
Megkapta a hatósági engedélyt a Sizewell C atomerőmű épí-
tése, amely 3,2 GW teljesítményével várhatóan Nagy-Britan-
niában a felhasznált elektromos energia 7%-át adja majd, ha
elkészül. 

TÚL A KÉMIÁN

dél-uráli atomókor
A Majak termelési Egyesülés az egy-
kori Szovjetunió legnagyobb, atom-
fegyver-készítésre is alkalmas plutó-
niumot termelő cége volt a 20. szá-
zadban. A dél-urál ritkán lakott te-
rületeire telepítették, fénykorában
közel húszezer embernek adott mun-
kát. itt történt az 1957-es Kistim-tra-
gédia, amelynek környezeti hatása
összességében még a csernobili bal-
esetnél is nagyobb volt, de a helyszín
elszigeteltsége miatt sokkal jobban
titokban lehetett tartani. Ennek nyo-
mait kezdték el egyre következete-

sebben dokumentálni a közelmúltban. Egy lengyel kutató az
1960-as és 1970-es évekből származó, nemrég nyilvánosságra ho-
zott titkosszolgálati fényképek elemzése során vette észre, hogy
az üzem több száz négyzetkilométeres körzetében lerombolt fal-
vak is láthatók, illetve egy télen füstölgő tó ismerhető fel, amely
valószínűleg az üzem hűtési rendszerében játszott szerepet. Az is
egyértelművé vált, hogy a nyugati titkosszolgálatok tudtak a bal-
eset súlyosságáról. Camb. Archaeol. J. 32, 409. (2022)

A sztrichnin a legkeserűbb anyagok egyike. Néhány növény-
ben alkaloidként fordul elő, elsősorban krimikben vált neve-
zetes méreggé. Szerkezetét mintegy 75 éve ismerik, első to-
tálszintézisét ma is a szerves kémia nagy pillanatai között tart-
ják számon. A közlemúltban sikerült azt is feltérképezni, hogy
az élővilágban milyen reakciósorozat végtermékeként kelet-
kezik. Azt már régebben is sejtették, hogy a triptofán amino-
sav és a geranil-pirofoszfát a bioszintézis kiindulópontjai, ezt
most végleg megerősítették A hosszú enzimatikus reakciósor
utolsó reakciója komoly meglepetést okozott: ez elég lassú-
nak bizonyult a növényekben, és nem találtak hozzá tartozó
enzimet. Laboratóriumi kísérletekben az derült ki, hogy spon-
tán végbemenő folyamat, amelyhez nincs szükség katalizá-
torra. Nature 607, 617. (2022)
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herr Max bodenstein: diffusion von
Kathodischem Wasserstoff durch Eisen
und platin
Zeitschrift für Elektrochemie und ange-
wandte physikalische Chemie Vol. 28,
pp. 517–526. (1922. december 1.)

Max Ernst August bodenstein (1871–1942) német fizikai ké-
mikus volt, leginkább reakciókinetikai munkája tette híressé.
róla nevezték el a kinetikai differenciálegyenletek közelítő
megoldásában használt bodenstein-elvet. A hidrogén és a ha-
logének gázfázisú reakciójának vizsgálatában elért eredményei
ma tankönyvi anyagnak számítanak. 

ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt 
Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.

A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő 
internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/Sciencebits/index_magyar.html

APRÓSÁG

A sztrichnin 
bioszintézise

grafénalapú vérnyomásmérés
A vérnyomásmérés az emberi egészség általános jellemzésének
egyik legfontosabb eszköze, így nagy szükség van olyan eszkö-
zökre, amelyek ezt a feladatot folyamatosan, a szervezet műkö-
désének lehető legcsekélyebb befolyásolásával el tudják végezni.
Ebbe az irányba jelent nagy előrelépést egy grafén felhasználásá-
val készülő vérnyomásmérő eszköz, amely a korábbi módszerek-
kel ellentétben nem szorítja el a végtag egy részét, hanem nagy-
jából egy tetoválásnak megfelelő változást okoz csak a bőr felszí-
nén. Az első, hasonló szenzorokat mintegy öt éve fejlesztették ki;
működési elvük az, hogy elektromos áramerősséget mérnek,
amelyet az erekben lévő vér mennyisége is befolyásol, aztán meg-
felelő számítógépes algoritmussal következtetnek a vérnyomásra.
A grafénnel készülő anyag a bőrbarát, illetve elektromos sajátsá-
gai is éppen megfelelnek ehhez a felhasználáshoz.

