
A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán látható szililén-karbonil komplexet (C59H82Br2Ga2N4OSi)
német laboratóriumban állították elő. Szobahőmérsékleten sta-
bil, szerkezetét röntgenkrisztallográfiával is meghatározták. Ben-
ne a C–Si kötéshossz 186 pm, ami nagyjából egyszeres kötésnek
felel meg, a C–O kötéshossz 114 pm, ami egy picit hosszabb a ko-
ordinálatlan szén-dioxidban mérhetőnél.

Nat. Chem. 12, 608. (2020)

Kémiai felvilágosodás
Az oldatban fluoreszkáló festékek
többsége elveszíti látványos tulaj-
donságait akkor, ha szilárd fázis-
hoz kötik őket. Ezen jelenség fő
oka az, hogy túl közel kerülnek egy-
máshoz a molekulák és vagy ké-
miai reakciókkal kioltják egymást,
vagy elnyelik egymás kibocsátott
fotonjait. Nemrég kidolgoztak egy
olyan, általánosan alkalmazható stratégiát, amely kationos fluo-
reszkáló molekulákat tart távol egymástól egy színtelen, semle-
ges makrociklus és kis méretű anionok hozzáadásával. Az így lét-
rejövő keverék polimerekben és gyantákban is használható. Az el-
képzelés fényes igazolásaként az eljárás kidolgozói számos olyan
szilárd mintát állítottak elő, amely jelentősen erősebb fluoresz-
cenciát mutatott, mint a korábban előállított legjobb anyagok.

Chem 6, 1978. (2020)

Energiatároló tégla
A jövőben a házakra
szerelt napelem-pane-
lek melletti energiatá-
rolóként akár egysze-
rű téglából épült fala-
kat is lehet majd hasz-
nálni. Egy idén publi-
kált eljárással ugyanis
a téglákból szuper-
kondenzátorokat lehet
kialakítani, és így több
tízezerszer feltölthető
és kisüthető áramfor-
rást készíteni. Az alap-
ötletet az adta, hogy
a szuperkondenzáto-

rok elektródkészítéséhez olyan polimerizációs reakciót használ-
tak, amelyhez vas(III)katalizátorra volt szükség. A vörös színű
téglában elég sok vas(III)-oxid van, így először sósavval kezelve,
majd monomeregységeket diffundáltatva az anyagba a megfele-
lő, vezető polimerekből álló elektródok ott is képződnek. A pro-
totípust 13 perc alatt lehetett feltölteni, és egy LED számára ne-
gyedórán át biztosított áramot.

Nat. Commun. 11, 3883. (2020)

2010-ben egy cseh–dán kutatócsoport felnyitotta Tycho Bra-
he (1546–1601) prágai sírját, ahol rajta kívül még felesége,
Kirsten Barbara Jorgensdatter (1549–1604) volt eltemetve. Az
ekkor vett csontmintákat, s elsősorban azok kollagéntartalmát
azóta több módszerrel is alaposan megvizsgálták. A legutóbbi
részletes méréssor a maradványok nagy pontosságú izotóp-
összetételét tárta fel. Az eredmények szerint a 13C-izotóp
mennyisége mintegy két százalékkal elmaradt a várttól, a 15N-
izotóp gyakorisága viszont másfél százalékkal meghaladta a
szokásost. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a há-
zaspár étrendjében minden bizonnyal jelentős mennyiségben
voltak állóvízben nevelt halak. Herit. Sci. 8, 73. (2020)

Egy amerikai kutatócsoport érdekes új játékot talált ki: mágneses
sajátságú nanorészecskéket tartalmazó apró folyadékcseppeket
akár mókás módon is lehet mozgatni állandó mágnesek segít-
ségével. A kísérletsorozatban kétoldalú (szénhidrogénből, illetve
fluorozott szénhidrogénből álló) cseppecskékbe magnetitszem-
cséket juttattak, majd egy mágnes segítségével lebegtették őket.
Amikor folyadékkristály-részecskéket használtak hasonló elren-
dezésben, a cseppek orientációja követte a külső mágneses tér
irányát, így a rendszer az optikai tulajdonságokat megváltoztató
kapcsolóként is működhet. ACS Cen. Sci. 6, 1460. (2020)
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APRÓSÁG

Marie Curie laboratóriumi jegyzőkönyvei mind a mai napig meg-
vannak Párizsban, a Francia Nemzeti Könyvtárban, de olyan mér-
tékben radioaktívak, hogy csak speciális védőöltözetben, a kíván-
csiskodó saját felelősségére lehet megtekinteni őket.

Avokádókeménység
A lézeres Doppler-vibrometria
(LVD) módszer forradalmasít-
hatja az avokádóipart. Az ere-
detileg Közép-Amerikában ho-
nos gyümölcs fogyasztói több-
nyire nagyon kényesek a gyü-
mölcshús állagára. Viszont er-
ről nem annyira könnyű meg-
bízható információ szerezni úgy, hogy közben az áru eladható
maradjon. Egy brit kutatócsoport ötlete az volt, hogy a gyü-
mölcsben vibrometriával mérhető rezgések frekvenciája bizonyára
függ az állagtól, s itt a mérés roncsolásmentes. Ezen alapulva ki-
dolgoztak egy olyan módszert, amely akár egyedi avokádók gyors
keménység-ellenőrzésére is alkalmas, így nagyban segítheti a ke-
reskedő cégeket. Biosys. Eng. 194, 251. (2020)

TÚL A KÉMIÁN

Korrupciós túlsúly
Azt már elég régen kimutatták, hogy egy politikus külsejének
nagy hatása van a megítélésére. Ezt a gondolatmenetet egészen
új szinten tesztelte egy olyan tanulmány, amely minden bizony-
nyal felkelti majd az IgNobel-díj bizottságának figyelmét is. 15
posztszovjet állam 2017-ben hivatalban lévő 299 miniszterének
arcképét vetették alá számítógépes képelemzésnek, és ez alapján
mindenkinek megbecsülték a testtömegindexét (body mass in-
dex, BMI). Azt találták, hogy egy kormány tagjainak átlagos BMI-
je igen szorosan korrelál a nemzetközi gyakorlatban használt, or-
szágszintű korrupciót jellemző mérőszámokkal. Ezt alighanem
sokan sejtették már: minél korruptabb egy ország, annál kövé-
rebbek a miniszterei. 

Economics of Transition and Institutional Change,
DOI: 10.1111/ecot.12259 (2020)

Szitakötőlárvák és higany
A természetes vizekbe
szervetlen sók formájá-
ban kerülő higany gyak-
ran metileződik, így az
élőlények számára sok-
kal mérgezőbbé válik.
Ezért a tényleges toxici-
tás felméréséhez nem
elegendő a higany teljes
koncentrációját megha-
tározni a környezetben.
Erre a problémára talált
kreatív megoldást a kö-
zelmúltban egy kutató-

csoport a gyakorlatilag mindenhol megtalálható szitakötő-
lárvák segítségével. A módszer ökológiai hasznának igazolá-
sához egy évtized alatt közel 5000 önkéntes közreműködé-
sével 100 nemzeti parkból vettek szitakötőlárva-mintákat, s
a bennük mért higanykoncentrációt korreláltatták ugyan-
azon élőhelyen gyűjtött más szervezetek higanytartalmával.
A tapasztalat szerint a lárvák más élőlények működése
szempontjából is reprezentatívak, így a vizsgálatukra kidol-
gozott protokoll alkalmas a környezet ártalmas higanyterhe-
lésének valós felmérésére.

Environ. Sci. Technol. 54, 8779 (2020)
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CENTENÁRIUM

Takaoki Sasaki: Über die 
Kondensation von Glycinanhydrid mit
Aldehyden. Eine neue Synthese von d,
l-Phenylalanin und d, l-Tyrosin
Berichte der deutschen chemischen 
Gesellschaft (A and B Series) 
Vol. 54, pp. 163–168. (1921. január 15.)

Takaoki Sasaki (1878–1966) japán biokémikus, onkológus és
vívómester volt. Tanítványával, Tomizo Yoshidával együtt be-
bizonyították, hogy az orto-amino-azotoluol patkányokban
májrákot okoz. Tizennégy alkalommal jelölték orvosi Nobel-
díjra.
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A kólsav-7-hidrogénszulfát (C24H40O8S) a jövőben a metabolikus za-
varokra visszavezethető kóros elhízást kezelő, bariatrikus műtétek
kiváltására lehet alkalmas. A gyógyszerfejlesztés elindításhoz hoz-
zájáruló megfigyelés az volt, hogy embereken végzett bariatrikus
műtétek után ennek az anyagnak a koncentrációja megnövekedett

a bélrendszerben. Emberi és állati sejtvonalakon végzett kísérletek is azt igazolták, hogy
a molekula sebészi beavatkozás nélkül is alkalmas lehet gyógykezelésre.

Nat. Chem. Biol. 17, 20. (2021)

Ritkaföldfém-újrahasznosítás
fehérjékkel
A ritkaföldfémek szerepe egyre nagyobb a modern technoló-
giában, ugyanakkor az élővilágban csak igen ritkán fordulnak
elő. Ezért is meglepő az az új eljárás, amely elektronikus esz-
közök hulladékából fehérjék segítségével vonja ki az értékes
lantanidákat. A kalciumkötő kalmodulin mintájára lanmodu-
linnak elnevezett fehérjét a Methylobacterium extorquens bak-
tériumból izolálták. A protein igen jelentős szelektivitással kö-
ti meg a neodímium(III)- és európium(III)ionokat még nagy
mennyiségű vas(III)- vagy cink(II)ion jelenlétében is. A lan-
modulin meglepően ellenálló a környezeti hatásokkal szem-
ben: a ritkaföldfém-kötő sajátságot még 2-es pH-n és 100 °C-on
sem veszti el. Inorg. Chem. 59, 11855. (2020)

Keverő-
kontrollált 
reakció
A szintetikus kémiai reakciók pontos követésének egyik akadá-
lya, hogy a hagyományos stratégiáknál minden egyes új tulaj-
donság méréséhez külön eszközt kell a reakciótérbe tenni. Ezen
a problémán segít az, hogy a legtöbb folyamatban amúgy is hasz-
nált mágneses keverőtestbe építenek be apró szenzorokat, ame-
lyek aztán Bluetoothon keresztül adják le az adatokat a külvilág-
nak. Egy mintadarabba hőmérsékletet, vezetőképességet, színt,
opacitást, keverései sebességet és viszkozitást mérő egységeket
is sikerült beépíteni mindössze 20 dollár költséggel.

