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38. ábra  39. ábra 
 

A szélcsatornában kialakított áramlás jellege szerint három típus lehetséges: nyitott, 
zárt és félig zárt áramlási terű. A nyitott típusúnál a külső légtérből beszívott levegőt
visszajuttatják a külső légtérbe, míg a zárt típusúnál, a mérőtérből kijutó légáramlatot 
visszavezetik a légáramlást felgyorsító turbinához. Ennél a típusnál ugyanaz a levegő-
tömeg áramlik, és mivel a visszavezetett levegő áram még jelentékeny mozgási energiá-
val rendelkezik, lényeges energiamegtakarítás adódik. A félig zárt szélcsatornánál a 
mérőtérből kiáramló levegőt egy nagy tölcsér fogja fel, és mielőtt a szabadba jutna egy 
csillapító rendszerrel az áramlási sebességet lecsökkentik, hogy a külső környezetben ne 
okozzon zaj és egyéb ártalmakat. 

Különleges mérésekre készítenek függőleges tengelyű szélcsatornákat is, valamint az 
áramlási vonalakat füst csíkok által láthatóvá tevő füstcsatornákat, ahol a repülőgépek 
vagy különböző járművek (autók, mozdonyok) hasonlósági modelljein tanulmányozzák 
a kialakuló áramlási teret. A 36. ábrán egy ilyen kis modell áramlási terének síkmetszete 
látható. A függőleges tengelyű szélcsatornákban főleg a nagykiterjedésű légörvényekbe 
jutott repülőgépek mozgását vizsgálják, az úgynevezett dugóhúzó hatást. Az ilyen csa-
tornákban rendszerint vákuumszivattyúkkal légnyomáscsökkentést is megvalósíthatnak. 
A korszerű szélcsatornák fejlett digitális mérőberendezésekkel vannak ellátva, amelyek 
segítségével mérik a hasonlósági modellek különböző pontjaira ható erőket, a rájuk ható 
nyomatékokat, a modell és a határréteg különböző pontjaiban a sebességet, a nyomást, a 
hőmérsékletet. A mért adatokat egy számítógép-rendszerbe táplálják, amely az adatok 
feldolgozásán kívül a program szerinti szimulációkat is elvégzi. A szélcsatorna a korsze-
rű repülőgép és járműtervezés leglényegesebb eszköze.  

 

Puskás Ferenc 
 

A titokzatos E-szám 
I. rész 

 
Az emberiség történetében jelentős helye van az étkezési kultúra fejlődésének is. A 

táplálkozás kezdetben csak az életfunkciók fenntartására, a harci erő megtartására szorít-
kozott, s a közvetlen élettér földrajzi adottságai határozták meg (vizek mentén élők fő
tápláléka a hal, az erdős, sztyeppés vidéken élőké a vadhús, később a tenyészállatok húsa 
és a környezetben található növények és gyümölcsök, melyek nem bizonyultak  túl veszé-
lyesnek). Így a különböző földrajzi zónákban más és más táplálkozási szokások alakultak 
ki. A társadalmi tagolódás fejlődésével az étkezési szokások is változtak. Az ételek élvezeti 
cikk jellege is előtérbe került. Már 4000 évvel ezelőtti egyiptomi feljegyzések tanúskodnak 
arról, hogy só és fűszernövények mellett színezékeket és aromaanyagokat is alkalmaztak. 
A középkori európai feljegyzésekben is találkozunk a lakomákon különlegesen színezett, 
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pompás ételekkel. Mivel az aromás ízű fűszernövények főleg trópusi vidéken teremnek, az 
európaiak számára a megszerzésük a hajózás fejlődésével és a gyarmatosítás elindításával 
valósult meg. Manapság az ételek ízének változatosságáért, az érzékekre való kellemesebb 
hatásáért (íz, szag, szín) különböző adalékanyagokat kevernek az ételekhez. 

