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A mindennapok tudománya 9. 

Szabadalom 
a korrózió ellen 

Ahhoz, hogy egy kutatói 
közösség a siker reményében 
vállalkozhasson bizonyos 
ipari feladatok megoldására, 
elsősorban az szükséges, 
hogy a problémakört ismer-
je, s legyen elegendő kuta-
tási tapasztalata a témával 
kapcsolatban. Gyakran azon-
ban nemcsak ez dönti el, 
hogy a tanszék igent mond-e 
az ipar szakembereinek ké-
résére. Előfordul ugyanis, 
hogy csak az egyetemen van 
bizonyos vizsgálatok elvég-
zésére alkalmas berendezés. 
Igaz ugyan, hogy előírás: a 
„KK"-megbízások lehetőleg 
ne rutinmunkát igényelje-
nek, mégis megesik. hogy 
olykor erre is vállalkozik a 
tanszék. Kötelességének 
érezheti egy kutatói kollektí-
va, hogy akkor, amikor a 
környezetszennyeződés ezer 
veszélye fenyeget, segítséget 
nyújtson városa egyik vál-
lalatának, s közvetve a vá-
ros lakóinak is. Így történt 
ez az általános fizikai-kémiai 
intézet és a vízügyi igazga-
tóság esetében is — tudtam 
meg dr. Márta Ferenc aka-
démikustól, a tanszék veze-
tőjétől. Egyik műszerük 
ugyanis alkalmas arra. hogy 
kimutassa a vizben levő ká-
ros vegyületek némelyikét. S 
ezt a berendezést rendszere-
sen „vallatják" is a tanszék 
dolgozói, s az eredményről 
beszámolnak a vízügyi igaz-
gatóságnak. Ott nemcsak tu-
domásul veszik a jelentést, 
hanem, ha szennyezést ész-
leltek, intézkednek is, hogy 
egy-egy területen állítsák le 
az öntözést. 

Ennél lényegesen nagyobb 
szerepe van a kutatói mun-
kának abban a megbízásban, 
amelyet a CHINOIN gyár-
tól kapott a tanszék. Az 
ATP-vegyület daganatgátló 
hatása már ismert volt. Az 
új kérdés: ez a vegyület fé-
mekkel kombinálva megvál-
toztathatja-e hatását, s ha 
igen, milyen mértékben, mi-
lyen irányban? Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy — 
ha a megfelelő ellenőrző 
vizsgálatok is sikeresek tesz-
nek — több nagyhatású, 
más-más területen alkalmaz-
ható orvossággal gazdagodik 
a gyógyszeripar. 

Ezenkívül különböző ha-
tóanyagok, illetve ezek bom-
lástermékeinek nagy pontos-
ságú meghatározására több 
módszert dolgoztak ki a ku-
tatók a gyár részére. Jelen-
tősek azok a vizsgalatok ts, 
amelyeknek célja, hogy az 
egyes gyógyszerszintézisek 
közt lejátszódó reakció-me-
chanizmusokat is felderít-
sék. 

Gyakran gondot okoznak 
az iparban azok a tényezők, 
amelyeW kedvezőtlenül be-
folyásolják a termelést: ke-
vesebb vagy gyengébb mi-1 

nöségü árut eredményeznek. 
A tanszék az Észak-Magyar-
országi Vegyi Műveknek 
nyújtott segítséget azzal, 
hogy a kutatók felderítet-
ték u növényvédő szerek gaz-
daságos gyártását fékező 
szennyező anyagok fajtáit, s 
kidolgozták a képzödésmód-
jukra vonatkozó feltevései-
ket. Gondot okoz ezeknek az 
anyagoknak a tárolása is, 
mert időközben bomlanak, 
ezért a tanszék munkatársai 
a növényvédő szerek stabi-
litását is vizsgálják és befo-
lyásolják. 