ACS Sens. 5, 2497. (2020)

Rozsdabaktérium
A hajóroncsok ugyan kirívóan mesterséges környezetnek tűnnek,
de ettől még igen összetett ökoszisztémáknak adnak otthont. Ezt
a tény minden korábbinál részletesebben dokumentálta egy ku-
tatócsoport Észak-Karolinában: ugyanazon roncs különböző he-
lyeiről vett minták baktérium-élővilága nagyon jellemző eltéré-
seket mutatott ahhoz hasonlóan, ahogy ez az emberi szervezeten
belül is megtörténik. A kísérletek melléktermékeként sikerült a
Mariprofundus ferrooxydans baktérium egy új törzsét izolálni,
amely a vas biokorróziójában játszik nagy szerepet és egyúttal a
levegőből szén-dioxidot és nitrogént köt meg.

Front. Microbiol. 11, 1897. (2020)

Metálkék növényi szín 
nanotechnológiával
A kék nem tartozik a nö-
vényvilág gyakori színei kö-
zé. Egy tanulmányban ar-
ra mutattak rá, hogy kék
festékanyag nélkül is lehet
ilyen színhatást produkál-
ni, erre a példa a téli ban-
gita (Viburnum tinus) évelő
cserje metálkék színű ter-
mése. Elektronmikroszkó-
pos vizsgálatok szerint a
növény bogyói közel gömb alakú lipidmolekulák megfelelő, réte-
ges elrendeződésével szórják a fényt igen jellegzetes módon, így
létrehozva a színérzetet. A szerkezeti színnek elnevezett elvet egy-
előre mesterségesen nem sikerült lemásolni.

Curr. Biol. 30, 3804. (2020)
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Kőkemény Stonehenge-kémia
A Stonehenge hatalmas kőoszlopai már régóta lenyűgözik az
embereket. Az utóbbi négy évszázadban azt tartották, hogy eze-
ket a 6-7 méter magas, egyenként 20 tonnát is nyomó sziklaóri-
ásokat majdnem 5000 éve mintegy harminc kilométer távolság-
ból, egy Marlborough Downs nevű területről szállították a hely-
színre. Ezt a hitet kérdőjelezi meg egy közelmúltban megjelent ta-
nulmány, amelyben a Stonehenge-ből vett 52 különböző mintát
elemezték röntgenfluoreszcencia segítségével. Ezek közül 50
összetétele gyakorlatilag azonos, tehát mind egy helyről szár-
maznak. A kövekből még 1950-ben vett, később elvesztettnek
hitt, majd 2018-ban újra megtalált furatminták atomemissziós
spektrometriát alkalmazó analízise perdöntőnek bizonyult: a nyom-
elemprofil a nagyjából 25 kilométerre lévő West Woods-i sziklá-
kéval egyezik meg. További vizsgálatokkal valószínűleg még
pontosabban azonosítani lehet majd a származási helyet.

Sci. Adv. 6, eabc0133. (2020)

IDÉZET

CH3C6H2(NO2)3+Hg(CNO)2 = no, mi-
vel egyenlő? Egy hatalmas gödörrel a
földben, egy halom törmelékkel, egy
kis hússal és váladékkal, egy lábfejjel,
amelyen még rajta van a csizma, át-
repül a levegőben, és leesik, puff, a ge-
rániumok közepén – a vörös színű
virágok közé, micsoda pompás nyári
mulatság!

Aldous Huxley: Szép új világ
(Szentmihályi Szabó Péter fordítása)

Jenga a lítium-
akkumulátorokhoz

A jenga egy napjainkban gyor-
san terjedő társasjáték, amely-
nek célja az, hogy különböző
alakú fahasábokból minél ma-
gasabb tornyot építsenek a részt-
vevők. Néhány kutató ebben lá-
tott lehetőséget arra, hogy a lí-
tiumakkumulátorok működési
elvét minél ismertebbé tegye. A
kémiai változatban egy torony
helyett kettőt kell építeni: az egyik
az anód, a másik a katód. Játék
közben a lítiumot jelentő hasá-
bokat kell egyik oszlopból a má-
sikba áthelyezni, s eközben az
elemekben keletkező tűznek is
megvan az analógja.
J. Chem. Educ. 97, 2231. (2020)

TÚL A KÉMIÁN

Ősi cápaóvodák
A mintegy négymillió éve kihalt óriásfogú cápa (Otodus megalo-
don) hatalmas hal volt: hossza nagyjából háromszorosa lehetett
egy mai nagy fehér cápáénak. De még a megalodon sem szüle-
tett nagynak, mint ezt aprólékos munkával be is bizonyították.
Spanyol és brit kutatók az óriásfogú cápák fosszíliaként leg-
gyakrabban fennmaradt testrészét, vagyis a fogait hasonlították
össze. A világ kilenc különböző lelőhelye közül ötnél meglepően
nagy számban találtak fiatal egyedektől származó, viszonylag kis
méretű megalodonfogakat. A sekély vizű, zsákmányállatban gaz-
dag területek a mai cápafajok esetében fontosak a növésben lévő
fiatalok számára, s a jelek szerint így volt ez a legnagyobb mére-
tű elődök esetében is. A tengerszint változása többek között azért
is katasztrofális hatással lehet a cápapopulációkra, mert az ilyen
cápaóvodák helyén nagyon megváltoztatja a körülményeket.

Biol. Lett. 16, 20200746. (2020)
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Louis C. Karpinski: A Brief Historical
Consideration of the Metric System
Science Vol. 53, pp. 156–157. 
(1921. február 18.)

Louis Charles Karpinski (1878–1956)
amerikai matematikus volt. A Cornell,
a Columbia és a Strasbourgi Egyete-

men tanult. A Michigani Egyetemen lett professzor, fő érdek-
lődési területe a tudománytörténet és a matematikai pedagó-
gia volt. 1943 és 1944 között a History of Science Society elnö-
keként tevékenykedett.

A HÓNAP 
MOLEKULÁJA
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Aeoroszolgyár
a Himalájában
A Mount Everest közelében,
5080 méter tengerszint felet-
ti magasságban felállított ku-
tatóállomás mérései szerint
még a Himalája egyébként
tiszta levegője is jelentősen
hozzájárulhat a légköri aero-
szol képződéséhez. Az eredmények olyan időszakokban is na-
gyon jelentős mennyiségű aeroszolt mutattak ki, amikor a légkö-
ri viszonyok nem teszik lehetővé, hogy India nagyon szennyezett
levegője észak felé, a hegyekbe jusson. A tapasztalatok szerint
az igen apró folyadékcseppecskék nagyrészt szénhidrogének-
ből, kisebb részt pedig kéntartalmú szerves anyagokból állnak,
s a növények által kibocsátott gázokból keletkeznek akkor, ha a
lejtőn fölfelé fújó szél nagyobb magasságba viszi őket. 

Nat. Geosci. 14, 4. (2021)

Krisztallográfiái műhiba
A röntgenkrisztallográfiai
szerkezet-meghatározást a
legtöbb kémikus abszolút,
minden szerkezeti kérdést
megválaszoló módszernek
gondolja. A közelmúltban

azonban ijesztő példát találtak arra, hogy ez a valóságban nem
feltétlenül van így. Egy korábban kadmium-karbonil-vegyü-
letként leírt, krisztallográfiai módszerekkel is jellemzett anyag-
ról azt bizonyították, hogy kadmium nincs is benne, hanem
valójában réniumot tartalmaz. Az újraelemzés során azt is ki-
mutatták, hogy a fémhez a CO-egységeken kívül koordináló-
dó, kétféle donoratom nem szén és klór, hanem nitrogén és
kén. Noha a korábbi, hibás analízisben az illeszkedésre jellem-
ző paraméter megfelelő volt, azért akadt egy olyan krisztal-
lográfiai jellemző, amelynek furcsa értéke alapján gyanakod-
ni lehetett volna arra, hogy a végeredmény alapvetően hibás.
A munka tanulsága, hogy új vegyületek jellemzésénél a ha-
gyományos kémiai analízis még krisztallográfiai eredmények
birtokában sem kerülhető meg.

Chem. Sci. 11, 11763. (2020)

Marsi oxigén elektrolízissel
Ugyan a Mentőexpedíció című filmben a Marson a légzéshez
szükséges oxigént a légköri szén-dioxidból állítják elő, néhány lel-
kes kutató egy másik, talán még kedvezőbb lehetőségre mutatott
rá: a vízelektrolízisre. Ma már tudjuk, hogy a vörös bolygó fel-
színe alatt helyenként még folyékony víz is van: ez általában nagy
koncentrációban tartalmaz magnéziumsókat, ezért nem fagy
meg. Egy ólmot és ruténiumot tartalmazó elektródanyag segít-
ségével sikerült elérni, hogy vízelektrolízis során –36 °C-on és
szén-dioxid-atmoszférában is oxigén fejlődjön az anódon. A kvan-
titatív eredmények szerint az oxigén-előállítás energiahatékony-
sága mintegy huszönötszöröse a szén-dioxid-alapú módszerének,
ráadásul melléktermékként hidrogén, vagyis könnyen felhasz-
nálható energiahordozó is keletkezik.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117, 31685. (2020)

A szintézisrobot
A korábban elsősorban számítástechnikai eszközök fejlesztésé-
ről ismert IBM az utóbbi időben kémiai területekre is kiterjesztet-
te tevékenységét. Ennek eddigi legjelentősebb újdonsága a
RobRXN, amelynek alapja a cég 2018-tól hozzáférhető, IBM RXN
nevű, mesterséges intelligencián alapuló, ingyenesen használ-

ható, kémiai reak-
ciók termékét meg-
jósló internetes al-
goritmusrendsze-
re. Hasonló próbál-
kozások már ko-
rábban is voltak: a
RoboRXN mind-
egyiknél sokkal fej-
lettebb, akár öt kü-
lönböző reakciólé-
pést is megvalósít

emberi beavatkozás nélkül. Nincs már messze az az idő, amikor
a rutinszerű kémiai szintézishez minimális emberi munka kell
majd, s az ezzel foglalkozó kémikusok munkaidejük nagy részét
vadonatúj módszerek kidolgozásával tölthetik.

