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Megoldás:  
Legyen a telítetlen szénhidrogén  CxHy. A telítetlenség mértékét az addicionálható 

hidrogén anyagmennyisége határozza meg. 
ν CxHy. = 1,08/54 = 0,02 mol  νH2 = 0,896 L/22,4 molL-1 = 0,04 mol 
Tehát a szénhidrogén kétszeresen telítetlen, molekulaképlete CxH2x-2 

54 = 12x + 2x -2  ahonnan x = 4, az A a nyíltláncú vegyületek közül egy butadién, 
vagy butin lehet. Zárt lánc esetén ciklobutén. A lehetséges izomérek: 
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Természettudományos hírek 

Az oxfordi kutatók gazdag hélium lelőhelyet  találtak Tanzániában  
A héliumgáz a tudományos kutatások és az ipar számára nagyon fontos nyersanyag. 

Az orvosi műszerekben (MR-készülékek) és nagy hadron-ütköztetőkben, szupravezető 
mágneseknél hűtésre használják, lézerekben és fénycsövek töltőgázaként, szilíciumkristá-
lyok növesztésekor, és titánötvözetek előállításakor, NASA rakéta-üzemanyagként hasz-
nosítják, de nagy mennyiséget szórakoztató céllal is: lufik tölteteként, nevetségesen meg-
változtatott emberi hang generálására. A hélium nemesgáz, vagyis kémiailag közömbös, 
ami azt jelenti, hogy nem lép reakcióba más elemekkel. A hélium a naprendszer máso-
dik legelterjedtebb eleme, de ennek ellenére, mivel a sűrűsége (0,089g/dm3), kisebb a 
levegőénél (1,298dm3), a levegőnél könnyebb, a légkörben felfelé száll, s abban a gravi-
táció sem képes hosszabb távon megtartani, ezért a légkörünkben a hélium aránya csu-
pán 1:200000. Tehát, a levegőbe kerülő hélium a földiek számára gyakorlatilag örökre 
elvész. Ezért a földi tartaléka állandóan csökken. Héliumot előállítani nem egyszerű: 
gyorsan és nagy mennyiségben a Napban jön létre hidrogénből, fúziós reakció során. A 
Földön található hélium a földkéreg radioaktív elemeinek (például urán és tórium) termé-
szetes bomlása során keletkezik, majd akár több száz millió évre is csapdába esik a kéreg-
ben. A hélium kinyerése innen eddig gyakorlatilag csak a földgáz feltárásoknál volt le-
hetséges nagy mennyiségben. A Föld természetes héliumtartalékának 80 százaléka a te-
xasi, oklahomai és kansasi földgázlelőhelyeken található, ahol akár 1,5 százalékos is le-
het a hélium koncentrációja a nyers gázban. Korábban valami mást keresve, véletlenül 
akadtak rá héliumkészletekre a kutatók. Ezért elhatározták, hogy megpróbálnak kidolgoz-
ni olyan módszert, amellyel célzottan lehet keresni a nemesgáz rejtett készleteit. A szakér-
tők geológiai jeleket vizsgálva láttak munkához, a héliumot általában csapdába ejtő kőze-
tek, a gáz felhalmozódását elősegítő folyamatok és a nagyobb készletek tárolására alkalmas 
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földtani struktúrák nyomai után kutattak. Az ázsiai és az afrikai kőzetlemezek távolodása 
nyomán létrejött Nagy-hasadékvölgyet kezdték vizsgálni, feltételezve, hogy annak aktív 
vulkanikus folyamatai elég hőt szolgáltathatnak ahhoz, hogy a mélyben keletkező hélium a 
kőzetekből elszökve felgyűljön a felszín alatti üregekben. Így akadtak rá Tanzániában egy 
nagyméretű lelőhelyre, amely nagyjából 1,53 milliárd köbméter héliumgázt tartalmaz. Ez 
előzetes számítások szerint hét évig is fedezheti a tudományos és technikai célokra szük-
séges hélium mennyiséget. A hélium nem megújuló erőforrás, ezért az újan felfedezett 
nagy mennyiség is csak ideiglenesen oldja meg a gondokat, a mértékletességre szükség 
van, mert ha elfogy, majd a bolygónkon kívülről kell beszerezni. A héliumnak Földhöz 
legközelebbi hozzáférhető forrása a Jupiter. Ennek esetleges kiaknázásához azonban még 
eddig nem ismert komoly technikai fejlesztésekre lesz szükség. 

