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Balesetvédelem
Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell tartani
azokat a szabályokat, amelyek garantálják a biztonságos munkavégzést a gimnáziumunkban.
Az előírásokat komolyan kell venni, és aláírással igazolni, hogy tűz és balesetvédelmi oktatáson részt vettél.
Általános szabályok
− A tanulók a laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a folyosón várakoznak, s csak tanári
kísérettel léphetnek be a laboratóriumba.
− A laboratóriumba csak az ott szükséges füzetet, könyvet, íróeszközt viheted be. Táskát, kabátot csak külön engedély alapján szabad bevinni.
− A laboratóriumban étel nem tárolható; ott enni, inni tilos!
− A laboratóriumban az iskolától kapott köpenyt kell viselni, a hosszú hajat hajgumival össze
kell kötni!
− A munkahelyedet a feladat végzése közben tartsd rendben és tisztán!
− A munkavédelmi, tűzrendészeti előírásokat pontosan tartsd be!
− A laboratóriumot csak a kijelölt szünetben hagyhatod el. Más időpontban a távozáshoz a
tanártól engedélyt kell kérni.
− A laboratóriumban csak a kijelölt munkával foglalkozhatsz. A gyakorlati munkát csak az
elméleti anyag elsajátítása után kezdheted meg.
− Az anyag-és eszközkiadást, a füzetvezetést az órát tartó tanár szabályozza.
− A laboratórium vezetőjének, munkatársainak, tanárod utasításait maradéktalanul be kell
tartanod!
Néhány fontos munkaszabály
– Törött vagy repedt üvegedényt ne használj!
– Folyadékot tartalmazó kémcső a folyadékfelszíntől lefelé haladva melegítendő. Nyílását ne
tartsd magad vagy társad felé!
– A vegyszeres üvegek dugóit ne cserélgesd össze! Szilárd vegyszert tiszta vegyszeres kanállal vedd ki, a kanalat használat után töröl el! Megmaradt vegyszert a vegyszeres edénybe viszszaönteni nem szabad!
– A laboratóriumi lefolyóba ne dobj olyan anyagot (pl. szűrőpapírt, gyufaszálat, parafadugót,
üvegcserepet stb.), amely dugulást okozhat!
– Az eszközöket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel szabad használni!
– Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen és csak az adott paraméterekre beállítva használhatod!
– Vegyszerekhez kézzel nyúlni szigorúan tilos!
– Soha ne szagolj meg közvetlenül vegyszereket, ne kóstolj meg anyagokat kémia órán!
– Ha bőrödre sav vagy lúg kerül, először mindig töröld szárazra, majd bő vízzel öblítsd le!
– A legkisebb balesetet vagy az eszközök meghibásodását azonnal jelentsd a szaktanárnak!
– Munka közben mind a saját, mind társaid testi épségére vigyáznod kell!
– Tanóra végén rakj rendet az asztalodon tanárod és a laboráns irányításával!
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1. óra
Szilárd keverékek szétválasztása

Emlékeztető
A keverékek összetett anyagok, összetevőik eredeti tulajdonságaikat megtartják, összetételük
változhat. Fizikai változásokkal alkotórészeikre bonthatók, a szétválasztás az összetevők eltérő fizikai tulajdonságain alapszik. Különböző pl. a sűrűségük, oldhatóságuk, szemcseméretük,
forráspontjuk, mágneses tulajdonságuk.
Szétválasztási eljárások:
 Ülepítéskor a folyadékban nem oldódó, nagyobb sűrűségű szilárd anyagot tudjuk elválasztani sűrűségkülönbség alapján.. Laboratóriumban az ülepítést, majd a leülepedett anyagról a felülúszó tiszta oldat leöntését dekantálásnak nevezzük.
 Szűréssel szilárd, nem oldódó anyagot, eltérő részecskeméret alapján folyadéktól,
vagy gáztól választhatjuk külön.
 Bepárlás során az oldott szilárd anyagokat az oldószertől úgy választjuk el, hogy melegítéssel elpárologtatjuk az oldószert.
 Kristályosítással oldatból az oldott állapotban lévő anyag kristályosan válik ki. Ezt
elérhetjük úgy, hogy a melegen telített oldatot hűtjük, vagy hagyjuk lassan elpárologni
az oldószert.
 Desztilláláskor a folyadékelegyből vagy oldatból eltérő forráspont alapján nyerjük ki
az összetevőket.
Réz- és vasreszelék szétválasztása

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
Petri-csésze 2db
vegyszeres kanál 2 db

üveglap
mágnes

vasreszelék
rézreszelék

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Réz- és vasreszelék szétválasztása
Fél-fél vegyszeres kanál réz- és vasreszeléket keverj össze a Petri-csészében! Tegyél a csészére üveglapot és óvatosan rázogatás közben helyezd a mágnest
az üveglapra! Az üveglapot mágnessel tedd át másik csészére
és vedd el a mágnest!
Tapasztalat:……………………………………………………
Magyarázat:……………………………………………………
Melyik anyagok lépnek kölcsönhatásba a mágnessel a vason kívül?...........................................
Hol használják ezt a szétválasztási eljárást a mindennapokban?..................................................
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2. Szennyezett só tisztítása