Nat. Commun. 11, 3601. (2020)

Kontaktlencse-hulladék
A világon százmilliónál is többen használnak szilikonalapú hid-
rogélből készülő, eldobható kontaktlencsét, ezért bármilyen kis
méretűek is, a belőlük keletkező hulladék környezeti hatásaira is
érdemes gondolni.
Egy közelmúltban ké-
szült elemzés szerint
a használt lencsék
nagy része a szenny-
vízhálózatba kerül,
de a szokásos keze-
lési módszerek hatá-
sára nem bomlik le,
csak apróbb dara-
bokra törik, így összességében a természetes vizek mikromű-
anyag-terheléséhez járul hozzá. Az Egyesült Államokban egy év
alatt ez a hulladékmennyiség akár az 50 tonnát is elérheti.

Environ. Sci. Technol. 54, 12102. (2020)

APRÓSÁG

David Blaine ameri-
kai extrém előadómű-
vész 2020. szeptem-
ber 2-án Arizonában
héliummal töltött lég-
gömbökbe kapaszkod-
va mintegy 7500 mé-
ter magasba emelke-
dett.

TÚL A KÉMIÁN

Jégszennyezés a Holdon
A Hold tanulmányozása az utóbbi időben ismét fontos céllá vált
az űrkutatásban: Oroszország, Kína, India, Japán és az Egyesült

Államok is olyan robotszondákat épít,
amelyek a Hold sarki területein végzik
majd vizsgálataikat. Az itt található jég
elemzése különösen értékes informáci-
ót adhat a földi és holdi víz felhalmo-
zódásának geológiai történetéről. Egy
közelmúltban megjelent tanulmány ar-
ra a veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy
ilyen esetekben a közvetlen mintavétel
egyúttal földi anyaggal is szennyezi
nemcsak az elemzendő anyagot, hanem

annak jelentős környezetét is, így lehetetlenné téve későbbi, a
mainál fejlettebb technológiákat felhasználó vizsgálatokat. Rá-
adásul a jégnek olyan szempontból is fontos szerepe lehet, hogy
belőle a jövőbeli holdbázisokról felszálló rakéták hajtóanyagát is
elő lehetne állítani. Így a tanulmány arra szólítja fel a Holdkuta-
tásban érdekelt összes felet, hogy a programok megkezdése előtt
pontos szerződésben rögzítsék, mit és hogyan lehet felelősség-
teljesen csinálni majd a holdi jéggel.

Nature 589, 180. (2021)

Galaktikus, forró hélium
A hélium első ionizációs energiája igen nagy. Ennek ellenére
egyes galaxisok spektrumában megfigyelhetők a héliumion-
tól származó spektrális vonalak is: ezekben nagyon forró ré-
szeknek, például kivételesen nagy tömegű csillagoknak is kell
lenniük. Egy közelmúltban elvégzett számítássorozat ilyen tí-
pusú galaxisok modellezését tűzte ki célul. Az eredmények
szerint a héliumion-vonalak kibocsátását okozó részek hő-
mérsékletének magasabbnak kell lennie, mint az a korábban
használt elméletekből következik. Ilyesmi akkor fordulhat elő,
ha a nagy tömegű, de héliumnál nehezebb elemeket csak
igen kis mennyiségben tartalmazó, Wolf–Rayet-típusú csilla-
gok jelentős számban vannak a galaxisban.

Astron. Astrophys. 643, A80. (2020)
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J. B. Cohen: Pure Organic Chemicals
Nature Vol. 107, p. 12. (1921. március 3.)

Julius Berend Cohen (1859–1935) angol
vegyész volt. A Baeyer müncheni labora-
tóriumában, Hans von Pechmann irá-
nyításával dolgozott, majd Leedsben ta-
nított, 1904-ben lett a szerves kémia

professzora. 1885-től a Chemical Society tagja volt, ahol az
1920-as években alelnöki tisztséget is vállalt. 1911-ben a Royal
Society is a tagjai közé választotta.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt 
Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.

A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő 
internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html

A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán látható molekula (C71H55N7OS) a molekuláris motorok új generá-
ciójához tartozik. A korábbi molekuláknál általában UV-megvilágítás-
sal lehetett a forgómozgást elindítani, ami a gyakorlati, főleg bio-
lógiai rendszerekben elképzelt alkalmazások szempontjából igen
nagy hátrány volt. Az új molekula a kifinomult hangolásnak kö-
szönhetően a közeli infravörös fényt a hosszú antennarészen el-
nyeli és annak energiáját a két öttagú gyűrű közötti kettős kötés
körüli forgássá alakítja.                       Sci. Adv. 6, eabb6165. (2020)



A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán látható fémkomplexben (C34H34EsN8O12) igazából koordiná-
ciós kémiai szempontból semmi különleges nincsen, mégis hatévnyi
tervezés után készítették el, mert benne a központi fémion einstei-
nium(IV). Az Es a legnagyobb rendszámú elem, amelyből még ké-
miailag is értékelhető anyagmennyiségeket lehet előállítani. A nyol-
cas koordinációs számú, csak oxigén donoratomokat tartalmazó mo-
lekula előállításához kb. 200 ng einsteinium–254-izotópot használtak
fel, ennek a felezési ideje 276 nap. Nature 590, 85. (2021)

Macskamenta:
dupla élvezet
Az illatos macskamenta (Ne-
peta cataria) onnan kapta a
nevét, hogy szinte ellenállha-
tatlan hatással van a cicákra.
Az érdekes vonzalom bioké-
miai hátterét nemrég sikerült
tisztázni: a növény egy nepe-
talaktolnak elnevezett mole-
kulát tartalmaz, amely önmagában is ugyanúgy hat a macskák
viselkedésére, mint maga a macskamenta. Ha ez az anyag bejut
az állat szervezetébe, akkor az opioidok fájdalomcsillapító hatá-
sában is jelentős szerepet játszó (időnként „boldogsághormon”-
ként is emlegetett) béta-endorfin szintje megnövekszik, vagyis a
morfinhoz vagy heroinhoz hasonlóan eufória alakulhat ki. A rész-
letes vizsgálatok azonban azt is kimutatták, hogy a nepetolaktol-
nak a hozzá nagyon közeli szerkezetű, de sokkal jobban ismert
nepetolaktonhoz hasonlóan csótány- és szúnyogriasztó hatása is
van, ami tovább javíthatja a macskák közérzetét. 

Sci. Adv. 7, eabd9135. (2021)

Szendvicsenergia 
feszültségekkel
A szendvicsekre sokan gondolnak energiaforrásként, de viszony-
lag kevesen értenek elektromos energiát az energia alatt. Ezen
a világképen akartak változtatni kínai és amerikai kutatók, akik
szendvicsből állítottak elő triboelektromos nanogenerátort: így az
természetes anyagból készül és a környezetben le is bomlik. A
triboelektromosság lényege a mechanikai deformációk révén lét-
rejövő feszültség. A tapasztalatok szerint egy szendvics össze-
nyomásával egy LED működtetéséhez elegendő energia nyer-
hető. Több különböző összetételt vizsgálva azt tapasztalták, hogy
elemként a kínai kelt tartalmazó szendvicsek működtek a leg-
jobban, minden bizonnyal azért, mert a sejtek átlagos mérete ott
volt a legnagyobb a kísérletekben használt zöldségek közül.

Nano Energy 79, 105411. (2021) Újragondolt cinkelem
A ma használatos,
általában lítiumionon
alapuló újratölthető
elemek meglehető-
sen drágák, és kör-
nyezetbarátnak sem
nevezhetők. Ezen a
problémán próbál se-
gíteni az elemekben

az elsők között használt fém, a cink szerepének újragondolása.
A hagyományos, mangán-dioxidon és cinken alapuló szárazele-
met amerikai kutatók úgy tervezték át, hogy újratölthetővé vált,
és nincs benne szükség nagy méretű cinktömbre. A fémet az
elektrolit tartalmazza, és így a tömegegységre vonatkozó ener-
giatárolási képesség közel 70%-kal növekedett. A szerzők az el-
rendezést „anódmentes”-nek nevezték el, noha természetesen
erről valójában nem lehet szó: csak az anód nagy sűrűségű, ele-
mi fém része hiányzik az elrendezésből, maga az anód nem.

Nano Lett. 21, 1446. (2021)

Bíbor-
baktérium
A tüskés bíborcsiga (Mu-
rex brandaris) nagy becs-
ben állt a Római Biroda-
lomban, mert a ruhák ké-
szítésénél használt, a faj
nevében is szereplő színű
festék (tyrosi bíbor) egyet-
len forrása volt. Ma már

tudjuk, hogy a csigában a pigment a 6,6’-dibrómindigó, amelyet
ipari módszerekkel eddig nem lehetett gazdaságosan előállítani.
A közelmúltban Escherichia coli baktériumokat génmódosítással
sikerült rávenni arra, hogy nagy mennyiségben állítsanak elő bí-
borindigót. A sikerhez három enzimet kellett megtervezni, ame-
lyek együtt triptofánból állítják elő a kívánt molekulát.

Nat. Chem. Biol. 17, 104. (2021)
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Ózonkémia otthon
Az ózon szerepéről
a Föld ultraibolya
sugárzás elleni vé-
delmében már so-
kat tudunk, és az
ózon káros hatása
a városi levegőben
is jól ismert. A la-
kásokban szokásos
körülmények kö-
zött azonban még
alig-alig voltak vizs-
gálatok. Ezt a hiá-
nyosságot próbálta
pótolni egy ameri-
kai kutatócsoport, amely hosszabb időn át elemezte a levegőt
egy tipikusnak számító amerikai otthonban. Az eredmények sze-
rint az ózon beltéri koncentrációja lényegesen kisebb volt a kül-
térinél, és szoros korrelációt mutatott néhány, a bőr felszínén je-
len lévő lipidből képződő oxidációs termék, például a 4-oxopenta-
nal és a 6-metil-5-heptén-2-on koncentrációjával. Így a beltéri le-
vegőben lévő ózon hatását elsősorban az határozza meg, hogy
hozzáférhetőek-e ezek az anyagok.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 118, e2018140118. (2021)

APRÓSÁG

2021. február 11-én
17 óra 45 perc és 18
óra között a magyar
villamos hálózat or-
szágos terhelése min-
den idők legnagyobb
értéke, 7119 MW volt:
a Paksi Atomerőmű
jelenlegi kapacitásának három és félszeresét is meghaladta. 
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Monkey business
A Bali szigetén lévő Uluwatu temp-
lom környékén élő makákók igen fej-
lett gazdasági érzékről adtak tanúbi-
zonyságot. A turisták körében igen
népszerű helyen a majmok egyik fő
foglalatossága az, hogy a látogatóktól
értéktárgyakat lopnak el, amelyeket
aztán csak váltságdíj fejében adnak
vissza. Egy kutatócsoport kilenc hó-
napot töltött a makákók viselkedésé-
nek filmezésével, s az elemzések igen
érdekes eredményre jutottak. A maj-

mok sok jel szerint tisztában vannak azzal, hogy az egyes tár-
gyak mennyit érnek az emberek számára, ezért általában mobil-
telefonokat, fényképezőgépeket és pénztárcákat emelnek el a tu-
ristáktól, amit aztán a templom személyzetének bevonásával tár-
gyalás után, élelemért cserébe adnak vissza. A tárgyalás ideje és
a majom által végül elfogadott váltságdíj nagysága elég szorosan
korrelált a tárgy emberek által vélelmezett értékével.

