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Meteorrajok 
Raj neve Kód Aktivitás Max. 

Alfa Aurigidák AAU 01.15-02.20 02.08 
Delta Leonidák DLE 02.15-03.10 02.25 

Februári csillagos égbolt  
az esti órákban 

 
Csukás Mátyás, Nagyszalonta 

 

Amikről a Vegyészkonferencián hallhattunk 

November 11. és 13-a között a  kolozsvári  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia 
Karán tartották az EMT szervezésében a XI. Nemzetközi Vegyészkonferenciát. Na-
gyon gazdag tartalmát követve szembeötlő volt, hogy a dolgozatok nagy része valami-
lyen módon a környezetminőséggel, a környezetvédelemmel foglalkozott. Az egyetemi 
professzorok, tapasztalt kutatók, fiatal doktorjelöltek és kutató egyetemi hallgatók ér-
deklődéskörében az elméleti kérdések mellett jelentős helyet kap a gyakorlati élet prob-
lémáinak megoldásában az a szemlélet, hogy a gazdasági fejlődés nem történhet az 
életminőség, az egészség rovására. A következőkben ezeknek az előadásoknak tartal-
mából mutatunk be rövid összefoglalókat. 

Gyógyszeriparban a tisztítási, elválasztási módszereknél használt szerves oldószerek 
(leggyakrabban halogénszármazékok) számottevő környezeti terhelést okoznak (meg-
semmisítésük általában égetéssel történik). Ezért ezek használata mind jobban vissza-
szorul, és az úgynevezett „szuperkritikus fluidumok” alkalmazása kerül előtérbe. 

A folyadéknak azt az állapotát, amelyben a sűrűségük azonossá válik telített gőzük 
sűrűségével, kritikus állapotnak nevezik. Azt a hőmérsékletet és nyomást, amelyen ez az 
állapot megvalósul, kritikus hőmérsékletnek illetve kritikus nyomásnak nevezzük. A víz 
esetében ez 374o C, 218atm, és a megfelelő kritikus térfogat 3,0cm3/g. A kritikus nyo-
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más és hőmérséklet értékpáros meghatározza az anyag szuperkritikus pontját, ennél 
magasabb hőmérsékleten és nyomáson az anyag szuperkritikus fluidum állapotában van, 
amelyben megszűnik minden különbség a folyadék és gőze között, a tulajdonsága a két 
állapotra jellemző értékek közé esik. Így viszkozitása kicsi, diffúziós együtthatója nagy, 
mint a gázokénak, oldóképessége a folyadékokéhoz hasonló. Ezért a szuperkritikus 
fluidumok előnyösen használhatók elválasztási műveleteknél (extrakció, kromatográfia). 
A leggyakrabban használt szuperkritikus állapotú anyag a szén-dioxid. Előnye, hogy 
általában kémiai szempontból semleges, egészségre nem káros, nem szennyezi a kör-
nyezetet, alacsony a kritikus hőmérséklete ( 31oC) és nyomása (72bar), olcsó, a termék-
ből könnyen eltávolítható, nem tűzveszélyes. Mivel nem poláris anyag, poláris vegyüle-
tek szétválasztására nem mindig megfelelő. Oldóképességének javítására keverék formá-
jában használják alkoholokkal (metanol, etanol). Kromatográfiás elválasztásoknál, ha 
savas mozgófázisra van szükség, akkor hidrogén-kloridot, ha bázisosra, akkor ammóni-
át használnak. 

A szuperkritikus fluidumokkal való extrakciót növényi hatóanyagok kivonására 
eredményesen használják, így a koffeint a nyers kávébabból, a nikotint a dohányból, 
fűszereket (kömény, fahéj, vanília, gyömbér), gyógynövény hatóanyagokat (kamilla), 
aromaanyagokat kozmetikumok számára, vagy szintetikus gyógyszerkészítmények gyár-
tása során az oldószernyomok eltávolítására. Már ismertek szennyezett talaj és szenny-
vizek tisztítására kidolgozott eljárások szuperkritikus szén-dioxiddal. 

A szuperkritikus szén-dioxidról kiderült, hogy baktericid és spóraölő hatása is van. 
Ezért élelmiszeriparban sterilizálásra, élelmiszerek tartós csomagolására, egészségügy-
ben orvosi eszközök és műszerek sterilizálására is használják. A Sapientia egyetem Csík-
szeredai kutatói (András CS., Albert Cs., Albert B., Miklóssy I.) ennek a hatásnak bio-
kémiai mechanizmusát igyekeznek tisztázni. 

