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10. Dolgozat: A szilárd anyagok kristályos szerkezete. (6 pont) 

A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
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K. 437. A hidrogént és az oxigént ha 1:1 tömegarányban összekeverjük, és a gázke-
veréket begyújtjuk, akkor a reakció végén melyik anyag hány tömegszázaléka marad 
átalakulatlanul?  

K. 438. Hány mol ion és hány mol molekula van 100cm3 1,11g/cm3 sűrűségű, 8
tömegszázalékos kalcium-klorid-oldatban? Hogyan változik a kémiai részecskék száma, 
ha az oldatot kétszeres tömegűre hígítjuk? 

(Hevesy György Kémiaverseny megyei döntő VII. oszt. 2004.) 
 

K. 439. Ammóniából és salétromsavból pétisót állítanak elő, melynek 40 tömegszá-
zaléka mészkő. Hány mol ammóniára és hány kg mészkőre van szükség, ha 500kg 69 
tömegszázalékos salétromsav áll rendelkezésre a műtrágya előállításához? 

K. 440. 100g 10 tömegszázalékos nátrium-karbonát oldatban még 9,6g szilárd, víz-
mentes nátrium-karbonátot kell feloldani ahhoz, hogy 20oC-on telített oldatot kapjunk. 
Számítsd ki:  

a.) 100g vízben hány gramm nátrium-karbonát oldható 
b.) a 20 oC hőmérsékleten telített oldat tömegszázalékos összetételét 
c.) ha a képződött oldathoz 35g sósavat adagolunk azért, hogy az oldott anyagok 

maradéktalanul reagáljanak egymással, miközben az összes gáz eltávolodik az 
oldatból, hány tömegszázalékos volt a felhasznált sósav és hány tömegszázalé-
kos sóoldatot kaptunk?  

(Hevesy Gy. Kémiaverseny, VIII. osztály, 2004.) 
 

K. 441. Egy m tömegű vaslemezkét réz-szulfát oldatba helyeztek. Bizonyos idő
múlva kivették az oldatból, lemosták vízzel, megmérték és 0,5g tömegváltozást észlel-
tek. Számítsuk ki hány gramm réz rakódott le a lemezkére és hány rézatom van ebben a 
mennyiségben! 

K. 442. Egy ismeretlen gáz moláris tömegének meghatározására a következő kísérle-
tet végezték: Egy légtelenített üvegballont lemértek, tömege 125,4550g, majd az isme-
retlen gázból 25 oC hőmérsékleten annyit engedtek bele, míg a nyomása 745Hgmm lett. 
Ismét lemérték a ballont, tömege 128,1185g. Ha az üres ballont 25oC hőmérsékletű
vízzel töltötték, amelynek a sűrűsége 0,998g/mL, a tömege 1058,8000g volt. Számítsd ki 
az ismeretlen gáz moláris tömegét! 

K. 443. Az A anyag, amely 4,86% H-t, 81,55% C-t, 13,59% N-t (tömegszázalékok) 
tartalmaz, hidrolizálva a B monokarbonsavat eredményezi, amiből 0,224g  20mL 0,1N 
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töménységű NaOH-oldattal semlegesíthető. A B anyag iparban a toluol levegővel  
magas hőmérsékleten való oxidációja során is előállítható. 

a.) Írja fel az A és B anyagok szerkezeti képletét és megnevezését! 
b.) Írja fel a B anyag toluolból való előállításának reakcióegyenletét! 
c.) Írja fel a C szerves anyag képződésének reakcióegyenletét, amely 1mol B-ből

kénsav jelenlétében 1 mol salétromsavval keletkezik. 
d.) Hasonlítsa össze a B és C anyagok Ka savállandóit és magyarázza a köztük le-

vő különbséget az elektroneffektusok alapján! 
e.) Számítsa ki a B anyag etanollal való észterezési reakciójának a hozamát, ha 

36,6g B-ből 0,198mol észtert nyertek! 
A 441-443. feladatok a  tanári állások elfoglalására kiírt  

versenyvizsga (2004) feladatai. 
 