Phil. Trans. R. Soc. B 376, 20190677. (2021)

Katalizátorvédő katalizátor
Egy újonnan előállított katalizátor a hidrogénalapú tüzelő-
anyag-cellák jelentős fejlődése felé nyithatja meg az utat. A
molibdén-karbidot (MoC) és platinaszemcséket tartalmazó
anyag a szén-monoxid és a víz közötti reakciót katalizálja,
amelyben szén-dioxid és hidrogén keletkezik, s hatékonysága
minden korábban ismert anyagénál nagyobb. A hidrogén ne-
hezen szállítható, ezért a modern autókoncepciók egy része
továbbra is folyékony szénhidrogéneket használ üzemanyag-
ként, de ebből megfelelő reakcióval hidrogént állít elő. Ilyen
folyamatokban szén-monoxid gyakran keletkezik, ez viszont a
tüzelőanyag-cellák katalizátorait károsítja. A MoC/Pt katalizá-
tor ezen a problémán segít úgy, hogy nagyon lecsökkenti a
szén-monoxid-tartalmat. Nature 589, 396. (2021) 
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Norman R. Campbell: Atomic Structure
Nature Vol. 107, p. 170. (1921. április 1.)

Norman Robert Campbell (1880–1949)
angol fizikus és tudományfilozófus volt.
Az elektront felfedező J. J. Thompsonnal
dolgozott a Cavendish Laboratóriumban.

Számos ismeretterjesztő mű fűződik a nevéhez, sokat tett
azért, hogy a természettudományos ismereteket a közokta-
tásban is minél szélesebb körben tanítsák.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt 
Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.

A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő 
internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html
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Csillagidőjárás előnyökkel
Egy részletes szimulációs tanulmány szerint a viszonylag kis csil-
lagok körül az élet keletkezésével összeegyeztethető zónában ke-
ringő bolygók légköre érzékeny lehet a napkitörésekre, és ez a
hatás elősegítheti az élet nyomainak felismerését. Az ilyen ese-
mények során nagy energiájú részecskék tömege hagyja el a köz-
ponti csillagot, s az így létrejövő sugárzási viszonyok segítségé-
vel az élet jelenlétére utaló nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid és
salétromsav spektroszkópiai módszerekkel érzékenyebben mu-
tatható ki. Az új eredmények a hamarosan pályára álló James
Webb űrtávcsővel folyó kutatások számára is utat mutatnak.

Nat. Astron. 5, 298. (2021)

UV-fényre bomló poliuretán
A poliuretán habokat manapság az építő- és járműiparban is so-
kat használják. Ausztrál és német tudósok a közelmúltban olyan
új módszert dolgoztak ki, amely segítségével UV-megvilágítással
le lehet bontani ezeket a makromolekulákat. A stratégia lényege,
hogy a láncokba fotoérzékenyítő hatású o-nitrobenzil-csoporto-
kat juttatnak be, amelyek a megfelelő hullámhosszú sugárzás
hatására a láncok kovalens kötéseinek felhasadását okozzák. A
módszerrel jelenleg az a legnagyobb probléma, hogy szórás és
visszaverődés miatt az UV-fény nem hatol be elég mélyen a poli-
uretán térhálós szerkezetébe.

Chem. Commun. 57, 2911. (2021)
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Rozsdamentes magnézium
A magnézium kis sűrűsége, biokompatibilitása és nagy me-
chanikai szilárdsága alapján akár szerkezeti anyag is lehetne,
de mindennek megálljt parancsol a kémiai reakciókészség és

az ebből következő korróziós hajlam. A legújabb kutatások
szerint viszont csekély mennyiségű kalcium (vagyis még re-
akcióképesebb fém!) adalékolásával olyannyira lelassul a fo-
lyamat, hogy az így előállított anyag számos gyakorlati célra
felhasználható lehet. Az ötvözet elkészítése egyszerű: egy acél-
tégelyben össze lehet olvasztani a két fém megfelelő mennyi-
ségét.

Mater. Horiz. 8, 589. (2021)

APRÓSÁG

A Big Pharma a Microsoft ál-
tal XBOX-ra forgalmazott szá-
mítógépes stratégiai játék ne-
ve (is).

Noha a New Horizons szonda 2015-ben haladt el a Plútó mellett,
az általa visszaküldött adatok elemzése még mindig hoz újdon-
ságokat. Egy közelmúltban publikált cikkben például azt mutat-
ták ki, hogy a törpebolygó jellegzetes, kékes színét valószínűleg
nem egyszerű vízjég, hanem nagyrészt a rajta lévő, szerves anyag-
ból álló, fagyott részecskék fénytörése okozza. A Plútó átlagos
felszíni hőmérséklete 45 K körül lehet, így igen kevés anyag van
rajta, amely nem szilárd halmazállapotú. A kis részecskék egy ré-
sze a felszín fölött lebeg, ezért az ég színe a Földhöz hasonlóan
kéknek tűnhet egy felszíni megfigyelő számára. A most kidolgo-
zott elmélet a Neptunusz legnagyobb holdja, a Triton színét is
megmagyarázhatja. Nat. Astron. 5, 289. (2021)
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Ősmamutok genetikája
A szibériai permafrosztban fennmaradt mamutfogakból kinyert
minta révén a tudományos szakirodalomban ismert legrégebbi,
másfél millió éves DNS analízisét végezték el a közelmúltban. A
fogdarabot még az 1970-es években találták meg. A genetikai

elemzés alapján a mamut új faját is sikerült leírni, amely a ké-
sőbbi észak-amerikai változat őse volt. A csúcstartó mintában
mintegy 50 millió bázispárt térképeztek fel, míg egy párhuza-
mosan végzett analízis egy alig fiatalabb, 1,3 millió éves mintából
már 900 milliót is megközelítő számú bázispárt szekvenált. A ku-
tatás révén remény van más, permafrosztban megőrzött DNS-
minták elemzésére is. A felső korhatárt nem a kémiai módszer
szabja meg, hanem a Föld egykori éghajlata: emiatt a legöregebb
permafroszt sem lehet 2,6 millió évesnél régebbi.

Nature 591, 265. (2021)
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J. E. Petavel: A Comparison of British
and German Volumetric Glassware
Nature Vol. 107, pp. 297–298. 
(1921. május 5.)

Sir Joseph Ernest Petavel (1873–1936) brit
fizikus volt. Svájcban tanult, majd 1893-

ban a University College, London intézményben végezte el a
gépész- és villamosmérnöki szakot. Legmaradandóbb alkotá-
sa egy speciális, gázok robbanási sajátságainak tanulmányo-
zására alkalmas nyomásmérő kidolgozása volt. Mint az idé-
zett cikk címe is mutatja, nagy hangsúlyt helyezett a pontos
mérésekre.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt 
Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.

A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő 
internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html
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Az ábrán látható, fluorhidas, ionos nemesgázvegyület (AsF15Kr2Xe) azon rit-
ka anyagok csoportjába tartozik, amelyek többféle nemesgázatomot tartal-
maznak. A xenon formális oxidációs száma +6, a kriptoné +2. Az új anyagok
előállításának bizonyos lépéseiben folyékony nitrogénbe kellett hűteni a folyé-
kony fluort tartalmazó reakcióelegyeket.

Angew. Chem. Int. Ed. 60, 8149. (2021)

Héliumdimer
Míg a hónap molekulájánál is bemutatott xenon- és kripton-
vegyületek már nem számítanak kirívóan különlegesnek, a
hélium mind a mai napig őrzi kémiailag inert hírét. Ennek el-
lenére abszolút nulla fok közelében két héliumatom is alkot
kvantumkémiai módszerekkel jól értelmezhető dimert. Ezt a
dimert egy újonnan kidolgozott, gondosan időzített lézerim-
pulzuspárt használó módszer segítségével jellemezték. Az el-
járással a sokkal nehezebben nyakon csíphető trimerről is
kaptak új információkat, illetve megnyitották az utat más, kü-
lönleges kvantumállapotú részecskék vizsgálata felé is.

Nat. Phys. 17, 174. (2021)

Gépi
kémia-
nyelv
Egy eredetileg em-
beri nyelvek meg-
tanulására megal-
kotott algoritmus
a jelek szerint a
kémiai reakciók
nyelvét is elég jól el tudja sajátítani. Az IBM svájci kutatóköz-
pontjában dolgozó szakemberek által továbbfejlesztett, gépi ta-
nuláson alapuló módszer a kémiai szerkezeteket karaktersoro-
zattal kódoló SMILES (simplified molecular-input line-enrty
system) rendszerben bevitt adatok alapján 98%-os hatékonyság-
gal ismerte fel a kémiai reakciók különböző típusait (pl. szén-
szén kötés létrehozása, Suzuki-kapcsolás, deprotonálódás...). A ke-
vés hibás besorolásnak is többnyire az algoritmustól független
oka volt: általában tautomer formák létezése, néha pedig egy-
szerű, emberek által elkövetett adatbeviteli hiba. A módszernek
az egyre jobban terjedő, nagy terjedelmű adatbázisok kezelésé-
ben lehet fontos szerepe. Nat. Mach. Intell. 3, 144. (2021)



Könnyűsúlyú 
uránizotóp
Magfizikai kísérletekkel egy kínai
kutatóintézetben nemrég az urán
eddig ismeretlen izotópját ír-
ták le: volfrám–182 és ar-
gon–36 magreakciójában
négy neutron képződése
mellett az urán 214-es tömegszámú izotópjának keletezését tapasztalták.
Ugyanezzel a technikával az urán–216-ról és az urán–218-ról is a koráb-
binál pontosabb adatokat nyertek. Ezekben az izotópokban szokatlanul
kevés neutron van. Érdekesség viszont, hogy az urán–218 esetében a ne-
utronszám 126, amely éppen a különleges stabilitást eredményező mági-
kus számok egyike. Az urán–214 kétféle energiájú (8543 és 8522 keV)
alfa-részecske kibocsátásával bomlik tórium–210 izotóppá, a felezési idő
0,3 ms. Phys. Rev. Lett. 126, 152502. (2021) 

A kén-hexafluorid közismerten na-
gyon stabil molekula. A belőle egy-
elektronos oxidációval képződő
SF6

+-kationról már az 1980-as
években azt jósolták az elméleti
számítások, hogy létezik, de kimu-

tatni csak a közelmúltban sikerült.
A szükséges kísérleti technika elég

extrém volt: SF6-molekulákat héliumból
álló, töltött nanocseppek mátrixába vittek

be, és ebben tömegspektrométerrel sikerült a
várva várt ion jelét kimutatni. Az adatok szerint az SF6

+ szerkezete leginkább
úgy írható le, mint egy SF5

+-ion és a fluoratom által képzett, van der Waals-
erőkkel összetartott komplex.

