
Érdekességek a kémia világából 

Anyagok újrahasznosítása 
- A hulladékgyűjtőkben nálunk is mind több alumínium kerül (italos dobozok, 

tubusok, fóliák, stb). Nagy könnyelműség ezt megsemmisíteni a gazdaság számára, 
mikor tudott, hogy előállítása nagyon energiaigényes lévén, viszonylag drága fém. 
Nyugat-európában már több helyt működnek visszanyerő üzemek, (Németország, 
Olaszország). Olyan kisebb ország, amely nem rendelkezik ilyen lehetőséggel 
(például Svájc) megszervezte a használt alumínium csomagolóanyagok gyűjtését 
(magán gazdasági vállalkozások) s a szomszédos országok visszanyerő üzemeiben 
biztosítják az alumínium újrahasznosítását. J ó ötlet volna elkezdeni környezetedben 
az alumínium hulladékok gyűjtését. Hátha kerül vállalkozó annak értékesítésére. 

- Egy Lipcse környéki parafingyár eddig kenőolajgyártás melléktermékeként 
gyártott paraffint gyertyagyártás céljaira. Új eljárást dolgoztak ki polietilén és 
polipropilén, polivinil-klorid műanyag hulladékok hasznosítására hőbontással. Mind
három anyag adott körülmények között hevítve 20-30 szénatomszámú paraffinná 
bontható. 

A joghurt erősíti az immunrendszert 
Németországi kísérletsorozatok azt bizonyítják, hogy a probiotikus baktériumok 

(például a Lactobacillus acidofilus, lactobacillus casei) az immunrendszer fontos 
feladatának befolyásolója lehet. Fokozza az immunrendszer szerveiben a sejt
osztódást és serkenti a gyulladáscsökkentő anyagok (makrofágok, limfociták, inter
feronok) termelését. 

Kísérleteket hasmenéses gyerekek, allergiás gyerekek, öregek vastagbélbántal-
mainál, rákos betegeknél végeztek joghurt vagy kefir kúrával Minden esetben pozitív 
eredményeket kaptak. 

Új szénmolekula a C 3 6 

A fullerének családjának legújabb tagját sikerült előállítani. Szénelektródok között 
héliumot tartalmazó kamrában nagyáramú kisülés közben keletkeztek. Megállapítot
ták, hogy nagyon reakcióképes, levegőn gyorsan elbomlik. Reakcióképessége azt 
sejteti, hogy könnyebben képez vegyületeket, mint nagyobb szénszámú rokonai. 

Az izoflavonok ( C 5 H 1 0 O 2 ) az egészséges táplálkozásban jelentős szerepet 
játszanak, oxigéntartalmú heterociklikus vegyületek, a növényvilágban fordulnak elő 
(pl. szója). 

Olyan országokban, ahol sok szóját fogyasztanak, ritkábban fordulnak e lő 
degeneratív betegségek (prosztata és mellrák, szív- és érrendszeri megbetegedés, 
csontritkulás, magas koleszterin-szint). 

Az ázsiaiak napi 80 mg-t fogyasztanak átlag (140 g tofunak - szójatejből készült, 
a telemea túróhoz hasonló termék - vagy 1/2 l szójatejnek felel meg). A hollandok 
SoyLife készítményéből 3 g tartalmazza ezt a mennyiséget. Bekeverhető bármilyen 
élelmiszerbe. 
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