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
100cm3-es főzőpohár 2db
vegyszeres kanál 2 db
borszeszégő
vasháromláb
olló

üvegbot
állvány
tölcsér
kristályosító csésze
gyufa
mérőhenger

szűrőpapír
szűrőkarika
óraüveg
homok
konyhasó
víz

Munkavédelem
A borszeszégőt a tanult szabályok szerint használd, az eloltott gyufát a tálcán levő óraüvegre
tedd!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Keverj össze egy-egy kanál homokot és konyhasótegy 100cm3-es főzőpohárba, önts rá 40cm3vizet! Üvegbottal keverd össze, majd néhány
percig hagyd állni a keveréket!
Tapasztalat:…………………………………………………………
………………………………………………………………………
Magyarázat:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Óvatosan, vigyázva, hogy a homok a főzőpohár alján maradjon öntsd át a sóoldatot egy másik
főzőpohárba!
Hogyan nevezzük ezt a szétválasztási eljárást? ........................................................................
Az ábrának megfelelően hajtogass
szűrőpapírt!

Helyezd a levágott szűrőpapírt a
tölcsérbe úgy, hogy a széle kb. fél
centiméterrel lejjebb legyen a tölcsér pereménél!
Nedvesítsd meg a szűrőpapírt, hogy a tölcsér falához tapadjon!
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Helyezd a tölcsért az állványra erősített fémkarikába, és tegyél alá egy 100cm3-es főzőpoharat!
Öntsd az elválasztott sóoldatot üvegbot mellett lassan a tölcsérbe! (A folyadékszint mindig a szűrőpapír pereme alatt
legyen!)
Mi maradt a szűrőpapíron?.......................................................
Mit tartalmaz a szűrlet?.............................................................
Melyik tulajdonságukban különböznek az így szétválasztható
anyagok?
……………………………………………………………………………………………….......
Öntskb. 5cm3 szűrletet a kristályosító csészébe, és melegítsd az
oldatot!
Tapasztalat:………………………………………………………
Melyik elválasztási eljárást használtad a só oldatból való kinyeréséhez?..................................
Hány fajta szétválasztási műveletet használtál mire megtisztítottad a sót?................................
Melyek ezek? Összegezd ismereteidet a táblázat kitöltésével!
Szétválasztási
Összetevők elté- Mely összetevők Írj példát gyakorlati alkalmazására!
eljárás neve:
rő tulajdonsága. választhatók
szét?

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1.Az aranymosás az arany kinyerésének régóta alkalmazott módja. A folyók hordalékukkal
szállítják az apró kőzettörmeléket, ebből az aranyat nagy sűrűségének ( 1cm 3arany 19,3g)
köszönhetően el lehet különíteni.
Melyik szétválasztási műveletet alapján nyerik ki az aranyat az iszapból?..................................
Nézz utána!
Milyen eszközöket használnak az aranymosók?..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Hazánkban lehet-e a folyók vizéből aranyat mosni?....................................................................
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Házi feladat
1. Melyik szétválasztási műveletet alkalmaznál?

2. Mindent bele! Összekeveredtek a következő szilárd anyagok: vaspor, homok, cukor és műanyag gyöngyök. Hogyan választanád szét a keveréket összetevőire? Tervezd meg a kísérletet, rajzzal is szemléltesd!A kísérlet lépéseit táblázatba írd!
lépés
tevékenység
magyarázat
1
2
3
4
5

Felhasznált irodalom
Dr. Halblender Anna Jól felkészültem-e? Kémia feladatsorok általános iskolásoknak ( Mozaik Oktatási Stúdió,
Szeged, 1998)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7.. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
Az ábrák saját készítésűek.
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2. óra
Desztillálás

Emlékeztető
A desztillációval, lepárlással oldatok és folyadékelegyek választhatók szét az összetevőik forráspontjainak különbsége alapján. Ha melegítjük a folyadékot először mindig az alacsonyabb
forráspontú összetevő párolog el, majd lehűtve lecsapódik, így növekvő forráspont szerint
kapjuk az elegy alkotórészeit.
Réz-szulfát oldat desztillációja (páros munka)

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
oldalcsöves kémcső
állvány
vasháromláb
agyagos drótháló

borszeszégő, gyufa
fogó
hajlított üvegcső
üvegbot

2db főzőpohár
vegyszeres kanál
desztillált víz
réz-szulfát

Munkavédelem
Réz-szulfát

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Oldjatok fel 10 cm3 desztillált vízben fél vegyszeres kanálnyi rézszulfátot!

Töltsétek az oldatot az oldalcsöves
kémcsőbe, és függőlegesen, fogóval
rögzítsétek az állványra!
A képnek megfelelően szereljétek hozzá a hajlított csövet!
Az üvegcső végéhez helyezzetek főzőpoharat!