J. Phys. Chem. Lett. 12, 4112. (2021) 

Elektronegativitás
újratöltve
A Linus Pauling által 1932-ben bevezetett elektrone-
gativitás a kémiatanításban gyakran használt foga-
lom, de a modern kémiai kutatásokban általában már
nem túl gyakran hasznos iránymutatóként. Két moszk-
vai kutató ezen próbált változtatni úgy, hogy az azóta
részletesebben megismert kémiai tulajdonságok se-

gítségével újradefiniálták a skálát. A fluor elektrone-
gativitása a rögzített pont, ez az új skálán is 4,00, de
más elemeké már jelentősen eltér az eddig szokásos-
tól: a széné például 3,15, a hidrogéné 3,04, a jódé 3,20.
Az új számolási módszert kidolgozó tudósok rámu-
tattak arra, hogy a Pauling által definiált skálán időn-
ként súlyos ellentmondások is voltak: némely fém
elektronegativitása például nagyobb a hidrogénénél,
noha egyértelműen fém-hidridet képez. Az új skálán
a nemesgázok is kaptak elektronegativitást, így a leg-
nagyobb érték a neoné lett 4,44-gyel.

Nat. Commun. 12, 2087. (2021)
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A világ hét legnagyobb
gyógyszeripari cégének
éves árbevétele külön-kü-
lön is meghaladja Magyar-
ország éves költségveté-
sének a felét.

Energiahatékony CO2-megkötés
Az éghajlatváltozás ütemének lassításához nagy szükség lenne
a Föld légkörében a szén-dioxid-koncentráció növekedésének a
megállítására. Ennek egy újfajta lehetőségére mutatták rá az
Oak Ridge National Laboratory munkatársai. A jelenlegi techno-
lógiák leginkább hidroxidok vizes oldatában próbálják megkötni
a gázt, ezek regenerálása igen energiaigényes. A javasolt új meg-
oldás diglicin oldatát használja. Az aminocsoport jelenléte miatt
a CO2 hidrogén-karbonátként ebben is megkötődik, majd egy
guanidin típusú vegyület hozzáadása után karbonátként szilár-
dan kiválik. A kristályok csekély melegítés hatására szén-dioxidot
vesztenek, s minden kezdődhet elölről. Az új módszer energia-
igénye mintegy 3,5 GJ a megkötött CO2 egy tonnájára vonatkoz-
tatva, a korábbi eljárásoknál ez a szám általában lényegesen na-
gyobb 5-nél. Cell Rep. Phys. Sci. 2, 100385. (2021)
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Az eredeti Stonehenge
Az angliai Salisbury közelében lévő Stonehenge építésével kap-
csolatos, már hosszabb ideje ismert tudományos rejtélyek egyike
az, hogy a benne lévő kövek jelentős része nem az építési hely
közeléből származik, hanem egy több mint 200 kilométerre,
Wales-ben lévő kőbányából. A radiokarbon kormeghatározási
adatokban viszont érdekes lyuk tátongott: abban a kőfejtőben
minden jel szerint több száz évvel a Stonehenge megépülése előtt
felhagytak a bányászattal. Bő három évvel ezelőtt a bányához kö-
zeli, Waun Mawn nevű lelőhelyen végzett ásatások egy Stone-
henge-hez meglehetősen hasonló, bő százméteres átmérőjű kő-
kör nyomait találták meg, de magukból a kövekből mindössze
négy maradt mutatóban. A különböző műszerekkel végzett mé-
rések szerint ezeket a köveket i. e. 3200 és 3400 között állíthatták
fel, majd nagyjából 400 év elteltével lebontották őket, vagyis ép-
pen akkor, amikor a Stonehenge építése kezdődhetett. Az ebből
a korból Salisbury közeléből származó emberi és állati maradvá-
nyok kémiai analízise megerősítette, hogy szoros lehetett a kap-
csolat, a két, viszonylag távoli hely között. A jelek szerint a Waun
Mawn környékén lakók arrébb költözhettek pár száz kilométer-
rel, és magukkal vitték kedvenc kőkörüket is.

Antiquity 95, 85. (2021)

Antarktiszi meteorit a múltból
Mintegy 430 000 évvel ezelőtt egy hatalmas meteorit robbant
fel a levegőben az Antarktisz felett úgy, hogy nem maradt utá-

na kráter. Az ilyen
esemény nagyon ke-
vés nyomot hagy: eb-
ben az esetben egy
antarktiszi hegység-
ben talált, sok nikkelt
tartalmazó, jellegze-
tes alakú szemcsék
léte és elsősorban a

bennük lévő oxigén izotópeloszlása volt a döntő bizonyíték.
Az eredmények szerint a félmillió éves meteorit nagyjából tíz-
szer akkora lehetett, mint emlékezetes, 17 méter átmérőjű tár-
sa, amely 2013-ban robbant fel Cseljabinszk közelében.

Sci. Adv. 7, eabc1008. (2021)
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Fritz Pregl: Über eine in der praktischen
Medizin verwendbare Jodlösung
Wiener Klinische Wochenschrift Vol. 34,
288–289. (1921. június 16.)

Fritz Pregl (1869–1930) osztrák–szlovén ké-
mikus volt. Ljubljanában született, egye-

temre Grazba járt. 1923-ban kapott Nobel-díjat munkájáért,
amely alapvetően hozzájárult a szerves vegyületek kvantitatív
mikroanalízisének kifejlesztéséhez, ennek része volt az égeté-
sen alapuló elemanalízis teljesítőképességének növelése. Az itt
idézett cikk tanúsága szerint Pregl hozzájárult a 20. század
elejétől rutinszerűen használt jódtinktúra összetételének fi-
nomításához is.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt 
Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.

A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő 
internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html
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A PF-07321332 jelű vegyületet (C23H32F3N5O5) a Pfizer cég az Amerikai Kémiai Társaság 2021-es tavaszi,
online konferenciáján mutatta be. Az eddigi eredmények szerint szájon át szedve gátolja a SARS-CoV-2

vírus leglényegesebb proteáz enzimét, így ígéretes jelölt a ma terjedő koronaví-
rus által okozott betegség gyógyítására. Chem. Eng. News 99(13), 7. (2021)

Lítium napelem
A napelemek használatának egyik hátránya, hogy az elektromos energiára többnyire nem
akkor van szükség, amikor süt a nap. Ezért napsütéses időben gyakran akkumulátorokat
töltenek a napcellák, a bennük tárolt energiát pedig csak később használják fel. Ezt a fo-
lyamatot teszi egyszerűbbé az a cambridge-i fejlesztés, amelyben egybeépítettek egy lítium-
akkumulátort egy napelemmel. A kulcsfelismerés a V2O5-ból készített nanoszálak haszná-
lata volt a katódban. Az elem fontos anyagai a lítiumon kívül még a poli(3-hexiltiofén-
2,5-diil) és a grafén-oxid. Tesztkíséretekben a rendszer élettartama meghaladta a 200 fel-
töltés-kisütési ciklust, de a napenergia felhasználásában elért 2,6%-os hatékonyság még
biztosan nem lesz versenyképes a gyakorlati alkalmazásokban. Nano Lett. 21, 3527. (2021)

Ionizált 
kén-hexafluorid
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Manapság a szív egyes
részeinek pótlására leg-
gyakrabban állati szö-

vet és fém kombinációját
tartalmazó anyagokat hasz-

nálnak, ezeknél azonban a gélalapú műszövetek sok szempont-
ból jobbak lennének.  Egy újonnan kifejlesztett, háromdimenziós
nyomtatást felhasználó technológia segítségével olyan műszív-
billentyűket sikerült előállítani, amelyek élettartama mintegy száz-
szorosa az egyszerű hidrogélből készült változaténak. Az új
anyag kompozit szerkezetű: vas(III)-karboxilát-komplexekkel meg-
erősített poliakrilamid-poliakrilsav hidrogélt tartalmaz vázként, er-
re pedig sokkal lágyabb, poliakrilamid hidrogélből készülő be-
vonatot visznek fel. A háromdimenziós nyomtatás lényege az,
hogy a lézerfénnyel indukált polimerizáció jelentős részben eb-
ben az előállítási szakaszban megy végbe.

Matter 4, 1925. (2021)

Tisztátalan kézfertőtlenítő
A kézfertőtlenítők iránt nagyon erősen megnövekedett igény
számos országban oda vezetett, hogy a hatóságok a korábbinál
gyengébb minőségű alapanyagok, például kevésbé tiszta etanol
használatát is engedélyezték az ilyen termékek gyártása során.
Egy kanadai kutatócsoport ezért 42 különböző alkoholalapú kéz-
fertőtlenítőt vizsgált meg lángionizációs detektort alkalmazó
gázkromatográfia segítségével. A minták mintegy negyedénél, 11
alkalommal az acetaldehid koncentrációja nagyobb volt az egész-
ségügyi határértéknél, illetve a technikával azo-
nosíthatatlan, egyéb szennyeződések jelenlétét
is igazolták. Mindez arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a termékcsalád ható-
sági ellenőrzéseit gyakoribbá kell
tenni.

