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Forogva ütköző labdák 

A labdarúgó pályán kiszámíthatatlanul elpattanó 
labdák mozgását általában az teszi váratlanná, hogy a 
labdák már az ütközés előtt is pörögnek. Nézzünk 
egy speciális esetet! Tételezzük fel, hogy a v sebes-
séggel érkező labda az ütközés síkjával párhuzamos 
tengely körül nagy értékű ω szögsebességgel előre fo-
rog (17. ábra) és az ütközés a síkra merőleges irány-
ban tökéletesen rugalmas. Ekkor a labda y irányú se-
bességkomponensének a nagysága változatlan marad, 
x irányú mozgása és forgása azonban az 
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mozgásegyenleteknek megfelelően alakul.  

 
17. ábra 

Vegyük észre, hogy a gyors forgás során a labda a forgás miatt csúszik meg a síkon, 
ezért a súrlódási erő a vx sebességösszetevővel azonos irányba mutat. Így a Δt ütközési 
idő elteltével a vx sebességösszetevője  
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értékűre növekszik, miközben forgásának szögsebessége 
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egyenletnek megfelelően csökken. Ennek következtében tehát a súrlódó talajfogás ellenére a 
labda váratlanul lapos szögben (β > α) pattan előre megnövelt sebességgel (v` > v). 
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A zsírok, mint tápanyagok 

Az élő szervezetet felépítő anyagok (víz, sók, aminosavak, peptidek, fehérjék, nukleinsa-
vak, szénhidrátok, lipidek, vitaminok) kémiai átalakulásai (szintézis és bomlás) biztosítják a 
sejtképződéshez-, sejtnövekedéshez-, sejtelhaláshoz-, az anyagcsere folyamat káros terméke-
inek eltávolításához szükséges anyagi és energetikai feltételeket. Az életfunkciókat meghatá-
rozó szervi működések (mozgás, érzékelés) is sok energiát igényelnek. A szükséges energiát a 
táplálkozással, a tápanyagok felvételével biztosítják az élő szervezetek.  

A tápanyagok közül a lipidek csoportjába tartozó zsírok kétszer akkora mennyiségű 
energiát szolgáltatnak a szervezet számára mint a többiek, ugyanakkor számos más sze-
repük is van: pl. bizonyos hormonok bioszintézisénél, sejtmembránok alkotórészeként, 
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a bőr alatti és szervek közötti kötőszövetekben tartalék tápanyagként, hőszigetelőként 
és mechanikai hatások elleni védelemben. 

Az emberi táplálékként használt zsírok természetes vegyületek, melyeket növényi és 
állati szervezetek állítanak elő. Ahhoz, hogy a szervezetünk számára egészséges táplálé-
kul szolgáljanak a zsírok, ismerjük meg ezeknek az anyagoknak a tulajdonságait, a velük 
kapcsolatos biokémiai kutatások újabb eredményeit. 

 Összetételük szerint a zsírok észterek (karbonsavszármazék), glicerinből (háromértékű 
alkohol) zsírsavakkal (hosszú szénláncú karbonsavak) víz kilépése közben képződő kon-

denzációs termékek, trigliceridek.  
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 glicerin zsírsav zsír 

Molekulájukban a három zsírsavmolekulából származó szénhidrogén lánc lehet 
azonos, vagy különböző, de mindig egyenes láncok és bennük a szénatomok száma 
mindig páros szám a szintézist katalizáló enzim (acetil-koenzim A) hatásmechanizmusa 
eredményeként. A szénlánc telítettsége is különböző lehet: telített, vagy telítetlen, amely 
egy-, két-, három kettőskötést tartalmaz a szénlánc szénatomjai között. Ezek alapján ál-
líthatjuk, hogy az élő szervezetekben nagyon sokféle triglicerid és zsírsav létezik. 

A szerves kémiában csak a telített szénláncokat tartalmazó triglicerideket nevezzük 
zsíroknak. Ezeket állati szervezetek termelik (kivételt képez a kakaóvaj és a kókuszvaj, 
melyek növényekben képződnek), szobahőmérskleten (≈ 20oC) szilárdak, pár fokos hő-
emelkedésre lágyulnak majd megolvadnak. A természetes zsírok általában nem egységes 
anyagok, több triglicerid keveréke is lehetnek, ezért nem rendelkeznek jól meghatáro-
zott olvadáspont értékkel.  