Az élelmiszeripar, az élelmiszerkereskedelem fejlődése sok problémát vetett fel: a 
tápanyagok minőségének (tápérték, küllem, állag) javítása során, mind a gyártási, mind a 
tartósítási folyamatok alatt. Ez a megfelelő csomagolási technikákkal és az adalékanya-
gok használatával látszott megoldhatónak. A több mint százéves tapasztalatok, a köz-
egészségügyi ellenőrzések rendszerességének köszönhetően bebizonyosodott, hogy az 
élelmiszeriparban alkalmazott eljárások során az emberi szervezetre káros, veszélyes 
anyagok is találhatók a forgalmazott élelmiszerekben (pl. konzervdobozok ón bevonata,  
csokoládék sztaniol papírja).  

A XIX. sz. végén, XX. század elején a vegyipar rohamos fejlődése számos olyan szin-
tetikus anyag (színezékek, aromaanyagok, konzerváló szerek) megjelenését eredményezte, 
amelyek az élelmiszeripar fellendüléséhez vezettek. Az ipari versengés következménye-
ként, az érdekeltek – a minél nagyobb profitot tartva szem előtt –  mind többféle, a vásár-
ló számára vonzóbb terméket állítottak elő. Ennek a folyamatnak az lett a következménye, 
hogy a század közepén megjelentek azok a közegészségügyi problémák (allergia, élelmi-
szermérgezések), melyeket az élelmiszeriparban ellenőrizetlenül, nagy mennyiségben 
használt, sokszor mérgező adalékanyagok okoztak. Ezért az adalékanyagok használatára 
minden ország törvényerejű szabványokat vezetett be. A szabályozást kiterjesztették nem-
zetközi méretekre, az Európai Gazdasági Közösségre (EKG) is. Az adalékanyagok azono-
sítására nemzetközileg elfogadott jelzőszámokat vezettek be, ezek a Colour Index és az 
EKG jelzés, vagy E-szám, melyet a kereskedelmi célra használt csomagoláson kötelező
feltüntetni bármely terméken, amely az emberi szervezettel kölcsönhatásba kerülhet (éle-
lem, gyógyszer, kozmetikum, tisztítószerek). 

 

Mik is az  adalékanyagok, mi célból keverik az élelmiszerekbe? 
Az élelmiszeripari adalékok használatának fő célja, hogy a termék tápértékét, jó tulajdon-

ságait segítsen megőrizni (tartósítószerek, antioxidánsok), és élvezeti értékét javítsa (ízesítő
anyagok, színezékek, állományjavító adalékok). Nem használhatók a gyártási folyamatból 
származó termékhibák álcázására. Az élelmiszeriparban használt adalékanyagokkal szemben 
az alapvető követelmény, hogy az emberi szervezetre ártalmatlanok legyenek. Ez a követel-
mény időben módosítja a felhasználható anyagok minőségi és mennyiségi szabályozását, az 
orvostudomány, valamint a vegyelemzési módszerek fejlődésének függvényében. Sok, ré-
gebben ártalmatlannak tartott anyagról bebizonyosodott, hogy növelt mennyiségű, illetve 
gyakoribb fogyasztása káros hatással van a szervezetre.  

Általános szabályként megjegyezhetjük, hogy: 
− amennyiben lehet, minél több természetes, nem konzervált élelmiszert fo-

gyasszunk, csecsemőket minél hosszabb ideig anyatejjel tápláljuk, kis gyerme-
keknek pedig friss zöldséget, gyümölcsöt (bio minősítésűt) adjunk. 

− a hasonló termékek közül azokat részesítsük előnyben vásárlásaink során, ame-
lyek minél kevesebb adalékanyagot tartalmaznak 

− egyszerre ne fogyasszunk nagy mennyiséget adalékanyagokat tartalmazó ter-
mékekből (színes cukorkáktól allergia, nagy mennyiségű üdítő ital egyszerre va-
ló elfogyasztásakor mérgezési tünetek jelentek meg  gyermekeknél). 

Az adalékanyagok használata szükséges az élelmiszeripar számára. Elkerülhetetlenül 
fogyasztunk ezekből az anyagokból, ki vagyunk téve biológiai hatásuknak. Azért, hogy 
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jobban megismerjük őket, hogy a tudatos vásárlási és táplálkozási szokások kialakításá-
val minél egészségesebb legyen életvitelünk, elindítottuk ezt a sorozatot, melyben a 
különböző élelmiszeripari adalékanyagokat ismertetjük részletesebben. 

