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Kísérletek 

„Vegyíron” 
1. Frissen készített kálium-jodid oldathoz tegyetek pár csepp keményítő oldatot, majd 

mártsatok az elegybe egy szűrőpapír lapot. Ezt a nedves szűrőpapírt helyezzétek egy fém 
lemezre, amelyre krokodil-csipesszel kössetek egy drótot. Ennek a másik végét egy száraz-
elem negatív sarkára kapcsoljátok. Az elem pozitív sarkára kötött másik drót végére kösse-
tek egy jól megtisztított vasszeget. A vasszeggel lassan írjatok a szűrőpapírra. 

2. Pár csepp fenolftalein indikátor-oldatot tartalmazó híg konyhasóoldatba mártsa-
tok egy tiszta szűrőpapír lapot, amelyet helyezzetek fémlemezre . A fémlemezt most a 
szárazlemez pozitív sarkára kössétek, s a vasszeget a negatív sarokhoz, majd írjatok 
megint a papírra a szeggel. 

 

Mutatványotokkal elbűvölhetitek azokat, akik még nem tanultak kémiát, vagy már 
elfelejtették a tanultakat. Magyarázzátok a kísérlet sikerét eredményező fizikai és kémiai 
jelenségeket! 

Válaszoljatok a következő kérdésekre: 
− Mi a szerepe a kálium-jodidnak az írás során? 
− Minek tulajdonítható az írott jelek színe az első és a második kísérletben? 
− Mivel magyarázzátok, hogy a két kísérletnél különböző polaritású vasszeget 

javasoltunk? 
 

M. E. 
 

A Mars-expedíció, majd a legújabb sikeres űrkutatás program, a Szaturnusz viharos 
holdja, a Titán felderítése fókuszba hozta az űrkutatással, csillagászattal foglalkozó 
honlapokat is. Az európai Huygens űrszonda áthatolt a hold átlátszatlan légkörén mi-
közben tudományos adatokat gyűjtött és fényképeket küldött a földi központba. 

Lapszámunkban a zalaegerszegi Albireo Amatőrcsillagász Klub honlapját 
(http://alpha.dfmk.hu/~albireo/) mutatjuk be. 
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Az űrkutatás történetét bemutató PowerPoint-os színes diasorozat végigkalauzol 
minket Lajka 1957 novemberi útjától az 1969. július 20-i holdraszálláson át a legújabb 
űrutazásokig, felfedezésekig. 

A honlapon hasznos adatokat találunk a holdfogyatkozások kiszámításához. Hold- 
és napfogyatkozásokról, üstökösökről, érdekes csillagászati jelenségekről készült fény-
képeket tekinthetünk meg. 

A honlap rengeteg információt közöl, csillagászati CD-ROM-okat mutat be és ösz-
szefoglalja a csillagászattal, űrkutatással foglalkozó honlapokat is (Nap, naprendszer, 
bolygók, csillagtérképek, látványos honlapok, csillagászati adatok, cikkek, NASA, űrál-
lomás, űrszondák). 

Ugyanitt találhatók meg 1996-tól kezdődően a Szentmártoni Béla alapította Albireo 
folyóirat számai, Juhász Tibor szerkesztésében. 

Jó böngészést! 
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Dioxin 
 
Az utóbbi időben megint sokat hallat magáról, annak ellenére, hogy több mint har-

minc éve már elhíresült, az emberiség számára veszélyes anyagnak minősült. Pár hó-
nappal ezelőtt a politikai életben emlegették sokat, amikor a frissen megválasztott 
V. Juscsenko ukrán elnökről kiderült, hogy dioxinnal mérgezték. 