A műszaki és gazdasági fejlődés a termelés és a fogyasztás növekedését eredményezi, 
ezzel egyidejűleg nő a hulladékok mennyisége is, ami a környezetszennyezés egyik jelentős
oka. A csomagolóipar használta műanyagok, gépkocsik, munkagépek elhasznált gumiab-
roncsai, a tönkrement akkumulátorok, galvánelemek, fémhulladékok stb. komoly szeny-
nyező forrásai a termőtalajnak, mivel egyesek nagyon lassan bomlanak le (pl. a műanya-
gok), mások hamar bekerülnek a talaj anyagforgalmába, de a táplálékláncba jutva komoly 
veszélyt jelentenek az élővilágra, az ember egészségére (korródálódó fémek, galvánele-
mekből származó nehézfém ionok). Káros hatásuk nagymértékű tompítását lehet megol-
dani újrafelhasználhatóvá alakítva ezeket a hulladékká vált anyagokat. Így a veszprémi 
egyetem kutatói (Geiger A., Biró Sz., Fazekas B., Buda B., Bartha L., Deák Gy., Fantó E.) 
gumiőrleménnyel készítettek bitumenkompozitot, melyet gyorsforgalmi utak, autópályák 
alapbitumenjeként, illetve a kopórétegként használt elasztomérrel módosított bitumenré-
tegek helyett teszteltek a felhasználhatóság érdekében. A szemcseméret és koncentráció 
függvényeként a kompozitok minősége különböző mértékben változott. Megállapították 
azokat az ideális paramétereket, melyek mellett a legkedvezőbb volt az öregedéssel és a 
plasztikus deformációval szembeni ellenállás. A hulladék újrafelhasználás gazdaságos 
megoldása közben új módszereket is kidolgoztak a minőség-ellenőrzés számára. 

A települések szennyezettségének mértéke arányos a  nehézfém-terhelésével, ennek  
követésére a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Darvasi J., Kékedy N.L., Seff A.) és a 
Veszprémi Egyetem munkatársai (Borszéki J., Halmos P.) a baromficsontokban mérték 
a fémes-elem tartalmat, illetve követték Kolozsváron az ülepedő porok és háztartási 
porok nehézfém tartalmát. Megállapították, hogy a háztartási porok ólomtartalma ará-
nyos az ülepedő porokéval, de a legforgalmasabb útszakaszok mellett sem haladja meg 
az egészségre káros értéket. 
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A mérgező nehézfémek (pl. a króm kromát, vagy bikromát formában) különböző
úton is szervezetbe kerülhetnek, pl. cigarettázás közben. Ezzel kapcsolatos vizsgálatokat 
végeztek kolozsvári (Sógor Cs.) és debreceni kutatók (Posta J., Kovács R., Béni Á.) új 
mikroanalitikai módszereket kidolgozva a kismennyiségű króm meghatározására. Megál-
lapították, hogy a dohány krómtartalmának 6-8%-a kerül égés során a füstbe, aminek 
egyharmada a toxikus Cr(VI). Eddig feltételezték, hogy a pirított kenyér is veszélyeket 
rejthet a fogyasztók számára, ha a lisztben levő nehézfémek oxidálódnak a pirításkor, 
ezért ez is tartalmazhat az ember számára veszélyes Cr (VI) tartalmú ionokat. Kísérlete-
ik során nem volt kimutatható króm a pirított kenyérben. 

A folyóvizek szennyezését nagy arányban az ipari szennyvizek okozzák. Ezek elem-
zését, mikroorganizmusokkal való tisztítását probálják megoldani a különböző kutató-
központokban dolgozók és tanulók. Így Kolozsváron Bolla Cs., Majdik K, Zsigmond 
K., Csádvári A., Bogya E., Szatmárnémetiben Kolozsváry I, Stier I.. 

A szennyezett talajban termesztett növényfélék felhalmozzák szöveteikben a nehéz-
fémeket, s a táplálékláncon keresztül ezek eljutnak az emberi szervezetbe is. Ezeknek 
Erdély különböző területeiről vett bab mintákból való kimutatásával és mennyiségi meg-
határozásával foglalkoztak kolozsvári (Majdik, Bartók, Tosa, Moldovan, Irimie) és pécsi 
(Pénzes, Kilár) kutatók. Ugyanakkor laboratóriumi körülmények között követték, hogy 
hogyan viszonyul  a retek a talaj  ólomszennyezettségére. A standard termőtalajt jól meg-
határozott mennyiségű ólomsóval szennyezték, s követték a retek gyökerében felszívódott 
ólommennyiséget. A gyökérben a bevitt ólommennyiség növelésével nőtt a megkötött 
ólommennyiség, míg a levelek, szár esetében nem. Amennyiben az öntözővízhez adalék-
anyagként EDTA-t (etilén-diamin-tetraecetsav), a jó kelátképző vegyületet adagolták 
ecetsavas oldatban, az ólom mobilitása megnőtt, a szárban és levelekben is megnőtt az 
ólommennyiség a talaj szennyezettségének növelésével. A kísérletek eredményeiből azt a 
következtetést vonták le, hogy a retek használható talajrehabilitációra ólomszennyezés 
esetében. (Szerkesztői megjegyzés: az ilyen módon termelt retek nem fogyasztható, csak 
speciális megsemmisítési eljárással vonható ki a természetes anyagkörforgásból ) 