A legtöbb tanszék munká-
ja kapcsolódik valamilyen 
módon a környezetvédelem-
hez. A levegőt az üzemek, 
gyárak füstje és a városokat 
egyre nagyobb számban el-
lepő autók kipufogó gáza te-
szi olykor átláthatatlanná. 
Különösen a nagyvárosokban 
élő ember ismeri a smogot. 
Ezek alkotó részei a nitro-
gén-oxidok, a szénmonoxid 
és az el nem égett szénhid-
rogének, amelyek rendkívül 
károsak az egészségre. 

Mivel az autók kipufogó 
gázában mindezek a termé-
kek megtalálhatók, a kutatók 
ennek a gáznak u megtisztí-
tását tartják elsődleges fel-
adatuknak. Korábban az 
autógyárak úgy találták, gaz-
daságosabb, ha a porlasztás 
és az üzemanyag elégetésé-
nek körülményeit módosít-
ják, ezzel csökkentve a ká-
ros termékek mennyiségét. A 
hatvanas évek végétől azon-
ban feljamerte az autóipar, 
hogy egy kisegítő rendszerre 
van szükség, s ez az úgyne-
vezett katalitikus átalakító. 
(Használata az USA-ban ter-
jedt el, 1973-tól ugyanis az 
Egyesült Államok kormánya 
törvényben írta elő a kipu-
fogó gázokban található mér-
gező anyagok megengedett 
mennyiségét.) A berendezés 
jelenlegi formája azonban 
rendkívül költségtes, mert ka-
talizátorként nemesfémeket 
alkalmaznak működéséhez. A 
tanszék kutatói olyan kata-
lizátorrendszert kíséreltek 
meg kialakítani a Nehéz-
ipari Minisztérium megbízá-
sára, amely lényegesen ol-
csóbb és lehetővé teszi, hogy 
a nitrogénmonoxid katali-
tikus eltávolítását a kipufogó 
gázokban egyébként is je-
lenlevő redukáló komponen-

sekkel, elsősorban szénmono-
xiddal oldják meg. 

A kutatóknak egy másik 
csoportja szintén az egész 
világot érdeklő témával fog-
lalkozik, s próbál közelebb 
jutni a megoldáshoz. A fé-
mek és ötvözetek korrózió-
járól. rozsdásodásáról van 
szó. Egyes feltételezések sze-
rint az Egyesült Államokban 
a korrózió évente 6 milli-
árd dollár kárt okoz, a 
KGST-országok fémtermelé-
sének pedig mintegy 20—25 
százaléka megy tönkre a 
rozsdásodás miatt, az egész 
világon pedig a vasterme-
lés egynegyede. Ezek a szá-
mok azonban nem vallanak 
arról a hatalmas anyagi vesz-
teségről, melyet a korrózió 
miaL megszakított termelés 
okoz. az egyes iparágakban. 

A fémek, ötvözetek roze-
dásodasával kapcsolatos vizs-
gálatok célja kettős. A ku-
tatók keresik azokat a tör-
vényszerűségeket, amelyek a 
korróziót előidézik és azokat 
a módszereket igyekeznek 
megtalálni, amelyekkel meg-
gátolható a fémek pusztulá-
sa. Az általános fizikai-ké-
miai tanszék az elmúlt tíz 
évben számos vállalattal, ku-
tatóintézettel kötött szerző-
dést ezzel a témával kap-
csolatban. 

Jelentős károkat okoz a 
korrózió többek között a 
kőolajiparban. A védekezés 
legcélravezetőbb eszközének 
bizonyultak az úgynevezett 
korróziós inhibitorok, me-
lyeket külföldről szerzett.be 
a magyar ipar. A tapasztala-
tok és a vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy ezeknek a jelen-
létében is tapasztalható helyi 
jellegű rozsdásodás. A tan-
szék munkatársai — alap-
kutatásaik eredményeit fel-
használva — olyan új típusú 
korróziógátló inhibitorokat 
dolgoztak ki, melyek a helyi 
rozsdásodás keletkezésének 
lehetőségét is minimálisra 
csökkentik. A laboratóriumi 
vizsgálatok eredményeit üze-
mi körülmények között a 
NAKI-val közösen vizsgál-
ják a kutatók a kőolajfeldol-
gozó iparban. 

