
    shared := shared + 1 
end; 
 
begin 
  shared := 0; 
  cobegin 
    one; 
    two 
  coend; 
  writeln(shared); 
end. 

Kovács Lehel 

 

Tisztítószerek (mosószerek) 

 
Az emberiség evolúciója során törekedett önmaga és környezete tisztántartására. 

Ennek gyakorlati (a „tisztaság fél egészség”) és esztétikai okai voltak. 
Kezdetben tisztítószerként a természet kínálta anyagokat (a patakok síkos, habzó 

köveit, növények szaponin tartalmú gyökereit) használták. Az egyiptomiak i.e. 2500 kö-
rül hevítéssel víztelenített szódát készítettek (a Nílus deltájától nyugatra levő nátronta-
vak száraz időszakban kiszáradtak, s a kiváló sót, amely főleg szóda volt, hevítették) s 
szódás sulykolást alkalmaztak a zsíros szennyeződések eltávolítására. Hasonlóan a szappan-
gyökér (saponania officinalis) vizes kivonatát is használták tisztítószerként. A civilizáció 
fejlettebb foka volt, amikor már szappanokat készítettek (babiloniak, rómaiak) állati zsi-
radékoknak lúggal való átalakításával. A rómaiak a szövetek, posztók tisztítását pl. ká-
dakban végezték. A megnedvesített anyaghoz ványolóföldet (alumínium-magnézium-
szilikát) és állott vizeletet tettek. A vizelet ammónia tartalma a gyapjú zsiradékával am-
mónium-szappanná alakult, aminek jó tisztító hatása volt. A kád karfájára támaszkodva lá-
bukkal taposva sulykolták a mosandó anyagot. (1. kép).  A kovaföld a szennyeződések 
fellazítására és megkötésére szolgált. A mosást sokszor „vegytisztítással” folytatták a 
színes foltok (vörösbor, gyümölcs) eltüntetésére. Egy faketrecre húzták a pecsétes ru-
hadarabot, s alatta kis tálban ként égettek. A kellékek a 2. képen láthatók.  

 

  
 1. ábra  2.  ábra 
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A szappankészítés eredeti elve napjainkig használható, csak a kivitelezési módban 
történtek jelentéktelen változások, melyek eredményeként nagyobb tisztaságú, maga-
sabb termelékenységgel nyert, kellemesebb hatású szappanokat sikerült előállítani. 

Szappanok a zsírok lúgokkal történő bomlása során képződő telített zsírsavak fém-
sói. (Erre a következtetésre már Otto Tachenius jatrokémikus is rájött, amikor 1644-
ben itáliai utazása során a szappangyártást tanulmányozta, megállapítva, hogy a szappan 
valamilyen olajszerű savnak a sója) 

Zsír + lúg → szappan + glicerin 
Így kezdetben a fák égése után visszamaradt hamunak vízzel való kilúgozásával 

nyert lúggal (hamuzsír) „főzték” a szappant. (G. Agricola a XVI. sz. közepén egyik 
könyvében hangsúlyozza, hogy a tölgyfa hamuja a legjobb a lúg készítésére). Európában 
a szappanfőzést a VIII. századtól kezdve űzték háziiparként. Itáliától terjedt nyugati és 
északi irányban, a XII. században már Skandináviában is ipari méretekben főztek szap-
pant. Ebben az időben még nem választották el a keletkező szappant a glicerines elegy-
től. A XVII. században kezdték alkalmazni a „kisózási” eljárást, amely során konyhasó 
adagolására a glicerines elegytől elválik a kemény szappan.  

A XVIII. sz. elején már nyilvánvalóvá vált, hogy a világ ipari energiaszükségletét nem 
lehet fával biztosítani, ezért a hamuból nyerhető lúgmennyiség sem volt az igényeknek 
megfelelő mennyiségben biztosítható. Az ipari forradalom megteremtette a vegyipar fejlő-
désének is a szükségességét. Az ezerhétszázas évek végére szódagyártási eljárásokat dol-
goztak ki nagy mennyiségben előforduló természetes nyersanyagból, a kősóból, ami a 
szappangyártás fellendítését, tisztítószerek gyártásának az alapfeltételét biztosította. 

Az első nagy tételben gyártott és forgalmazott tisztítószer a németországi Bleichsoda 
volt (1878). Összetétele porrá őrölt szappan és nátriumszilikát keveréke volt. 

A természettudományok fejlődésével egyre hatékonyabb és inkább természetbarát 
tisztítószereket készítettek. 