A kettőskötést tartalmazó triglicerideket olajoknak hívjuk, melyeknek a telítetlenségi 
fokát a jóddal való addíciós reakciójuk segítségével lehet meghatározni a jódszámmal, ami 
annak a jód mennyiségnek a tömege, amelyet 100g zsír vagy olaj addíciónál. Minél ki-
sebb ez a szám, annál telítettebb a zsír. Az egy kettőskötést tartalmazó olaj állati szerve-
zetben is szintetizálódhat, de nagyobb telítetlenségűek csak növényekben fordulnak elő. 

A zsírok és olajok közös jellemző tulajdonságai, hogy vízben nem, de szerves oldó-
szerekben jól oldódnak. Az emésztés során a lipáz enzimek segítségével a triglicerid mo-
lekulák különböző mértékben hidrolizálnak glicerinné és zsírsavakra, illetve a részleges 
folyamat során di- és monogliceridekké. A glicerint és zsírsavakat a vérplazma szállítja.  
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diglicerid monoglicerid 

A sejtekben a folyamat fordítottja történik. Bonyolultabb biokémiai átalakulások so-
rán a szénhidrátok lebomlásából képződő glicerin a zsírsavakkal zsírmolekulákat képez. 
Az állati és emberi szervezetben csak a telített és az egyszeresen telítetlen zsírsavak ké-
pesek erre a mechanizmusra. Ezzel magyarázható, hogy a cukrokban és zsírokban gaz-
dag táplálkozás elhízáshoz vezet, mivel elősegíti a zsírképződést. 
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A természetes zsírsavak jellemzője a hosszú egyenes szénlánc, amiben a szénatom 
szám általában 14 - 22 közötti érték. Az anyatejben és a kérődzők tejzsírjában találtak 
rövidebbeket is, 4-12 szénatomot tartalmazókat is. A szénlánchoz egy karboxilcsoport 
(–COOH) kötődik, tehát a zsírsavak monokarbonsavak. A zsírokban előforduló telített 
zsírsavak általános molekulaképlete: CH3(CH2)nCOOH. A leggyakoribb telített zsírsa-
vak a palmitinsav: CH3(CH2)14COOH, (rövid jele C16) illetve a sztearinsav, 
CH3(CH2)16COOH (C18),. A kis szénatom számú zsírsavak közül a vajsav: 
CH3(CH2)2COOH, a laurinsav: CH3–(CH2)10–COOH , a mirisztinsav (tetradekánsav): 
CH3-(CH2)12-COOH a gyakoribbak. 

Míg az emlősök és az ember zsírjában csak egyenesláncú zsírsavak találhatok, kimu-
tattak elágazó szénláncú telített zsírsavat bizonyos élő szervezetekben, a ftionsavat a 
TBC baktériumban, és telítetlen elágazó láncút, a chaulmoograsavat a chaulmoogra nö-
vény olajában: 

CH3 (CH2)3 CH (CH2)5 CH (CH2)9 CH CH2 COOH

CH3 CH3CH3

 

CH CH

H2C H2C
CH (CH2)12 COOH

 
 ftionsav chaulmoograsav 

A telítetlen zsírsavak egy vagy több kettős kötést tartalmaznak. A különböző telítetlen 
zsírsavak a szénlánc hosszában, a telítetlen kötések számában, illetve azok helyzetében kü-
lönböznek egymástól. A legegyszerűbb telítetlen természetes zsírsav az olajsav , amelyben 
a kettős kötés a C9-C10 szénatomok között van: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH, jelö-
lése: Δ9. Az egynél több kettős kötést tartalmazó molekulákban a kettőskötések nem kon-
jugált helyzetben vannak. A kettőskötésben résztvevő szénatomokat egy metilén csoport 
(–CH2–) választja el egymástól. A többszörösen telítetlen (kettő vagy több kettős kötést 
tartalmazó) természetes zsírsavakban a következő kettőskötés a 9-es szénatomtól számítva 
a harmadik szénatomon kezdődik a lánc vége felé. Így a linolsav molekulaképlete, 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH, jelölése: Δ9,12, illetve a három kettős kö-
tést tartalmazó α-linolénsav jele Δ9,12,15 és izomere, a γ-linolénsav jele Δ6,9,12, míg a négy 
kettőskötést tartalmazó arachidonsav képlete: 