Fizika 
F. 307. 
Rakjunk egymásra több átlátszó síkpárhuzamos lemezt (pl. különböző plexi-, vagy 

üveglapot)! Ismert a lemezek d1, d2, … ,dk vastagsága valamint n1, n2, … ,nk törésmutatója. 
a)  Az egyszínű fénysugár haladjon át merőlegesen az egyenlő vastagságú, de különböző

törésmutatójú lemezekből összeállított kötegen. 
− Bizonyítsuk be, hogy a köteget – a fényáthaladás szempontjából – helyettesítő, ve-

le azonos vastagságú egyetlen lemez átlagos törésmutatója éppen az illető leme-
zek törésmutatóinak számtani középértéke: 

.
k

k
átlag

nnnn +++= L21

b)  Az átlátszó lemezek kötegét helyezzük az asztalon levő újságpapírra és nézzük az 
írást felülről! Azt tapasztaljuk, hogy ez az asztallap síkjánál fennebb látszik (hasonlóan 
mint: a folyómeder alja sem látszik olyan mélynek mint a víz tényleges mélysége). 

− Határozzuk meg, hol keletkezik a lemezköteg alatti tárgy képe, azaz a legfelső
üveglapszinttől számítva mekkora mélységben? 

− Bizonyítsuk be, hogy az egyenlő vastagságú de különböző törésmutatójú lemezek 
esetén a lemezköteg – képalkotás szerinti – átlagos törésmutatója éppen az illető
lemezek törésmutatóinak harmonikus középértéke: 
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Bíró Tibor 
F. 308. 
Egy R=20 cm sugarú korongot állandó szögsebességgel forgatunk a függőleges sík-

ban. A korong P pontjába egy gyurmadarabot ragasztunk, amely adott szögsebességnél 
lerepül a korongról. Milyen szögsebességgel kell forgatni a korongot, hogy az ábrán 
látható helyzetben leválva és függőlegesen felfelé mozogva, a leválási ponttól számítva 
R magasságra emelkedjen. A gyurmadarab sebessége megegyezik a P pont kerületi 
sebességével. 
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Milyen szögsebességgel kell a korongot forgatni, hogy a lerepülő gyurmadarab és a 
korong P pontja egyszerre érje el pályájának legmagasabb pontját? (g= 10 m/s2). 

 

P

v

F. 309. 
Egy V= 3 l térfogatú vízszintes helyzetű zárt henger belsejében egy súrlódásmente-

sen mozgó hőszigetelő anyagból készült dugattyú, a hengert két részre osztja ( V1 és V2
térfogatrészekre). A V1 térfogatú részben n1=2 mol, t1=27 oC-os gáz található, míg a 
másik részben n2=3 mol, t2=127 oC-os gáz van. Határozzuk meg a V1 térfogat értékét, 
ha a dugattyú a mechanikai egyensúly állapotában van. Milyen hőmérsékleten lesz a 
dugattyú a henger közepén (V1=V2).  
 

n2
V2

n1
V1

F. 310. 
Az ábrán látható két áramkörben végzett mérések alapján meghatározható az áram-

forrás elektromotoros feszültsége és belső ellenállása, (mindkét áramkört ugyanazzal az 
áramforrással tápláljuk). Az a) áramkörben mért áramerősség Ia=1 A, a másik áramkör-
ben Ib = 0,3 A. Az ellenállások értékei R1= 6 ohm, R2 = 12 ohm. Az adatok birtokában 
határozzuk meg az áramforrás elektromotoros feszültségét és belső ellenállását. Az 
ampermérő belső ellenállása az áramkör ellenállásához viszonyítva elhanyagolható. 

E, r R1 R2

A

E, r

R1

R2

A

Informatika 
2004. május 15-én a kézdivásárhelyi Nagy Mózes gimnáziumban megtartották a Datas-NMG 

megyeközi informatika versenyt. A versenyt két kategóriában szervezték meg: 9-10. osztályosoknak, 
illetve 11-12. osztályosoknak. 

