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növekvő csont tartalmazza. Az Si élettani szerepe a csont érésében van, ha a csontépü-
lés befejeződik, a Si-koncentráció helyileg lecsökken. A Si viszont kis mennyiségben el-
engedhetetlenül szükséges a kollagén- és porcszintézishez, valamint a kötőszövet víztar-
talmának megtartásához. Ennek megfelelően sok fekély és hétköznapi bőrbetegség ke-
zelésében használnak szilikát tartalmú  bőrgyógyászati készítményeket. Bélpanaszok 
enyhítésére is használnak Si-t szilícium-dioxid kolloid formájában, amely nagy felületé-
nek köszönhetően megköti a bélcsatornában megtelepedő kórokozókat Az állatok és az 
ember a Si-t leginkább szilikát formájában növényi táplálékokból vagy vízben oldva ve-
hetik fel. A bélcsatornában kötőmolekuláiktól specifikus enzimek (szilikáz) szakítják le a 
szilikátokat, amelyek aktív transzporttal kerülnek a sejtekbe. Szoros összefüggés mutat-
ható ki a Si és a sejtlégzés között: Si-túladagolás esetén csökken a sejtlégzés intenzitása. 
A Si állandó szinten tartását szolgálja a kis kapacitású felszívási és a nagyteljesítményű 
kiválasztási apparátus: a vesék a véráramba juttatott nagy mennyiségű szilikátot mellék-
hatások nélkül kiválasztják. Szélsőséges esetekben a tüdőben és a környező nyirokcso-
mókban hatalmas koncentrációban halmozódhat föl a Si. A Si-mennnyiség ajánlott napi  
értéke étrendtől függően 21-46 mg. Az állati-táplálék alapú étrend Si-hiányhoz vezethet, 
amely kísérleti állatokban a kötőszövetek és a támasztószövetek szervetlenanyag-hiányát 
eredményezte.  Immunológiai kutatások során megállapították, hogy a szilícium-dioxid 
kolloidkristályok felületükön gyulladásfaktorokat tudnak megkötni. A szilikáttartalmú 
porok belégzése a szilikózisnak nevezett kórt okozza, kötőszöveti burjánzást indít el a 
tüdőben, s tüdőrákhoz is vezethet.  

Forrásanyag 

A. Earnshaw N. N Greenwood: Az elemek kémiája, Nemzeti Tank.k.Bp 2004 
Nagy Szabolcs: A Si mint létfontosságú nyomelem, 1998 
Tihanyi László: A Si mint nyomelem 
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Téli sportok fizikája 

A nyári kánikulában egyre kellemesebb felidézni az elmúlt tél havon, jégen történt 
csúszásait, siklásait.  

A téli sportok számtalan érdekes fizikai kérdést vetnek fel, amelyek közül csupán azt 
szeretnénk tárgyalni, hogy miért siklik a korcsolya a jégen, illetve miért csúszik a síléc a 
havon. 
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Síversenyek végén, rosszul teljesített lesiklás után, többször hallottam azt a kifogást, 
hogy a másik versenyző azért ért le hamarabb, mivel súlyosabb, így a sílécük alatt a na-
gyobb nyomás jobban megolvasztotta a havat.  

Vizsgáljuk meg, hogy ennek a gondolatmenetnek mennyi a valóságtartalma. 
Tudományosan elfogadott az az álláspont, hogy a korcsolya azért siklik a jégen, il-

letve a síléc azért csúszik a havon, mert alattuk egy vékony vízréteg keletkezik, amely 
„kenőanyagként” segíti a csúszást. 

A probléma viszont a vízréteg keletkezésének a magyarázatában rejlik. Leggyakrab-
ban azzal magyarázzák a korcsolya éle, illletve a síléc talpa alatt keletkező vízréteg meg-
jelenését, hogy a nyomás növekedésével a jég olvadáspontja csökken. Eszerint, a kor-
csolyázó (síző) súlyának a hatására a korcsolya éle (síléc talpa) alatt megnő a nyomás, 
ami az olvadáspont csökkenése miatt a jég (hó) megolvadásához, tehát a vízréteg kiala-
kulásához vezet. Ez a vízréteg jelentené a „kenőanyagot” a korcsolya éle (síléc talpa) il-
letve a jég (hó) között. A régebbi fizika tankönyvekben is így magyarázzák a jelenséget. 

Vajon helyénvaló-e ez a magyarázat? 
A jég-víz rendszer sematikus fázisdiagramját az alábbi ábra mutatja (p-T) (nyomás-

hőmérséklet): 
 

 
 
Normál légköri nyomáson (  105 Pa) a jég olvadáspontja 0 0C. A diagramból jól 

látható, hogy a nyomás növekedésével az olvadáspont csökken. Kérdés az, hogy egy 
ember súlyának hatására létrejövő nyomásnövekedésből származó olvadáspont csökke-
nés elegendő-e ahhoz, hogy a jég (hó) megolvadjon.  

Tapasztalatból tudjuk, hogy -15 0C-os hidegben még jól csúszik a korcsolya, illetve a 
síléc. Számoljuk ki, mekkora nyomásváltozás tudna -15 0C-os hőmérséklet csökkenést 
létrehozni (-15 0C-al csökkenteni az olvadáspontot ahhoz, hogy a jég vagy hó megol-
vadjon). 

Kiinduláshoz használjuk a Clausius-Clapeyron egyenletet:  
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ahol T - olvadási hőmérséklet (K), p - nyomás (Pa), V - fajtérfogat (m3/kg), λ - fajlagos 
olvadáshő. 

