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23gNa …..40gNaOH    23g Na …..1gH2  
mNa ……..x = 40/23 ·mNa   mNa ………y = 1/23·mNa  
Elvégezve a behelyettesítéseket m1 = 43,83g és mNa = 6,46g 

 
K. 565. 
A feladat feltétele alapján az  1kg tömegű oleumban 341,2g kén van. (egy része az 

eredeti kénsav anyagmennyiségével azonos mennyiség, mivel minden kénsav-molekula 
1 kén-atomot tartalmaz, másik része a kén-trioxid anyagmennyiségével azonos  mennyi-
ség),  amely mind kénsav formájában lesz a végső oldatban. 

Az oleumban levő kén-trioxid vízzel való hígításkor azzal reagál és kénsavat képez 
SO3 + H2O  = H2SO4 
1mol  1mol 
Ezért a végső oldatban 341,2 / 32 = 10,66 mol kénsav lesz. 
1L oldat ……2mol H2SO4 
V  ………..  10,66mol, ahonnan V = 5,33L, mold. = ρ·V = 1,3· 5,33 = 6,93kg 
Az oldat elkészítésére szükséges víz tömege: 6,93 – 1 = 5,93kg 
 
K. 566. 
CnH2n  +  H2 O  = CnH2n+2O 
alkén   alkohol 
14n g alkén    …..12ng  C   (14n + 18)g alkohol …..12n gC 
100 ……………x = 85,71  100 …………………  y = 1200n/14n+18 
 
x/y = 1,32  1,32 = 85,71(14n + 18) / 1200n 
    n = 4 
alkén: C4H8   alkohol: C4H10O, vagy C4H9–OH 
 
 
 
 

hírado
 

 
 

Új, papírszerű anyagféleség  a környezetvédelem szolgálatában 
Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) egyik kutatócsoportja 

Francesco Stellacci vezetésével olyan papírszerű anyag előállításán dolgozik, amely ké-
pes olajszármazékokból saját súlyának húszszorosát magába zárni. Eredményeikről ez 
év júniusában adtak hírt. 

A sajátosan viselkedő anyag nagyon finom és nagyon hosszú kálium-oxid és mangán-
oxid szálakból (nanocső szerkezetű) épül fel, melyek felületét speciális víztaszító vegyület-
tel vonták be. Az anyagot szuszpenzió formájában készítették, s a papírgyártás technológi-
ája szerint szárították, míg a megfelelő tulajdonságú membránt kapták (innen a papír elne-
vezés, habár nem tartalmazza a papírok alapanyagát, a cellulózt). Az így kialakított szerke-
zet hézagaiba az olajszármazék molekulái behatolnak, de a kis vízmolekulák nem. Ezért 
alkalmasnak bizonyul a tenger-, vagy folyóvíz felszínére jutó olajfoltok, vagy más szerves 
szennyezések összegyűjtésére, megkötésére (az olajfoltok eltávolítására eddig használt 
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anyagok az olaj mellett nagy mennyiségű vizet is megkötöttek). Az újan kidolgozott anyag 
nagy előnye, hogy hőálló. Az olajjal telítődött anyagot felmelegítve az olajféleség forrás-
pontjára, attól megszabadul. Az olajat kidesztillálva a lehűtött membránszerű anyag eredeti 
alakját visszanyerve alkalmas újabb felhasználásra, míg az összegyűjtött olajszármazék is 
közvetlenül felhasználható. 

 
Mi a kapcsolat a kékszínű madártojás  

és a humán szívátültetésen átesett egyén között? 
A csillogó madártojások színe a biliverdin nevű anyag-

nak tulajdonítható. Erről a festékanyagról bebizonyoso-
dott, hogy antioxidáns jelleggel bír, fontos szerepet játszik 
a sejtkárosodások megelőzésében. Ezért autoimmun- 
rendszererősítő, s mint ilyent, szívátültetéseknél sejtkilökés 
csökkentésre használják 

A biliverdin a hemoglobin bomlásterméke. A hemo-
globin négy hem-egységből felépülő  globulin szerkezetű 
metallo-protein.  

