív kötéssel
megkötött vízmolekulái kicserélõdhetnek részben, vagy teljes mértékben olyan ionokkal,
vagy molekulákkal, amelyek erõsebb elektrodonorként viselkednek mint a víz.

A fémeknek ionokkal, vagy molekulákkal koordinatív kötéssel képzõdött vegyületeit
koordinatív vegyületeknek, (régebben komplex vegyületeknek) nevezzük.

Amennyiben a koordinálódó molekula, vagy ion (közös néven ligandum) kötõdõ
atomja csak egy kötésben részt nem vevõ elektron párral kapcsolódik a fémionhoz, azzal
csak egy kovalens kötést alakít ki, egyfogú ligandumnak nevezzük. A komplex vegyületek-
ben a fémion elektronszerkezete és a ligandum elektronszerkezete is módosul a kölcsön-
hatásuk eredményeként, ami meghatározza a kialakuló vegyület térszerkezetét. A fémio-
nok koordinációs helyei szerint a leggyakoribb térszerkezetek a következõk:
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Amennyiben a ligandumban egymástól távo-
labb két elektrondonor atom található (kétfogú
ligandum), akkor az az ion koordinációs szférájá-
ban két helyet is elfoglalhat.

Pl. az etilén-diamin a réziont gyûrûszerûen
körbefogja, a négy koordinációs helyet két etilén-
diamin molekula foglalja el.
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A folyamatot kelatképzõdésnek nevezik (görögül kela – rákolló) azon analógia alap-
ján, hogy a fémiont a ligandum, mint a rák ollója a zsákmányát, körülzárja.

A kelát vegyületek esetén gyakori a
nemszimmetrikus szerkezet, ami ezeknek
a vegyületeknek az optikai aktivitását
eredményezi. Pl. a [Co (etiléndiamin)3]3+

esetében két, egymással tükörkép izomér
formában is megvalósulhat a térbeli szer-
kezet (enantiomerek).

Az õs növényi és állati sejtekben feltételezhetõ a fémionok jelenléte, amelyek az oz-
mózisnyomás, a katalitikus hatások nélkülözhetetlenek voltak az életfunkciók biztosításá-
ban. A számos fémion és szerves molekula között csak bizonyos szerkezetû komplex
vegyület képzõdik. Hasonlóan, a földkéreg kémiai evolúciója során is a számos fémes és
nemfémes elem kombinációja úgy valósul meg, hogy azt a G. N. Lewis által 1923-ban
kidolgozott elmélettel nem tudjuk magyarázni. Pl. azt, hogy a higany miért csak szulfid
formában fordul elõ és a természetben nem ismert az oxidja, hidroxidja, míg a magnéziu-
mot és kalciumot a lítoszféra karbonát formában tartalmazza nagy mennyiségben, a szul-
fidjaik nem fordulnak elõ. Ilyen és hasonló talányok megfejtését segítette elõ R. G.
Pearson (1963) a Lewis sav-bázis elmélet továbbfejlesztésével. A savakat és bázisokat
kemény és lágy kategóriába osztotta, tekintetbe véve az elektronegativitást, polarizálható-
ságot és részecske méretet. Általánosan az A:B molekula akkor stabil a Pearson-elmélet
szerint, ha keménysav keménybázissal, illetve lágysav lágybázissal kötõdik.
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A legismertebb részecskék (egyszerû és összetett inonok, molekulák) sav-bázis ter-
mészete a Pearson-elmélet szerint az alábbi táblázatokban látható.

    
A biológiai jelentõségû fémkomplexek általában kelátok, a ligandumok két, vagy

többfogúak. Aminosavak, fehérje egységek, nukleinsavak, stb. oxigén, nitrogén, kén
atomjaikkal kötõdhetnek a fémionhoz. Mivel ezek a kötõhelyek különbözõ erõsségû
elektrondonorok, s a ligandummolekula bonyolult szerkezete nem engedi a szabályos
geometriai alakzatok kialakulását mint az elõzõ, egyszerûbb vegyületek esetén, csak
sajátos feltételek között tudnak kialakulni.

A biológiai rendszerekben kialakuló komplexekre alkalmazott Pearson-féle elmélet:

Fémion Ligandum
kapcsolódó atom

Komplex
stabilitása

Biológiai
funkció

Na+, K+ Oxigén (O) kicsi Töltésszállítás, ingerület átvitel
Ca2+, Mg2+ O közepes Ingerület-, foszfát átvitel, hidrolízis
Mn2+, Zn2+ N, S nagy Savkatalízis
Fe2+, 3+, Cu+, 2+- N, S nagy Redoxi-katalízis
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tudománytörténet

Kémiatörténeti évfordulók

2002. január – március

350 éve, 1652. január 8-án született Jáva szigetén Wilhelm HOMBERG holland ve-
gyész, orvos, aki Párizsban és Rómában dolgozott. Azonosította a cinket a szfaleritbõl,
felfedezte a borsavat, elõször figyelte meg, hogy a rézvegyületek zöldre festik a lángot.
Kimutatta, hogy a sók a savak és bázisok kölcsönhatásakor képzõdnek. Tanulmányozta
a foszforféleségeket. Elõször határozta meg a levegõ sûrûs égét. 1715-ben halt meg.

330 éve, 1672. február 13-án született Párizsban Étienne F. GEOFFROY. Elsõként
vezette be a kémiai affinitás fogalmát és affinitási táblázatokat szerkesztett. Szervetlen,
analitikai és szerves kémiai kutatásokat folytatott. Tanulmányozta a bizmutot, réz-cink
ötvözeteket, a timsó tulajdonságait, a borsavat. Megállapította a nátrium-szulfát össze-
tételét. A gyógyászatban alkalmazta a kémiai ismereteket. 1731-ben halt meg.