Az élelmiszerek adalékanyagait hajlamosak vagyunk mind károsoknak minősíteni. 
Az E-számmal való jelzése egy anyagnak nem vonja maga után a káros, mérgező jelle-
get, csak egy adalékanyagot kódol. Ezért nem tarthatjuk veszélyes anyagnak a C-
vitamint, a keményítőt, a kalcium-karbonátot csak azért, mert adalékanyag minőségük-
ben E-számmal vannak feltüntetve a csomagoláson. Az E-számozási rendszerben szá-
zas számkeretekbe sorolják az adalékanyag-csoportokat, amelyekben minden egyes 
adalékanyag rendelkezik egy három (esetleg négy) számjegyű azonosítóval.  

E100-E199 Színező anyagok 
E200-E299 Tartósítószerek, antioxidánsok, savasság szabályozók 
E300-E399 Antioxidánsok, ízmódosítók, savasság szabályozók 
E400-E499 Zselésítő, sűrítő, emulgáló anyagok 
E500-E599 Savasság szabályozók, csomósodás-gátlók, fényezőanyagok, vegyes adalékok 
E600-E699 Íz fokozók és módosítók 
E900-E999 Édesítőszerek, vegyes adalékok, egyéb anyagok 
E1000-... Egyéb kiegészítő és segéd anyagok 
A következőkben az adalékanyagokat az E-számaik szerint csoportosítjuk, és 

ismertetjük kémiai összetételüket, felhasználási területüket, élettani hatásukat.  
 

Színező anyagok 
A élelmiszeriparban a nyersanyagok feldolgozása során a küllem javítására és a ter-

mék tárolása, tartósítása alatt fellépő színveszteségek pótlására gyakran használnak 
természetes eredetű vagy szintetikus színezékeket (tejtermékek, italok, cukrok, szörpök, 
fagylaltok és cukrászsütemények, stb.). Ezekre a színezékanyagokra jellemző, hogy 
oldódnak az adott élelmiszer közegében: vízben vagy zsírban, olajban.  

A természetes színanyagok nagy része az egészségre ártalmatlan, ezek általában telí-
tetlen, nyílt láncúak vagy aromás jelleggel nagyon kis arányban rendelkező anyagok. A 
következőkben a különböző E-számú színezékanyagokkal ismerkedünk meg. 

A legrégebben ismert és a legnagyobb mennyiségben ma is használt színezékek, álta-
lában lipofil természetűek (zsírban oldódok), a karotinoidok családjába taroznak. Ezek 
konjugált kettőskötéseket tartalmazó poliének és azok származékai: 

 

Likopin (C40H56)

β-karotin (C40H56)
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Lutein (xantofill) (C40H56O2)

Jelentős természetes színezékek még a klorofillok, porfin, flavonok, riboflavin, 

kurkumin.  

Flavon (C15H10O2)

Porfin (C20H14N4)

Kurkumin (E100) 
 
Kék ibolya és vörös színezésre az élelmiszeriparban az antocián származékokat 

használják (ezek glikozid természetű növényi színanyagok, amelyeknek színe a sejtnedv 
kémhatásától függően más és más).  

 

Antocián 

 
Az utóbbi időszakban az élelmiszerszínezékként nem csak a természetes anyagokból 

izolált, vagy a mesterségesen előállított vegyszereket használják, hanem a minőség javí-
tására eleve színes természetes anyagokat (ezeket színező élelmiszereknek nevezik, 
ilyenek: a spenót, a feketebodza, meggy, sárgarépa, cékla, fűszerpaprika) kevernek, így 
biokészítményeket kapnak.  

A vízben oldódó színezékeket ritkán alkalmazzák, mivel ezek nem elég stabilak, 
színhatásuk erősen függ a közeg kémhatásától (pH), színintenzitásuk is kisebb a mester-
séges készítményekénél. 

