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� A 0.12-es változat 1992. január 15-én látott napvilágot, néhány bővítéssel: Már 
volt init/login szolgáltatás (nem root-ként kellett először bejelentkezni, és inicia-
lizálni a rendszert), közeledett a POSIX szabványhoz, virtuális memóriát is 
használt és kisebb korrekciókat tartalmazott. 

� A POSIX szabványosítás megfelelő szintű elérésével 1994 márciusában megje-
lent az 1.0.0 sorszámú kernel. Ekkortól kezdve egy speciális sorszámozási eljá-
rást vezettek be a fejlesztők: A verziószámot három, ponttal elválasztott termé-
szetes szám jelzi. Az első a fő verziószám, ami csak a rendszermag lényegét érin-
tő változásoknál vált eggyel nagyobbra. A második szám elég speciális jelentésű:
ha páros, akkor stabil, tesztelt kernelről van szó, amit bárkinek ajánlanak haszná-
latra, míg a páratlan szám tesztváltozatot jelöl, amit inkább azoknak javasolnak, 
akik tesztelni, fejleszteni szeretnék a kernelt, és akiknek nem számít, ha a rend-
szer néha „elszáll”. A harmadik szám pedig kisebb módosításokkor ugrik egyet. 
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Kísérletek 
A talaj tulajdonságai (fizikai, kémiai, biológiai) és tápanyagtartalma fontos a növé-

nyek növekedése és fejlődése szempontjából. Így például a haszonnövények hozama 
akkor a legnagyobb, ha a talaj hidrogén-ion koncentrációja (pH-ja) bizonyos határokon 
belül marad. 

A talaj kémhatásának állandóságát (azt a képességét, hogy a talajba kerülő savak, vagy 
bázisok hatására nem változtatja jelentősen pH-ját) pufferezettségnek nevezik. Ezt a tulaj-
donságát az agyag, a humusz-anyagok, az amfoter elektrolitek, gyenge savak és ezeknek erős
bázisokkal alkotott sói biztosítják. 

A növénytermesztés során a talaj tápanyagtartalma csökken, ezért ezt pótolni kell, 
ami trágyázás formájában valósítható meg (foszfor, nitrogén, kálium, kalcium bevitel-
re van szükség). 

A tavaszi kerti munkák megkezdése előtt hasznos, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen tu-
lajdonságú kertünk talaja. A vizsgálathoz talajmintát kell venni: kis ásóval egy 20cm élhosszú 
kockát vágjatok ki a kert termőtalajából, ezt egy tiszta papíron terítsétek szét, s levegőn fűtő-
test, vagy kályha közelében szárítsátok ki. A légszáraz talajt zárjátok csavaros fedelű üveg-
edénybe, címkézzétek fel, s használjátok a különböző elemzések elvégzésére. 

 
1. A talaj kémhatásának meghatározása 
Kémcsőbe mérjetek be 5g tömegű, légszáraz talajmintát. Töltsetek rá 10cm3 desztil-

lált vizet. Zárjátok dugóval a kémcsőt, és hosszan rázogassátok. Ezután hagyjátok üle-
pedni a kémcső tartalmát, majd a kitisztult oldatból cseppentőpipettával cseppentsetek 
univerzális indikátor papírra. Az így kapott színeződést hasonlítsátok az indikátor szín-
skálájához. Amennyiben az iskolai laboratóriumotokban van elektronikus pH-mérő, az-
zal is mérjétek meg a vizes kivonat ( amit előzőleg szűrőpapíron leszűrtetek) pH-ját. 

Az alábbi táblázat tartalmazza egy pár virág, zöldségféle, szántóföldi növény, gyü-
mölcs kedvelt pH határértékeit: 
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hortenzia 4 – 4,5 
azalea, rododendron 4,5 – 5,5 
begónia, primula, ciklámen 5,5 – 6,5 
krizanteum, gyöngyvirág, szegfű 6,5 – 7,5 
uborka, rebarbara, burgonya 5,5 - 7 
paradicsom 5,5 – 7,5 
káposztafélék, saláta, spenót, mák 6 – 7,5 
hagyma, zeller 6,5 – 7,5 
retek, cukorrépa, lucerna 6,5 – 8 
búza, zab 6 – 7,5 
napraforgó, kukorica 5,5 – 7 
gyümölcsfák 6,5 – 8 
 
2. A talaj pufferezettségének vizsgálata 
Készítsetek az 1. kísérlet alatt leírtak szerint vizes talajkivonatot (10g talajból 20cm3

vízzel). A szűrletet osszátok egyenlően három kémcsőbe . Másik három kémcsőbe tölt-
setek desztillált vizet (azonos térfogatot a talajkivonatokkal). A kémcsőket számozzátok 
meg, majd  töltsetek fél mL univerzális indikátor oldatot mindegyikbe.  Ezután a 2. 
számú kémcsőkbe cseppentsetek 1 csepp 0,1M töménységű sósavat, a 3. számú kém-
csőkbe 1 csepp 0,1M töménységű NaOH-oldatot. Rázzátok össze a kémcsők tartalmát, 
majd észleljétek színüket: 
− a talajkivonatok színe az 1, 2, 3-as kémcsőben hasonló, a talaj erősen pufferezett 
− a 2. és 3. kémcső talajkivonatának színe eltér az 1-től, de ahhoz közelebb álló 

szín, mint a kontroll 2. és 3. kémcsövek oldataiké, akkor a talaj gyengén puffere-
zett 

− a 2. és 3. kémcsők oldatainak színe a két sorozatban megegyező, v. nagyon ha-
sonló, a talajnak nincs pufferhatása.   