A versenyzők egyetlen feladatot kellett megoldjanak két óra alatt. Mindkét kategóriára három 
feladat volt javasolva, ezekből sorsoltak ki egyet-egyet. 

A következő FIRKA számokban Szabó Zoltán, a szászrégeni Petru Maior iskolaközpont in-
formatika tanára által megfogalmazott versenyfeladatokat és megoldási javaslatait közöljük. 
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IX–X. osztály 

1. Kockák 
Egy gyerekjátékokat gyártó cég rendelést kapott tarka kockák gyártására. A kockákat 

műanyagból öntik, majd hat darab megfelelő méretű színes papírt ragasztanak az olda-
lakra. 

Az öntapadó színes papírnégyzetek futószalagon jönnek, amit egy robotgép felra-
gaszt a kocka hat oldalára. A hat darab papír színe véletlenszerű.

A ti feladatotok az, hogy a hat darab papírnégyzet színének ismeretében megmond-
játok, hányféleképpen lehet kiszínezni a kockát úgy, hogy a kocka megforgatásával ne 
lehessen egyik színezési módból a másikba jutni. 

Például, ha a futószalagról érkező papírnégyzetek színe rendre: (átlátszó, pöttyös, át-
látszó, átlátszó, szürke, átlátszó), akkor csak két megoldás létezik: 

 

1. megoldás 2. megoldás 3. megoldás 
 

Vegyétek észre, hogy ha a 3. kockát a függőleges tengely mentén 90 fokkal balra 
forgatjuk, az 1. megoldáshoz jutunk. 

 

Bemenő adatok: 
A CUBE.IN szövegállomány 6 sort tartalmaz, minden sorban egy szín megnevezé-

se. 
Kimenő adatok: 
A CUBE.OUT állományba be kell írni egyetlen számot, az adott színeknek megfe-

lelő rendezések számát. 
 
Például: 
 

CUBE.IN 
 
atlatszo 
csikos 
atlatszo  
atlatszo  
szurke 
atlatszo  
 

CUBE.OUT 
 
2

Maximális futási idő/tesztállomány: 1 másodperc. 
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2. A kicsorbult fűnyírógép 
Egy sportpálya gyepszőnyegének karbantartását egy fűnyírógép segítségével oldják 

meg. A sportpálya gondnoka szereti a szép munkát, és ugyanakkor nem akar üres jára-
tokat sem a géppel. Tudva azt, hogy a pályára két kapun lehet be- illetve kijutni, amelyek 
a mátrix alakú pálya két ellentétes sarkában találhatók, elhatározta, hogy a füvet ferdén 
kígyózva fogja nyírni, ezáltal egyik kapun bemegy a pályára, a másikon pedig kijut.  

A pálya méretei m×n lépés. A gondnok minden időegységben egy 1×1-es méretű
gyep-téglalapot nyír le akkor is, amikor átlósan halad.  

 
Például egy 5×8-as pályát a következőképpen jár be: 

 

4

1 2
3 5

6 7
8

9

10
11

12

13

14
15 16
17

18

19
20 21

22

23

24
25
27

26
34

28 33 35

39
4038

363229
373130

Sajnos a múlt héten a pályára került egy „elkallódott” kő, és kicsorbította a 
fűnyírógép vágófelületét. 

Ismerve a kő koordinátáit (sor, oszlop), mondjátok meg hányadik időegységben tör-
tént a baleset. 

Például, ha az ábrán a kő az l = 2-ik sor és c = 4-ik oszlop négyzetében fekszik, ak-
kor a fűnyírógép a 14-ik időegységben romlik el. 

 

Bemenő adatok: 
A MATRIX.IN szövegállomány 10 sort tartalmaz, minden sorában négy szám van: 

m, n, l, c szóközzel elválasztva: 
m, n – a pálya méretei (a mátrix sorainak illetve oszlopainak száma). (1 ≤ m, n ≤

40 000) 
l, c – a kő pozíciójának koordinátái. (1 ≤ l ≤ m, 1≤ c ≤ n)

Kimenő adatok: 
A MATRIX.OUT állományba be kell írni 10 számot egymás alá, a bemenő ada-

toknak megfelelő időket, amikor a fűnyírógép megcsorbul. 
 