CH3(CH2)4CH=CH-CH2CH=CH-CH2CH=CH-CH2CH=CH(CH2)3COOH, jele 
Δ6,9,12,15. A telítetlen zsírsavak közül a linolsavat, az α-linolénsavat és az arachidonsavat 
az emberi szervezet nem tudja előállítani, de mivel jelentős funkcióik vannak az élettani 
folyamatokban, esszenciális zsírsavak, ezért táplálékon keresztül kell biztosítani a bevite-
lüket. Egyre több vizsgálat támasztja alá, hogy a többszörösen telítetlen zsírsavaknak 
(jelük: PUFAs az angol Poly Unsaturated Fatty Acids szó rövidítése) is számos fontos 
élettani szerepe lévén, ezeket táplálék kiegészítőként ajánlott fogyasztani, illetve olyan 
étrenden kéne élni, amelyben nagyobb mennyiségben találhatók. A köznyelvben a 
PUFAs típusú vegyületeket omega-3 (ω-3) illetve omega-6 (ω-6) zsírsavaknak nevezik. 
Praktikus okokból a számozást a karboxilcsoporttól legtávolabbi – illetve az utolsó – 

szénatomtól kezdik (az ω isa görög ábécé utolsó betűje, ezért használják a jelölésben). 
Omega-3 zsírsav pl. az α-linolénsav (ALA) vagy az eikoza-5,8,11,14,17-pentaénsav 
(EPA); omega-6 zsírsav pedig pl. a γ-linolénsav (GLA) vagy a dokoza-4,7,10,13,16-
pentaénsav (DPA). 

A telítetlen kötés jelenléte megváltoztatja a zsírsavlánc téralkatát. Míg a telített lánc-
ban az egyes kötések körül az egymáshoz kapcsolódó atomok szabadon foroghatnak, 
végtelen számú konformáció alakulhat ki, melyek közül legvalószínűbb a nyitott kon-
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formáció. A kettős kötéssel kapcsolt szénatomoknak a kötéskörüli forgását a π-kötés 
gátolja. Ennek helyén a lánc merev lesz, lefutása megtörik.  
A telítetlen zsírsavaknak, mivel a 
kettőskötésben résztvevő szén-
atomjaihoz különböző atomok 
kapcsolódnak, kétféle térszerkezeti 
formája, geometriai izomerje, cisz 
és transz lehet. Például, az egy ket-
tős kötést tartalmazó olajsavnak két 
izomerje van, amelyek felfedezé-
sükkor külön triviális neveket kap-
tak, mivel akkor még nem volt is-
mert a geometriai izomeria jelensé-
ge a vegyészek körében.   

 

 
cisz-izomer: olajsav 

 

 
transz-izomer: elaidinsav  

A cisz-izomer eredeti neve olajsav, a transz-izomeré pedig elaidinsav. 
A törzsfejlődés során úgy alakult, hogy a természetes zsírsavak mind cisz-téralkatúak 

(a kettős kötésnél a szénlánc kb. 30o-ban meghajlik). A többszörösen telítetlen zsírok 
molekulái minél több kettőskötést tartalmaznak, annál jobban gombolyodik a szénlán-
cuk. Ezért egymáshoz képest is könnyebben elmozdulnak, mozgékonyabbak minek kö-
vetkezményeként alacsonyabb az olvadás (dermedési) pontjuk, mint a kevesebb telítet-
len kötést tartalmazó származékoknak. 

 

Zsír Jódszám Op. C0 

tehén 44 40 
disznó 40 60 
juh 39 47 
liba 30 65 
kakaó vaj 33 39 
kókusz vaj 24 29 
napraforgó olaj 129 <20 
ricinus olaj 86 <20 

 

Ezzel magyarázható, hogy a kevés telítetlen zsírsavat tartalmazó állati eredetű zsírok 
(pl. disznózsír, marhafaggyú) szobahőmérsékleten szilárdak, addig a magas telítetlen 
zsírsavtartalmú növényi zsiradékok folyékonyak (pl. olivaolaj, napraforgó). 

A telítetlen zsírsavak transz izomereinek téralkata jobban hasonlít a telített zsírsavak 
nyújtott láncához.  

