
nyújt. A helium-felhők galaxis kondenzációja pontosabban magyarázható e 
jelenség ismeretében. 

Hogy a fizikusok mennyire fontosnak tartják ezt a jelenséget talán az bizonyítja 
a legjobban, hogy az utóbbi 34 év során háromszor osztottak ki fizikai Nobel-díjat 
e jelenséggel kapcsolatban. 

Puskás Ferenc 

Tudod-e, hogy 
A pókok rég tudják azt, amit a kutatóknak még nem sikerült 

megvalósítani: szerves molekulákból az acélnál ötször erősebb szálat 
készíteni 

Pár évtizede jöttek rá a kutatók, hogy több eltérő anyagot megfelelően 
keverve, azok jó, előnyös tulajdonságai egységesen jelentkeznek az új anyag-
ban. Ezeket az új szerkezeti tulajdonságú, több összetevőből álló anyagokat 
társított, vagy kompozit-anyagnak nevezik. Ilyenek pl. az üvegszál erősítésű 
műanyagok. A poliészterbe vagy epoxigyantába ágyazott üvegszálakból álló 
kompozitanyag szakítószilárdssága eléri az acélét, ugyanakkor a sűrűsége az 
acélénak csak 1/5-e. Az üvegszálak helyett szén-, majd bórszálakat is használtak. 
1965-ben a Du Pont cég egy kutatója szervesanyagú szálat állított elő, melyet 
kevlar vagy aramid néven használnak, s gépkocsi karosszéria gyártásnál nagy-
becsű anyag. Szilícium-karbidból, szilícium-oxidból kerámia szálakat is 
készítenek kompozit elemként. 

Az iparban használt kompozitanyagok száma rohamosan nő. Nem csoda, hogy 
különös érdeklődés kísérte a Cornell Egyetemen végzett kísérletsorozatot, melyek 
eredményeként tisztázták egy pókháló fehérjeszerkezetét. A Nephila Clavipes 
pókfajta fonalát vizsgálva megállapították, hogy annak anyagában alanin és glicin 
található. Az alanin mennyiségének 40%-a rendezett, kristályos állapotban van, 
a többi része rendezetlen, míg a szál anyagának 70%-át kitevő glicin amorf 
formában az alanin részecskék beágyazására szolgál. A rendezett, térben 
irányított kristályok biztosítják a szál szilárdságát, az amorf alanin részecskéknek 
tulajdonítható az ellenállóképessége, míg a glicin a rugalmasságát biztosítja. Az 
összetevők véletlenszerű eloszlása biztosítja a szerkezet összetatrását. A kis 
pókok készítette fonal ötször erősebb az acélnál, kétszer rugalmasabb a nylon-
szálnál. A képzett vegyészvilágban kutatók csapatai dolgoznak azon, hogy 
megfejtsék a pókok "szakmai titkait" és ipari mennyiségben tudjanak pókfonal 
minőségű, kis súlyú köteléket gyártani. 
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