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(HOOC – CO – CH2 – COOH), amely fontos szerepet játszik a sejtlégzésben. A
rutin P-vitamin elnevezése is tole származik. A rutin nem más, mint a kvercetinnek a
rutinóz nevu összetett cukorral alkotott glikozidja, s ennek a vegyületnek kapiláris
permeabilitást befolyásoló hatása van, amit Szent-Györgyi kísérletileg igazolt is. (A
rutint ma már nem sorolják a vitaminok közé.) Késobb kutatásai súlypontját az energia-
gazdálkodás másik végére helyezte át, a biológiai égésfolyamatokban termelodött ener-
gia fogyasztásra. Elképzelésének megfeleloen, itt is az egyszerubbtol haladt a bonyolul-
tabb felé: az energiafelhasználás formái közül az izommunkára összpontosította figyel-
mét. 1940–1942 volt a nagy siker ideje az izom-összehúzódás vizsgálatában. A mech a-
nikai–kémiai átalakulás két kulcsfehérjéje, a miozin és aktin, a szegedi kutatók kezében
volt. E két fehérje valamint az ATP in vitro kölcsönhatásának felfedezése, tárgyalása
jelentette a modern izombiológia és izomfiziológia kezdetét. Szaktekintély szerint Szent-
Györgyi életében ez nagyobb eredmény, mint amilyért a Nobel-díjat kapta.

Mindezek után még 40 évig folytatta kutatásait, sietett minden reggel a laboratóri-
umba (1947-tol Amerikában folytatta kutatásait). 90 éves korában is hivatását gyakorol-
ta, a rák titkát kutatva, amely kedves személyeket ragadott el az életébol, feleségét, leá-
nyát, valamint barátját, Neumann Jánost. 1986. október 22-én hunyt el Whoods
Holebban.

A magyar tudósok között Szent-Györgyi Albert személye mindig ragyogni fog,
öröksége erot ad, elorevisz a jövoben is.

Nagy Gábor László

A könyvek savbetegsége

A nem szakszeru tárolás, az olvasók olykor kegyetlen bánásmódja, penészgombák,
kártékony rovarok, egérrágás, tuz, víz, háborús cselekmények régóta ismert bajok, ame-
lyektol a könyvek szenvednek, pusztulnak.

Egyes betegségek újabb keletuek, s foleg az írás hordozóját, a papírt támadják.
Míg az 1850-es évek elott a papír gyártására majdnem kizárólag tiszta cellulózt hasz-

náltak (gyapot-, kender-, lenalapú rongyok), s az erre írott könyvek pl. az 1500. év elott
készített osnyomtatványok papírja ma is szép fehér, nem törékeny, s úgy néz ki, mintha
most kerültek volna ki a nyomdából.  Az 1850-es évek után a könyvnyomtatás elterje-
désével fokozatosan megnövekedett papírigény kielégítésére különbözo, nagy mennyi-
ségben rendelkezésre álló, de kevesebb cellulózt tartalmazó anyagokból: faköszörület-
bol, kéregorleménybol, szalmazúzalékból stb. készítik a papírt.

Ezek cellulóz mellett lignitet, poliszacharidokat, s egyéb idegen anyagokat is tartal-
maznak, amelyek elosegítik a papír romlását. Az eredmény: a papír öregedése, elszíne-
zodése, törékennyé válása. Ennek alapveto folyamata a cellulóz bomlása, amelyet savak,
fény, nedvesség, oxigén, valamint a városi levego egyes szennyezodései gyorsítanak. Így
aztán a régebbi papírok (amelyek cellulóz mellett nem tartalmaznak egyéb anyagokat)
évszázadokon át épen megmaradnak, ma pedig azzal kell számolni, hogy az újabb
könyvek a lassú betegség következtében viszonylag rövid ido alatt (50–75 év) tönkre-
mennek. Úgy becsülik, hogy pl. az amerikai kongresszusi könyvtár 19 milliónyi köteté-
nek mintegy harmada már túlságosan törékeny ahhoz, hogy az olvasók kezébe lehessen
adni (e könyveket csak mikrofilmekrol lehet olvasni). A Yale Egyetem könyvtárában
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végzett felmérések hasonló eredményekhez vezettek: a könyvállomány 37%-nak a pa-
píranyaga törékeny, 82,6%-ának a papírja savas, pH-ja kisebb mint 5,4. Németországból
származó adatok szerint a nagy könyvtárak állományának mintegy 90%-a az 1840-es
évekbol származik, s így gyors pusztulás fenyegeti.

A modern papír bomlásának fo oka jól ismert: a papírban levo cellulóz hidrolízise,
amelyet savak katalizálnak, s egyéb tényezok is gyorsítanak.