 
  Hem 

A szervezetben az oxigénszállítást a hem vasatomja biztosítja. A hemoglobin bom-
lásakor először a hem egységekről leválnak a fehérjerészek, majd a hem porfirin-gyűrűje 
(enzimek segítségével) felszakad az egyik metilén csoportnál  és biliverdinnné, majd ez 
továbbá bilirubinná bomlik. 

A biliverdin egy lineáris tetrapirol. Zöld színe okozza az epefolyadék színét is. Víz-
ben oldódó, vérszérumba kerül.  

Ez a folyamat a bőralatti véraláfutás változása során is megfigyelhető: a bevérzés 
előbb lilás színű, majd zöldes, később sárgás, miközben felszívódik. 

 

 
Biliverdin: C33H34N4O6 

 
Bilirubin: C33H36N4O6  

 
A bilirubin vízben nem oldódó, sárga anyag, a májban fehérje molekulákkal kötődik, 

s így válik oldhatóvá, minek eredményeként a szérumba kerül. A vékonybélen keresztül 
széklettel ürül. Ezt a folyamatot is enzimek segítik. Az enzimatikus folyamat sok szer-
vezetben lassabban működik (különösen stresszes állapotban, a szervezet erősebb 
igénybevételekor, – s ennek eredményeként a bilirubin – ürítés lelassul, a szervezetben a 
bilirubin felhalmozódik. Az egyén szemfehérje, bőre sárgássá válik. A jelenséget 
Gilbert-kórnak nevezik, de ez nem tekinthető májbetegségnek. Fiúknál gyakoribb ser-
dülőkorban. Egyes esetekben családi felhalmozódás is kimutatható, mivel egy génhiba 
okozza az adott enzim lassúbb működését.  

Az itt leírt folyamatoknak a madarak életében is jelentősége van. Spanyol kutatók 
vizsgálták  a kékszínű madártojások festékanyagát, s a biliverdinnel azonosították. Meg-
figyelték, hogy a kékszínű tojásokat rakó madarak esetén a hímek részt vállalnak a fió-
kák gondozásában. Mérték a tojáshéjak biliverdin tartalmát, s mennyiségét a tojók vér-
plazmájában is. Jelentős csökkenést csak akkor észleltek, ha a madarakat különösebb 
stresszhatás érte (pl. elvették fészküket tojásrakás előtt, s új fészket kellett rakniuk), 
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máskor kisebb volt a változás. A tojók a tojások színezéséért immunrendszerük gyengü-
lésével fizetnek, nem csak egészségi állapotuk bizonyságára használják a tetszetős tojá-
sokat, amint azt régebb feltételezték. 
 

a Magyar Tudomány és a www.dunatv.hu/tudomany hírei alapján 
 

 

 

Számítástechnikai hírek 
Két héten belül kétszer is megdőlt a 2006-ban felállított prímszámrekord. Az új 

csúcstartó 12 millió 978 189 jegyből áll, és százezer dollárt ér. A kisebbik óriásprím 11 
millió 185 272 jegyből áll, szeptember 6-án találta meg Hans Michael Elvenich. A kölni 
hobbimatematikus elektromérnök megkaphatta volna az Electronic Frontier 
Foundation (EFF) 100 ezer dolláros díját, mert tízmilliónál több jegyű prímszámot 
számolt ki, két héttel korábban, augusztus 23-án azonban Edson Smith, a Los Angeles-i 
Egyetem matematikusának számítógép-monitorán feltűnt az új csúcstartó. Smith és 
Elvenich egyaránt a Nagy Internetes Mersenne-prímszám Kutatás (GIMPS) elnevezésű 
nemzetközi projekt tagjaként kutatja a prímszámok (vagyis olyan számok, amelyek csak 
önmagukkal és eggyel oszthatóak maradék nélkül) csoportján belül a lehető legnagyobb, 
úgynevezett Mersenne-prímet. 

Legutóbb 2006 szeptemberében dőlt meg a rekord. Az akkori csúcstartó nagyjából 
9,8 millió jegyből állt, így éppen lemaradt az internetes szólásszabadságot védelmező és 
a net közösségi használatát ösztönző EFF – magyarul kb. elektronikus határvidék-
alapítvány – díjáról. 

