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Fusarium zearalenon 
 trichotecenek 
 fumonisin 
Az élelmiszerelemzés során a csomagolt fűszerpaprika bizonyos típusaiban  

aflatoxint és ochratoxint találtak. 

Ezek az anyagok általában trópusi gombafélékben képződnek. Ez is bizonyítja, hogy 
importált adalékanyagként kerülhetett a paprikába. 

Ezeknek az anyagoknak a képződése nem kiszámítható, ezért rendszeresen kell el-
lenőrizni a termékeket. 

Kimutatásukra nagy érzékenységű mikrokémiai elemző módszereket alkalmaznak. 
Az EU-szabványok a fűszerpaprikában 5µg/kg aflatoxin B1 és 10µg/kg ochratoxin A- 
szennyezettséget engednek meg. 

Más típusú gombamérgekről már írtunk a Gombák, tápanyagok, mérgek című közle-
ményben (FIRKA 2001-2002/ 5.szám). 

 

Felhasznált anyag 
1] Csorbáné Makáry Anna: Fűszerpaprika mikotoxintartalom vizsgálatok, Magyar kémikusok 

lapja 341,2005/10 
M. E. 

 

kísérlet, labor

Kísérletek 

Készítsünk karácsonyfát! 
Szükséges anyagok:�Nátrium-klorid (NaCl, konyhasó), víz (H2O), nedvszívó zöld papír. 
Szükséges eszközök: Olló, vegyszeres kanál, üvegpohár. 
Eljárás:�Készítsünk telített konyhasó-oldatot úgy, hogy az üvegpohárba tegyünk kb. 

50 cm3 vizet és ebben oldjunk fel három teáskanálnyi nátrium-kloridot. Vágjuk ki a zöld 
papírból a karácsonyfa alakú ábrát (akkora legyen, hogy beleférjen a pohárba). Fontos, 
hogy a papír nedvszívó legyen. Állítsuk a sóoldatba a kivágott papírt úgy, hogy kb. 1-2 
cm az aljából merüljön az oldatba. Állítsuk az edényt néhány napra nyugodt, meleg 
helyre. Néhány nap múlva finom fehér kristályréteg vonja be a karácsonyfát. 

Magyarázat: A papír magába szívja a sóoldatot, amely diffúzióval halad fölfelé. A víz 
elpárolgásával a só kiválik a papíron. Lényegében bepárlást végzünk a papíron, csak lassan. 
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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. 