Például: 
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MATRIX.IN 
 
5 8 1 1
5 8 3 5
5 8 4 4
5 8 5 8
5 8 2 2
5 8 3 1
5 8 3 5
5 8 5 5
5 8 5 7
5 8 4 8

MATRIX.OUT 
 
1
23 
22 
40 
5
4
23 
31 
38 
39 

Maximális futási idő/tesztállomány: 1 másodperc. 
Megjegyzés: Egy tesztállomány 10 bemenő adatot tartalmaz, és összesen 10 teszt-

állományra ellenőrzi a programot. 
 

3. Baráti-kör számok 
Állítólag Pithagorásztól megkérdezték, hogy milyen kell legyen két barát. A nagy 

matematikus válasza ez volt: olyan, mint a 220 és 284-es számok. Ugyanis a 220 nála 
kisebb osztóinak összege 284 (1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284), és a 284 
nála kisebb osztóinak összege 220 (1+2+4+71+142=220). Mindkét szám, mint jó 
barátokhoz illik, be van avatva a másik bizalmas dolgaiba. 

 
Barátságos számpárnak nevezünk két természetes számot, amelyre igaz, hogy az 

első szám nála kisebb osztóinak összege egyenlő a második számmal, és fordítva. 
Tökéletes szám az a természetes szám, amelyik saját magával „barátkozik”. Például 

a 6 tökéletes szám, mert 6=1+2+3. 
A baráti-kör számok a fenti két értelmezésnek a meghosszabbításai. Azt mondjuk, 

hogy egy m1 természetes szám benne van egy k tagú baráti körben, ha  
− m1 nála kisebb osztóinak összege m2,
− m2 nála kisebb osztóinak összege m3 ,
− ... ,  
− mk-1 nála kisebb osztóinak összege mk ,
− mk nála kisebb osztóinak összege m1.

Természetesen a tökéletes számok is, meg a barátságos számok is baráti-kör szá-
mok, de létezik 2-nél többtagú baráti kör is. 

Követelmény: A ti feladatotok, hogy találjatok minél több baráti-kör számot, ahol a 
baráti kör minden tagja kisebb, mint 1 500 000. 

 
Kimenő adatok: A számokat növekvő sorrendben kell egymás alá írni a ME-

GYE2_NEV5.TXT szövegállományba, ahol  
− MEGYE2 – annak a megyének a két betűs rövidítése, ahonnan a versenyző jött. 
− NEV5 – a családnév első három betűje + a keresztnév első két betűje.  
Például Szabó Ervin régeni (Maros megye-MS) versenyző állománya 

MS_SZAER.TXT 
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A pontozás a következőképpen fog történni:  
− A számok beolvasása állomány végéig vagy a növekvő sorrendet megbontó első

számig tart; 
− Minden jól megtalált szám 2 pontot ér; 
− Minden hibás szám, vagy helyes szám ismételt megjelenése –1 pontot ér. 

 
Következésképpen vigyázzatok, mert helytelen állomány esetén negatív pontszám is 

kijöhet végeredménynek.  
 
Példa: 
Az MS_SZAER.TXT tartalma és pontozása a következő:

6 2 pont 
8 -1 pont 
220 2 pont Összesen: 4 pont 
220 -1 pont 
284 2 pont 
250 megállás 
3000 
5000 

 
Megoldott feladatok 

K. 430. 
Az elektrolízis során történő kémiai változás: 
 2e-

CuSO4 + H2O → Cu + O2 + H2SO4

MCu = 63,5             MCuSO4 = 159,5         Q = I⋅t = 5⋅18⋅60C 
 
2.96500C … 63,5gCu … 32gO2 … 98gH2SO4 … 159,5gCuSO4
5.18.60C … mCu  ……… mO2 …… mH2SO4 …..      mCuSO4 
ahonnan mCu = 1,72g        mO2 = 0,9g      mH2SO4 = 2,74      mCuSO4 = 4,45g 
Az elektrolízis megszakításakor melektrolit = 100 - (mCu + mO2) = 97,38g , mCuSO4=