Nat. Nanotechn. 17, 864. (2022)



Ólomsas
A fehérfejű rétisas (Haliaee-
tus leucocephalus) Észak-
Amerika ikonikus ragadozó
madara. A 20. század máso-
dik felében kihalófélben volt.
Megmentése, amit manap-
ság elsősorban a DDT betil-
tásának tulajdonítanak, a környezetvédelem sikertörténeteinek
egyike. Egy közelmúltbeli cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy a
madárra egy másik kémiai veszély is leselkedik: az ólom. Ez el-
sősorban a vadászatokon ólomból készülő lövedékkel vagy sö-
réttel meglőtt zsákmányállatok elfogyasztásával jut a sasok szer-
vezetébe, s a hét amerikai államra kiterjedő tanulmány szerint je-
lentős számban okoz halálos mérgezéseket. A tanulmány szer-
zői azt remélik, hogy eredményeik hatással lesznek majd arra,
hogy a hatóságok milyen anyagú lőszerek használatát hagyják
jóvá a jövőben. J. Wildl. Manag. 86, e22177. (2022)

Aranyos ónpestis
A 13. században épített Alhambra
a dél-spanyolországi Granada vá-
rosának egyik legnagyobb neveze-
tessége. A mennyezetet egykor ón-
fóliával erősített aranyréteg von-
ta be, de ez a 19. századra olyan
mértékű korróziónak esett áldo-
zatul, hogy egy felújítás során egy-
szerűen bevakolták. Az 1990-es
években azonban ezeken a néhai
ónfelületeken is halovány bíbor-
színű foltok kezdtek megjelenni.

A közelmúltban annak a kémiai részleteit kezdték el vizsgálni,
hogy mi is történhetett a mennyezeten. Elektronmikroszkópos
módszerekkel kb. 70 nm-es arany nanorészecskék jelenlétét mu-
tatták ki a vakolatban, a halovány bíborszínt ezek okozzák. A ré-
szecskék keletkezését a tengervízből létrejövő aeroszol által in-
dukált elektrokémiai folyamatokkal lehetett magyarázni. A fo-
lyamatok mélyebb megértésétől azt remélik, hogy más műemlé-
kek állagmegőrzéséhez fontos segítséget ad.

Sci. Adv. 8, eabn2541. (2022)
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Szabadíts meg a fluoroktól!
A polifluorozott és perfluorozott alkilcsoportokat tartalmazó
vegyületeket eredetileg arra tervezték, hogy nagyon stabilak
legyenek, ezért rendkívül nehezen bomlanak le a környezet-
ben. Az égetésük is jelentős, bomlás nélküli kibocsátással jár.
Ezért lehet nagy jelentősége annak a közelmúltban kidolgo-
zott módszernek, amely 100 °C-on, a bőségesen hozzáfér-
hető dimetil-szulfoxid oldószer és nátrium-hidroxid felhaszná-
lásával egy napon belül felhasítja szinte az összes szén-fluor
kötést a szerves vegyületekben, s így a lehető legkevésbé ár-
talmas termékekké bontja le őket. Részletes kísérletek és
kvantumkémiai módszerek segítségével a folyamat valószínű
mechanizmusát is sikerült megtalálni: ebben meglepetésre
nem is a szén-fluor kötések bomlása játssza a sebesség-meg-
határozó szerepet, hanem a lánc bomlásának kezdete az oxi-
géntartalmú végen. Science 377, 839. (2022)

VEGYÉSZLELETEK

A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán látható, alumínium-bór kötést tartalmazó, fémorganikus vegyület (c34h62AlbSi4)
egy tetraorgano-aluminoborán. érdekessége, hogy a fém-fém kötés két Lewis-sav jellegű
fémközpontot kapcsol össze. A molekula szerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel is si-
került meghatározni, benne az alumínium-bór kötéstávoldág 219 pm, ami váratlanul hosz-
szú a korábban ismert példákhoz képest.

Fém-
újrahasznosítás
Atomokat ugyan a földön szokásos körülmények között nem le-
het megsemmisíteni, de ez mégsem jelenti azt, hogy a természet-
ből kinyert fémek a végtelenségig emberi használatban is ma-
radnak. Ezt a problémát vizsgálta meg nagyon alaposan egy ta-
nulmány, amelynek végkövetkeztetése elég megdöbbentő volt. A
megvizsgált 61 fém többségének gazdasági felezési ideje nem ha-
ladta meg a tíz évet, vagyis ennyi idő belül olyan hulladékban vé-
gezte, amelyet nem hasznosítanak újra. Az arany, a vas és az ólom
pozitív példák, ezek az előállítás után jellemzőn akár évszáza-
dokig is használatban maradnak.  Nem ez a helyzet viszont a lítium-
akkumulátorokban nélkülözhetetlen kobalttal, illetve a félvezető-
iparban szükséges galliummal, amelyeket az Európai unió kriti-
kus jelentőségűként tart számon. Nat. Sust. 5, 717. (2022)




