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� 1992 áprilisa: piacra dobták a Microsoft Windows 3.1-et. Ez a Windows ver-
zió több mint egymillió példányban kelt el az első két hónapban. 

� 1992 októbere: megjelent a Microsoft Windows for Workgroups 3.1. 
� 1993 augusztusa: megjelent a Microsoft Windows NT 3.1. 
� 1993: a Microsoft Windows regisztrált felhasználóinak száma meghaladja a 

25 milliót. 
� 1994 februárja: megjelenik a Microsoft Windows for Workgroups 3.11. 
� 1994 szeptembere: megjelenik a Microsoft Windows NT 3.5. 
� 1995 júniusa: kiadják a Microsoft Windows NT 3.51-et. 
� 1995 augusztusa: megjelent a Microsoft Windows 95. Az első 4 napban az el-

adott példányok száma meghaladta az egymilliót. 
� 1996 augusztusa: megjelenik a Microsoft Windows NT 4.0. 
� 1996 novembere: megjelenik a Microsoft Windows CE 1.0. 
� 1997 novembere: megjelent a Microsoft Windows CE 2.0. 
� 1998 júniusa: megjelent a Microsoft Windows 98. 
� 1998 júliusa: megjelenik a Microsoft Windows CE 2.1. 
� 1999. május 5.: piacra kerül a Microsoft Windows 98 SE (Second Edition). 
� 1999: megjelenik a Microsoft Windows CE 3.0. 
� 2000 februárja: megjelent a Microsoft Windows 2000. 
� 2000. június 19.: megjelent a Microsoft Windows ME (Millennium). 
� 2001. október 25.: megjelenik a Microsoft Windows XP. 
� 2003. március 28.: piacra dobják a Microsoft Windows Server 2003-at. 
� 2005. július 23.: a Microsoft bejelenti, hogy a következő Windows verzió, a 

Longhorn technikai nevet viselő operációs rendszer Windows Vista lesz. 
 

kísérlet, labor

Kísérletek 

Földünk szilárd kérgét képező kőzetek alkotói az ásványok, amelyek jól meghatáro-
zott kémiai összetétellel rendelkező (ezért vegyi képlettel leírható) anyagok. Az ásvá-
nyok sajátos körülmények között jönnek létre a természetben, nagyrészük kristályos  
vegyület. A kristályos anyagra jellemző, hogy az alkotó részei (atomok, ionok, moleku-
lák) pontsorokban, síkhálókban és térrácsban helyezkednek el. A térrácsnak nyolc leg-
közelebb eső tömegponttal határolt részét elemi cellának nevezik, aminek térbeli elren-
deződése jellemző egy adott kristályra. 

Mivel az ásványok kristályrács pontjain levő anyagi részecskék közti kölcsönhatások 
különböző természetűek, a kristályok fizikai és kémiai viselkedése különböző. A követ-
kezőkben ezek tanulmányozására javasolunk egyszerű kísérleteket.  

1. Ásványok jellemző fizikai tulajdonságainak vizsgálata 
a) Az ásványok sűrűségének meghatározása 
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− táramérleg (amennyiben van rá lehetőség, analitikai mérleg) egyik (bal) karján levő ho-
rogra akasszatok fel egy vékony szálra kötött ásványdarabkát, úgy hogy az ne érjen a 
serpenyőhöz. Ezután a másik serpenyőre helyezett mérőtömegekkel egyensúlyozzá-
tok ki a mérleget (m1). Egy kis pohárba töltsetek desztillált vizet, s a poharat tartsátok 
a bal serpenyő fölé úgy, hogy ne érjen a serpenyőhöz, ne korlátozza a mérleg mozgá-
sát, de az ásványdarabka teljesen merüljön a vízbe. Ekkor megint hozzátok egyensú-
lyi helyzetbe a mérleget (m2). A két mérés különbsége megadja az ásvány által kiszo-
rított víz tömegét (m1–m2). Az ásvány sűrűsége, ρ = m1/ m1 – m2

− lebegtető módszer: olyan folyadékot kell használni, amelynek a sűrűsége nagyobb az 
ásványénál és azzal nem lép kémiai kölcsönhatásba. Az ásványdarabkát a kivá-
lasztott folyadékba tesszük, majd addig hígítjuk a folyadékot, amíg az ásvány le-
beg benne. Ekkor a folyadék sűrűsége megegyezik az ásvány sűrűségével. A fo-
lyadék sűrűsége viszont könnyen meghatározható (piknométerrel, areométerrel, 
ha nagyobb mennyiség áll rendelkezésünkre)  

 