(10 - 4,45)g  
 
97,38g old. …. 5,55g CuSO4 97,38g old. … 2,74g H2SO4
100g ………..  x = 5,7g                 100g …………x = 2,81g 
Tehát  az elektrolit víz mellett 5,7% oldott CuSO4-ot és 2,8% kénsavat tartalmaz, a 

10g CuSO4-ból 4,45g bomlott el, ez 44,5%-os bomlást jelent. 
 

K. 435. 
Legyen a szénhidrogén CxHy
0,5L CxHy tömege   0,61225g 
24,5L  ……….M = 30g   M = 12x + y = 30 
30g CxHy …… 12x 
100g …………80gC    x = 2         y = 6    tehát a szénhidrogén az etán, C2H6
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K. 436. 
1. A hevítés során lejátszódó kémiai változás egyenlete: CaCO3↔ CaO + CO2

υ = m/M                 υCaCO3  =  υCO2 = 500g/100gmol-1 = 5mol 
 υlevegő = 4·νCaCO3 = 20mol, amely 20%-a oxigén, vagyis 4mol, ez a heví-

tés után a gázkeverék 16,67tf.%-a, akkor a gázkeverék anyagmennyisége 4/0,1667 = 24 
mol, mivel tf% számértéke = anyagmennyiség% számértéke az Avogadro törvénye értel-
mében. A kémiai változás során a levegő mennyisége nem változott, így a keletkezett CO2
mennyisége 4 mol, ami 4mol CaCO3 bomlásából képződött, ez az eredeti mennyiség 
80%-a. 

 

2. A sósavval reagált vegyület képlete: KxCryOz , az állandó tömegviszonyok törvé-
nye alapján: x·39,1/y·52 = 26,58/35,35     x·39,1/z.·16 = 26,58/38.07, x,y,z csak egész 
számok lehetnek, így a számítások elvégzésekor x=2, y=2, z=7 

K2Cr2O7 + 14HCl  = 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2
ν K2Cr2O7 = 58,84g/ 294,2gmol-1 = 0,2mol     νCl2 = 3·νK2Cr2O3 = 0,6mol 
VCl2 = 0,6mol·24,5dm3/mol  = 14,7dm3

3. Keverék: Zn, Al, Me. Mivel a HCl-dal való reakcióban nagyobb térfogatú hidro-
gén képződött, mint a NaOH-dal, a Me(II) fém nem reagál bázikus oldattal. A kémiai 
változások egyenlete:  

Zn + 2NaOH + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] + H2 (1.) 
2Al + 2NaOH + 6H2O + 2Na [Al(OH)4] + 3H2 (2.) 
Me + 2HCl  = MeCl2 + H2 (3.) 
1mol standard állapotú gáz térfogata: 24,5dm3, akkor az 1. és 2. reakciókban képző-

dött H2 mennyisége 1,470L/24,5 Lmol-1 = 0,06mol. A keverék Zn és Al tartalma 100-
23,75 = 76,25%  

m1 + m2 = 2,349·0,7625                 
m1/65,38 + 3/2·m2/26,97 =0,06 
Ebből a két összefüggésből m1 = 0,98g      m2 = 0,811g     ν1 = 1,5·10-2mol Zn  
ν2 = 3·10-2mol Al 
1,715-1,470 = 0,245dm3 H2 képződött a 3. reakcióban, a reakcióegyenlet alapján νMe=νH2 
νMe = 0,245 L/24,45 Lmol-1= 1,00·10-2mol        MMe= 0,558g/10-2 mol = 55,8g/mol 