Mai értelmezés szerint a tisztítószerek olyan keverékek, melyek komponensei: 
1. Felületaktív (tenszioaktív) vegyületeket (szappanok, alkilalkoholok kénsavas ész-

tereinek nátrium sói, alkil-aril- nátrium-szulfonátok, stb.), 
2. Segédanyagok: 
− víz keménységét csökkentő anyagok 
− fehérítő szerek 
− habzást szabályozó anyagok 
− a szennyeződéseket szuszpendáló vegyületek (az első ilyen vegyületet a PERSIL 

cégben 1907-ben fedezték fel, ami jelentősen növelte a szappan alapú tisztító-
szerek hatását) 

− korróziót gátló vegyületek 
− tartósítószerek 
− fertőtlenítő szerek 
− illatosító anyagok 
A felületaktív vegyületek olyan szerves vegyületek, amelyek két, egymásban nem ol-

dódó fázis (pl. olajos szennyeződés-víz) érintkezési felületén úgy oszlanak el, hogy 
mindkét fázissal aktív kapcsolatba kerülnek. Ez annak tulajdonítható, hogy a felületaktív 
anyagok molekulaszerkezete elektromos szempontból kettősséget mutat. 
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Az egyik rész poláros (ionos szerkezet), ami a vízzel mutat rokonságot, aminek 
eredményeként köztük elektrosztatikus kölcsönhatás alakul ki. Ezért nevezik ezt a cso-
portot hidrofil csoportnak. A molekulának a másik fele nagytérfogatú nem poláros rész, 
amely a nem poláros molekulákkal mutat rokonságot. Nem tud elektrosztatikus köl-
csönhatást létesíteni a poláros vízzel, „nem szereti a vizet”, ezért nevezik hidrofób cso-
portnak, ugyanakkor nem gátolja a nem poláros molekulák, vagy molekula töredékek 
behatolását molekulái közé. 

Így az eddigi egymással nem oldódó két fázis kapcsolatba kerül és amikor az egyiket ( vi-
zet) eltávolítjuk, az magával viszi a szennyezett felületről az olajt is, megvalósul a tisztítás.  

A gyakorlati használatban az ideális tisztítószerrel szembeni követelmények: 
 

1) könnyen eltávolítható legyen  
2) hatásos legyen bármilyen keménységű vízben 
3) kis koncentrációban is erős hatást fejtsen ki 
4) kis költséggel lehessen előállítani 
5) ne tartalmazzon allergiát kiváltó komponenseket 
6) ne okozza a mosógépek korrózióját 
7) könnyen lebomoljon a természetben anélkül, hogy károsítaná a környezetet. 

 

Ezeket a tulajdonságokat a tisztítószerek kémiai összetételének és a komponensek 
koncentrációjának megfelelő megválasztásával lehet biztosítani. A mosószerek haté-
konyságának nagymértékű javítására az enzimek alkalmazása bizonyult a legjobbnak. Az 
enzimek katalizálják a különböző eredetű (pl. szénhidrát, fehérje, zsír) szennyeződések 
kémiai lebontását, éppúgy, ahogy ezt a biológiai szervezetekben végzik. 

A tisztítószerek tulajdonságainak javítására az enzimeket első alaklommal 1913-ban 
Németországban használták. Otto Röhm kutató egy koncentrált kivonatot készített a has-
nyálmirigyből nyert oldatból, és azt keverte egy nátrium-só alapú mosóporhoz, ami által 
nagyban megnőtt annak tisztító hatása. Az előnyök észlelése után megvizsgálták, milyen 
enzimek találhatók az enzimkivonatban. Azt találták, hogy proteázt tartalmazott. Később 
más enzimeket (lipázok, amilázok) is kipróbáltak, amelyekkel hasonló hatást észleltek. Az 
első kísérletekben felhasznált enzimeket a nyálból, gyomorból és hasnyálmirigyből vonták 
ki, így csak kis mennyiségben és nagy költséggel lehetett előállítani őket. 

Az enzimek nagyipari felhasználása a magas előállítási áruk miatt csak az 1990-es 
években valósulhatott meg, amikorra sikerült nagy mennyiségben olcsón előállítani 
olyan enzimeket, amelyek a tisztítás hőmérsékletén és a megfelelő kémhatási körülmé-
nyek között (lúgos pH) hatásosan működnek. 

A napjainkban felhasznált enzimek a proteázok és amilázok csoportjába tartoznak, 
kutatások folynak a lipázok, az eszterázok és a hemicelulázok alkalmazására is. Nagy 
mennyiségben állítják elő ezeket az enzimeket a genetikailag módosított mikroorganiz-
musokkal. 