A tanszék inhibitorokra 
vonatkozó szabadalmi beje-
lentését az Országos Talál-
mányi Hivatal el is fogadta. 

Chikán Ágnes 

Kertek 
növényvédelme 

Az első nagyobb riadalmat 
a DDT okozta a növényvédő 
szerek közül. Mi beszélhet-
tünk először múlt időben er-
ről a riadalomról, elsők kö-
zött nálunk tiltották be hasz-
nálatát. Az Agráregyesület 
megyei szervezete és a Sze-
gedi Akadémaiai Bizottság 
Környezetvédelmi Szakbi-
zottsága által rendezett an-
kéton Surányi Róbert, a me-
gyei növényvédő állomás 
igazgatója mondta, hogy az 
intézkedés nyomán az élő 
szervezet zsírszöveteiben 
megállt a káros anyag fel-
halmozódása, és fokozatosan 
csökken. Napjainkban már 
sem a takarmányfélékben, 
sem élelmiszereinkben nem 
mutatható ki. 

• 
A DDT példája óvatosság-

ra intette a kutatókat, olyan 
vegyszereket igyekeznek át-
adni a mezőgazdaságnak, 
amelyek gyorsan bomlanak, 
és a szervezetben nem rak-
tározódnak. Más előnyük is 
van az új szereknek, mond-
hatnánk úgy is. hogy bizo-
nyos körön belül válogatnak. 
Érdekes példaként említette 
az előadó, hogy a DDT előtt 
a vértetűnek sokáig nem volt 
ellenszere. Biológiai ellenlá-
basát honosították meg, a 
vértetüfürkészt. Jött a DDT, 
elpusztította a fürkészt, ked-
vére szaporodhatott ismét a 
vértetű. A DDT betiltása 
után a szerves foszforsav-
észtevek ártanak a vértetű-
nek, de nem pusztítják ter-
mészetes ellenségét, a für-
készt, helyreállt tehát a kí-
vánt állapot. Előnye még az 
új szerek egy részének az is, 
hogy beszívódik a növénybe. 
Egy közönséges példa: a 
gyümölcsbe berágja magát a 
kártevő, a permet már köz-
vetlenül nem éri, de mégis 
utoléri, mert felszívódik és 
el ls pusztítja. Legfeljebb kis 
pont jelzi később a gyümöl-
csön, hogy kártevő próbál-
kozott vele. 

Ez a felszívódó tulajdon-
ság természetesen óvatossá-
got is igényel, a várakozási 
időt mindenképpen szigorú-
an be kell tartani. Ismét egy 
példa: burgonyabogár ellen 
először sok kertben akkor 
permeteznek, amikor már az 
újkrumpli nő. Előfordul, 
hogy permetezés után más-
nap, vagy harmadnap szedik 
is a krumplit, mondván, csak 
a levelét és szárát permetez-
ték. A gumót elég vastag 
földréteg védi. Tévedés, nem 
védi. Az újkrumplival felszí-

vódott friss mérget is vihet 
haza a kertész, és magát ká-
rosíthatja vele. Jó megoldás. 
hogy van vegyszer, amelyik 
hamarabb elbomlik, ezt kell 
használni ilyenkor. • 