 
3. A talaj lúgosságának vizsgálata 
A talaj lúgosságát főleg a benne levő gyenge savak (szénsav) nátrium-sóinak a hidro-

lízise eredményezi. Mivel a termőtalajoknál a mérhető lúgosság mértékét a nátrium-
karbonát felhalmozódása okozza (ez jellemző a szikes talajokra), ezért a meghatározha-
tó lúgosság mértékét Na2CO3 (szóda) alakban számítják ki és tömeg %-ban fejezik ki. 

 
4. A talaj szódatartalmának megközelítő meghatározása 
Meghatározáshoz szükséges eszközök és anyagok: táramérleg, 100mL-es 

Erlenmeyer-lombik, mérőhenger, cseppentőpipetta, szűrőpapír, fenolftaleines oldat 
Vizsgálat menete: az Erlenmeyer-lombikba mérjetek be 5g-nyit a  talajmintából, 

mérjetek rá 50mL desztillált vizet és jól rázogassátok össze, majd hagyjátok 10 percig 
ülepedni. Közben a szűrőpapírt fenolftaleinnel itassátok át és szárítsátok meg. A leüle-
pedett talajról a tiszta oldatot szűrjétek át egy másik lombikba, majd a cseppentővel ve-
gyetek belőle és cseppentsetek a felolftaleines papírra. Észleljétek a változást, s az alábbi 
adatok ismeretében értékeljétek a talajmintáitok szódatartalmát! 

A szűrőpapíron a lecseppentés pillanatában halvány testszín  0,0 – 0,05% Na2CO3
halványrózsaszín 0,05 – 0,1% Na2CO3

cseppentéskor rózsaszín, 3-5 perc után elhalványul 0,10 – 0,20% Na2CO3
lila, amely 5-10s alatt fejlődik ki  több mint  0,20% Na2CO3
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5. A talaj lúgosságának mérése 
Szükséges eszközök és anyagok: táramérleg, büretta, Erlenmeyer-lombik, üvegbot, ki-

forralt desztillált víz, talajminta, 0,1M-os sósav, fenolftalein oldat 
Mérés menete: Mérjetek be 10g-ot (m) a talajmintából a Erlenmeyer-lombikba. Töltse-

tek rá 100mL kiforralt és lehűtött desztillált vizet, keverjétek jól össze az üvegbottal, 
majd 5-10 percnyi állás után adjatok hozzá indikátor oldatot. A 0,1 M-os sósavval feltöl-
tött bürettából adagoljátok az oldatot a mérendő próbához a lilás szín eltűnéséig (V).  

Mérési eredmény kiértékelése: a titrálható lúgosság mértékét Na2CO3 (szóda) alak-
ban számítják ki és tömeg %-ban fejezik ki. 

A titrálás végpontja az alábbi reakcióegyenlet szerint keletkezett lúgmennyiség sem-
legesítését jelzi: Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH 

A semlegesítési reakció egyenlete: NaOH + HCl = NaCl + H2O
Az egyenletek értelmében 1 mólnyi tömegű Na2CO3 semlegesítésére 1mólnyi HCl 

fogy. A bemért m tömegű mintában levő lúg semlegesítésére, amennyiben V térfogatú 
0,1moláros savoldat fogyott, a talajminta %-os szódatartalma: Na2CO3 % = V.1,06/m 

 
6. A talaj mésztartalmának a meghatározása 
A méréshez szükséges eszközök és anyagok: főzőpohár, kémcső, táramérleg, mérőhenger, 

10%-os sósav, talajminta 
A mérés menete: mérjétek le a főzőpohár tömegét (m1), tegyetek a pohárba a vizsgá-

landó talajból kb. 10g-nyit és mérjétek le pontosan a tömegét a pohárral (m2). Töltsetek 
a kémcsőbe 20ml sósavat, a kémcsövet helyezzétek a pohárba óvatosan a talajminta 
mellé, és mérjétek le ismét (m3). Ezután a kémcső tartalmát öntsétek a talajmintára, a 
kémcsövet hagyjátok a pohárban és várjátok meg a pezsgés megszűntét. Ekkor ismét 
mérjétek le a pohár tömegét (m4). 

Mérési adatok: 
A meghatározás a következő kémiai átalakuláson alapszik: 
CaCO3 + 2HCl = CO2 + H2O + CaCl2
Az egyenlet értelmében 1 mólnyi CaCO3 –ból (tömege 100g) egy mólnyi CO2 (tö-

mege 44g) szabadul fel. Ezért kiszámíthatjuk az m tömegű talajból felszabaduló CO2-
nak megfelelő CaCO3 (mész) tömegét: (m CaCO3 = 100.mCO2/44  és a %-os mésztarta-
lom = mCaCO3.100/m talaj, ahol  m talaj = m2 – m1 és mCO2 = m4 – m3

Mathé Enikő

Katedra 

Érdekes fizika kísérletek 
V. 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) 
 