Int. J. Environ. Res. Public 
Health 18, 3766. (2021)

Exomolekulák
Egy, a Naprendszertől mintegy 160 fényév távolságra lévő exo-
bolygó légkörében hat különböző molekulát sikerült azonosí-
tani. A HD209458b jelű, csillagászkörökben Osiris becenevű
bolygó nagyjából a Jupiterrel összevethető méretű gázóriás. A
Naphoz nagyon hasonló központi csillagtól mért távolsága a
Föld–Nap távolság alig egyhuszada, így ott egy év hossza
mindössze három és fél földi napnak felel meg. Érzékeny inf-
ravörös spektroszkóp segítségével H2O, CO, HCN, CH4, NH3 és
C2H2 jelenlétét is sikerült bizonyítani, az utóbbi három a ko-
rábbi adatokból még nem volt felismerhető. A kvantitatív
elemzés szerint a gázóriásban a szén és az oxigén teljes anyag-
mennyisége nagyjából megegyezik.

Nature 592, 205. (2021)

Ioncserés litográfia
A perovszkitok érdekes és hasz-
nos elektromos sajátságait eddig
azért volt nehéz a gyakorlatban is
felhasználni, mert kimondottan ne-
héz volt két vagy három dimenziós
mintázatokat kialakítani a kristá-
lyok felületén vagy akár belsejé-
ben. Ezt a problémát tette múlt
időbe az az új eljárás, amelyet ki-
fejlesztői ioncserés litográfiának
hívnak. A módszer használatakor
az első képet ólom-karbonát-
nano-kristályok segítségével alkotják meg, majd metil-ammóni-
um-ha-logenideket tartalmazó „tintát” porlasztanak rá. A karbo-
náttar-talom ilyenkor szén-dioxidként távozik, a visszamaradó,
speciális szerkezetű ólom-perovszkit pedig UV-fény hatására a
halogén minőségétől függő színű fényt bocsát ki.

Adv. Mat. 33, 2005291. (2021)

Klímabarát vírus
A Jet Propulsion Laboratory (JPL) és a National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST) az elmúlt években nagy felbontá-
sú CO2-mérő hálózatot épített ki az Amerikai Egyesült Államok-
ban. Ezeknek az adatai szerint a SARS-CoV-2 miatti korlátozások
csúcspontján, 2020 áprilisában az összes részletesen elemzett
nagyvárosi környezetben, így Los Angelesben, a Bal-timore–
Washington DC területen, illetve San Franciscóban is nagyjából
30%-kal esett vissza az üvegházhatású gáz kibocsátása. Ezek az
eredmények ugyan a legkevésbé sem meglepőek, de nagyon
szépen megmutatják, hogy a kiépített hálózat alkalmas arra,
hogy szinte valós időben adatot adjon egy-egy ki-bocsátáscsök-
kentő módszer hatékonyságáról.

Geophys. Res. Lett. 47, e2020GL090037. (2020)
Geophys. Res. Lett. 48, e2021GL092744. (2021)
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A koronavírus-járvány
következményeként
Törökországban 
az Iznik-tó vize annyira
kitisztult, hogy 
a fenekén lévő, 2014-
ben felfedezett, 1600
éves Szent Neofitosz-
templom romjai 
szabad szemmel is
láthatóvá váltak.
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Angolnák, ha vadásznak
A Dél-Amerikában honos elektromos angolnák (Electrophorus
voltai) egy korábban még ismeretlen szokását térképezték fel a
közelmúltban: a 20 kilogrammosra is megnövő, kígyószerű ha-
lak gyakran a farkasokhoz hasonlóan, falkákban vadásznak. Egy
elkötelezett brazil biológus Amazóniában, az Iriri folyóban, a leg-
közelebb várostól is ötnapnyi utazásra százszámra készített vi-
deofelvételeket a mintegy tízfős csoportokban, hajnalban vagy
alkonyatkor zsákmányt ejtő angolnákról. Az egyik legérdekesebb
kérdés, amit a tanulmány felvet, hogy a vadászatban részt vevő
állatok vajon hogyan kommunikálnak egymással. A legújabb meg-
figyelések arra utalnak, hogy az angolnák egy másik faja, az
Electrophorus electricus is mutat hasonló viselkedési mintázatokat.

Ecol. Evol. 11, 1088. (2021)

Elektrokatalitikus tér
Folyadékokba merített szilárd
részecskék közelében – a ha-
tárfelületi elektromos jelensé-
gek következtében – jelentős
elektromos terek is kialakul-
hatnak. Ennek a jelenségnek a
katalitikus aktivitásra gyako-
rolt hatását vizsgálták meg kí-
sérletileg a közelmúltban egy
klasszikus reakció, az etilén
platinán történő hidrogénezé-
se segítségével. Egy megfelelő

segédmolekula és az infravörös spektroszkópia kombinálásá-
val sikerült igazolni, hogy a polarizáltságot, amely az elektro-
mos erőtér következménye, a vizes oldat pH-jának segítségével
érzékenyen lehet szabályozni. Ezután elektrokémiai módsze-
rekkel azt is sikerült kimutatni, hogy a kialakuló tér nagysága
közvetlen hatással van a katalitikus folyamat sebességére. Így
az oldatban, szilárd szemcséken lejátszódó kémiai reakciók fi-
nomhangolásában a jövőben az elektromos tér szabályozásá-
nak is nagy szerepe lehet. ACS Cent. Sci. 7, 1045. (2021)
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James Kendall: The Application Of Ideal
Solution Equations To Dilute Aqueous
Solutions
Journal of the American Chemical Soci-
ety, Vol. 43, 1391–1396. (2021. július 1.)

James Pickering Kendall (1889–1978) brit
kémikus volt. Dolgozott Stockholmban Svante Arrhenius la-
boratóriumában, majd Amerikában, a Columbia Egyetemen
lett professzor. Később visszatért hazájába, és 1938-ban ő tar-
totta a Royal Institution híres karácsonyi előadását.

A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán látható anionos, urántartalmú részecske (C32H64N3Si6U
–) egy kétmagvú, oxo-

hidas urán(III)komplexből képződik –80 °C-on, difenil-acetilén hatására. Benne az
urán–nitrogén és urán–szén kötéstávolságok egyformák (235 pm), míg a formálisan
szén–szén kettős kötés hossza 134 pm. A szén–urán–szén kötésszög meglepően kicsi:
mindössze 33°. Chem. Sci. 12, 6153. (2021) 

Tartós 
műszívbillentyű



Helyszínelés egy évszázados 
sarki balesetnél
Egy észak-grönlandi sarki expedíció
három dán tagja 1907-ben áldozatul
esett a zord időjárásnak. A legtovább
Jorgen Bronlund jutott közülük, aki-
nek a testét és a naplóját négy hó-
nappal később találták meg. Az alá-
írása alatt egy ismeretlen eredetű fe-
kete folt volt látható, ezt elemezték
részletesen a közelmúltban ICP, rönt-
genfluoreszcencia, szinkrotronsugár-
zást használó por-diffrakció, Raman-
spektroszkópia és a minta hőkezelési
termékeinek GC–MS analízise segít-
ségével. A foltban a természetes gu-
mi készítése során használt ásványokat azonosítottak, illetve zsír-
és kőolajszármazékok jelenlétét is kimutatták. Az eredményekből
arra lehet következtetni, hogy Bronlund egy kerozinnal működő
főzőlap előmelegítésekor véthetett hibát, s elégette annak gumi-
tömítéseit. Archeomet. 63, 893. (2021)

Deuterált fluoreszencia
A biológiában a fluoreszencia-mikroszkópia igen elterjedt és
hasznos vizsgálati módszernek számít. A kulcs természetesen
a minél hatékonyabban fluoreszkáló molekulák bevitele, ezen
a téren a rodamin típusú festékek már eddig is előnyös vá-
lasztásnak számítottak. A közelmúltban sikerült tovább javíta-
ni a molekulacsalád hatékonyságán úgy, hogy a xanténvázon
lévő alkilamino-szubsztituensekben a hidrogénatomokat deu-
tériumokra cserélték le. Az így képződött izotopomer fluor-
eszcenciasajátságai spektrális eltolódást nem mutattak, de a
jelenség nagyobb intenzitásúvá vált és a vegyület bomlási se-
bessége is jelentősen csökkent.

JACS Au 1, 690. (2021)
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Hulladékmentes 
festékgyártás kukoricából
A textiliparban használatos mester-
séges színezékanyagok egyre komo-
lyabb szennyvízkezelési problémákat
okoznak, ezért kiváltásukra is egyre
nagyobb erőfeszítéseket kell tenni.
Olasz kémikusok nemrég arról szá-
moltak be, hogy a bíborszínű kukori-
ca emberi fogyasztásra alkalmatlan
részei az antocián típusú festékek
bőséges forrásai lehetnek. Megfelelő
körülmények között végzett vizes
extrakcióval a festéktartalom mint-
egy egyharmadát lehetett kinyerni
szerves oldószerek használata nélkül, az oldhatatlan maradék pe-
dig állati almokhoz bizonyult jó alapanyagnak. Ha etanolos ext-
rakciós lépést is közbeiktattak, az antociánok újabb kb. egyhar-
mada vált kinyerhetővé.

ACS Sustainable Chem. Eng. 9, 3781. (2021)

TÚL A KÉMIÁN

Modern emberek 
és neandervölgyiek Európában
Svante Pääbo a világ egyik vezető szakembere a régi emberi ma-
radványok DNS-analízisében. Az ő egyik legújabb publikációja az
Európában mintegy 45 000 évvel ezelőtt megjelenő modern em-

berek, és az ugyanott kb.
40 000 éve eltűnő neander-
völgyiek közötti genetikai
kapcsolatokat vizsgálja egy
bulgáriai lelőhelyen talált,
42–46 ezer éves minták se-
gítségével. Ezek egyértel-
műen modern emberektől
származnak, és közeli ro-
konságot mutatnak né-

hány, Kelet-Ázsiában és Amerikában ma élő, illetve korábbról is-
mert népcsoporttal. A DNS vizsgálata ugyanakkor arra is egyér-
telmű bizonyítékot adott, hogy néhány generációval korábban ne-
andervölgyi emberekkel is keveredett ez a populáció, ami az egy-
re halmozódó bizonyítékok alapján gyakori jelenség lehetett ak-
koriban Európában is.

Nature 592, 253. (2021)

APRÓSÁG

Van aki ’Garagum ýalkymy’ (a Karakum sivatag ragyogása),
van, aki a Pokol kapuja nevet használja a Türkmenisztánban
lévő Darvaza gázkráterre, amelyben a felszínre szivárgó föld-
gáz gyakran magától meggyullad.