Egyre több vegyszert hasz-
nál a növényvédelem. Ha 
csak a kerti alkalmazhatósá-
got vesszük, akkor is 271-re 
rúg a számuk, 57 rendelke-
zik kísérleti engedéllyel és 
150-et most próbálnak ki. 
Tudós koponya kell ahhoz, 
hogy mindezt fejében tartsa 
valaki, és felelősséggel hasz-
nálja. Nincs is szükség rá, 
hiszen sok az ismétlődés: 
más-más gyárak ugyanazt a 
védekezőszert újabb és újabb 
néven is forgalomba hozzák. 
De ha csak a hatóanyagokat 
vesszük, akkor ls 118-cal kell 
számolnunk, és ez is nagy 
szám. Érdemes természeteser) 
részletesen megismerkedni 
azzal a néhánnyal, amelyet 
a kertész felhasznál. Bár a 
kertek tulajdonosait többszö-
rösen védik — nem adnak a 
kezükbe olyan mérget, ame-
lyik kis hibával nagy kárt 
okozhat —, mégis itt fordul 
elő a legtöbb tévedés. Van 
olyan szélsőséges eset is, hogy 
a kártevőnek semmit nem 
árt a permetezés, de a per-
metező embernek igen. A 
szakszerűtlen kezelés az 
egyedüli magyarázat rá. Min-
denképpen be kell tartani 
azokat az előírásokat, ame-
lyeket a gyártó cég felhasz-
nálásra tanácsol. A dózis kö-
rül — a töménység körül — 
van a legtöbb félreértés. So-
kan úgy hiszik, ha dupláját 
vagy háromszorosát teszik 
bele az oldatba, jobban jár-
nak vele. Pontos mérések 
alapján állapítják meg az 
előírt adagokat, hosszas vizs-
gálatok előzik meg a forga-
lomba hozását, azon házilag 
változtatni, kísérletezni min-
denképpen veszélyes. 

Van néhány olyan vegy-
szer is, amely erős méreg 
ugyan, mégis használható 
kertekben is. Még fokozot-
tabb figyelmet kívánnak, a 
vásárló felelősséggel tartozik 
azért is, hogy hozzá nem ér-
tő kezébe ne kerülhessen. A 
boltok a személyi igazolvány 
adatainak följegyzése után 
adják csak át a vásárlónak. 
Akik szeretik otthon felejte-
ni az igazolványt, zsörtölőd-
nek emiatt, de be kell lát-
niuk, most nincs igazuk. 

Ha sok vegyszert használ-
nak, újra találkozunk vele, 
magyarul, szennyezzük a kör-
nyezetet — mondta az elő-
adó. Gyomirtó szereket ép-
pen azért nem ajánlanak a 
kertekbe, mert hatásuk a 
hasznos növényre is káros le-
het. A gyomirtókkal egyéb 
gondjaink is vannak: elsza-
porodtak azok a gyomok, 
amelyekre nem hat a szoká-
sos vegyszer, néhol annyira, 
hogy veszélyt jelentenek a 
termésre. A hormontartalmú 
gyomirtók avatatlan kezében 
a szokásosnál ls nagyobb 
kárt okozhatnak. A talajfer-
tőtlenítőknél — bár alkalma-
zásuk nagyüzemben elkerül-
hetetlen — szintén vigyáz-
nunk kell. Ezek között olyan 
is akad, amelyik 120 nap 
múlva bomlik csak el. meg 
kell tehát fontolni, mit ve-
tünk utána. 

A tanácskozás fő gondola-
tát könnyű néhány mondat-
ban összefoglalni: aki nö-
vényvédő szert használ, mér-
get használ. Magának is árt-
hat, környezetének is, ha 
nem vigyáz. Beszélgetés köz-
ben merült föl újra annak a 
gondolata, hogy jó szervezés-
sel érdemes lenne ezt a ve-
szélyes munkát kertekben is 
hozzáértő emberekre bízni. 

H. D. 

Gyilkos sirály 
A sirályok, amelyek annyi-

ra hozzátartoznak a tenger-
parti tájhoz, az utóbbi évek-
ben az Északi-tenger partvi-
dékén veszélyesen elszapo-
rodtak. Fokozatosan kiszorít-
ják a tengeri fecskéket, a ga-
lambokat és más madarakat, 
elveszik előlük a táplálékot, 
tönkreteszik fészkeiket, meg-
ölik a madárfiókákat. 

