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 if(v==NULL) printf("HIBA!"); 
 Hogyan lehet lekérdezni, hogy hány elemű tömböt foglaltunk? Sehogy, nekünk 

kell tudni. 
 Szabad-e egy dinamikus tömbön a sizeof operátort használni? Nem, hiszen az 

nem a tömb méretét, hanem a pointer méretét fogja megadni! 
 Hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy adott terület le van-e foglalva? Sehogy, nekünk 

kell tudni. 
 Szabad-e használni egy pointert a free után? Nem, hisz az egy érvénytelen poin-

ter (dangling pointer) már: olyan pointer, amely már megszűnt változóra mutat. 
 

Kovács Lehel 

 

Ismerjük meg Földünk természeti kincseinek eredetét,  
előfordulásait szűkebb hazánkban,  

értékesítési lehetőségeit 

II. rész 
 

Az előző részben a kén elemnek a földkéregben való megjelenéséről, a kitermelhető 
kénféleségekről beszéltünk. Az elkövetkezőkben a kénnel kapcsolatos, eddig a közokta-
tásban is tanult ismereteket bővítjük a természettudósok további kutatásai során feltártak-
kal, melyek korunk technikai és gyógyászati előrehaladásában jelentős szerephez jutnak.  

A kénnek a természetben négy stabil izotópját azonosították a zárójelben feltünte-
tett százalékos arányban: 32S (95,02%), 33S (0,75%), 34S (4,21%), 36S (0,02%). Az előfor-
dulási módjától függően a felsorolt arányok különbözőek, de minden esetben a 32S-
izotóp a legelterjedtebb, ezért az izotóp-összetételt az eredetre utaló jellemző geokémiai 
adatnak tekintik (a. 32S /34S aránnyal jellemzik). Mesterségesen 9 radioaktív izotópját ál-
lították elő a kénnek, melyek közül a leghosszabb felezési ideje a 35S-izotópnak van (β-
sugárzással bomlik, t1/2 = 87,5nap). Használják nyomjelzőként különböző vegyületek 
formájában reakciómechanizmus vizsgálatokra, alulexponált  fényképek felerősítésére, s 
NMR kísérletekre. 

Az elemi kén többatomos molekulákból áll. Gőz állapotban a kénmolekulák (Sn) ösz-
szetétele az állapothatározók (p,T) függvénye, ahol  2 ≤ n ≤ 10. Így telített gőzben 600oC-
ig legtöbb az S8, mellette kevés S6, S7  molekula van, 620-720oC-nál már több a S6, S7, mint 
a S8, s növekedik a S2, S3, S4 molekulák száma. 720oC feletti hőmérsékleten a molekulák 
nagy része S2. Csökkentett nyomásnál alacsonyabb hőmérsékleten is nagyobb a kétatomos 
molekulák száma (100mmHg nyomáson 530oC-on 80%, 1mmHg nyomáson 99%-a, az 
ilyen gőz ibolyaszínű). Az S2 kén molekulák magas hőmérsékleten is nagyon stabilak (disz-
szociációs energiája 421,3kJ/mol), ami az atomokat összetartó kettőskötés jellegű erőnek 
tulajdonítható (elektronszerkezete az O2 molekuláéhoz hasonló).  

A terméskén kristályokban az ezerkilencszázas évek első felében S8 molekulákat mu-
tatta ki (Bragg 1914. röntgenkrisztallográfiás módszerrel), melyről 1935-ben bizonyítot-
ták be, hogy koronaszerkezetű: 
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S8 

 

A szilárd kén polimorf módosulatairól bebizonyosodott, hogy nem csak S8 moleku-
lákból képződhetnek. Előállításuk különböző módja szerint 6-20 kénatomot tartalmazó 
homociklikus, gyűrűs molekulákból épülhetnek fel.  Ezek közül az érdekesség kedvéért 
a S7, S10, S12 molekulák szerkezetét mutatjuk be: 

 
 

   

 

   

 

 

S7,       S10,       S12 

 
A XIX.sz. végén Engel (1891) tioszulfát telített oldatát tömény sósavval kezelve ε-

kénnek nevezett módosulatot nyert, melyben 1914-ben S6 molekulákat mutattak ki, de 
ezekről csak a század közepén derítették ki, hogy gyűrűs szerkezetűek. A molekulák 
székalakú zárt gyűrűk. Az összes allotrop kénmódosulat közül ennek a kristályos kén-
nek a legnagyobb a sűrűsége. Megállapították hogy az ismert kén allotróp módosulatok-
nak különbözőek a fizikai tulajdonságai, amint az a következő táblázatban  látható: 

 
 

Allotróp 
módosulat Szín Sűrűség

(g/cm3) Olvadáspont (oC) 

S6
 narancspiros 2,209 50oC felett bomlik 

S7 sárga 2,182 39oC-on bomlik 
α-S8 sárga 2,069 112,8oC 

β-S8 sárga 1,94-2,01 119.5oC 

γ-S8 halványsárga 2,19 106,8oC 

S9 erős sárga - Stabil szobahőmérséklet alatt 

S10 halvány sárgászöld 2,103 0oC felett bomlik 

S12 halványsárga 2,036 148oC 

S18 citromsárga 2,090 128oC, bomlás mellett 

S20 halványsárga 2,016 124oC, bomlás mellett 
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A kén kémiai szempontból reakcióképes elem. Közvetlenül egyesül az elemek több-
ségével (kivétel: nemesgázok, nitrogén, tellúr, jód, platina, arany, azonban  összetett 
anyagokban képes kialakítani ezekkel is S – M kötéseket). 