Nehéz folyadékként használható: 
− szén-tetraklorid (CCl4), sűrűsége 1,6g/cm3, hígítható benzollal, éterrel 
− bromoform (CHBr3), sűrűsége 2,9g/cm3, hígítható szén-tetrakloriddal, éterrel, 

benzollal 
− Kálium-tetrajodo-merkuriát(II)-oldat (K2HgI4, vagy Thoulet-féle oldat), sűrűsé-

ge 3,2g/cm3, vízzel hígítható 
 
b) Az ásványok keménységének meghatározása 
Keménységnek nevezzük a kristálynak azt az ellenállását, amit mechanikai behatás 

során kifejt. 
Különböző módszerek ismertek a kristályok keménységének meghatározására. A 

legegyszerűbb a Mohs-féle keménységi sorozat. Az ismeretlen keménységű ásvány felü-
letét a Mohs-féle sorozat tagjaival a legpuhábbtól kezdve megpróbáljuk karcolni. Ami-
kor észleljük, hogy a sorozat valamelyik tagja karcolja a vizsgált ásványmintánkat, akkor 
azt a mintánkkal próbáljuk megkarcolni. Amennyiben ez sikerült, a két ásvány kölcsö-
nösen karcolja egymást, akkor állíthatjuk, hogy a keménységük megegyező. Amennyi-
ben a mintánk nem karcolja az őt karcolót, akkor keménysége annál kb. egy fél értékkel 
kisebbnek tekinthető.

A Mohs-féle keménységi mintasorozat 
Keménység értéke 

a Mohs-sklálán 
A sorozat ásványának neve Az ásvány kémiai összetétele 

1. Zsírkő (talk) Mg3Si4O10(OH)2

2. kősó, gipsz NaCl, CaSO4

3. Kalcit CaCÖ3

4. Fluorit CaF2

5. Apatit Ca5(PO4)3OH,Cl,F 
6. Földpát (ortoklász) KAlSi3O8

7. Kvarc SiO2

8. Topáz Al2SiO4(F,OH)2

9. Korund Al2O3

10. Gyémánt Cn

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a Mohs-féle mintasorozat, egyszerű eszkö-
zökkel is tájékozódhatunk az ásványminta keménységéről: 



2006-2007/6 19 

− körömmel könnyen karcolható: zsírkő
− körömmel nehezen karcolható: kősó, gipsz 
− körömmel nem, de tűvel könnyen karcolható: kalcit 
− tűvel nehezen karcolható: fluorit 
− késsel nehezen, reszelővel könnyen karcolható: apatit 
− reszelővel nehezen karcolható: ortoklász 
− az üveget karcolja: kvarc, topáz 
− acéllal megütve szikrázik: topáz, korund   
 
c) Az ásványok elektromos és mágneses viselkedése 
A kristályokban nyomás vagy hő hatására a rács kationjai és anionjai közötti távolság 

megváltozik, s így  ellentétes töltésű elektromos pólusok alakulnak ki (az első esetben 
piezoelektromosságról, a másodikban piroelektromosságról beszélünk) 

Turmalin kristályt (ennek hiányában egy borkő kristállyal is elvégezhető a kísérlet) 
óvatosan melegítsünk, s szórjunk rá kén és míniumport. Figyeljük a történteket! 

Mágneses viselkedésük szerint az ásványok lehetnek: 
− ferromágnesesek, ezek állandó mágnesként viselkednek: spinell-ásványok közül 

többen (pl. magnetit) 
− paramágneses ásványok: csak átmeneti mágnesességgel rendelkeznek: hematit, 

limonit 
− diamágneses ásványok: nem mágnesezhetők: kősó, kvarc 
 
d) Az ásványok optikai tulajdonságai 
Az ásványok színe, átlátszósága, fényvisszaverése értékes információval szolgálhat a 

minőségükről, szerkezetükről. A fénytani vizsgálatok nagy része ugyanakkor azért is je-
lentős, mert nem feltételezi az ásvány előzetes károsítását. 

Az ásványok színe, illetve színtelensége nem jellegzetessége az ásványnak, mivel a 
nagyon kis mennyiségű szennyeződések, idegen anyagok nagymértékben megváltoztat-
hatják az ásvány színét. Ha az ásványt elporítjuk, a finom pora a jellegzetes színét mu-
tatja, ha mázatlan porcelánon húzunk vele egy vonalat (ekkor a kismennyiségű idegen 
anyagok már nem zavarnak). Az alábbiakban leírjuk néhány ásvány karcszínét: 

 
Ásvány neve Kémiai összetétele Színe Karcszíne 
Bornit Cu5FeS4 rézvörös, 

bronzsárga 
fekete 

Nikkelin NiAs világos rézvörös barnás fekete 
Kalkopirit CuFeS2 rézsárga zöldes fekete 
Markazit FeS2 fakósárga fekete 
Bizmutin Bi2S3 ónfehér szürkésfekete 
Kobaltin CoAsS vöröses, ezüstfehér szürkés, fekete 
Antimonit Sb2S3 ólomszürke szürkésfekete 
Galenit PbS vörhenyes  