Dániában nemrégiben szin-
te hihetetlen eset történt: 
egy fiókáit költő sirály cső-
rével annyira megsebesített 
egy járókelőt, hogy az a 
helyszínen meghalt. Dániá-
ban most felhívást intéz-
tek a vadászokhoz: tizedeljék 
meg a sirályokat. 

Tóth Béla: 

SZEGEDI 
REGÉLŐ 

Újságok, korok, 
események 

Eladó 
t ö b b t e l e m é z e i b e n 

gumiabroncs, 
l o v a s k o c á i h o z való. Pan-
nónia 

motorkerékpár, 

UK 2K is 
traktor pótkocsival 
— r e n d s z á m o k n é l k ü l . S z e -
g e d ós K ö r n y é k e v í z g a z d á l -
k o d á s i T á r s u l a t . S z e g e d . 
C s e r z y M . u . 30. X 

A Nemcsak a város egészségügyére, de az 
újságírás aprólékos előzékenységére is 

fényt vet az alábbi szánalmas felsorolás: 
Halálozások tavaszutóban. 
Szalai Terézia, 74 év, aszkór. Sánta Julianna. 

23 év, gyermekágyi láz. Angyal Rozália, 43 év, 
sorvadás. Mlikovics Lajos, 6 év, sorvadás. Oro-
vic Andor, 40 év, vízkór. Kovács György, 9 nap 
gyermeknehézség. Budi Rozália, 4 hón., sorva-
dás. Mészáros Ilona, 80 év, aszkór. Körösi Bor-
bála. 74 év, tüdőszélhűdés. Ördögh Juliánná, 9 
nap gyermeknehézség. Farkas Rozália, 6 hón., 
fogzás. Szöghi Éva, 42 év, vízkör. Nagy Julián-
ná, 9 év, sorvadás. Szentmáry József, 4 óra, 
gyermeknehézség. Szentmari Mari 4 óra, gyer-
meknehézség. Namenter Erzsébet, 6 hét, gyer-
meknehézség. Zombory Sándor, 1 év, fogzás. 
Konkoly István, 3 hét, gyermeknehézség. Virág 
Rozália, 9 hón., agylob. Veszelka Rozália, 35 év, 
tüdővész. Nagy Terézia, 6 hón., gyermeknehéz-
ség. Szöghi István, 2 és fél év, hagymáz. Löb-
stein Oszkár, 6 hón, gyermeknehézség. Dékány 

György, 74 év, tüdőszélhűdés. Prágai György, 3 
hét, gyermeknehézség. Faludi Terézia, 16 év, tü-
dővész. Budai József, 50 év, tüdővész. Szöghi 
István, 5 hón., gyermeknehézség. Berta Sándor, 
3 év, vízbe fulladt. Aulik Ilona, 1 hét, gyermek-
nehézség. Tary Ödön, 19 év, sorvadás. Bárkányi 
József, 66 év, gyomorrák. Szél István, 2 év, sor-
vadás. Kalki József, 8 hét, gyermeknehézség. Fo-
dor Rozália, 5 év, dermenet. Kolompár Mihály, 
22 év, pokolvar. Kiss István, 26 év, tüdőlob. Né-
met Erzsébet, 17 év, tüdővész. Halász Márton, 
10 év, epeláz. Mani Mihály, 6 hón., gyermekne-
hézség. Beisch Juliánná, 9 év, agylob. Mátéko-
vács Rozália, 59 év, epeláz. Szabó József, 30 év, 
tüdővész. Schlesinger Heléna, 32 év, sorvadás. 
Palkovics Anna, 14 év, sorvadás. Szulcsányi Te-
réz, 23 év, gyermekágyi láz. Szélpál Mátyás, 4 
év, sorvadás. Bicók Győző, 21 év, sorvadás. Guka 
Erzsébet, 32 év, hagymáz. 