A transz-zsírsavak izomerjei nem fordulnak elő a természetben, így nem találhatók 
meg a természetes lipidekben sem. Ezek mind mesterséges termékek. Az élelmiszerek 
feldolgozása során, pl. hevítéskor a cisz-zsírsavakból izomerizációval keletkezhetnek a 
transz izomerek, melyek táplálkozás során bekerülhetnek az emberi szervezetbe. A mo-
lekulák téralkatának különbözősége jelentősen befolyásolja azok biológiai hatását is. 
Ezeket a mesterséges eredetű transz-zsírsavakat tartalmazó zsírokat a köznyelvben 
transzzsíroknak nevezik, először a margarinban azonosították őket. A margaringyártás 
során alkalmazott részleges hidrogénezés viszonylag olcsó, könnyen kivitelezhető tech-
nológia termékei között mutatták ki a transzzsírokat. A sütőiparban, az édesiparban és a 
cukrászatban kedvező élelmiszertulajdonságok (jobb kenhetőség, hosszabb idejű eltart-
hatóság, aromaállandóság) biztosítása érdekében használják a mesterségesen gyártott 
margarinokat. Ezeket magas zsírtartalmú termékek gyártásánál használják, mint a sós-
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kekszek, gabonapelyhek, cukorkák, pékáruk, sütemények, chipsek, salátaöntetek, sültek 
és más készételek. Egészségügyi vizsgálatokból már ismert volt a múlt század elejétől, 
hogy az állati zsírokban bő étkezés egészségtelen, a szív és érrendszeri betegségek oko-
zója lehet. A margarin felfedezése után rá is kiterjesztették a kutatásokat, s beigazoló-
dott. hogy az sem ártalmatlanabb, mint az állati eredetű zsírok. 

Állatkísérlettekkel bizonyították, hogy a növényi olajok hidrogénezésekor keletkező 
transz-zsírsavak közvetlenül befolyásolják a vér koleszterin szintjét, ezért komoly rizikó-
faktorai a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek. 

Érdekes az a megfigyelés, hogy kísérleti egerek elé kitett margarin darabhoz az álla-
tok nem nyúltak, nem tekintették „ételnek‖. 

Az élelmiszeripari reklámok szerint a margarin „szívbarát‖, nem tartalmaz koleszte-
rint. Ennek ellentmondanak a bostoni Harvard Egyetemen végzett kutatások, melyek 
során megállapították, hogy a transzzsírt fogyasztó ember vérében megemelkedik a ká-
ros LDL (low density lipoprotein – kis sűrűségű lipoprotein), azaz a „rossz koleszterin‖, 
amely az artériák falán megjelenő zsíros lerakódások képződésében játszik szerepet, és 
csökken a védő hatású HDL (high density lipoprotein – nagy sűrűségű lipoprotein), 
azaz a „jó koleszterin‖ mennyisége. Amennyiben az étrendünk nem megfelelő minősé-
gű, vagyis túl sok telített zsírsavat és transzzsírt fogyasztunk, akkor a kettő káros hatása 
gyakorlatilag egyszerre érvényesül. Ennek következményeként az érfalon lerakódások 
képződnek, érszűkület és szívinfarktus alakulhat ki. A margarin tehát nem annyira szív-
barát, mint ahogyan azt hangoztatják. 

Johanna Budwig (1908-2003) német biológus kimutatta, hogy a legyengült szerve-
zetben a margarin rákokozó is lehet. Rákos betegeknek zsírszegény diétát dolgozott ki.  

2005-ben egy dán kutatócsoport 16 különböző országra kiterjedt felmérést végzett, 
amely során vizsgálták a gyorséttermi ételeket (McDonald’s és KFC), és bevásárló köz-
pontokban az élelmiszereket. Azokban a transzzsírsav tartalom mennyiségét és minőségét 
elemezték. Megállapították, hogy a gyorsétteremben elfogyasztott napi menü (1 adag sült 
krumpli, dupla hamburger, keksz, esetleg egy Coca-Cola), akár 2000 kcal-val is többet vi-
het be a szervezetbe a normálisnál. Felhívták a figyelmet a mértékletességre. Vizsgálataik 
szerint napi 1g alatti transzzsírsav bevitel nem jelent problémát. Ez kb. napi egy szelet 
margarinos kenyérnek felelne meg. Érdemes tudni, hogy kisebb mennyiségű transzzsírsav 
a magas hőmérsékleten való sütéskor is keletkezik. Így túlhevített olajban való sütéskor, 
kerti grillezéskor is keletkeznek transzzsírok. Az étrendi transzzsír fogyasztásnak körülbe-

lül 1,3%-át adja a 220 
o
C feletti hevítéssel készült táplálék, ezzel szemben a normál hőfo-

kú, 180 
o
C-on való sütés esetén mindössze 0,2 százalékát. 