Tudjuk, hogy a cellulóz polimér vegyület, glükózmolekulákból épül fel, pontosan két
glükózmolekulákból álló anhidrocellulóz ismétlodésével (1. ábra). A láncot hidrogén-
keresztkötések merevítik, aminek következtében egy fonalas, merev vízben oldhatatlan
polimér keletkezik.

1. ábra
Anhidroglükóz egység a cellulózláncban

Az anhidroglükóz-egységek számát egy cellulózláncban polimerizácófoknak (PF)
nevezzük. A facellulóz polimerizációfoka mintegy 10000, de az már a gyártás során kb.
1000-re csökken. A papírban a cellulózlánc vízfelvétellel idovel felszakad (hidrolízis) s a
folyamatot hidrogénionok (savak) katalizálják. (2-ábra)

2. ábra
A cellulózlánc hidrolízise

E folyamat következtében lényegesen csökken a polimerizációfok. Amidon a PF
értéke 400–500 alá esik, a papír szilárdsága észrevehetoen csökken s a lap törékennyé
válik. A papír öregedésének, romlásának az oka tehát az ún. savbetegség, a cellulózlánc
lassú depolimerizálódása, amelyet sav katalizál. De honnan a sav? Több forrásból szár-
mazik, legnagyobb része a gyártás során kerül a papírba. Ismeretes, hogy a cellulóz
nedvszívó, higroszkópos anyag s a nedves papíron a nyomdafesték (tinta) szétfolyik. A
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nedvszívóképesség csökkentésére rendszerint timsó (kálium-aluminium-szulfát) és
fenyogyanta keverékével impregnálják a papírt. A timsó viszont hidrolizál s közben sav
keletkezik:
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Ily módon a papír pH-ja 4,8–4,2 értékig csökkenhet s ez elegendo a cellulóz hidrolí-
zisének a meggyorsítására. Egyéb savforrások is hozzájárulnak a folyamat fenntartásá-
hoz: a levego egyes szennyezo anyagainak (SO2, NO2) s a papír nemcellulóz kompo-
nenseinek (lignin, hemicellulóz, kötoanyagok, töltoanyagok) savanyú bomlástermékei.
Bizonyított tény, hogy már 2–9 ppm SO2-koncentráció is lényegesen hozzájárul a papír
savas bomlásához. Az SO2 töménysége az említett alsó határt a legtöbb nagyváros leve-
gojében eléri. A nitrogén-dioxid, amely foleg robbanómotorokból kerül a levegobe,
mint savanhidrid a papír nedvességtartalmával salétromsavat képez:

NO2HNOOH3NO 322 +→+
A NO2 közvetlenül is reagál a cellulózzal, amidon egy alkoholos csoportot savvá

oxidál:
cellulóz  – →+ 22 2NOOHCH  cellulóz  – O2H2NOCOOH ++
Ezek ugyancsak fokozzák a papír savasságát. Az NO a levegon NO2-dá oxidálódik,

22 NO2O2NO →+  s így a folyamat ciklusossá válik. Savas jellegu anyagok ké-
sobb is diffundálhatnak a papírba a könyvek tárolására felhasznált anyagokból (pl. polc),
vagy éppen a nyomdafestékbol, mely lassan oxidálódik s ennek során savas jellegu ter-
mékek keletkeznek.

A papír fokozatos elbomlását különféle tényezok elosegíthetik. Ezek között a leg-
fontosabbak: a homérséklet, amely megnöveli a cellulóz hidrolízisének sebességét. E
hatást mesterséges öregítéssel tanulmányozzák. A napfény: jól ismert tény, hogy a mo-
dern papírfajták a napfény hatására elszínezodnek, megbarnulnak s törékennyé válnak.
Ezt a fény hatására beinduló fotokémiai vegyfolyamatok okozzák. A laboratóriumi
vizsgálatok kimutatták, hogy a bomlás közvetett úton is végbemegy: a papír szennyezo-
dései el nyelik a fényt, majd az elnyelt energiát átadják a cellulózláncnak. Azt is megálla-
pították, hogy a sárgulás aldehidcsoportok képzodésének a következménye. Sok adat
bizonyítja, hogy a levego oxigénje is jelentosen hozzájárul a papír bomlásához a cellulóz
oxidálása révén. Magasabb homérsékleten végzett mesterséges öregítési kísérletek azt
bizonyították, hogy lineáris összefüggés van a papír öregedési sebességi és az oxigén
koncentrációja között. Szobahomérsékleten azonban ez a folyamat lassú s így a levego
oxidáló hatása csak kis mértékben oka a papír bomlásának, a dönto tényezo a cellulóz
savak katalizálta hidrolízise. A papír öregedésében részt vevo folyamatok pontos isme-
rete lényeges feltétele annak, hogy helyes intézkedéseket hozzunk a könyv- és doku-
mentumkollekciók élettartamának a meghosszabbítására. Ezek a következok:

a) A könyveket sötét helyen kell tárolni, ahol nem éri napfény vagy mesterséges
ibolyántúli sugárzás (fénymásoló készülék!). A fény fokozottabban károsítja a gyengébb
minoségu papírokat, amelyek sok fényérzékeny lignint tartalmaznak.

