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Természettudományos hírek 
Kémiai ismereteink egyre gyorsabban elavulnak (talán nem is érdemes leíró kémiát tanulni?) 
Közel száz éve a kémikusok a nemesgázoknak elneve-

zett anyagokat kémiailag inaktívnak, vegyi munkára képte-
lennek tartották, amit megerősített az atomok elektronburka 
szerkezetének fokozatos megismerése is. Fél század sem 
kellett ahhoz, hogy a nagyobb térfogatú nemesgáz atomok-
ról kisüssék, hogy megfelelő kényszer hatására munkára 
foghatók, vegyületképzésre alkalmasak. Csak a hélium nem 
adta fel „vegyi büszkeségét” az utóbbi időkig. Az első héli-
um-vegyületet gyémántüllő cellába helyezett nátrium és hélium elegyének 113 GPa-nál 
nagyobb nyomáson való kezelésével nyerték. Szilárd, kristályos, elektromos szigetelő 
anyag. A nagy nyomáson olvadáspontja nagyobb 1500 K-él. Összetétele: Na2He. Előál-
lították a Na2HeO összetételű vegyületet is, amely már 15 Gpa nyomáson is termodi-
namikailag stabilnak bizonyult.  

 
Hány vízmolekulát tud egy proton fogva tartani? 
A proton a pozitív töltésű ionok között messze a legkisebb és legmozgékonyabb, így a 

legfontosabb töltéshordozó. A kis méretéhez képest rendkívül nagy töltése következtében a 
proton és a köré rendeződő vízmolekulák között erős kölcsönhatás alakul ki. Ezért a vegyé-
szek már régóta vizsgálják, hogy vizes közegben milyen lehet egy proton és környezetének 
molekuláris geometriája. Az így létrejövő csoport szerkezete azonban nem állandó, a folya-
dék halmazállapotú vízben a részecskék állandóan ütköznek, energiaállapotuk is gyorsan vál-
tozik. Ezért kérdés, hogy a szerkezet milyen átmeneti állapotok között, milyen dinamika sze-
rint változik. Leggyakrabban két határszerkezettel szokták leírni a proton-vízmolekulák al-
kotta rendszert: az egyikben 4, a másikban 2 vízmolekula szerepel (az előbbi az Eigen-
komplexnek nevezett: H9O4+, a másik a Zundel-kation H5O2+.).  Német és izraeli kutatók 
ultragyors infravörös spektroszkópiai méréseik alapján állítják, hogy szobahőmérséklet körüli 
vízben az utóbbi (H5O2+) a jellemzőbb. (Science, 2017. július 13.) 

 
Új molekulák szintézise során egy érdekes vegyületet sikerült előállítani a közelmúltban. 
Elemi összetétele: C36H58AsCl2NPSb, szerkezete: 
A vegyület érdekessége, hogy a periódusos rendszer 

ugyanazon csoportjának (V. főcsoport) négy eleme láncként 
kapcsolódik benne egymáshoz: Sb-N-As=P. A kutatók ere-
deti célja az volt, hogy ebből a négy atomból egy gyűrűt al-
kossanak, de ez még nem sikerült. 

 
Komplexkémiai újdonság, hogy a legkisebb és legnagyobb elektronegativitású elem, a cézium és a 

fluor (Cs és F) atomjai között valósulhat meg az eddig ismert maximális nagyságú (16) koordinációs 
számot tartalmazó komplex vegyület szerkezete. 
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Előállítottak egy Cs[H2NB2 (C6F5)6] 
elemi összetételű és krisztallográfiai vizsgá-
latokkal az ábrán igazolt szerkezettel ren-
delkező kristályos, vízben gyakorlatilag nem 
oldódó vegyületet, amelyben minden cézi-
um atomhoz 16 olyan fluor atom koordiná-
lódik, amely szénatomhoz is kovalens kö-
téssel kapcsolódik. A vegyületnek eddig fel-
tételezett jelentős gyakorlati haszna, hogy a 
radioaktív cézium izotópok szelektív meg-
kötésére alkalmas.  

 
Ötvözési kísérletek érdekes új anyag előállítását eredményezték 
A titán számos értékes tulajdonsága (nagy keménység, kis sűrűség, 

biokompatibilitás, stb.) mind szélesebb körű gyakorlati felhasználását biztosítja. Bizo-
nyos tulajdonságainak javítására arannyal ötvözték, ami 
eredményeként egy olyan kristályos anyagot kaptak, amely-
ben minden arany atom csak titán atomhoz, s minden titán 
atom csak arany atomhoz kapcsolódik. Az így nyert anyag 
(β-Ti3Au) atomrácsos szerkezetűnek tekinthető. Kemény-
sége négyszerese az elemi titánnak, annak 
biokompatibilitását megőrizte, ezért jó minőségű  orvosi 
implantátumok is készíthetők belőle. 

