
diszperz rendszerek terén végzett munkáiért. Kimutatta, hogy különböző eredetű 
hemoglobinok molekulatömege kb. azonos: 66000-68000 között van. Módszere 
nagyon jelentőssé vált más fehérjék és más nagymolekulájú anyagok vizs-
gálatainál is. 1947-ben meghatározta a gyapotcellulóz molekulatömegét is. 

TISELIUS, ARNE WILHELM KAURIN (1902-1971) Stockholmban született svéd 
kémikus, illetve biokémikus. 1925-től Svedberg aszisztense, majd az uppsalai 
egyetem professzora. Tanulmányokat végzett a molekuláris biológia területén. 
Analitikai módszereket (elektroforézis, abszorpciós kromatográfta stb.) dolgozott 
ki komplex elegyek szétválasztására, melyeket a fehérjék, enzimek, hormonok, 
vitaminok és antibiotikumok tanulmányozásában alkalmazott. Felfedezte, hogy 
a vérplazma több fehérje-típusú frakcióra bontható. A szérum-proteidek koplex 
természetével kapcsolatos felfedezéseiért 1948-ban kémiai Nobel-díjat kapott. 
Módszere a fehérjekutatásban ma is jelentős. Elnöke volt a svéd Állami Természet-
tudományi Kutatási Tanácsnak alapításától, 1946-tól kezdve. 1947-1964 között a 
Nobel Alapítvány elnöke, majd 1965-től a Nobel-díj bizottság elnöke volt. 

Horváth Gabriella 

Színes szappanhártyák 

Némely rovar úgy sétál a vizen, mint gyerekek a befagyott tavon. A 
rovarokat a víz felülete rugalmas hártyaként tartja fenn. A felület hártya-
szerű tulajdonsága (felületi feszültsége) különösen szembetűnő akkor, ha 
a folyadék felszíne a térfogathoz viszonyítva igen nagy,például vékony 
folyadékhártyák képződésekor. Ez esetben a felületi jelenségeket a 
folyadék belsejében uralkodó hatásoktól mentesen tanulmányozhatjuk. 

Folyadékhártya minden folyadékból előállítható, de csak kevés esetben 
marad meg tartósan. Minden kisgyerek tudja, hogyha hosszan megmaradó 
buborékot szeretne fújni, akkor mosószeres oldatot kell készítenie. A 
mosószerek ugyanis úgy módosítják a víz tulajdonságát, hogy ezáltal 
habzásra, hártyaképződésre, szappanbuborék fújásra sokkal alkalma-
sabbá válik. Hasonló hatást fejt ki a vízre a szappan,a sampon,és a 
mosogatószer. Nézzük hát ezek közös vonásait! 

A legegyszerűbb mosószer a szappan. A szappanok hosszúszénláncú 
zsírsavak nátriumsói(Pl. a nátriumsztearát) A szappanmolekulák a vízben 
két részre bomlanak:a kisméretű, pozitív töltésű nátriumionok mellett 
hosszúszénláncú, negatív töltésű ionok keletkeznek. Utóbbiakat az egy-
szerűség kedvéért szappanionoknak fogjuk nevezni. A szappanion ne-
gatív töltése a hosszú, láncszerű ion egyik végén összpontosul. (1. ábra) 



A szappanion hosszú szénláncrésze víztaszító (hidrofób) tulajdonságú, 
az ion negatív töltésű vége viszont hidrofil, vízkedvelő, vonzza a 
vízmolekulákat A szappanion e kettős sajátossága más mosószerre (sam-
pon, folyékony mosogatószerekre) is jellemző. Az említett anyagok éppen 
e tulajdonságuk következtében alkalmasak arra, hogy a víz felületi 
jelenségeit megváltoztassák. A szappanionok ugyanis úgy helyezkednek 
el a víz felületén, ahogyan azt a 2. ábra mutatja, csökkentve ezáltal a víz 
felületi feszültségét. 