ólomszürke 
sötétszürke 

Hematit Fe2O3 acélszürke vörösbarna 
Kromit FeCr2O4 acélszürke, vasfekete barna 
Kovelin CoS indigókék kékesfekete 
Limonit FeOOH barna sárgásbarna 
Kuprit Cu2O karmin barnásvörös 
Realgár AsS hajnalpiros sárga 
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Ásvány neve Kémiai összetétele Színe Karcszíne 
Szfalerit ZnS barnássárga szalmasárga 
Spinell (MgFe)Al2O4 fekete szürkészöld 
Piroxén  feketészöld szürkészöld 
Azurit 2CuCO3.Cu(OH)2 azurkék kobaltkék 
Malachit Cu2(OH)2CO3 smaragd zöld smaragd zöld 

e) Az ásványok olvadékonyságának vizsgálata 
Az ásványok szerkezetétől nagy mértékben függ az olvadékonyságuk. A kemény-

séghez hasonlóan az ásványok olvadékonyságára is felállítottak egy skálát, amit Wichell-
féle olvadékonysági skálának neveznek: 

 
Olvadékonysági 

fok 
Ásvány Olvadáspont oC Megjegyzés 

1. Antimonit 525 Nagyobb darabok már gyertyalángban  
megolvadnak 

2. Kalkopirit 800 Vékony szilánkok gázlángban olvadnak 
3. Almandin 1050 Nagyobb darabok forrasztócső előtt  

megolvadnak 
4.  Aktinolit 1200 Szilánk forrasztócső előtt megolvad 
5. Ortoklász 1300 Szilánk forrasztócső előtt legömbölyödik 
6. Bronzit 1400 Csak igen finom szilánkok gömbölyödnek le 
7. Kvarc 1400 Forrasztócsővel nem olvasztható meg 

2. Az ásványok kémiai vizsgálata  
Az ásványok nagy része vízben nem oldható, ezért kémiai elemzésük nehéz feladat. 

Általában csak a fő alkotóikat határozzák meg, melyeknek ismerete, s a mechanikai és 
fizikai tulajdonságok meghatározása elégséges az ásvány azonosítására. 

a) Az ásványokban előforduló fémek többségének ionjai illékony vegyületté alakítva 
(a fém-halogenidek illékonyak) a színtelen gázlángot jellemző színűre festik 

 
Elem Lángszín Spektroszkóppal észlelhető spektrumvonalak 

Li kárminvörös 670 nm 
Sr bíborvörös 461 nm zöldes, 605 nm narancs, 650 nm körül 

több vörös 
Ca téglavörös 554 nm zöld, 622 nm vörös 
Na sárga 589 nm sárga 
K fakó ibolya 405 nm ibolyakék, 768 nm vörös (rövid ideig 

tart) 
Cu smaragdzöld 304 nm kék 
Ba fakózöld 514-524 nm között több zöld  
Te élénkzöld  

Az elemzés elvégzéséhez megtisztított platina huzalt (grafitszál is alkalmas, ha előző-
leg kiizzítottuk) sósavba mártva megnedvesítsünk, majd a vizsgálandó ásvány porába 
mártsunk. Ezt követően óvatosan tartsuk a gázégő lángjába. 

Elvégezhető a vizsgálat az ábra útmutatása szerint is. A sav és cink reakciója során 
keletkező hidrogén gáz a fémionok egy részét magával ragadja, amelyek a vízszintesen 
tartott lángot  színezik. 
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ásvány 

HCl+Zn

Felhasznált irodalom 
Kiss János: Ásvány-kőzettani alapismeretek, Tankönyvkiadó, Bp. ,1989. 
Szőkefalvi Nagy Zoltán: Ásvány- és kőzettani gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 

 
(Folytatjuk) 

 
Máthé Enikő

Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

I. rész 
 
Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítunk általános pedagógiai és nevelés-

lélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákoknak, mind 
a tanároknak hasznára válhat, de mindazoknak is, akik csupán az általános műveltségüket 
óhajtják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban részt vevő diákoknak a metakognitív 
tanuláshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk előkészítéséhez, 
ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának alapfogalmait is 
nagy mértékben felöleli. Az egyes címeket nem kimerítő módon tárgyaljuk, és más meg-
közelítések is létezhetnek, a vizsgákhoz csak kiinduló alapot nyújthatnak. 

 
1. Adaptáció. Alkalmazkodás környezethez. Eredménye a beilleszkedés. Maladaptáció 

– a sikertelen vagy rossz irányú (például deviáns csoportokhoz) alkalmazkodás. 
2. Addikció. Függőség, hozzászokás (drogtól). 
3. Adottság. Veleszületett diszpozíció, idegrendszeri, lelki struktúra, amely lehetővé 

teszi bizonyos képességek és készségek kifejlesztését. 
4. Affektív. Érzelmi (emocionális) elem, érzékeny, külső hatásokra fogékony, az atti-

tűdök egyik összetevője (a kognitív és a viselkedéses elem mellett). Szerepet játszik a 
környezet értékelésében. 

5. Aktivitás. Fizikai mozgással járó cselekvés, vagy intrapszichikus tevékenység. A ne-
velés célja, hogy az ember saját késztetései alapján önszabályozott tevékenységek 
végzésére legyen képes. Az iskolai tevékenységek nem tananyagcentrikusak (vagyis 
verbális ismeretátadás), hanem az ismeretszerzés mellett a mozgás-, az érzelmi- és a 
kapcsolati kultúrát is fejlesztik. 