Információtárolás 
DNS-origamiban
A DNS-molekula felhasználása információtárolásra egyidős a
födi élettel. Ennek ellenére a mai emberi technológia ennek
az ötletnek nem veszi hasznát, mert az információ kiolvasása

a DNS szekvenálá-
sát igényli, ami idő-
és erőforrás-igényes
művelet. A közel-
múltban kidolgoztak
egy olyan új mód-
szert, ahol a bázis-
párképzés segítsé-
gével a DNS-mole-
kulák alakját origa-
miszerűen lehet sza-
bályozni, lényegesen
hatékonyabb dekó-
dolást lehetővé téve.

A megfelelő szekvenciájú DNS így egyfajta kétdimenziós sző-
nyeget hoz létre, amelyből 48 bitnyi információt lehet kiolvasni
nagy felbontású fluoreszcencia-mikroszkópiával. A biológiai
módszerhez hasonlóan szükség volt egy hibajavítási mecha-
nizmus beépítésére is, ennek segítségével az információtáro-
lás hiba nélkül lehetséges az eddigi kísérletek szerint.

Nat. Commun. 12, 2371. (2021)
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R. A. Sawyer, A. L. Becker: The Production
of Enhanced Line Spectra by a 
New Method
Science Vol. 54, pp. 305–306. 
(1921. szeptember 30.)

Ralph Alanson Sawyer (1895–1978) ame-
rikai fizikus volt. Doktori fokozatot Chicagóban szerzett R. A.
Millikan vezetésével, s már akkor is az USA Haditengerésze-
tének befolyásos tudományos szakértője volt. A University of
Michiganen lett professzor, pályafutása végéig ott tanított. Fő
érdeklődési területe a spektroszkópia volt, de a katonai kap-
csolatait is megőrizte: 1946-ban ő volt a Bikini atollon végzett
nukleáris fegyvertesztek civil igazgatója.
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A lomaiviticin C (C68H82N4O24) ígéretes gyógyszerjelölt molekulák egész csa-
ládjának kiindulópontja. Szerkezete felől 20 éve nem volt kétség, de totál-
szintézisének megkísérlése furcsa hibára hívta fel a figyelmet. Az eredeti
szerkezetfelderítés NMR-rel készült, amelyben a hidrogénhez nem kapcsoló-
dó szénatomok pontos kapcsolódási sorrendjét időnként igen nehéz
meghatározni. Az idén megjelent, mikrokristályokon végzett elekt-
rondiffrakciós eredmények alapján a molekula központjában lévő
gyűrűrendszer valós szerkezete más, mint eddig gondolták.

J. Am. Chem. Soc. 143, 6578. (2021)

Megédesített molekulatanulás
Látáskárosultak biokémia-oktatásában gyakran használnak ta-
pintással megismerhető molekulamodelleket. Egy amerikai ku-
tatócsoport felfigyelt arra, hogy a szájban lévő tapintásérzékelők
sokkal érzékenyebbek, mint a kézen találhatók, ezért cukorka-
szerű, szopogatható, háromdimenziós segédeszközöket készítet-
tek. Ehhez a gumimacik anyagául is szolgáló polimert használ-
ták, amely tetszés szerint ízesíthető, s oktatási célokra a kisebb

molekulák esetében akár egy rizs-
szem nagyságú darab is elegendő.
Az első kísérletekben a különböző

molekulákat szopogatva éppen
olyan hatékonyan ismerték
fel a diákok, mint ép szemű
társaik a szokásos modelle-
ket látás alapján.

Sci. Adv. 7,
eabh0691.

(2021)

Tartós, szilárd kenőanyag
A titán-karbid néhány atomréteg-
nyi vastag, kétdimenziós lemezei-
ből minden korábban ismertnél el-
lenállóbb, szilárd kenőanyagot ké-
szítettek. Osztrák tudósok elektro-
spray-szerű módszert használtak ar-
ra, hogy rozsdamentes acélon mint-
egy 100 nm vastagságú, több réteg-
ből álló bevonatot hozzanak létre az
anyagból, majd borsószem nagyságú kerámiagolyók segítségével
tesztelték a kenési tulajdonságokat.  A módszer a súrlódási erőt
hatodrészére csökkentette, ez nagyon hasonló az ilyen célra már
korábban is használatos grafén és MoS2 teljesítményéhez, de
azokkal ellentétben ez a kedvező sajátság százezer felhasználási
ciklus alatt sem változott meg.

ACS Nano 15, 8216. (2021)
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Az ábrán látható, IM–250 jelzésű molekula (C20H19F2N3O2S2) a lap-
pangó herpeszvírusok ellen bizonyult hatásosnak tengerimalacok-
ban. A hatásmechanizmusáról már ismert, hogy a helikáz-primáz
enzimet gátolja, amely a vírus génjeinek beépülését segíti elő a gazdaszervezet DNS-
ébe. A molekulát úgy fejlesztették ki, hogy egy korábban ismert, hasonló aktivitású,
de kellemetlen mellékhatásokat is mutató, Pritelivir nevű vegyületben a szulfonamid-
csoportot szulfonimidre cserélték. Sci. Transl. Med. 13, eabf8668. (2021)

Grafén újrakötve 
Ha sp2-es hibridizá-
ciójú szénatomokat
tartalmazó, kétdimen-
ziós anyagról hallunk,
a legtöbb kémikusnak
a grafén jut az eszé-
be. A közelmúltban en-
nek egy érdekes izo-
merjét állították elő:
egy négy-, hat- és
nyolctagú gyűrűket is
tartalmazó, bifenilénalapú hálózatot. A szintéziskor a 2,5-difluor-
para-fenilént reagáltatták aranyfelületen dehidrofluorozási körül-
mények között. Az anyag előállítása azért is jelentős előrelépés-
nek bizonyult, mert elméleti kémikusok korábban egymásnak el-
lentmondó jóslatokat is adtak a tulajdonságaira. A kísérletek fém-
szerű viselkedést igazoltak, így a fenilénhálózatnak a grafithoz
hasonló elektromos felhasználásai is lehetnek.

Science 372, 852. (2021)

Elemkeletkezés 
neutronfelesleggel
A nehéz elemek keletkezéséhez vezető magreakciók jellemzően
neutronokban gazdag környezetet kívánnak meg. Ilyesmi több
különböző folyamatban is előfordulhat a világegyetemben, és ed-
dig nem volt világos, hogy egyes elemek keletkezésénél melyik le-
hetett a domináns. Ehhez a kérdéshez adott hozzá értékes új in-
formációt az óceán
alatti földkéreg ana-
lízise: találtak egy ré-
teget, amely gazdag
a kb. 2,5 millió éves
felezési idejű vas–60-
ban. Ezt a korábbi iro-
dalmi megegyezés egy
szupernóva-robbanás
eredményének szok-
ta tulajdonítani. A kí-
sérletekben viszont
az elméletileg vártnál
jóval kevesebb plutó-
nium–244-izotópot
(felezési idő: 80 millió év) mutattak ki. Ebből azt a következtetést
lehetett levonni, hogy ez a réteg valójában más körülmények kö-
zött keletkezhetett, például egy neutroncsillag összeroppanásakor.

Science 372, 742. (2021)

Idegpótló triboelektromosság
A triboelektromos, vagyis mechanikai deformáció hatására
elektromos áramot előállító eszközök fontosak lehetnek a ron-
csolódott érzőidegek mesterséges pótlásában. Izraeli tudósok
két flexibilis és biokompatibilis anyag kombinálásával állítot-
tak elő ilyen eszközt: a nyomás hatására a két rész között lét-
rejövő áramot egy olyan elektródra vezetik, amely bevonja a
roncsolódott ideget, így ingerület keletkezik. A szervezetbe be-
épített szenzorról patkánykísérletekben mutatták ki, hogy si-
keresen létrehozza a tapintásérzetet, és félmillió használati
ciklus után is változatlanul működik.

ACS Nano 15, 11087. (2021)

Kémiai detektorokkal
ET nyomában

Ha van földönkívüli élet,
akkor a jövőben köny-
nyebb lesz felismerni egy
újonnan kidolgozott analí-
zismódszernek köszönhe-
tően. A világegyetemben
a különböző helyeken ki-
alakuló életjelenségek na-
gyon különböző moleku-

lákon alapulhatnak. Az elméleti megfontolások azonban azt mu-
tatják, hogy ez minden esetben olyan bonyolult kémiai szerkeze-
tek kialakulásával jár, amelyek élettelen folyamatokban csak igen
csekély valószínűséggel keletkezhetnek. A jelenség kvantitatív
jellemzésére olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely a detektált
molekulákat összetettség szempontjából egy MA (Molecular As-
sembly) szám hozzárendelésével jellemzi. Az eddigi tapasztala-
tok szerint az összes, földi élettel kapcsolatos vegyület MA-
száma nagyobb, mint egy jól definiált küszöbérték, így ez alapján
a Földön kívüli élet molekuláris lenyomata is felismerhető lehet.

Nat. Commun. 12, 3033. (2021)
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Az Organisation for the Prevention of Chemical Weapons szer-
vezet vizsgálata szerint a szíriai hadsereg 2018. február 4-én Sa-
raqib közelében klórgázt vetett be saját polgárai ellen.

Oganesszon-tetratenesszid
A Ts és az Og a jelenlegi periódusos rendszer utolsó elemei,
nevüket 2016-ban véglegesítették. Mivel formálisan egy ne-
mesgázról (Og) és egy halogénről (Ts) van szó, ezért elméle-
tileg érdekes kérdésnek bizonyult a két elem egymással való
reakciójának vizsgálata. A relativisztikus hatásokat is figye-

lembe vevő számításokon alapuló
jóslatok szerint az OgTs4, amely-
nek szerkezete például a XeF4-dal
lehetne analóg, stabil molekula

ugyan, de a xenon-tet-
rafluoriddal ellentét-
ben szerkezete nem
síknégyzetes, hanem
tetraéderes.