A vízhez adagolt mosószer szappanionjai a felületre törekednek mind-
addig, amíg ezt monomolekuláris (egy-molekula vastagságú) rétegben be 
nem borítják. A felületre kibújni már nem képes ionok az oldat belsejében, 
de ugyancsak sajátos rendben helyezkednek el: Olyan csoportokat 
(micellákat) alkotnak, amelyeknek (vízzel érintkező) felületén az ionok 
negatív töltésű vége helyezkedik el. A micellák alakja változatos. A 
szappanionok gömb alakú vagy hengeres elerendezésű csoportokat 
képezhetnek, de rétegesen is összeállhatnak. (3. ábra) A micellát alkotó 
ionok száma állandóan változik, újabb ionok csatlakoznak hozzá, mások 
meg leválnak belőle. A micella dinamikus képződmény. 

(Csupán megemlítjük, hogy a szappanok és mosószerek jó zsíroldó 
(mosó) hatása is az említett szerkezettel kapcsolatos. A zsírok ugyanis a 
szappanionok hosszú szénláncú részéhez hasonló szerkezetűek, ezért 
mosáskor a zsírrészecskék a micellák belsejébe törekednek, ott mintegy 
beburkolóznak, és így az öblítővízzel könnyen eltávoznak.) 

A mosószerek szerkezete teszi lehetővé, hogy vizes oldataikból 
nagyméretű hártyák feszíthetők, buborékok fújhatók. A hártyákban és a 
buborékokban a szappanionok a 4. ábrán látható módon helyezkednek 



el. A két felület közötti térrészben van a szappanionokat, a nátriumionokat 
és természetesen a vlzrészecskéket is tartalmazó oldat. 

Kísérletezzünk! Feszítsünk szappanhártyát függőlegesen álló keretre! 
Ez egyszerűen megoldató: Vegyünk például egy üres teásdobozt, mártsuk 
száját szappanoldatba! (5. ábra) Figyeljük meg a doboz szájára feszülő 
hártya mozgását, változását! (A jelenség jobban látható, ha a doboz belseje 
a visszaverődő fény zavaró hatásának csökkentésére matt-feketére van 
festve.) 

Alapos megfigyelhetőség érdekében hosszú élettartamú hártyára van 
szükség. Az egy deciliter vízből, egy deciliter glicerinből és egy 
kávéskanál BIP mosókrémből készített oldatból órák hosszat "élő hártyák" 
buborékok készíthetők. (Glicerint gyógyszertárból lehet beszerezni, BIP 
mosókrém helyett bármilyen más mosogatószer, habfürdő, sampon, stb. 
is használható.) A glicerin-vízkötő tulajdonságánál fogva-akadályozza a 
víz párolgását, ezzel a hártya élettartamát megnöveli. 

Álljunk háttal a világos ablaknak (vagy lámpának), és tartsuk a dobozt 
magunk elé! Szép, színes csíkrendszer megjelenésének lehetünk tanúi. 
Hogyan jön létre ez a jelenség? Megértéséhez álljon itt néhány szó a 
fényről. 



A fény hullamjelenség. Hullámhossza határozza meg a színét. Leg-
nagyobb hullámhosszúsága (kb. 700nm) a vörös fénynek, legkisebb 
(kb. 350 nm) az ibolya színűnek van (1 nm a milliméter milliomod részével 
egyenlő.). E két határ között helyezkedik el a narancs, a sárga, a zöld és 
a kék fény hullámhossza. A Nap és az izzólámpák fénye minden, ebbe a 
hullámhossz tartományba eső fényt tartalmaz. Szemünk és ideg-
rendszerünk ezt a színkeveréket fehérnek érzékeli. 

A fény hullámhosszával összemérhető vastagságú szappanhártyára eső 
fehér fény nagy része (96%-a) a hártyán áthaladva a dobozba jut, és ott 
elnyelődik. A maradék 4% viszont visszaverődik, mégpedig a hártya első 
felületéről, más része a hártya hátsó felületéről. (6. ábra) A két közeli 
felületről visszavert fény találkozásakor - ún. interferenciájakor - egyes 
hullámok legyengülnek, mások felerősödnek, ennek következtében a 
visszavert fény színes. Az, hogy mely hullámok erősítik és melyek 
gyöngítik egymást, a hártya vastagságától (anyagától és törésmutatójától) 
függ. Ha a hártya vastagsága mindenütt egyforma lenne, akkor egész 
felületét egyszínűnek látnánk. De a hártya lefelé vastagodó ékalakot vesz 
fel, mert két felülete között a folyadék leszivárog. Az ék vastagsága egy-egy 
vízszintes vonal mentén állandó, ezért a kialakuló csíkrendszer vízszintes 
színes vonalakból áll. Ha a hártya vastagságát erős légmozgással (pl. 
tapsolással keltett léglökéssel, fújással) hirtelen megváltoztatjuk, akkor 
színei összekeverednek, majd miután az ékalak visszaállt, a vízszintes 
interferencia csíkok ismét megjellennek. 

