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nek összetételét. Megállapították, hogy már 5 óra után eltűntek a leheletből a fokhagyma 
hatóanyagai, s mind nagyobb mennyiségben jelentek meg ezek bomlástermékei: metil-
szulfid, dimetilszulfid, diallil-diszulfid, aceton. Japán kutatók állatkísérletek során követ-
ték a fokhagyma hatóanyagainak különböző hatásait. Bőséges fehérje étrenden tartott 
patkányoknál megfigyelték, hogy fokhagyma kivonat növelte a tesztoszteron szintet és 
csökkentette a kortikoszteron szintet. A jelenségnek értékes hasznosítása lehet a testépí-
tők számára. Európai ólombányákban dolgozókon végzett statisztikai felmérések során 
kiderült, hogy akik rendszeresen fogyasztottak fokhagymát, azokon az ólommérgezés 
tünetei nem jelentkeztek. Kísérletileg igazolták, hogy a fokhagyma segíti az ólom és más 
nehézfémek kiürítését a szervezetből.  

Az elmondottak alapján a fokhagymát az antibakteriális, gombaölő, sejtölő, kolesz-
terinképződés gátló, vérnyomáscsökkentő hatásai alapján a modern gyógyászat egyik 
jelentős anyagának tekinthetjük.  

M. E.  
 

kísérlet, labor

Kísérletek 

Gázmolekulák, oldott ionok diffúziójának kísérleti vizsgálata 
A gázok, folyadékok molekulái állandó, rendezetlen hőmozgást (Browwn- féle moz-

gás) végeznek, ennek következtében abban a térrészben, melyben mozognak, koncent-
ráció gradiens képződik, ami makroszkopikus anyagáramlást, diffúziót eredményez. A 
diffúziónak a sebessége több nagyságrenddel kisebb, mint a részecskék hőmozgásának 
átlagsebessége (v = MkT /3 ahol k – Boltzmann állandó, T – hőmérséklet kelvinben, 
M – a részecske moláris tömege). Vizsgáljuk a gázokban a molekulák, oldatban, gélek-
ben az ionok diffúziójának sebességét. 

A kísérletekhez szükséges eszközök és anyagok: kémcsövek, üvegcső (min. 20-30cm 
hosszú), dugók, U-alakú üvegcső, gumicső (perfúziónál használt műanyagcső), üvegpo-
harak, porózus agyaghenger vízfürdő, dugók, vatta, gombostűk, mérőszalag (milliméte-
res papír), desztillált víz, zselatin, ammónia-oldat, NaOH-oldat, HCl-oldat, szilárd 
NaOH, kristályos CuSO4, dietil-éter, fenolftalein oldat 
 

1. Ammónia és hidrogén-klorid gáz diffúziója levegőben: 
Üvegcső két végébe illesszünk dugót (lehet gumi, vagy parafa, amit előzőleg olvasz-

tott paraffinba mártottunk. 
A dugókra gombostűvel rögzítsünk egy-egy 

vattacsomócskát, ezek közül az egyiket tömény 
sósavba, a másikat tömény ammónia-oldatba 
mártsuk, mielőtt bedugjuk velük a cső végét. A 
cső mögé helyezzünk egy sötét papírlapot, 
melyre előzőleg felragasztottunk egy mm-
beosztású csíkot. Ezen leolvasható, hogy

NH4Cl – füst  üvegcső

dugó

HCl NH3
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a képződő fehér füst (levegőben finom eloszlású ammónium-klorid kristálykák) milyen 
távolságra van a vattacsomóktól. 

Azonos idő alatt a nehezebb hidrogén-klorid molekulák rövidebb utat tesznek meg, 
mint a könnyebb ammónia molekulák. 

A diffúzió sebessége a molekula tömege mellett, annak térfogatától is függ. Ezt 
szemlélteti a következő kísérlet: 

 

2. Levegő és dietiléter diffúziója porózus falon keresztül 
Porózus agyaghengerhez átfúrt dugón és gumicsövön keresztül csatlakoztassunk egy 

egyszerű manométert, amelybe előzőleg töltsünk színes folyadékot. Az agyaghengerben 
is, körülötte is a levegőt alkotó gázmolekulák vannak, amelyek könnyen áthatolhatnak 
mind a két irányban a henger falán. Ezért miután a dugót ráillesztettük a henger szájára, 
kiegyenlítődik a folyadékszint a manométer két szárában. Ezután egy nagyobb pohárba 
töltsünk kevés dietil-étert, fedjük le a poharat. Rövid idő után az éter elpárolog, s az 
étergőzök egyenletesen eloszlanak a pohárban. Ezután helyezzük az agyaghengert a 
pohárba, s kövessük a manométer állását. 

Kezdetben a manométer nyomáscsökkenést jelez az agyaghengerben, mivel a na-
gyobb étermolekulák lassabban mozogva később érnek a henger belsejébe, mint ahogy 
a levegő kicsi O2 és N2 molekulái kijutnak belőle.  