Nagyon nagy számú kénvegyület ismert, amelyekben a kén oxidációs állapota külön-
böző lehet, -2-től +6-ig változhat az oxidációs száma. A legismertebbekkel a gyakorlati 
életben is találkoztatok: a romlott (záp) tojás szagát okozó kénhidrogén, a gépjárművek 
akkumulátorában levő kénsav, a permetezésnél használt kékkő, a gyógyászatban is hasz-
nált keserűsó, szobrászatban, építészetben alkalmazott gipsz (ezek fém-szulfátok), a fűtési 
rendszerben használt földgáz szivárgását jelző kellemetlen szagú merkaptán, a savasesőt 
okozó kén-dioxid stb. A természetben ásványok formájában leggyakoribbak a fém-
szulfidok (a S2—iont tartalmazó fémsók). Ezekről részletesen tanultok a kémiaórákon. A 
vegyészek laboratóriumi munkáik során nagyon sok érdekes összetételű és szerkezetű 
kén-vegyületet állítottak elő, s napjainkban is számos kutatómunka tárgya a kén kémiája.  

Az ionos és koordinatív kötéseket tartalmazó sók nagy részében  az oxigén biztosít-
ja a fémmel való kötődést. A kén sajátos viselkedéseinek oka atomszerkezetében keres-
hető. A kén atom elektronburka nagyobb az oxigénénél, a vegyértékelektron-párok 
egymástól távolabb találhatók, az atommagjának magafelé való húzó ereje gyengébb, 
ezért a térben könnyebben  tud kötéseket kialakítani a különböző irányból közeledő 
atomokkal. Saját atomjaikhoz is könnyen kapcsolódnak különböző hosszúságú és alakú 
láncok és gyűrűk kialakulása közben. 

Erélyes oxidálószerben (óleum) az elemi kén oxidálódik többatomos kén-
kationokká. Több mint 200 éve észlelte Bucholz, hogy óleumban oldva a ként, az 
oleum töménységétől és a kölcsönhatás idejétől függően különböző színű oldatokat ka-
pott: sárgát, vöröset, sötétkéket. Magyarázatát nem tudták adni a jelenségnek. A leg-
újabb kutatások során röntgendiffrakciós mérések segítségével igazolták, hogy az erélyes 
oxidálószerek hatására Sn2+ ionok keletkeznek, ahol n = 4, 7, 8, 19, melyeknek sóit kris-
tályos formában is elő tudták állítani. Ilyen ismert vegyületek: [S4]2+[AsF6]2-, [S8]2+[ 
AsF6]-2, [S19]2+[AsF6]2-. Ezekben a kationok térszerkezetéről a következőket állapították 
meg: az S42+  síknégyzetes gyűrű, a S82+ ciklikus szerkezetű, a S192- két héttagú gyűrűből 
áll, melyeket egy ötatomos kénlánc köt össze. 

 
 

2+ 

 
 

S82+ 

 

 
 

S192 

 
Ezek a csodás szerkezetek sejtetik, hogy a kén a szerves molekulákkal milyen válto-

zatos módon tud kötődni. A kénnek a könnyen deformálható elektron burka eredmé-
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nyezi, hogy a kéntartalmú aminosavegységeket tartalmazó fehérjék átmeneti fém iono-
kat koordinálva nagyon változatos funkciókat betöltő enzimekként tudnak viselkedni. 

 

Forrásanyag 
N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Az elemek kémiája (1997) 

Máthé Enikő 
 
 

tudod-e?
 

Az informatika hőskora 

V. rész 
 

Részletek Kovács Győző: Válogatott kalandozásaim Informatikában (GÁMA-GEO Kft. 
Masszi Kiadó, Budapest, 2002) című könyvéből 

 

Az első számítógép-fejlesztési kísérletek és egy kis nyelvészkedés 
1956-ban, valószínűleg Tarján Rezső tevékenységét is támogatva, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia hozzájárult egy elektronikus digitális számítógép építéséhez. A pro-
jekt végrehajtására létrehozták az MTA Kibernetikai Kutató Csoportot (MTA KKCs), 
amelynek a vezetőjévé egy Magyarországra korábban visszatért volt szovjet emigránst, 
Varga Sándor villamosmérnököt nevezték ki. Tarján Rezső1 a tudományos igazgatóhe-
lyettesi beosztást kapta. 

1957 közepén ide, az MTA KKCs-be kerültünk be mi is, frissen végzett matemati-
kusok és villamosmérnökök, hogy megépítsük az első hazai elektronikus, elektroncsöves, prog-
ramvezérelt, digitális, bináris, automatikus számológépet. 

 

Münnich Antal, a számítógép elnevezés kitalálója 
A történetben egy kicsit előre ugorva, nagyon bosszantott bennünket ez a hosszú 

elnevezés, ami rendkívül precíz volt, de kezelhetetlen, ezért szinte azonnal elkezdtünk 
gondolkodni, hogyan lehetne olyan rövidebb, például egyszavas kifejezést találni, mint 
az angoloknál a computer, aminek az eredeti jelentése: a számoló ember, tehát aki el-
dönti a számolás menetét, értelmezi és végrehajtja a programot. Ez ugyanis a nagy és 
alapvető különbség a calculator (számológép) és a computer (számítógép) között. Mi is 
egy ilyen kifejezést kerestünk, ami egy jó és főleg magyar szó, amelynek az a szerepe, 
hogy a kétfajta gépet meg lehessen különböztetni egymástól. [...] 

Kolumbusz tojását Münnich Antal munkatársunk találta fel, aki egy reggel azzal ál-
lított be a laboratóriumba: „Megvan! Nevezzük számítógépnek!” Valószínűleg kevés-
                                                           
1 Tarján Rezső (1908–1978) a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság első elnöke volt, és az 
elektronika egyik vezető személyisége Magyarországon. 