Az ékalakű hártya az idő múlásával egyre vékonyodik, számottevően 
először a felső tartományban. Itt végül a két felület olyan közel kerül 
egymáshoz, hogy szinte nincs is közöttük folyadék. Ez a hártya gyakorla-
tilag már csak két molekularétegből áll (7. ábra.), és olyan vékony, hogy 
a két felületéről visszaverődő fény egyetlen hullámhosszra sem ad 
erősítési interferenciát: A hártyát feketének látjuk. (Newton-féle fekete 
hártya.) Ha a dobozra (vagy más keretre) feszített hártyát hosszú ideig 
sikerül "életben tartani", akkor a fekete tartomány a doboz nyílásának 
majdnem legaljáig kiterjed). 



Más, ugyancsak látványos jelenséget figyelhetünk meg,ha a szappan-
hártyát az előzőtől kissé eltérő összetételű oldatból alakítjuk ki. Készítsünk 
oldatot 1 deciliter vízből, 1/4 deciliter glicerinből és két kávéskanál 
mosogatószerből. Az oldatba mártott doboz-szájon feszülő hártyán a 
színek erőteljes keveredése látható. A kavargást, a hártya oldatának 
intenzív mozgását itt nem külső hatások (légáramlás, rázkódás, stb.) 
okozzák. Az ilyen típusú szappanhártya gyorsan vékonyodik, de az 
előzőétől eltérő mechanizmus szerint. Felül gyorsan megjelenik a Newton 
féle tartomány,ezzel egyidejűleg a színes, hevesen mozgó tartományban 
kis köralakú fekete foltok keletkeznek. Ezek a képződmények vékony 
fekete "csatornákon" keresztül a már meglévő fekete tartományba jutva 
növelik ennek területét. A jelenség kritikus süllyedés néven vált ismertté. 

Szappanhártyákkal más, látványos jelenség is előállítható. Ha például 
a hártya közelében erős rock-zene szól, a hártyán a zene ütemében 
pulzáló színes örvények jelennek meg, mintegy illusztrálva a zenét. 
Érdemes megpróbálni! A jelenséget fehér falra vetítve nagyobb létszámú 
közönség számára is láthatóvá tehetjük. 

Rajkovits Zsuzsa 

Matematika* 
Függvényábrázolás és híres matematikusok 

Bevezető 
Aki már kissé belemerült a matematikába, rájött arra, hogy az analízis egyik 

legszebb része a függvényábrázolás. 
A bemutatott program két nagy témakört ölel fel: 
1. Függványábrázolás 
2. Híres matematikusok életrajza 
Célja segíteni, illetve oktatni mindazokat akik vonzódnak a matematikához (a 

„matézishez"). 
A függvényábrázolás könnyűnek tűnik, de néha felvetődnek olyan problémák, 

nehézségek melyeket bizony papíron nehéz „orvosolni". 
A nehézségek nagy részét a transzcendens, illetve összetett trigonometrikus 

függvények okozzák, mivel olyan egyenletekhez vezethetnek, melyeket algebrai 
úton nem lehet megoldani. A grafikus megoldás is okozhat nehézségeket illetve 
pontatlanságokat, nemcsak a diákok hanem a tanárok számára is. És ilyenkor 
fordulunk a számítógéphez! Amit mi nem vagyunk képesek kiszámítani, azt a 
számítógép megteszi. Jelen esetben a számítógép képes megrajzolni egy bo-
nyolult függvény grafikonját. 

A program másik része néhány híres matematikus életrajzát írja le és a 
fényképét mutatja be. 

Mivel az I-XII. osztályos tananyag nem foglalkozik a matematika fej-
lődéstörténetével, úgy gondoltam jó, ha a felhasználó betekintést nyerhet néhány 