 
Szeptember 4-én saját műholdat lőtt fel a Google. A kizárólag a keresőcéget kiszol-

gáló GeoEye-1 a kereskedelmi műholdképek piacán elérhető legjobb felbontású képe-
ket fogja produkálni. A kaliforniai Vandenberg légi támaszpontról induló műholdat egy 
Delta II hordozórakétára szerelik fel, melynek oldalán egy hatalmas Google-logó is ta-
lálható. A több mint 500 millió dollárba kerülő GeoEye-1 680 kilométeres magasságban 
kering majd a Föld körül, s képes lesz 41 centiméteres felbontású fekete-fehér képeket 
is készíteni, ám az Egyesült Államok kormányával kötött szerződés értelmében a 
Google csak 50 centiméteres felbontásúakat tehet közzé (ennek katonai okai vannak, a 
legtöbb, kereskedelmi céllal készített műholdkép 60 centiméteres felbontású). A végle-
ges képeket a nagy felbontású fekete-fehér felvételek és az 1,65 méteres felbontású szí-
nes fotók kombinációjával állítják majd elő. 

 
Szeptember elején jelent meg a Chrome, a Google böngészője. A Chrome a Gears 

projekt eredményeit ötvözi a nyílt forrású WebKit megjelenítő motorral, valamint a se-
bességnövelés érdekében egy dán csapat által fejlesztett JavaScript virtuális gépet, a V8-
at is magában rejt. A terv készítői azt ígérik, hogy sok fül megnyitása sem jelent majd 
óriási memóriaproblémákat (de legalábbis mérsékelik az ebből adódó gondokat): min-
den fül külön fut, és így az egyiknél adódó probléma nem érinti a többit, ezzel kívánják 
növelni a stabilitást. A fejlesztők szerint a Chrome visszahúzódó és szerény, és jellegé-
ben olyan, mint maga a Google-kezdőlap: „clean and fast”. Sundar Pichai termékmene-
dzser azt írja, hogy a web gazdagodása folytán újra kell gondolni a böngészők szerepét, 
és ők a Chrome esetében már nemcsak egy szoftvert, hanem egy platformot kívánnak 
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létrehozni. A kibocsátott Chrome tesztverzió még messze van a véglegestől, elsősorban 
arra szánják, hogy minél több visszajelzést kapjanak, melyeket felhasználhatnak a fej-
lesztés során. Egyelőre még csak windowsos változat létezik, de már dolgoznak a 
linuxos és a maces programon is. 

(Az itcafe.hu, mti, origo.hu nyomán) 
 
 
 
 

 
 

 
 

Egy kis fizika kicsiknek és nagyoknak! 
Kísérletek újra felhasználható anyagokkal 

 
− A vetélkedőnek két része van: 

• 6-12 osztályos diákoknak szóló, 
• fizikatanároknak szóló. 

− Minden számban közöljük azt az újrafelhasználható anyagot, amit a kísérlethez 
fel kell használni (nem kötelező csak azt az anyagot használni, de a kísérleti esz-
köz nagyrészt azon anyagból kell álljon! 

− A kísérleti eszköz és maga a kísérlet legyen érthetően leírva, valamint kötelező 
módon legyen megadva az a fizikai jelenség, amelyet a kísérlet igazolni akar, vagy 
az a fizikai mennyiség, amelynek a mérésére szolgál az elkészített eszköz! 

− Minél több kísérletet tudtok leírni ezen anyag felhasználásával, annál több pon-
tot tudtok gyűjteni! 

− A kísérletek a 6-12 osztályos tananyaghoz kell, hogy kapcsolódjanak. 
− Az elbírálásnál figyelembe vesszük a kísérlet eredetiségét, pontosságát, helyessé-

gét, valamint a leírás érthetőségét. 
− A kísérleteket a megadott határidőig kell a szerkesztőségre eljuttatni! 
− A legközelebbi számban mindig közöljük a legötletesebb beküldött kísérleteket. 
−  A 6-ik számban közzétesszük az idei legtöbbet, legötletesebben kísérletező há-

rom diák, valamint három tanár nevét akiket díjjal jutalmazunk! 
 
 
 

Az első újrafelhasználható anyag: PAPÍR, vagy KARTON! 
Jó kísérletezést!  

A beküldési határidő: 2008. nov. 30. 
 

Cseh Gyopárka,  
Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár 

 


