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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.
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A légkör állandó és változó mennyiségu összetevoi

Gáz Képlet Térfogat
Állandó

Nitrogén N2 78,084
Oxigén O2 20,946
Argon Ar 9⋅10-1

Neon Ne 1,8⋅10-3

Hélium He 5,2⋅10-4

Kripton Kr 1,1⋅10-4

Hidrogén H2 5⋅10-5

Nitrogén-oxid N2O 3⋅10-5

Xenon Xe 9⋅10-6

Változó
Vízgoz H2O 0-7

Szén-dioxid CO2 3,4⋅10-2

Metán CH4 1,5⋅10-4

Szén-monoxid CO 1,10⋅10-5

Ózon O3 2⋅10-6

Ammónia NH3 1⋅10-6

Nitrogén-oxid NO 2⋅10-7

Nitrogén-dioxid NO2 4⋅10-7

Kén-dioxid SO2 2⋅10-8

Hidrogén-szulfid H2S 2⋅10-8

Fotoszintézis biztosítja, hogy a CO2 mennyisége a grafikon határain belül maradjon  A
trópusi nagy erdoirtások eredményeként zöldmassza kevesebb CO2-t tud a a átalakítani és
így a légkör CO2-tartalma lassan emelkedik.

 Ez az évmilliókon át fennmaradt természetes légköri gázegyensúly az emberi tevé-
kenység következtében mind jobban megzavarodik. Az elmúlt 200 évben, a világ iparo-
sodása felborította a légkör kiegyensúlyozottságához szükséges gázarányt. A fosszilis
energiahordozók: a szén, az olaj és a gáz égése óriási mennyiségu széndioxid és egyéb
gázok kibocsátásához vezetett, különösen azután, hogy a XIX. század végén megjelent
az autó. A mezogazdasági módszerek fejlodésével pedig nott a légkörbe kerülo metán és
nitrogén-oxidok mennyisége. Ezeknek a légkörben már ott levo gázoknak kell lekötniük
a földfelszínrol visszaverodött napsugarak hojét. E nélkül a Föld olyan hideg lenne,
hogy befagynának az óceánok és minden élolény elpusztulna. Amikor azonban ezeknek
a gázoknak a légszennyezodések miatt megno a részarányuk, akkor túl sok ho nyelodik
el és földi világunk melegebbé válik.

A legjelentosebb üvegházhatású gázok: vízgoz (természetes párolgás), CO2 (fosszilis
tüzeloanygok, erdoirtás), nitrogénvegyületek (égés, trágyázás, mezogazdasági termelés),
klórozott, fluorozott szénvegyületek (légkondicionálás, hutés, aeroszolok), kénvegyüle-
tek (égés, ipar), fluorvegyületek (alumíniumipar), brómozott, jódozott vegyületek (ter-
mészetes forrásból, tuzoltó készülékek, ólmozott benzinadalék), szénhidrogének (ipar
és természetes források, gépkocsi kipufogógáz) stb.
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Az utóbbi 100 évben a légkör CO2 tartalma
20, a metántartalom (rizstermesztés, szarvas-
marhatartás, hulladékrothasztás stb.) csaknem
90%-al nott a múlt század végén mért értékhez
képest.

A CO2 évi növekedése szakemberek elorejel-
zései szerint 2030–2050 között a légköri CO2
mennyiség megduplázódhat, ha a fosszilis ener-
giahordozók fogyasztása ebben az ütemben
halad. A légköri CO2 megduplázódása a napi
átlaghomérséklet 2–5°C-os növekedéshez ve-
zetne. Elso látásra ez a homérsékletnövekedés
jelentéktelennek tunik, de ennek ellenére drasz-
tikus éghajlati változásokat idézne elo.

A másik fontos üvegházhatású gáz a CH4
(metán), légköri mennyisége jóval kevesebb mint
a CO2-é, de jelentos szerepe van az éghajlat
alakításában. A globális metánkibocsátás egyik
meghatározó oka a rizstermesztés, az elárasztott
területeken folyó anaerob bomlás. Metán kerül a
levegobe a különbözo szerves hulladékok bom-
lása során, szarvas marhák kérodzésekor. A
földgázkitermelés és szállítás, a szénbányászat
jelentos metán emissziót okozó tevékenységek.
A légkör metán-tartalmának egyre gyorsuló
növekedése szoros kapcsolatban van a Föld
lakosságának növekedésével, mely maga után
vonja az élelmiszerigény, a mezogazdasági ter-
melés, a hulladék mennyiség ének a növekedését.