tehát Me≡ Fe 

 
Fizika 

Firka 4/2002-2003 
 
F. 276. 
A csónak pályájának meghatározásához válasszunk egy olyan derékszögű koordiná-

tarendszert, melynek Ox tengelye a víz folyásának irányába mutat. Mivel a folyóvíz 
sebessége lineárisan növekszik a parttól mért távolsággal, írhatjuk: 

kyx =v , ahol 
xv a víz sebessége y távolságra a parttól. A k arányossági tényező ér-

tékét a 
2

v Lk= összefüggés adja meg. Ezt felhasználva kapjuk: y
Lx
v2v =

A csónak y irányba u egyenletes sebességgel halad, így tuy ⋅= , ezért t
L

uvx
v2=
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A csónakot a folyóvíz x irányba xv sebességgel sodorja, így ez a parthoz viszonyít-

va 
L

ua x
v2= gyorsulással fog mozogni. Ebbe az irányba megtett távolság ezért 2v t

L
ux = .

Kifejezve a t időt az tuy ⋅= egyenletből, az 2v y
uL

x = parabola egyenletet kapjuk. 

 
F. 277. 
dx  út megtétele alatt a súrlódási erők munkája dxmgdL αµ cos−= , amely egyenlő a

dm  tömegű jégmennyiség megolvasztásához szükséges dmdQ λ= hővel. Így 

dxmgdm αµλ cos−= , amelyet dxg
m
dm

λ
αµ cos

−= formába írhatunk át. 

Az egyenlet két oldalát integrálva 

∫∫ −=
x

m

m

dxg
m
dm

0

2 cos
0

0
λ

αµ

A keresett hosszra az 
αµ

λ
cos

2ln
g

x = kifejezést kapjuk. 

 

F. 278. 
A testre ható G súly és az EqFe = elektro-

mos erő R eredője homogén erőteret hoz létre. 
Ebben az erőtérben az ábra szerinti koordináta 
rendszer Ox tengelye ugyanolyan szerepet tölt be, 
mint a vízszintes irány a ferde hajítás esetén, ho-
mogén gravitációs térben. Ha α -val jelöljük az R
eredő és eF elektromos erők közötti szöget, az R
erőtérbeni ferde hajítás szöge szintén α , és így a 
sebességek 

αcosvv 0=x
és αsinvv 0=y

Az x irányú sebesség nagysága nem változik, míg yv fokozatosan csökken a nulla 

értékig, hogy azután irányt változtatva újból növekedjék. Ezért a 22v yx vv += sebesség 

legkisebb értéke 
2222

0
0min

v
cosvvv

Eqgm

qE
x

+
=== α .

F. 279. 
Mivel a fényerősség arányos az elektromos térerősség amplitúdójának négyzetével 

( 2
0~ EI ), maximális fényintenzitás ott észlelhető, ahol a két hullám fázisban találkozik, 

így 0201max0 EEE += , míg minimális, ha a hullámok fázisa ellentétes, és ekkor 

0201min0 EEE −= . Ezt felhasználva V-re, a 
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2

02

01

02

01

2
02

2
01

0201

1

2
2









+

=
+

=

E
E
E
E

EE
EEV

kifejezést kapjuk. Az 
02

01

E
E arányt megkapjuk, ha figyelembe vesszük, hogy párhuzamos 

nyalábok esetén a Φ fényáram arányos a fényintenzitással ( 2
0~~ EIΦ ). Az ábra alap-

ján 
01 Φ=Φ η , 0)1( Φ−=Φ′ η , 0)1( Φ−=Φ′′ ηη és 0

2
2 )1( Φ−=Φ ηη .

Ezt felhasználva 

2

2

02

01

2

1

)1(
1
η−

=







=

Φ
Φ

E
E , ahonnan 

η−
=

1
1

02

01

E
E és így 

9992.0

)1(
11

1
2

2

=

−
+

−=

µ

ηV
.

Érdemes észrevenni, hogy bár a visszavert fénynyalábok intenzitása kicsi, az interfe-
renciakép kontrasztossága jó, ezért jól látható. 