 
Több kávé, hosszabb élet 
Az  Annals of Internal Medicine szaklap 2017. júliusi számában jelent meg a fenti meg-

állapítás. A szerzők tíz európai ország több mint 520000 betegének egészségügyi  adatait 
követték tizenhat éven át. Az adatoknak az egyéb életmódbeli faktorokkal – dohányzás, 
táplálkozás stb. – történő korrigálása után megállapították, hogy a kávéfogyasztás, bár-
milyen betegségről legyen is szó (rák, szívelégtelenség, egyéb keringési betegségek, agyi 
érkatasztrófa stb.), csökkenti a halálozási kockázatot. Napi egy kávé 12, napi két-három 
kávéadag 18 százalékkal. Érdekesnek tűnik az a megállapításuk, hogy a koffeintartalmú 
és a koffeinmentes ital fogyasztásakor nincs különbség a védőhatásban, tehát az nem a 
koffeinnek tulajdonítható, hanem a kávébab számos más összetevőjének (diterpének, 
antioxidánsok stb.). A kávéfogyasztás jótékony hatása a függetlennek bizonyult a kávé 
elkészítési módjától. A kutatók egy kisebb csoportra (14 ezer ember) más  elemzéseket 
is elvégeztek. A nem kávézókhoz képest a kávéfogyasztóknál egészségesebb májműkö-
dést, jobban kontrollált cukor- anyagcserét találtak, és az immunrendszer működésében 
is kimutattak javukra némi pozitív különbséget. 

 
Beigazolódott az a több évszázados hiedelem, hogy a sör szerepet játszik az egészség megőrzésében. 

A tengeri hajózók, a hajótöröttek ezen állítását napjainkig hangoztatták a sörkedvelők 
de tudományos magyarázatát az utóbbi időig nem sikerült bizonyítani. A komlóban elő-
forduló xantohumol szintézisét megvalósítva sikerült ennek  élettani hatásait tisztázni. A 
vizsgálatok igazolták, hogy ez az anyag az idegsejteket védi az oxidatív stressz okozta 
károsodásoktól a középkorú embereknél. Ennek a hatásnak a biokémiai mechanizmusát 
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is sikerült tisztázni, amint azt a J. Agric. Food Chem. 63,1521 oldalán megjelent közle-
ményben közöltek a kutatók.  

 

   
 komló termése xantohumol  

 
A modern vegyipari szintézisek egyik problémája a minél hatékonyabb katalizátorok előállítása, 

amelyek a környezetre nem károsak, nem érzékenyek a környezeti hatásokra (hőmérséklet, nedvesség, 
stb.), minél olcsóbb alapanyagokból előállíthatók, tehát gazdaságosabbak. 

Ezen elvárások kielégítésére sokirányú kutatást végeznek a vegyészek. Ismertetünk 
ezek közül néhányat: 

– Elektromos energia szolgáltatásra alkalmas hidrogén-levegő tüzelőanyag-elemekben 
platinaelektróddal értek el megfelelő teljesítményt. A platina ára gátat szab ilyen elven mű-
ködő járművek elterjedésének. Amerikai kutatók új katalizátort állítottak elő, amely a pla-
tinához hasonló teljesítményt biztosíthat. Az előállított katalizátor vasat, nitrogént és sze-
net tartalmaz. Az új anyagot két nitrogéntartalmú vegyület felhasználásával állították elő. 
Katódként alkalmazva 0,1 mg platinát tartalmazó katalitikus elektróddal megegyező áram-
sűrűséget sikerült elérni vele négyzetcentiméterenként. Speciális elektronmikroszkópos 
technikával azt is kimutatták, hogy az oxigén redukciójá-
ban az elektród felületén, FeN4 aktív centrumokon valósul 
meg a reakció. Ennek az eredménynek az is a jelentősége, 
hogy a további elektrokatalizátorok fejlesztéséhez is segít-
ségül használhatják. 

