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Irodalom 
Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: Látványos kémiai kísérletek, Mozaik Kiadó, Sze-

ged, 1999 
Tankó Ildikó 

 

A jód kimutathatósági határának meghatározása  
a jód–keményítő színreakció alapján 
Egy anyag kimutathatósági határán azt a legkisebb mennyiségét értjük, amely a 

meghatározott kémszerrel és vizsgálati módszerrel még kimutatható. 
A jód kimutatására keményítő oldat használható. A színreakció érzékelhetőségi ha-

tárának meghatározására jódforrásul kálium-jodidnak keményítőt tartalmazó oldatát 
használtuk, amellyel szűrőpapír csíkokat itattunk át. A szűrőpapír csíkokat kondenzáto-
rok fegyverzete közé tettük. Az anódnál kék színeződés jelenik meg a szűrőpapír csí-
kon. Mind kisebb kapacitású kondenzátorokat használva követtük, hogy milyen kapaci-
tás és kisütési feszültség mellett jelenik meg még a színeződés. Kísérleteink során a 
határérték 1µF kapacitás és 150V feszültség volt. Ezen értékek ismeretében kiszámítha-
tó a kondenzátorból nyert töltésmennyiség (e) a kisüléskor: 

e = C.V = 1.10-6.150 = 1,5.10-4Coulomb 
mivel 1mol elemi jód kiválásához 2mol elektrontöltés szükséges, vagyis  

2.96500C ……… 2.127g I2
1,5.10-4C ………..x = 1,9.10-7g I2 érzékelhető még. 

Mérésünk számolt eredménye igazolja, hogy a jódnak keményítővel való kimutatása 
nagyon érzékeny színreakció. 

 

Barabás György 
C. Brâncuş Tehn. Kollégium, Nagyvárad 
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III. 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) 

 

Golyók paradox ütközése 
 

Két, nagyobb méretű acélgolyót indítsunk egymással szembe: 
− keskeny nyomtávú pályán (1 fordulat), 
− széles nyomtávú pályán (eközben 6 fordulat). 
Azt tapasztaljuk, hogy ugyanazok a golyók egyik esetben rugalma-

san visszapattannak, a másik esetben pedig nem. 
A magyarázat abban rejlik, hogy az egyik esetben a forgó mozgási 

energia jelentősebb a haladó mozgási energiánál. 
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Feladat: 
Egy lejtő legmagasabb pontján kialakított mélyedésben golyó található, valamivel 

alatta pedig a lejtőhöz hozzáfogott pohár.  
A feladat az, hogy juttassuk be a golyót a pohárba úgy, hogy sem a golyóhoz, sem a 

pohárhoz nem nyúlunk! 
 
A megoldás az, hogy kiütjük a lejtő támasztékát, és mivel a lejtő vége a szabadesés-

nél gyorsabban esik, a pohár a szabadon eső golyó alá ér. 
 

Egy érdekes probléma: 
 
Az m tömegű emelőt M

tömegű póttömegnek az eme-
lőre való helyezésével szándé-
kozunk gyorsítani. Hogyan 
osszuk el M- et az emelőn? 

A válasz 
M legyen pontszerű és optimális helyére fennáll: 

smax  = llll(m/2M)·[–1 + (1 + 4M/3m)½]

Ha M nagy m-hez képest, akkor a tengelyhez közel kell elhelyezni. Ha M/m → 0, 
akkor 

 
smax = llll/3 
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Létra behajlása dőlés közben  
A képsoron megfigyelhető, hogy a lét-

ra szabad vége gyorsabban esik, mint a 
labda.  

A számításokban a létra tehetetlenségi 
nyomatékát is figyelembe kell venni. 
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Sörösládák borulása 
 

Gyárkémény dőlése 

Dr. Molnár Miklós,
egyetemi docens 

Szegedi Tudományegyetem, 
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