 

F. 280. 
 
Moseley törvénye értelmében a K sorozat legnagyobb hullámhosszúságú sugárzásá-

nak hullámszámát a  

)
2
1

1
1()1(~

22
2 −−= ZRKν

összefüggés határozza meg, ahonnan a Kν frekvenciára a 
4

)1(3 2−= ZRC
Kν értéket 

kapjuk. 
Hasonlóan az L sorozat esetében 

)
3
1

2
1()7(~

22
2 −−= ZRLν és 

36
)7(5 2−= ZRC

Lν .
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Ismerve a LK ννν −=∆ különbséget, a 




 −+−=∆ 22 )7(

9
5)1(3

4
ZZRCν egyenlet-

ből Z=23 érték adódik. A keresett fém tehát a vanádium. 
 

hír ado

Újabb kémiai elemek atomjait sikerült előállítani 
A periódusos rendszer utolsó két elemét még a múlt században állították elő (1996-

ban a 112 rendszámút Darmstadtban, a 114 rendszámút Dubnában). A nagyteljesítmé-
nyű részecskegyorsítókban dolgozó fizikusok egyik célja az újabb szupernehéz elemek 
előállítása. 2004 elején a Physical Review folyóiratban számoltak be egy újabb eredmé-
nyes kísérletről: 

A 95-ös rendszámú 243-as tömegszámú amerícium céltárgyba nagyenergiájú 
(248MeV)  20-as rendszámú, 48-as tömegszámú kalcium-atommagokat ütköztettek egy 
orosz és amerikai kutatócsoport munkatársai. A két ütköző atommag fúziójával létrejött 
egy 115-ös rendszámú mag, amely 80 milliszekundum után α-bomlással 113-as rend-
számú maggá alakult. Ez, a szintén új elem magja is bomlékony, kevesebb mint 20 
másodperc alatt négy további α-bomlás során a már ismert 105-ös rendszámú dubnium 
268-as tömegszámú izotópját eredményezte. A kísérletek, melyek során négy atomját a 
115-ös rendszámú elemnek sikerült előállítani, reprodukálhatók voltak, ezért állítható,  
hogy a 113-as és 115-ös elemek felfedezettnek tekinthetők.  

 

A higanyszennyezés egészségkárosító hatásáról 
A Dániához tartozó Faröer sziget lakói nem csak futball szeretetükről híresek, ha-

nem arról is, hogy nagyon sok nagytestű tengeri halat (kardhal, királymakréla), bálnahúst 
fogyasztanak. A nagytestű tengeri állatokban a tengervizet szennyező nehézfémek közül 
különösen a higany halmozódik fel nagyobb mennyiségben. Tudományos kutatások 
kimutatták, hogy a higany higany-metil formájában felhalmozódik az állatok szervezeté-
ben, és az ezek húsával táplálkozó anyák anyaméhében fejlődő magzat idegrendszeri 
károsodásokat szenvedhet. A Harvard Egyetem kutatói a szigeten hosszú távú kísérle-
teket végeztek. Születéskor, hétéves korukban és tizennégy évük betöltésekor vizsgálták 
a gyermekek agyának elektromos tevékenységét. Megállapításuk szerint időben bizonyos 
agytevékenységek lassulnak, amit a táplálékok higanytartalmával hoznak kapcsolatba. 
Káros hatása a higanynak tehát nem csak embrionális állapotban, hanem a növekedés 
során is megnyilvánul. Bebizonyosodott, hogy a vérnyomás szabályozási mechanizmu-
sára is káros hatása van a higanynak. A higany erodálódó kőzetekből, szemétégetőkből, 
szénerőművekből kerülhet a vizekbe. 

 

Újdonságok a kábítószerek hatásával kapcsolatban 
A diszkókban világszerte terjesztett Ecstasy tabletták hatóanyaga a szervezetben vissza-

fordíthatatlan túlmelegedést okozhat, ami halálhoz is vezethet. Ez a túlmelegedési folyamat 
semmilyen orvosi beavatkozással (hűtőfürdő, hűtött vér adagolása) nem befolyásolható.  