Az egészséges táplálkozás biztosításáért nemzetközi szabályozásokat vezettek be. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) iránymutatása szerint az élelmiszerek összes zsírtartal-
mának 100 grammjában maximálisan 2 gramm transz-zsírsav lehet. Az EU tagországokra 
2011-ben jelent meg egy rendelkezés, mely még nem tartalmaz megszorító intézkedéseket, 
de kötelezi, hogy az élelmiszerek transzzsírtartalmának vizsgálata 2014. december 13-ig feje-
ződjön be. Pár országban (Dánia, Ausztria, Magyarország) vannak helyi szabályozások: az 
élelmiszerek transz-zsírsav tartalma nem haladhatja meg az össz zsírtartalom 2%-át. A Dá-
nok 2011-től a 2,3%-nál nagyobb telített zsírtartalmat megadózzák (2,15EUR/kg zsír) 

Fogyasztókként annyit tehetünk, hogy elolvassuk az élelmiszerek címkéit (figyelve a 
feliraton a hidrogénezett vagy részben hidrogénezett olajokra vonatkozó információkra 
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— amennyiben ez fel van tüntetve, magunk készítjük el ételeinket jó minőségű alap-
anyagokból. Kerüljük a magas transz-zsírsavakat tartalmazó élelmiszereket! 

 

Forrásanyag: 
Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna: Élelmiszer-kémia. Scientia Kiadó, Kv., 2004 
Elődi Pál: Biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980 
Csapó J., Csapóné Kiss Zsuzsanna: Tej és tejtermékek a táplálkozásban. Mezőgazd. Kk, 2002 
Hans Breuer: Atlasz-Kémia. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2003 
http://www.napturul.hu/letoltesek/litschek_margarin.pdf 
http://www.oeti.hu/download/tfacsop.pdf 
http://www.oeti.hu/download/gyakori_kerdesek_a_transz-zsirsavakrol.pdf 
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Tények, érdekességek az informatika világából 

SD memóriakártyák 

 Az SD memóriakártya az MMC (Multi Media Card) kártya utódja. 

 Három szabványa van: SD (SDSC – Secure Digital Standard Capacity), SDHC 
(Secure Digital High Capacity) és SDXC (Secure Digital eXtended Capacity). 

 Méretek: a hagyományos méretű (32×21×2,1 mm) SD mellett létezik miniSD 
(21,5×20×2,1 mm) és microSD (11×15×2,1 mm) memóriakártya; ezeket mobil 
eszközökbe szánják a gyártók. 

 Az első SD generáció a ’90-es évek végén került a boltokba, kapacitásuk hivata-
losan 2 GB-ig terjedt, de lehetett találkozni 4 GB-os változatokkal is. 

 Az SDHC limitje 32 GB volt, de a legújabb szabvány akár 2 TB-os memóriakár-
tyák gyártását is lehetővé tenné.  

 Míg a szabvány visszafelé kompatibilis, tehát egy SDXC memóriákat író/olvasó 
készülék képes a régi SD kártyák kezelésére, úgy az SD-re tervezett eszközök 
nem, vagy csak nagyon ritkán tudják az újabb szabványúakat olvasni. 

 SD Plus: a SanDisk által fejlesztett típus, amely rendelkezik USB csatlakozással, 
így minden további eszköz használata nélkül közvetlenül csatlakoztatható a 
számítógéphez. 

 Capacity Display (kapacitás kijelzése): az A-Data cég 2006-ban dobta piacra SD 
kártyáját, amelynek saját kijelzője volt. Ezen a kártyán található szabad kapacitást 
lehetett leolvasni. 

 Eye-Fi: az Eye-Fi nevű cég magáról nevezte el saját megoldását, ami gyakorlati-
lag egy beépített Wi-Fi modullal rendelkezik. Ez a kártya képes a 802.11b/g/n 
szabványok szerinti kommunikációra, s támogatja a WEP 40, 104, 128, WPA-
PSK és WPA2-PSK biztonsági szabványokat. Egyes modellek akár geotaggingre 
is képesek. 

 Gruvi: nagyon ritka microSD kártya, ami DRM (Digital Rights Management) 
szolgáltatásokat nyújt. 

 Az újabb SDHC és SDXC memóriakártyákon megjelent az UHS-I és az UHS-II 
jelölés is. Az UHS-I azt jelenti, hogy az eszköz képes maximum 104 MB/mp 