A halogén tartalmú szénvegyületek (CFC), az
ózonpajzsot roncsoló freonok és halonok kizá-
rólag az emberi tevékenység következtében
kerülnek a levegobe és száz évnél is hosszabb
ideig megmaradhatnak a légkörben.

A dinitrogén oxid (N2O) nitrogéntartalmú
mutrágyákkal kezelt talajokból szabadul fel és
kibocsátása szoros kapcsolatban áll a mezogazdasággal.

A szakemberek és kutatók számításai szerint a halogén tartalmú szénvegyületek az
antropogén üvegházhatás 17%-ért felelosek, a széndioxid (50%), metán (19%), troposzféra
ózontartalma (0,8%), dinitrogén-oxid (4%), vízgoz (2%) mellett.

Számítások alapján sikerült kimutatni, hogy az évi átlag-középhomérséklet 1°C-al
való növekedése is jelentos változásokat eredményezne, így például a kukoricatermo
vidékek határvonala Nyugat-Európában 200–300 km-el és Kelet-Európában 250–400
km-el tolódna el. A 4°C-os homérsékletnövekedés, a számítások szerint, lehetové tenné
a kukorica termesztését Észak-Oroszországban és a Skandináv-félszigeten is. Ezek a
számítások persze csak elméletileg elfogadhatóak, ugyanis sok más egyéb tényezo is
befolyásolhatja a mezogazdasági termelést.

A homérsékletnövekedés a legfontosabb termesztési övezetek északabbra és ugyan-
akkor rosszabb talajokra való eltolódását eredményezné (podzol, laterit, állandóan fa-

A száraz, tiszta levego
összetétele

CO2, Ne, He, CH4, Kr

H2, N2O, Xe, CO, O 3, NH3, NO2, SO2, H2S

N2, O2, Ar
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gyott talajok), a Föld száraz területeinek 400–800 km-rel északra, a surun lakott szub–
trópusi területekre való eltolódását, a mediterrán éghajlatöv északra tolódását és terület é-
nek csökkenését, az állandóan fagyott talajok csökkenését, az erdoknek az arktikus
partokig történo kiterjedésével.

A globális felmelegedés megváltoztatja a Föld csapadékeloszlását is, a csapadékhul-
lás egyenetlenné válik. A sarki területeken több csapadék fog hullni eso formájában,
mint a trópusi, ill. Egyenlítohöz közelebb álló területeken.

Az északi telek rövidebbek és egy kicsit melegebbek, mint voltak. A fák „válaszol-
tak’’ leginkább a középhomérséklet emelkedésére, átlépték a korábbi határvonalakat és
benyomultak a tundrára.

A csapadék egyenlotlen eloszlása másfelol szárazsághoz vezet, amely a szárazföldek
belsejében található édesvízkészletek (tavak, folyók, források) kiszáradását eredményezi.
Az 1988-as év nyarán bekövetkezett tartós szárazság következtében a Mississippi fo-
lyam vízszintje annyira leapadt, hogy a hajózás lehetetlenné vált.

A szárazság legrosszabb következménye az elsivatagodás. A növényzet elsorvad, a
talaj védtelenné válik a széllel és a még hulló gyér csapadékkal szemben. Az
elsivatagosodás bolygónk szárazföldi területeinek 15%-át érintheti.

Megfigyelték, hogy az utóbbi 100 évben a legmelegebb évek 1980 után voltak és
ugyanakkor a legtöbb számú erdotüzet is ezekben az években jelezték.

A globális felmelegedés egy másik dönto következménye az antarktiszi jégmaradványok
és a grönlandi jéghegyek megolvadása, amely a tengerszint emelkedését eredményezi. Ez az
alacsony parti zónák elöntését jelenti. A muholdas felvételek alapján sikerült kimutatni,
hogy az utóbbi 15 évben az antarktiszi jég összmennyisége 6%-al csökkent.

A tengerszint emelkedése elsosorban a tengerparti városokat, településeket fogja
érinteni. 2050-re például a várható tengerszint emelkedés 50–100 cm. A következo
század végéig pedig 180–210 cm-es tengerszint emelkedés várható. Ezt a tengerszint
emelkedést két tényezo befolyásolja: az antarktiszi jég olvadása, valamint a melegedo
tengervíz hotágulásának hatása.

A legnagyobb települések a tengerek és óceánok partjain létesültek, így például az
Egyesült Államok lakosságának több mint fele az óceántól mért 83 km-es körzetben él.
A tengerszint emelkedése olyan településeket veszélyeztethet, mint Boston, Miami, New
York, Európában, London és Velence. Jelentos mezogazdasági területek kerülhetnek
víz alá. Bangladesh szárazföldjének több mint 17%-a víz alá fog kerülni.