Adalékanyagként leggyakrabban használt színezékeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
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E-
szám Név Jellemzői Hatás, következményei 

Megjegyzés 

100 Kurkumin természetes sárga  - az indiai konyha évezredek óta használja 

102 Tartrazin szintetikus  
sárga azofesték 

- allergia, asztma, daganat 
- megengedett maximális szint 600 mg/kg 
- Ausztriában, Svájcban tiltott, Németországban 

korlátozott 
104 Kinolinsárga szintetikus sárga  - egyes országokban nem használható 

110 

Napsárga 
FCF  
Narancs-
sárga S 

szintetikus  
narancssárga 
azofesték 

- allergia főleg aszpirin érzékenyeknél 
- daganat (vesedaganat), hörgőgörcs 
- megengedett maximális szint 400 mg/kg 
- cukordrazsé, rágógumi adalékanyaga 

120 Kárminsav 
(Cochenille) vörös  - veszélyes adalékanyag, allergia 

- állati eredetű

122 Azorubin 
Karmazsin 

szintetikus  
vörös  
azo-származék 

- allergia, pajzsmirigydaganat 
- vérkép módosulás, nyirokrendszer és  hasnyál-

mirigy károsodás (állatkísérletek) 
- megengedett maximális szint 200 mg/kg 
- egyes országokban tiltott 
- felhasználják: édesipari termékek, tartós 

lisztesáruk tölteléke, süteményporok, 
üdítőitalporok pudingporok, vegyes lekvárfélék, 
mustár, joghurthabok, likőrök, szendvicskrémek 
adalékanyagaként 

123 Amaranth szintetikus bordó 
festék 

- allergia, daganatkeltő hatás 
- megengedett maximális szint 200 mg/kg 
- nem mindenütt engedélyezett  

(az USA-ban tiltott) 

124 Kosnilvörös 
Ponceau 4R 

szintetikus  
vörös 
azo-származék 

- allergia (aszpirin érzékenyekben), hörgőgörcs 
- megengedett maximális szint 200 mg/kg 
- nem mindenütt engedélyezett,  

az USA-ban betiltották 
- felhasználják: édesipari termékek, tartós 

lisztesáruk tölteléke, süteményporok, 
üdítőitalporok pudingporok, vegyes lekvárfélék, 
mustár, joghurthabok, likőrök, szendvicskrémek 
adalékanyagaként 

127 Eritrozin 
cseresznye-vörös, 
szintetikus,  
jódtartalmú festék 

- daganat (pajzsmirigy), kromoszómakárosodás, 
allergia 

- idegrendszer működési zavarok (állatkísérletek), 
a hiperaktív gyerekeknél fokozott viselkedési 
zavarokat vált ki 

- megengedett maximális szint 200 mg/kg 
- felhasználják: édesipari termékek, tartós 

lisztesáruk tölteléke, süteményporok, 
üdítőitalporok pudingporok, vegyes lekvárfélék, 
mustár, joghurthabok, likőrök, szendvicskrémek 
adalékanyagaként 

131 Patentkék V 
tri-fenil-metán 

szintetikus  
kék festék 

- allergiát okoz, bőrgyulladás (esetenként rákkeltő)
- megengedett maximális szint 200 mg/kg 

132 Indigókármin kék, szintetikus 
indigófesték 

- allergia, rákkeltő (állatkísérlet) 
- megengedett maximális szint 200 mg/kg 
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E-
szám Név Jellemzői Hatás, következményei 

Megjegyzés 

140 Klorofillzöld természetes zöld - nem ártalmas 
142 Zöld S szintetikus zöld - USA-ban tiltott 
143 Brillantzöld zöld festékanyag - idegrendszert károsító, rákkeltő

150a, 
b, c 

Karamell 
féleségek barna  - vérkép változás (állatkísérlet) 

- cukrok hevítésével állítják elő

150d 
Ammónia 
karamell-
szulfid 

barna  

- vérkép változás (állatkísérlet), 
 nagyobb adagban görcsös állapot, rákkeltő hatás 