Theor. Chem. Acc.
140, 75. (2021)

Hajkondicionáló fertőzésvédelem 
Egy amerikai kutatócsoport a kozmetikai célokra készülő gélek
lehetséges új felhasználására mutatott rá a közelmúltban: a leve-
gőben aeroszolként lévő cseppecskék befogására lehetnek alkal-
masak. A koronavírus-járvány időszakában ennek természetesen
a korábbinál sokkal nagyobb a jelentősége. Poliakrilamidot és
kvaterner alkil-ammónium-ionokat tartalmazó géllel végezték el
a kísérleteket; ezt az anyagot elsősorban hajkondicionálókban
szokták használni. A különböző felületekre feljuttatott gél a sós
víz aeroszolszemcséit nagyon hatékonyan kötötte meg, így a
cseppfertőzések kockázatát minden bizonnyal jelentősen csök-
kenteni lehet majd az épületekben a hasonló módszerrel készülő
bevonatokkal. Chem. 7, 2201. (2021)

TÚL A KÉMIÁN

Élelmiszerpazarlás Kínában
A modern emberi társadalom egyik legkellemetlenebb ellent-
mondása, hogy a Földön sokan éheznek, de ezzel egy időben ren-
geteg élelmiszer megy fogyasztás helyett veszendőbe. Ezt egy Dá-
niában dolgozó kínai kutató új tanulmánya nemcsak a hagyo-
mányosan fejlettnek gondolt országokban, hanem Kínában is
egyértelműen kimutatta. Talán meglepő, hogy az élelmiszer-pa-
zarlás fő forrásának nem az éttermi maradék bizonyult (kb. 45
millió tonna évente), hanem a feldolgozás: csomagolás, szállítás
és készételekké alakítás közben mintegy 350 millió tonna fo-
gyasztható ételt, vagyis a teljes mennyiség bő egynegyedét dob-
ják ki minden évben. A felhasználói szokások felmérése azt mu-
tatta, hogy vidéken sokkal hatékonyabban használják fel az élel-
miszereket, mint a városokban. Nature Food 2, 519. (2021)
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E. F. Burton, E. D. MacInnes: 
Coagulation of Colloidal 
Solutions of Arsenious Sulphide
by Electrolytes
The Journal of Physical 
Chemistry Vol. 25, pp. 517–525.
(1921. október 1.)

Eli Franklin Burton (1879–1948)
kanadai fizikus volt. A University

of Torontón végzett, majd J. J. Thompson munkatársaként dol-
gozott Cambridge-ben, s Torontóba visszatérve lett professzor.
Az 1930-as években kifejlesztette az első, gyakorlati mérésekre
is alkalmas elektronmikroszkópot. Róla nevezték el az Elect-
ron Microscopy Society of America tudományos díját.
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Hulladék műanyagból kenőolaj
A műanyagok újrahasznosítása a modern kémia egyik leg-
fontosabb feladata. A módszer természetesen alapvetően

függ attól, hogy milyen
összetételű műanyagról
van szó. A hatalmas meny-
nyiségben előállított po-
lipropilén újrahasznosí-
tása eddig még lénye-
gében megoldatlan ma-
radt. Ezért jelentős az
amerikai tudósok egyik
új eredménye: viszony-
lag enyhe körülmények
között, megfelelő ruténi-
umtartalmú katalizátor
használatával polipropi-
lénből motorok kenésé-

re felhasználható olajat állítottak elő, átlagosan 80%-ot is meg-
haladó hozammal. Izotópjelzéses technikát is alkalmazva si-
került bizonyítani, hogy a lánctöredezés hidrogénezési lépé-
sek sorozatán megy keresztül.

ACS Catal. 11, 8104. (2021)

Jégmikrotűk
A tű alakú jégkristályok látványa néhány kutató fejébe is szöget
üthetett: ha már szúrnak, akkor talán orvosi célokra is lehet
használni őket. Ezért megfelelő kriogén technikákkal apró jég-
tűket készítettek úgy, hogy azok hatóanyagot is tartalmazzanak,
amelyet közvetlenül a bőr alá kell beadni. A részletes vizsgálatok
szerint ez a módszer a jövőben komoly alternatíva lehet az em-
beri kezeléseknél is. Nat. Biomed. Eng. 5, 1008. (2021)

Korallpolarizációs krisztallográfia
A kristályképződés mechanizmusá-
nak pontos megértése sok ipari folya-
matban nagyon lényeges, de elméleti
szempontból sem közömbös. Az utób-
bi időben egyre inkább kezd elterjed-
ni a kristályosodási folyamatok vizs-
gálata korallalapú modellrendszere-
ken. A korallok vázában a kalcium-
karbonát egyik ritkább módosulata,
az aragonit keletkezik. Ezeket például
polarizációs mikroszkóppal készített,
a szivárvány minden színében pom-
pázó képek segítségével is lehet ta-
nulmányozni. A megfigyelések szerint
a tűszerű kristályok bármilyen irány-
ban elkezdhetnek növekedni egy kiin-
dulópontból, de végeredményként min-
dig egyfajta sugaras szerkezet jön lét-
re. A nem megfelelő irányban induló

kristályok növekedése ugyanis fizikai akadályok miatt hamar
megáll, mi több, a legtöbb esetben ezek visszaoldódnak és a
nagyobb méretű kristályokon rakódnak le újra.

Acta Biomater. 120, 277. (2021)

Felkavaró reaktánsadagolás
mágnessel

Keverve, nem rázva – a
szokásos James Bond-i
utasítás ellentéte lehet
igaz ezentúl néhány jól
menő kémiai reakció-
ban. A levegőre vagy
nedvességre érzékeny
anyagok használatához
gyakran a teljes reak-
cióelegyet és a szinté-
zist végző készüléket is
inert atmoszférába kell

tenni. Az ilyen szintetikus munkát teheti könnyebbé az a talál-
mány, amelyről svájci tudósok számoltak be a közelmúltban. En-
nek lényege egy olyan, két részből összerakott kapszula, amely-
ben az érzékeny reagens el van szigetelve a külvilágtól. Elég nagy
keverési sebességnél a centrifugális erő hatására a kapszula ket-
tényílik, s az elegybe juttatja a reagenst. Az eszköz prototípusa
1,5 és 5,0 cm3-es térfogattal is elkészült. 

Helv. Chim. Acta 104, e2100110. (2021)

Lítiumelem-szövés
A mai lítiumelemek elektromosenergia-tároló képességét már el-
vileg sem lehet nagyon sokat javítani, de a mechanikai tulajdon-
ságok fejlesztése még látványos lehet. Ennek egy érdekes pél-
dájaként lítiumelemek-
ből készítettek vászon-
ba is beszőhető szálat
a közelmúltban egy kí-
nai egyetemen. A titok a
megfelelő bevonat meg-
találása. A fémszálakat
lítium-kobalt-oxiddal be-
vonva anódot, míg gra-
fitbevonatot használva
megfelelő katódot ké-
szítettek. Szükség volt
még egy különleges po-
limer kötőanyagra is.
Ezután a két szálat szi-
getelték, majd ezeket polipropilén csövecskékbe töltötték, ame-
lyeket végül gélelektrolittal töltöttek fel. Így 100 méternél is hosz-
szabb elemet készítettek, amelynek energiasűrűsége a 85 Wh/kg-
ot is elérte. Nature 597, 57. (2021) 
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Grafénvédelem festményeknek
A festmények színeinek sok ellensége van: az ultraibolya sugár-
zás, az oxigén és a nedvesség mind hozzájárulhatnak a kifakulá-
sukhoz. Ezt megelőzendő,
görög tudósok olyan készü-
léket alkottak meg, amely
a vászonfelszínen atomi
vastagságú grafénréteget
hoz létre. Az eljárás hasz-
nának bizonyítására egy
festményt félig láttak el
bevonattal, majd olyan kö-
rülményeknek tettek ki,
amely nagyjából két évszá-
zadnyi múzeumi kiállítás
hatásával volt egyenérté-
kű. Az eredmény igen lát-
ványos lett: a kép védet-
len fele igencsak kifakult,
míg a grafénbevonat meg-
őrizte az eredeti látványt.

Nat. Nanotechnol. 16,
1004. (2021)

APRÓSÁG

2021 júliusában Algériában is
megtiltották az ólmozott benzin
használatát, így azt a Földön
már sehol nem lehet törvénye-
sen forgalmazni.

TÚL A KÉMIÁN

A hallstatti bányászok váratlan
hagyatéka
Az Ausztria Salzkammergut nevű részén lévő Hallstatt sóbányá-
ja sok szempontból fontos lelőhely az emberi történelem vizsgá-
latához. A só miatt sok szerves anyag konzerválódott itt: így em-
beri székletmaradványok sokrétű elemzését is végre lehetett haj-
tani több ezer éves időszakot átfogva. A mikroszkópos, metage-
nomikai és proteomikai analízis elég jó képet adott az egyes ko-
rokban élt emberek étkezési szokásairól és bélflórájáról. A sok
történelmi koron átívelő minta arról tanúskodott, hogy az em-
berek étkezési szokásai évezredeken át hasonlóak voltak, és nagy
valószínűséggel csak az utóbbi két évszázadban változtak meg
gyökeresen. A genomikai analízis a Penicillium roqueforti és a
Saccharomyces cerevisiae DNS-ét meglehetősen nagy mennyiség-
ben találta meg. Ebből kikövetkeztethető, hogy sört és kék sajtot
már a vaskorban is jelenetős mennyiségben fogyasztottak a hall-
statti bányászok. Curr. Biol. 31, 1. (2021)
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H. Hartridge: The Radiant 
Spectrum 
Nature Vol. 108, pp. 467–468 
(1921. december 8.)

Hamilton Hartridge (1886–1976) brit
szemész és orvosi szakíró volt. 1914-
ben szerzett orvosi diplomát, de sze-
mészi feladatait igen tágan értel-
mezte, ahogy az idézett cikk címe is

mutatja. Mi több, remek kísérletezői érzéke miatt szakmájá-
hoz nem kapcsolódó tudományos fejlesztésekben is gyakran
részt vett: például 1923-ban F. J. W. Roughtonnal összefogva ő
építette az első, nagyon gyors reakciók kinetikájának tanul-
mányozására is alkalmas folyamatos áramlásos (continuous
flow) készüléket.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt 
Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.

A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő 
internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html

A HÓNAP MOLEKULÁJA

A fischerin nevű, citotoxikus anyagot már negyedszázada ismerik, de pon-
tos molekulaszerkezetét csak 2021-ben állapították meg (C23H29NO7). Eh-
hez egy újonnan, kimondottan a természetben megtalálható anyagok szer-
kezetének meghatározásra kifejlesztett módszert használtak, amely a mik-
rokristály-elektrondiffrakció nevet kapta.

Nat. Chem. Biol. 17, 872 (2021)