Táblázatból kikeresve a jég fajlagos olvadáshőjét és a fajtérfogatokat, a következő 

értékeket találtuk: 
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Megoldva a differenciálegyenletet, a nyomásváltozásra a következő eredményt kap-
juk: 
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ahol T0 = 273 K (0 0C), T = 258 K (-15 0C). 
Behelyettesítve a K, T, T0 értékeket a (3)-as egyenletbe, kapjuk, hogy 

5
p 2220 10 Pa   . 

Ez egy meglepően nagy nyomásérték. Vagyis a számolások alapján az következik, 
hogy ahhoz, hogy 15 0C-al csökkenjen az olvadáspont, a korcsolya (síléc) alatt a légköri 
nyomás 2220-szorosát kell létrehozni. Számoljuk ki, hogy egy átlagos tömegű (75 kg) 
ember alatt, ahhoz, hogy ez a nyomás létrejöjjön, mekkora kellene legyen az érintkezési 
felület az ember és jég (hó) között. 
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Ha a korcsolya hosszát 25 cm-nek vesszük, akkor az adódik, hogy az éle 
2

3, 3mm
x 0, 013 mm

250 mm
   kellene legyen. Ennél a korcsolyák élvastagsága jóval na-

gyobb. 
A sílécek felülete sokkal nagyobb a számolt 3,3 mm2 -es felületnél, tehát sem a kor-

csolya, sem a síléc esetében nem magyarázható vízréteg kialakulása kizárólag a nyomás-
növekedéssel. 

Akkor mi lehetne a magyarázata a vízréteg megjelenésének? 
Jelenleg két lehetséges magyarázat létezik. Az egyik szerint a súrlódás a főszereplő. 

A jég illetve a hó a súrlódás miatt felmelegszik, megolvad és így jön létre a korcsolya éle, 
illetve a síléc talpa alatti vízréteg, amelyen könnyen tudunk siklani. 

A síléc esetében a műanyag (polietilén) talpnak is szerepe van a hó megolvasztásá-
ban, mivel a műanyag rossz hővezető révén, nem vezeti el a súrlódás következtében ke-
letkező hőt, így ez közvetlenül a hó megolvasztásához járul hozzá. 
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A másik magyarázat szerint a jég és hó felszínén mindig létezik egy vékony vízréteg, 
ennek kialakulásához nem szükséges korcsolyázni vagy sízni rajta. 

A jég belsejében levő molekulák ugyanis minden irányban kötődnek egymáshoz, a 
felszíni molekulák viszont csak lefelé, ezért kötődésük laza, emiatt a fagyáspont alatt is 
vízréteg marad a felszínen. 

Ezt az eredményt több kísérlet is igazolja. Somorjai Árpád, magyar kutató elektro-
nokkal bombázta a jég felszínét és a szóródó elektronok jellemzőiből következtetett a 
felszín tulajdonságaira. Azt találta, hogy a jég felszínét -110 0C-ig vízmolekulák borítják. 
A kísérletet más kutatók is megismételték, és hasonló eredményre jutottak. 

Annak ellenére, hogy a kísérlet eredményeit nem vitatják, a legtöbb szakértő nem tartja 
meghatározónak ezen vékony vízréteg jelenlétét a korcsolyázás és sízés szempontjából. 

A korcsolya éle, illetve a síléc alatt kialakuló vízréteg megjelenésének pontos magya-
rázata a jelenlegi ismeretek alapján nem adható, viszont valószínűsíthető, hogy kialaku-
lásában mindhárom tárgyalt jelenségnek szerepe van.  

 
Néda Tamás, fizikus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  
 

 

Az informatika hőskora 

VI. rész 

Harminc éve készült az első romániai személyi számítógép 

 
Kezdetben, az 1980-as években, a személyi számítógépek monitorként egyszerű te-

levíziókészüléket, adattárolóként pedig kazettás magnót használtak. Romániában Buka-
restben, Kolozsváron és Temesváron foglalkoztak ún. személyi mikroszámítógépek 
gyártásával. Ezek többnyire hasonló amerikai számítógépek másolatai voltak, egyedüli 
kívétel a Kolozsváron tervezett PRAE számítógép volt, amely egyben az első romániai 
személyi számítógép. 

A PRAE számítógépet a kolozsvári Számítástechnikai Kutatóintézet 1  Patrubány 
Miklós mérnök által vezetett mintegy tíz tagú csapata tervezte, és 1983 novemberében 
mutatták be nyilvánosan. (A „kezdet” jelentésű latin szó kiejtése „pre”.)  A gépet 1985-
ben kezdték sorozatban gyártani a temesvári FMCETC2 számítógép-alkatrész gyárban, 
de egy év után úgy döntöttek, hogy leállítják gyártását, és csak Spectrum-kompatibilis 
gépeket gyártanak, úm. HC 85 és TIM-S, valamint IBM PC-kompatibilis Felix PC-t. A 
gyártott személyi számítógépek iskolákba, egyetemekre és vállalatokhoz kerültek, 1985-
ben és 1986-ban több diáktáborban használták. 

A PRAE számítógépek prototípusa a PRAE-1000 volt, amely a Z80 mikroprocesz-
szorra épült (sebessége: 2,5 MHz, memóriája: 16 kB RAM3 şi 16 kB EPROM4). Megje-

                                                           
1 ITC – Institutul pentru Tehnică de Calcul 
2 FMCETC  – Fabrica de Memorii şi Componente Electronice pentru Tehnica de Calcul 
3 RAM – Random Access Memory 
4 EPROM – Erasable Programable Read Only Memory 