Ugyanakkor a Vegyes rovatban efféle más ter-
mészetű írásokkal oldja fel a lap a kegyes és 
tiszteletre méltó olvasó halálhírektől összegu-
bancolt idegeit: 

— Dél-Amerikában isteni tisztelet alkalmával 
ének közben keringőt, cipelipolkát s egyéb tánc-
darabokat játszanak. Csak az hiányzik, hogy az 
ugrálást is rákezdjék. 

— S. Gy. uramnak tele levén egy hajója a 
Dunán vásárlott új tengerivel, meghagyta kor-
mányosának, hogy azt a héten minden áron meg 
kell forgattatni; eleget hajszolódott a kormányos 
napszámosok után, de semmi áron sem tudott 
teremteni; fogja tehát magát, s egy névtelen le-
vélben följelenti a helybeli fináncoknak, hogy 
S. uramnak hajóján a tengeri között tíz mázsa 
becsempészett török dohány van. Másnap né-
hány finánc őr beállít lapáttal S. uramhoz ko-
rán reggel, s kinyilatkoztatják neki, hogy ők hi-
vatalból kénytelenek tengerijét megvizsgálni, 
vájjon nincs-e közte csempészett portéka; eleget 
bözstörködött az öreg úr, nem használt semmit, 
meglett az egész tengeri keverve, a drága nap-
számos sem kellett hozzá. 

Az iparpártolás örök témája a Szegedi Hír-
adónak 

Bizonyos körben erősen állitá egy úri ember, 
hogy Magyarhonban amit csak hall, lát, izlel az 
ember, mind külföldi, mind Idegen; hogy a ma-
gyar embernek semmi sem kell, ami belföldi. 
Többen kétségbe akarták vonni állítása igazsá-
gát. „Jól van, uraim! — szólt a megtámadott — 
azonnal bebizonyítom állításomat. Kérem figyel-
jenek! Mi magyarok többnyire németül és fran-
ciául társalgunk; római törvények szerént ta-
nácskozunk; öltözékeinkben a francia divatot kö-
vetjük; görög, római, olasz modorban épülnek 
házaink; orosz fürdőt használunk; szász, francia, 
csinai és japán edényekből eszünk; legörömes-
tebb nézzük a francia színdarabokat; Dumas, 
Suc, Beccher-Stowe asszony, Sand és Kokk mű-
velt olvassuk; svéd keztyűt viselünk; arab és 
angol paripákon lovagiunk; dán, angol és új-
fundlandi kutyákat tartunk; havanna és mantlla 
szivarokat és marylandi dohányt szívunk; mala-
gai szőlővel, török rizzsel, provánszi olajjal, 
frank pálinkával, olasz naranccsal, Indiák fű-
szerével, Domingo cukrával, kínai theával, és 
mekkai kávéval élünk; Ázsia s e l y m é b e . P e r z s i a 
kendőibe és Szibéria prémjébe burkoljuk tes-
tünket; nőink kelet gyöngyeivel ékítik mugukat; 
a spanyol táncot és táncosnőket imádjuk; ma-
dérát, malagát, rénusí, bordói és samnyi bort. 
bajor sört és danzigi pálinkát iszunk; amerikai 
félcipőket viselünk; kokinkínai, brámai és indiai 
tyúkokat tenyésztünk; bútorainkat mahagóniból 
készíttetjük, kertjeinkben a forróőv növényei il-
latoznak, ablakainkban mexikói madarak szi-
várvány kodnak; ingeinket a Rajna vizében mo-
satjuk; német jószágigazgatókat, -francia szaká-
csokat, angol lovászokat, svájci teheneket, pász-
torokat és juhászokat, olasz kertészeket, tiroli 
vadászokat és stíriai kocsikat tartunk. 

Nemde igazam van uraim! — fejezé be beszé-
dét a derék magyar. A társaság egy része mo-
solygott, más része pirult. 

(Folytaljuk) 
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