– A Friedel-Crafts –alkilezés és a Diels-Alder-
reakciók katalízisére bizmut-sókból előállított katalizáto-
rokkal próbálkoztak. Hatékonynak bizonyult az a 
fémorganikus vegyülete a bizmutnak, amelyet ez év ele-
jén a „hónap molekulája” névvel is illettek, melynek ele-
mi összetétele: C26H15BiF20O4P2. Segítségével új szén-
szén kötések alakíthatók ki a szintézisek során. Ennek a 
katalizátornak a jelentősége annak tulajdonítható, hogy a 
Bi viszonylag olcsó és sói nem különösebben mérgezőek. 

 
– Zárt terekben, mint pl. a katonai tengeralattjárókban különösen nehéz feladat a 

légtér minőségének megfelelő szinten való tartása. Az elfogyasztott oxigén pótlása, a ke-
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letkező széndioxid mennyiségének megkötése, a felszabaduló káros szennyező anyagok 
(szén-monoxid, szénhidrogének) elszaporodásának megakadályozása régóta komoly fel-
adatok elé állította a kutatókat. Jelenleg mangán-, rézoxidok  hopkalit nevű elegyét és lí-
tium-hidroxid keverékét használják katalizátorként. A legújabb nanotechnológiai kutatá-
sok eredményeit friss hírként közlő alkalmazott tudományos sajtó szerint már ennél is 
hatékonyabb katalizátorként működhet az Al2O3 és CeO2 hordozóra felvitt 
nanodimenziójú platina réteg. Különösen a légtér nedvességtartalmával szembeni ellen-
állása jelentősebb.  

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

Számítástechnikai hírek 
A Microsoft azt tervezi, hogy lassan megöli a Paintet  
A Microsoft azt tervezi, hogy 32 év után nem támogatja többé a Paintet, az egyik 

legelemibb rajzoló és képszerkesztő programot. Azt tervezik, hogy a következő őszi 
frissítésétől (Fall Creators Update) hivatalosan is elavultnak tekinti a programot, amely 
ugyan még az operációs rendszer része marad, de már semmiféle érdemi fejlesztésre 
vagy hibajavításra nem számíthatunk, így könnyen elképzelhető, hogy a következő fris-
sítéskor már konkrétan eltávolítják a komponensei közül. A program a Windows első, 
1985-ös 1.0 kiadása óta az alapfelszereltség része, az egyik első képszerkesztő program-
nak számít, ami már a tömegekhez is eljutott. Ha kikerül a Windows komponensei kö-
zül, akkor az operációs rendszer történetének egyik legrégebbi alkalmazását távolítják el. 
A Windows 98-as kiadásáig csak .bmp és .pcx kiterjesztésű képeket lehetett vele szer-
keszteni, azóta .jpg formátumúakhoz is használható. A legutóbbi frissítésekor már a 
Paint 3D-t adták ki, ami a hagyományos festékek mellett 3D-s képalkotó eszközöket is 
tartalmazott már. Egyébként a Microsoft Paint mellett a képernyővédő alkalmazást is 
elavultnak tekintik, ahhoz sem érkeznek már további fejlesztések. 

 
Egy lépéssel közelebb a nagy kapacitású kvantumszámítógépekhez 
A kvantummechanikai elven működő számítógépek nagyságrendekkel gyorsabbak 

lesznek minden ma létezőnél, de megépítésük akkora mérnöki kihívás, mint az űrutazás 
volt egykor. Ausztrál kutatók most olyan kvantumcsip ötletével rukkoltak elő, amely el-
érhető közelségbe hozhatja a megoldást. Az ausztráliai University of New South Wales 
(UNSW) mérnökei gyökeresen új megoldással álltak elő a kvantumszámítógép-építés te-
rén. Az általuk flip-flop (kb. „ping-pong”) kvantumbitnek keresztelt szerkezeti egységek 
révén olcsóbbá és egyszerűbbé válhat a kvantumcsipek ipari léptékű gyártása, mint 
ahogy korábban bárki is remélte. Röviden, egy olyan szilíciumalapú kvantumprocesz-
szorról van szó, amelyen elvben nagy számú kvantumbit helyezhető el anélkül, hogy a 
kvantumbitek helyzetét atomi szintű hibahatáron belül kellene tartani. A korábbi meg-
oldások egyik fő korlátozó tényezője volt, hogy a kvantumszámítógép információs alap-
egységét jelentő kvantumbiteknek egymáshoz nagyon közel – és nagyon pontosan meg-
határozott távolságra – kellett kerülniük. Andrea Morello, az új kvantumbit egyik meg-
álmodója és az Ausztráliai Kutatási Tanács (ARC) kvantumkomputációs és kommuni-
kációtechnológiai központjának programvezetője szerint a gyártáshoz szükséges tech-