 
Új információk az űr anyagi összetételéről 
A Tejútrendszer belsejének (ahol ma is történik csillagképződés) spektroszkópiai 

vizsgálata során propilén-oxid molekulákat észleltek, amelyek királis molekulák.  
 

 
 

A méréseredmények alapján feltételezhető, hogy az élő anyagra jellemző királis mo-
lekulák már a naprendszer kialakulásának kezdetén is jelen lehettek a világűrben. 

 
Platina helyett vas is lehet? 
A kémiai kötésekben lévő energiát közvetlenül elektromos energiává alakító tüzelő-

anyag-elemektől mind az energiatermelésben, mind az energiatárolásban régóta sokat 
várnak. Az ígéretek valóra válásának egyik akadálya, hogy kellő hatékonyságú működé-
sükhöz nemesfém, elsősorban a drága platina szükséges. Az oxigénmolekulákat nehéz 
rávenni, hogy alacsony hőmérsékleten is oxidáljanak; ez legjobban platinakatalizátoro-
kon megy. A kutatók évtizedek óta keresik az olcsóbb lehetőségeket. Az University of 
Illinois munkatársai most vaskatalizátor használatával értek el olyan figyelemre méltó 
eredményeket, amelyek segíthetnek az oxigénelektródok fejlesztésében. 

Korábban is ismert volt, hogy a vas is lehet aktív katalizátora az oxigén redukciójá-
nak (ezt mutatja a vas gyors korróziója is levegő jelenlétében), de hogy milyen kémiai és 
szerkezeti állapotban van a vas, amikor katalizátorként működik, azt mostanáig senki 
nem tudta kétséget kizáróan megállapítani. Az oxigén elektródként való működésének 
feltétele, hogy a katalizátoranyag aktivitása hosszú távon megmaradjon. A cikk szerzői 
szénbe zárt vas nanorészecskékkel kísérleteztek, és azonosítottak olyan folyamatokat, 
amelyek a vaskatalizátor aktivitását csökkentik, illetve találtak olyan eljárást, aminek ha-
tására az aktivitás visszanyerhető. (Nature, 2016. augusztus 19. )  
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Hulladékfeldolgozás környezetbaráttá tételében is segítenek a nanoanyagok 
A világítástechnikában népszerűvé vált kompakt fénycsövek kevés mennyiségű hi-

ganyt tartalmaznak. Újrafeldolgozásukkor elpárologtatással lehet elválasztani a higanyt (ez 
magasabb hőmérsékletre való hevítést jelent), ami környezetszennyező kockázatot jelent.  

 
 

A közelmúltban ötletes eljárást dolgoztak ki, amellyel szobahőmérsékleten is el lehet 
választani a higanyt. Magnetit (Fe3O4) nanorészecskék felületén megkötődnek a higany-
cseppecskék, s az így képződött klaszterből mágnessel kivonják a Fe3O4-részecskéket. 
Az eljárás energiagazdaságos és jó hatásfokkal kivitelezhető (85%) 

 

Enzimmolekulák tükörképét sikerült előállítani 
A természetes aminosavak és a belőlük felépülő fehérjék, pl. az enzimek felépítésé-

ben résztvevők is, L-konfigurációs szerkezetűek. Kínai kutatók a természetben ismert, 
egy vírusból izolált DNS-polimeráz enzim enantio-mérjét, a D-DNS-polimerázt állítot-
ták elő, amiről bebizonyosodott, hogy az enantiomérjének keverékében, annak nem 
romlott a katalitikus aktivitása.  

 

 
 

A D-aminosavakból nyert enzimeknek nagy jövőt jósolnak a királis, bonyolult szer-
kezetű molekulák enantioszelektív szintézisében. 

 

Szerves makromolekuláris elektrolitokkal jelentős eredményeket értek el a nanotechnológusok a lí-
tium elemek élettartamának megnövelésében 

 A galvánelemek miniatürizálásában jelentős szerepet tulajdonítottak a 
nanodrótoknak. Gyakorlati alkalmazhatóságukat rövid élettartamuk korlátozta. Az 
újabbi kutatások eredményes bizonyulnak. Katódként MnO2-dal bevont arany 
nanodrótokat használtak. Ezek folyékony elektrolitok esetén néhány ezer töltési-kisülési 
ciklus után viszont használhatatlanokká váltak. Gélesített polimetil-metakrilátot alkal-
mazva elektolitként az elemek még százezer ciklus után is jól működtek. 

 
Forrásanyag: MKL, Lente Gábor és Magyar Tudomány, Gimes Júlia közlései alapján 