A szennyvíziszap szerves szennyezőanyagoktól való megszabadítására biológiai 
módszerekkel próbálkoznak. A „magas” hőmérsékletet (52-72oC) tűrő mikroorganiz-
musokkal sikerült lebontani illékony szerves vegyületeket szennyvizekben. Ez adta az 
ötletet, hogy légköri szennyezések esetében is használják ezt a biológiai módszert sze-
gedi (Horváth E., Kertész Sz..) kutatók belgiumi kollegáikkal (H.van Langenhove, 
B.Sercu, Ir. Dewulf). A városi ember élete során ideje majdnem 90%-át beltérben tölti. 
Ennek levegőminősége rosszabb, mint a kültereké. A beltéri légszennyezést meghatá-
rozzák az épület anyagai, az altalajból beszivárgó gázok, az emberi légzés, mely  oxigén-
fogyasztó és szén-dioxid mellett más illékony anyagokat termelő, az emberi tevékenység 
során és a különböző berendezések, gépek működésekor képződő anyagok. Ezek kimu-
tatására és megkötésére dolgoznak ki módszereket. 

A beltéri légszennyezés egyik forrása a cigarettafüst. Szegedi kutatók (Galbács Z., Szép 
A., Galbács G.) vizsgálták a cigaretták nitráttartalmát, amelynek forrása a dohánytermesz-
tés serkentésére használt műtrágyák és a cigaretta égését könnyítő adalékanyagként hasz-
nált oxidálószerek. A cigarettában a nikotin (kábítószer) mellett az égéstermékekként 
keletkező karcinogén szerves anyagok mellett a nitrogén-oxidok savas hatása nagyon 
káros a légzőszervekre. A cigarettákból vízzel kivont nitrát mennyiséget spektro-
fotometriás eljárással határozták meg. Elijesztésül mellékeljük eredményeiket, melyek 
alapján elmondható, hogy az eddig ismert veszélyforrásokat nagyon növelik a cigarettákba 
adagolt  nitrátvegyületek. Ezek bomlástermékei nemcsak az aktív dohányzókra veszélye-
sek, hanem a cigarettafüstöt tartalmazó légtérben tartozkodókra is. 
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A vizsgált dohánytermékek nitrát tartalma 
 

Dohánytermék Dohánytartalom 
g

Nitráttartalom 
mg/g 

HELIKON zöld 0,58 13,1 
WEST ice 0,65 20,3 
PALL MALL zöld 0,64 25,6 
HELIKON sötétkék 0,61 23,9 
SOPIANAE kék 0,64 39,4 
P20 0,75 52,2 
PALL MALL kék 0,60 29 
PALL MALL világoszöld 0,56 13,9 
MULTIFILTER kék 0,54 30,3 
NEXT 0,57 23,1 
ПРИЛУКИ 0,63 3,0 
SOPIANAE barna 0,62 33,2 
ПРИМА 0,63 51,7 
HELIKON light 0,68 15,1 
EVE 0,73 52,1 
PALL MALL fehér 0,53 34,1 
HELIKON türkiz 0,63 21,6 
MARLBORO lights 0,71 64,2 
SOPIANAE fehér 0,60 26,2 
MARLBORO piros 0,70 27,7 
LM piros 0,73 24,4 
LEGAL (román) 0,35 1,5 
MARLBORO lights zöld 0,60 37,6 
SOPIANAE zöld 0,63 42,4 
BOND STREET 0,61 15,9 
CORVINA (pipadohány) 0,62 14,8 

A légkör szennyezéséhez nagymértékben hozzájárulnak a hőerőművek, melyek füst-
gázainak egyik legkárosabb komponensei a kéntartalmú gázok. Ezek hatékony megkö-
tésére hulladék kalcium-karbonát őrleményt használtak iasi kutatók (Szép S., Harja M.). 
A megfelelő szemcseméretű hulladék kalcium-karbonátot nedves őrléssel állították elő.
A módszer másik előnye, hogy az aktív anyag, a kalcium-karbonát, műtrágyaipari hulla-
dékként termelődik a marosvásárhelyi Azomures RT-ben. 

 
M. E. 

 

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

� Titkosírások feltörésénél hasznos lehet a betűk gyakorisági sorrendje. A magyar 
nyelvben ez a következő: E A T L O N S K I Z R G M Y U B V D H J P F C
Q X, a németben: T U D A H G O L B M V F Z C K P J Q X Y, az angolban 
T R I N O A S D L C H F U P V M Y G B X K Q J Z, valamint a latin nyelv-
ben I E U A T N S R M O L C P D V Q B G F H X Y K Z. 

� Nyomdai betűméret mértékegységek és nevek: 1 pont = 0,3759 mm; 3: brillant, 
4: gyémánt (diamant), 5: gyöngy (perl), 6: nonpareille, 7: kolonel, 8: petit, 9: 
borgisz, 10: garamond, 12: ciceró, 14: mittel, 16: tercia, 20: text. 