A globális felmelegedés nem csak az embert érinti, hanem az egész élovilágot. Mind
az állatok, mind a növények a felmelegedés következtében, pedig kénytelenek új terüle-
teket hódítani, új élohelyekre vándorolni és annak körülményeihez alkalmazkodni. A
globális felmelegedés ezáltal sok növény- és állatfaj kipusztulását jelentené.

A felmelegedés hatásait vizsgálva képet kapunk arról, hogy az éghajlatváltozás ho-
gyan formálhatja és befolyásolhatja a környezet és az élovilág együttesét, csaknem az
egész világon. Különbözo nemzetközi környezetvédelmi szervezetek igyekeznek intéz-
kedéseket hozni ezen globális probléma és folyamat korlátozására. A feladat szinte
megoldhatatlannak látszik, de azért van okunk reményre. A holtpontról való kimozdu-
lásban kritikus szerepet játszott az 1992-ben Rio de Janeiróban aláírt éghajlat-változási
keretegyezmény. Ennek értelmében elvárták, hogy az ipari országok 2000-ig 1990-es
szintjükre csökkentsék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Csökkenteni kell a
fosszilis tüzeloanyagok használatát is. Egyes alkalmazási területeken a nap- és szélener-
gia felhasználása már „érett korába’’ érkezett.

És végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a természetvédelem fontosságát,
az erdoirtások korlátozását, ill. az újraültetést. A környezeti romlás visszafordításához
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több kell, mint tudomásul venni a veszélyeit. Pozitív gondolkodásra van szükség, ún.
„ökológiai muveltségre’’, amely megérteti velünk, hogy egy egészséges ökoszisztéma jóval
többet jelent fogyasztási cikkek gyujteményénél. Ehhez a gondolkodásmódhoz kell
felnonünk nekünk is.

Varga Lajos

f á ai r k csk

Kémia vetélkedo

A tanév végéig öt számban közölt versenysorozatunkat a kolozsvári Brassai Sámuel Lí-
ceum tanulói (Nagy Gábor László, X. oszt.) indították el kihívásként Oxigén verseny címen.

A vetélkedo tárgya szórakoztató, ismeretbovíto, s nem utolsósorban gondolkodás-
és készségfejleszto.

A versenyen egyéni és csoportos részvételre számítunk. A csoportok versenyfelté-
telét egy környezetvédo feladattal bovítjük: válasszatok lakókörzetetekben muködo,
gondozott vagy elhanyagolt forrásvizeket, közösségi kutakat, tavat vagy patakot. Kör-
nyékét gondozzátok, vízminoségét elemezzétek periodikusan, gyujtsetek adatokat a víz
felhasználhatóságáról, történetérol, a hozzá kapcsolódó néphagyományokról. Eredmé-
nyeitekrol készített beszámolóitokat a FIRKA oldalain közölni fogjuk. A versenyben
legeredményesebbek értékes könyvjutalmakban részesülnek és részt vehetnek a környe-
zetvédok tervezett táborozásán.

Eredményes, élvezetes munkát kíván a szerkesztoség.

II. forduló
I. Mi a kéksav, a mínium, a halinikus víz, az amalgám és a csontszén? (5 pont)

II. Analitikai feladat
Tíz kémcso ismeretlen sorrendben a következo vegyületek híg vizes oldatait tartalmazza

a: KCl, KI, KNO3, K2CO3, NaH2PO4, Na3PO4, MgCl2, BaCl2, ZnSO4, Al2(SO4)3.
Az azonosításhoz a következo reagensek állnak rendelkezésedre: pH-papír, H2SO4,

AgNO3, Pb(NO3)2, NaOH és NH3-oldat.
A táblázat azoknak a vizsgálatoknak az eredményét tartalmazza, amelyet úgy végez-

tünk el, hogy az ismeretlen oldatok kis részletéhez a megadott reagenseket adagoltuk. A
megfigyelt változások alapján állapítsuk meg, melyik kémcso mit tartalmaz.

Reagens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pH-papír lúgos semle-

ges
lúgos savas savas semle-

ges
semle-

ges
semle-

ges
semle-

ges
gyen-
gén

savas
H2SO4 – fehér pezsgés – – – – – – –
AgNO3 sárga fehér fehér – – fehér fehér halvány-

sárga
– sárga

Pb(NO3)2 fehér fehér fehér fehér fehér fehér fehér citrom-
sárga

– fehér

NaOH – – – fehér
old.

fehér
old.

fehér – – – –

NH3-

oldat
– – – fehér

old.
fehér fehér – – – –