- Ausztriában csak a barna sör színezéséhez 
engedélyezett 

151 Brillant-fekete 
BN 

fekete-lila,  
szintetikus  

- allergiát okoz 
- megengedett maximális szint 200 mg/kg 
- Ausztriában csak a kaviár színezéséhez engedé-

lyezett, az USA-ban betiltották 

154 Barna FK 
Kipper Barna 

öt szintetikus 
anyag barna színű
keveréke 

- allergia, májkárosodás (állatkísérlet) 
- csak Angliában engedélyezett 

160a Karotinok sárga, narancs- 
sárga, természetes  

- ártalmatlan, A-provitamin 
- sárgarépából állítják elő

160b Annatto 
(bixin) 

sárga, vörös 
természetes  - allergia 

160c Kapszantin vörös, narancssár-
ga, természetes  

- vörös-paprikából nyerik 
- húsok, tojás színezésére használják 

160d Likopin vörös, természetes - paradicsomból nyerik 

160 Béta-apo-8'-
karotinal 

narancsvörös 
színezék 

- természetben a narancsban  
és a paradicsomban található 

161a Flavoxantin sárga természetes 
festék - szinte minden növényben megtalálható 

161b Lutein sárga  
természetes festék 

- ártalmatlan 
- tojások színezésére használják 

161g Kantaxantin narancssárga 
szintetikus  

- májkárosodás, szembántalmak 
- kiegészítő anyagként bekeverik a baromfitáp-

szerbe is (a tojássárga „természetes” színének 
beállításához ill. a csirke bőrének 
pigmentálásához), a „szépipar”  
barnítószerként alkalmazta, de használatát 
szembántalmakat okozó hatása miatt betiltották 

162 Céklavörös, 
Betanin 

vörös, lila,  
természetes  - céklából nyerik 

163 Antocián 
színe kéktől a
vörösig a pH-tól  
függően 

- ártalmatlan 
- szőlőből vagy vöröskáposztából nyerik 

170 Kálcium- 
karbonát 

fehér,  
ásványi anyag 

- ártalmatlan 
- hordozó, csomósodást gátló 

171 Titán-dioxid fehér,  
ásványi pigment 

- ártalmatlan, a szervezetben nem szívódik fel 
- cukorkák, drazsék, gyógyszerek fehérre festésé-

hez használják 

172 Vas-oxid,  
vas-hidroxid sárga, vörös, barna - ártalmatlan 

173 Alumínium ezüstszürke, fém - Alzheimer kór 
- sütemények ezüst díszítésére használják 
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E-
szám Név Jellemzői Hatás, következményei 

Megjegyzés 

180 Litolrubin 
BK szintetikus, vörös  

- különbözőmellékhatást fejt ki a vesére, pajzsmi-
rigyre, lépre és az immunrendszerre 

- csak sajtbevonat színezésére engedélyezett 

Irodalom 
1] Gasztonyi Kálmán: Élelmiszerkémia, tankönyv, 1995. 
2] Sohár Pálné: Tanártovábbképző ELTE, 2000. 
3] Horváth Dénesné: Amit az élelmiszerek adalékanyagairól és az E-számokról tudni kell 

http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/2003-ev/03-jan-feb/tra-14.html 
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Katedra 

Emberközeli és interdiszciplináris fizikatanítás 

V. rész 
 

A látás fizikája (folytatás) 
A látás a külvilág fényingereinek szemmel való érzékelése. A látás szerve az emberi 

szem. Az emberi szem optikai szempontból sötétkamra; benne a csarnokvíz, a szemlencse 
és az üvegtest együttesen összetett gyűjtőlencsét alkot, mely a tárgyról az ideghár-
tyán(retinán) kicsinyített, fordított állású valódi képet ad. 

A szem fiziológiai folyamatában a retinán 
elhelyezkedő idegvégződések (csapok és 
pálcikák) játszanak szerepet. A csapok 
színérzékenyek. A szem ideghártyájának 
legérzékenyebb részén, a sárga folton 
kizárólag csapok vannak. A retina többi 
részén a pálcikák vannak nagy részben, 
ezek érzékenysége tízezerszer nagyobb a 
csapokénál. Ezeknek a sötétben való 
látásnál van szerepük. 

Az emberi szem jellemző adatai: 
A távolpont (az a legnagyobb távolság, amelyen még élesen látunk), a közelpont (az a 

legkisebb távolság amelyben még egy kis tárgyat élesen látunk), a tisztalátás távolsága (a 
tárgynak a szemtől mért azon távolsága, amelynél a sugárizmok maximális terhelése 
mellett a szem hosszabb ideig tud alkalmazkodni) emmetrop szemnél 20 és 30 cm kö-