Időben a koncentráció-viszonyok kiegyenlí-
tődnek, s megint beáll az egyensúly. Ha a po-
rózus hengert ismét kiemeljük az éteres pohár-
ból, akkor kezdetben nyomásnövekedést észle-
lünk, mivel a levegő molekulái gyorsabban 
diffundálnak be, mint az éter molekulák ki a 
henger falán. Időteltével a nyomás megint 
egyensúlyi állapotot fog eredményezni. 

 

3.Oldott anyagok diffúziója  
 Három poharat, vagy üveghengert töltsünk meg vízzel, mögéjük helyezzünk fehér 

papírlapot. Az első két pohárba cseppentsünk 3 – 3 csepp fenolftalein oldatot, majd az 
első pohárba 2cm3 ammónia-oldatot, a másodikba 2cm3 sósavat töltsünk, s üvegbottal 
jól keverjük össze a poharak tartalmát.  
Ezután az első pohárba dobjunk néhány 
borkősav kristályt, a második pohárba 1-2 
darab NaOH pasztillát és a harmadik po-
hárba pár kristály réz-szulfátot. Kövessük a 
történteket! Az első két pohárban a víz 
reagensként viselkedik a feloldott színtelen 
anyagokkal, s reakciójának termékei okozzák 
az indikátor színváltozását. 

 

A borkősavnak a vízzel való sav-bázis reakciója során keletkező oxónium-ionok sem-
legesítik az ammónia-oldat hidroxid-ionjait, semleges vízmolekulákká alakulva, s ezért  
ahogy diffundálnak felfelé a savból származó ionok, a lúgos közeget jelző lila szín fokoza-
tosan eltűnik, az oldat színtelenné válik. A második kémcsőben a NaOH oldódása során 
az oldatba jutó OH- ionok megkötik a sav oxónium ionjait, s a feleslegbe jutó negatív 
ionok megpirosítják az indikátort alulról felfelé haladva. A harmadik pohárban a kék szí-
neződésnek alulról felfele való terjedése a hidratált rézionok diffúziójának az eredménye. 
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4. Ionok diffúziósebességének összehasonlítása gélben. 
Három, megszámozott kémcsőbe tegyünk egyenként 1 g , előzőleg elaprított zselatint, 

öntsünk rá 6cm3 desztillált vizet és melegítsük a kémcsövek tartalmát forrásban levő vízfür-
dőn, míg átlátszó oldatokat kapunk. Az 1. és 2. kémcsőbe cseppentsünk egy-egy csepp fe-
nolftalein oldatot, s a 2. kémcsőbe pár csepp NaOH-oldatot, majd jól rázzuk össze a kém-
csövek tartalmát. Ezután a kémcsöveket állítsuk hideg vizet tartalmazó pohárba.  

A hűtés közben a zselatin kocsonyás, gél állapotba ke-
rül. A megdermedés után az 1. kémcsőben levő kocsonya 
felületére rétegezzünk 2cm3 NaOH-oldatot, a 2. kémcsőbe 
HCl- oldatot, a 3. kémcsőbe réz-szulfát oldatot. Kövessük 
a kémcsövekben történteket! A jelenség mennyiségi kiér-
tékelésére is lehetőség adódik, ha az ionvándorlást bizo-
nyító színváltozás mértékét mérőszalaggal megállapítjuk. 

Forrásanyag 
1] Rózsahegyi Márta, Wajand Judit, 575 kísérlet a kémia tanításához, Nemzeti Tkk., Bp, 1991 
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II. rész 
Mottó: 

 „A legszebb, amit megérthetünk az élet titkának keresése. Ez az alapérzés, amely az igazi művészet 
és tudomány bölcsőjénél jelen van. Aki ezt nem ismeri, aki nem tud csodálkozni, elámulni az – hogy 
úgy mondjam –  halott, és szeme kialudt.” (Albert Einstein) 

 
Mik kellenek a fizika élményszerűvé tételéhez?  
Például, a látványos kísérletek. Sorozatunkban ilyen kísérleteket kívánunk bemutatni. 

Ezek továbbgondolásával számos újabb kísérlet és feladat fogalmazható meg. 
 

Labdafizika 
Bizonyára sokan ismernek olyan műanyag (gumi) labdákat, amelyek a szokásosnál 

magasabbra pattannak, ha azokat a földhöz vágják. Az ilyen labdákat „szuper” labdák-
nak is szokták nevezni. Ugyanakkor, ha akár egy ilyen labdát egy adott magasságból a 
talajra ejtünk, azok sem pattannak vissza olyan magasra, mint amilyen magasról azt 
leejtettük.  

Felvetődik a kérdés, ha két labdát adott magasság-
ból leejtünk, elérhető-e, hogy a labdák valamelyike 
mégis magasabbra pattanjon fel. Végezzük el azt a 
kísérletet, amelynek során egy kosárlabdát és egy ki-
sebb méretű „szuper” labdát egymás fölött (a kisebb a 
nagyobb felett) helyezünk el, és egy adott magasságból 
esni engedjük őket.  