A proteázokat a Bacillus lentus, az amilázokat pedig a Bacillus liqueniformis és a Bacillus 
amyloliquefaciens baktériumokkal állítják elő. Az amilázok esetében a nyersanyag a burgo-
nyából, kukoricából, rizsből előállított keményítő. 

A baktériumok által termelt enzimek 40-60 C° hőmérsékletig stabilak, tehát a mosás 
hőmérséklete ezt az értéket nem haladhatja meg. Az enzimek tulajdonságait nem befo-
lyásolják nagymértékben a tisztítószerek többi alkotóelemei, aktivitásuk ugyanakkor 
nagyban növeli a tisztítószerek hatásfokát. Az enzimtartalmú tisztítószerek előnye, hogy 
sokkal kisebb mennyiségben használhatók ugyanolyan tisztító hatás biztosítására, mint 
az enzimeket nem tartalmazó, azonos kémiai összetételű tisztítószerek.  
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Az enzimek alkalmazásával javítva a tisztítószerek hatását, csökkentve a szükséges 
anyagmennyiséget, a tisztítási művelet gazdaságosabbá válik, ugyanakkor csökken a ká-
ros hatása a környezetre.  

 

A történelmi részhez felhasznált forrás 
Balázs Lóránt: A kémia története, Nemzeti Tankönyvkiadó., Bp., 1996. 

 
Brem Jürgen, egyetemi hallgató 

 

tudod-e?
 

 
Einstein szerepe  

a kozmológiai modellek fejlődésében 

 
Ha időpontot keresünk az elméleti fizika és csillagászati megfigyelések találkozására, 

akkor mindenképpen e kapcsolat új fejezetének kezdeteként kell megemlíteni, 1916-ot, 
amikor Albert Einstein közzétette általános relativitáselméletét. 

Az elmélet furcsának tűnő előrejelzéseit, mint például a téridő tömeg által előidézett 
torzulásait viszonylag hamar, már 1919-ben Arthur Eddington vezetésével ellenőrizték, 
vagyis azt, hogy a távoli csillagok Nap mellett elhaladó fénye bizonyos mértékben elhajlik. 

Azóta az elméletet már sokféleképpen és sokszor ellenőrizték; mára bizonyossá vált, 
hogy az általános relativitáselmélet a Világegyetem megfelelő leírását adja (a 
szingularitásoktól eltekintve). 

A publikáció célja az általános relativitáselmélet, illetve Einstein szerepének bemuta-
tása a kozmológiai modellek fejlődéstörténtében, ezért csak ebből a szempontból rele-
váns eseményekre fogunk szorítkozni. 

Térjünk vissza az 1916-os esztendőhöz. Bizonyára Einstein bízott abban, hogy elméle-
te kiállja a kísérletek próbáját, és nemcsak a tér-idő szerkezetében hozott forradalmian új 
szemléletmódot, hanem alkalmazásával olyan egyenletekhez is el lehet jutni, amelyek a Vi-
lágegyetem egészét leírják. E témában első publikációja már 1917-ben megjelent. Munkája 
során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy valami nagyon különös dologra bukkant arra vo-
natkozóan, ahogyan az általános relativitáselmélet a Világegyetem egészét leírja. Amint azt 
már említettük, az általános relativitáselmélet nemcsak lehetővé teszi, hanem egyenesen 
megköveteli, hogy a téridő szerkezete az anyag jelenlétében eltorzuljon. Ennek következ-
tében a téridő semmiképpen sem lehet statikus; vagy tágulnia kell, vagy összehúzódni, de 
nem lehet nyugalomban. A tér ilyen tágulása viszont magával ragadná az anyagot, ezért 
Einstein úgy vélte, hogy ennek a csillagok szisztematikus elmozdulásaként kellene meg-
mutatkozni. Ilyen megfigyelési eredmény viszont akkor még nem volt Einstein birtoká-
ban, másrészt viszont a széles körben elfogadott vélekedés szerint a Tejútrendszer vagy 
azonos volt magával a világegyetemmel, vagy legalábbis annak számottevő részét képezte, 
a Tejútrendszer viszont statikusnak mutatkozott. 

Egy bekezdés erejéig térjünk ki e kort jellemző csillagászattani megfigyelések eredménye-
ire. Meg kell említeni, hogy Vesto Slipher, a Lowell Obszervatórium munkatársaként 1912-
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