b) A könyveket védeni kell a levego oxigénjének hatásától és az ózontól (fénymá-
soló!). Erre a célra különbözo összetételu muanyag tasakokkal kísérleteztek (polietilén,
polipropilén, polivinilklorid). A gyakorlatban a legjobban a mylar néven fogalmazott
muanyag (politilén-tereftalát) vált be: nem engedi át az oxigént, a nedvességet s az olyan
savas jellegu gázokat, mint a kén-dioxid. Régi, értékes dokumentumok tárolására hasz-
nálják.

c) A könyveket száraz helyen kell tartani. Rendszerint 50% relatív nedvességtartal-
mat ajánlanak, de valószínu, hogy a tartósság növelheto kisebb nedvességtartalom biz-

∆
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tosításával is. A papírnak azonban bizonyos nedvességet kell tartalmaznia, mert a telje-
sen száraz papír merev és törékeny.

d) A könyveket savmentes konténerekben kell tárolni. Ma úgy vélik, hogy a karton-
dobozokban való tárolás egyik fo oka a papírok (dokumentumok) romlásának. A karton
a leggyengébb minoségu papír, a gyártási eljárások következtében sok savat tartalmaz.
Tárolására csak olyan dobozok ajánlatosak, amelyek anyagának pH-ja 8,0 és 10,3 között
van (lúgos közeg). E tárolási elvek helyességét a gyakorlat sok alkalommal igazolta.

Megfelelo tárolással a könyvek élettartama ugyan meghosszabbítható, de a legcélra-
vezetobb a romlás megelozése, a papír savtartalmának a csökkentése, illetve a papír
utólagos megsavanyodásának a megakadályozása. Erre a célra különbözo eljárásokat
alkalmaznak. Az egyik megoldás ún. savmentes (lúgos) papír eloállítása és alkalmazása.
Az Egyesült Államokban ma már törvény írja elo, hogy hivatalos kiadványokat csak
savmentes papírra lehet nyomni.

Dr. Kékedy László

Az üvegházhatás és a globális felmelegedés,
jelenlegi és jövobeni problémák

A múlt század közepétol jelentkezo tartós felmelegedés és az ebbol adódó globális
éghajlatváltozás jelentosen érinti a Föld különbözo ökoszisztémáit és az ember tevé-
kenységét is.

Számos kutató probált rávilágítani, hogy a levegoszennyezés nagymértékben befo-
lyásolhatja a helyi idojárást. Például az üzemekbol, gyárakból származó füst jelentosen
növelheti a csapadékmennyiséget a szélcsendes övezetekben.

A XX. század 80-as éveiben és a 90-es évek elején bekövetkezett természeti kataszt-
rófák (tartós szárazság, Kelet-Ausztraliában és Észak Amerika egyes területein bozót-
tuzzek kitörése, világszerte idoszakosan jelentkezo árvízek) egyre inkább foglalkoztatják
mind a tudományos világot, mind a politikusokat. A jelenséget a környezetre gyakorolt
emberi behatások eredményeként könyvelik el.

Napjainkban egyre gyakrabban emlegetett jelenség az üvegházhatás. De mi is tulaj-
donképpen az üvegházhatás?

A Földre érkezo napsugárzás 30%-a közvetlenül visszaverodik a világurbe (felhok,
levego, talaj). Ha a többi 70%-nyi, a vízgoz, talaj és felhok altal elnyelt energia is vissza-
verodne infravörös sugárzás formájában, a Föld felszínének homérséklete -18°C lenne.
A talajból kisugárzott ho 85%-át azonban a felhok és a levego nyomgázai visszaverik,
így az a földfelszínt 33°C-ra melegíti fel. E természetes üvegházhatás nélkül nem létezhetne
élet a Földön. A jelenség hasonló ahhoz a „hocsapdához”, mely az üvegházak esetében
jól ismert: a fény az áthatol üvegen, felmelegíti a belso teret, a ho azonban nagyrészt
bennt reked.

A légkör, más néven atmoszféra, 10 különbözo gáz keverékébol áll, túlnyomórészt
nitrogénbol (78%) és oxigénbol (21%). A maradék 1% jórészt argon, mellette van még
egy kevés CO2, vízgoz, hélium és neon, ózon. Végül szennyezodéseket is tartalmaz:
ártalmas gázokat, kén-dioxiddot, ammóniát, szénmonoxiddot, füstöt, sót, port, vulkáni
hamut.