Melegítsétek az oldatot!
Tapasztalat: A párlat színe:……………………………………
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Magyarázat:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Mi a keletkezett párlat?..................................................Mire használják fel?............................
…………………………………………………………………………………………………...
Az anyagok melyik tulajdonságán alapult a szétválasztási eljárás?.............................................
Összetétele szerint az anyagok mely csoportjába tartozik a réz- szulfát oldat? Válaszodat a
kísérlet alapján indokold!
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Milyen fizikai változások, halmazállapot-változások történtek a desztilláció során?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
A konyhában is keletkezik desztillált víz, ha vizet forralsz. Hogyan?
Milyen módon tudnád összegyűjteni?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1.Telkes-féle sótalanító
Telkes Mária magyar származású, amerikai tudósnő egyik legsikeresebb találmánya a második világháború amerikai katonai pilótáinak kifejlesztett tengervíz-sótalanító berendezése volt.
Ezzel a tengerbe lezuhanó pilóták ivóvízhiányát oldotta meg. A felfújható, napenergiával működő berendezés, naponta körülbelül 1 liter víz lepárlására volt alkalmas. A műanyag, átlátszó
focilabdára emlékeztető eszköz belsejében el volt helyezve egy fekete filcpárna, amelyet a sós
vízbe kellett mártani, és a hő hatására a gömb belső felületén csapódott le az édesvíz.
Tervezz te is sótalanító berendezést, otthon található eszközökből! Sorold fel a szükséges
anyagokat, eszközöket, rajzol is le!
Szükséges anyagok:

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 7.

–9–

Keverékek szétválasztása

………………………...
………………………..
………………………..

Házi feladat
1.Melyik fontos keverék összetételét ábrázolja a diagram?...................
Mely anyagok alkotják? 78%.............21%.................1%......................
Hogyan különítik el a keverék alkotóit? Egészítsd ki a szöveget!
A keveréket összenyomják, hűtik, majd hirtelen kiterjesztik. Ezeket a
folyamatokat addig végzik, míg …………..nem válik. Ezt a szobahőmérsékleten forrásban lévő, kis sűrűségű, kék folyadékot az alkotók
eltérő…………………………………… alapján…………………………….választják szét.
2. Nevezd meg a betűkkel jelölt eszközöket!
A………………...

B…………………….

C…………………

D…………………….

E…………………

Felhasznált irodalom
Dr. Halblender Anna Jól felkészültem-e? Kémia feladatsorok általános iskolásoknak ( Mozaik Oktatási Stúdió,
Szeged, 1998)
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémiai alapismeretek munkafüzet 7. évfolyam
(Mozaik Kiadó, Szeged, 2010)
RédeySoma: Telkes Mária-az ismeretlen NapkirálynőTermészet Világa 104.évfolyam 3. szám
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Az ábrák saját készítésűek
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3. óra
Bepárlás és kristályosítás

Emlékeztető
Oldatokból a szilárd oldott anyagot bepárlással és kristályosítással is el lehet választani.
Bepárláskor az oldatból melegítés hatására párolog az oldószer, így az oldat egyre töményebb
lesz, majd kiválik az oldott anyag.
Kristályosításkor a melegen telített oldat lehűlésekor szabályos kristályok formájában kiválik
az oldott anyagnak az amennyisége, amelyik az alacsonyabb hőmérsékletű oldószerben nem
oldódik.
Kristályosítás

Eszköz és anyaglista
vasháromláb
agyagos drótháló
üvegbot

borszeszégő
üveglap
vegyszeres kanál

főzőpohár
nátrium-acetát
desztillált víz

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Főzőpohárba 50g kristályos nátrium-acetáthoz adj 7 cm3vizet! Enyhén melegítsd az oldatot
addig, míg a só teljesen feloldódik, majd fedd le üveglappal a főzőpoharat, és hagyd szobahőmérsékletű, rázkódástól mentes helyen kihűlni!(kb.20 perc)

A szobahőmérsékletűre hűlt, túltelített oldatba dobj pár nátrium-acetát kristályt!
Tapasztalat:…………………………………………………………………………………….
Magyarázat:……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Ásványvíz sótartalmának kimutatása

Eszköz és anyaglista
vasháromláb
agyagos drótháló
borszeszégő

főzőpohár
óraüveg
gyufa

csapvíz
szénsavmentes ásványvíz
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Önts az óraüvegre ásványvizet, és vízfürdőn melegítsd!
Megfigyelés:……………………………………………...
……………………………………………………………..
Magyarázat:………………………………………………..
……………………………………………………………...
A szétválasztási eljárás neve:………………………………Hol alkalmazzák ezt az eljárást?
………………………………………………………………………………………………
Kristálynövekedés vizsgálata mikroszkóppal

Eszköz és anyaglista
mikroszkóp

3db cseppentő

3 db tárgylemez

szobahőmérsékleten
kálcium-szulfát

szobahőmérsékleten telített
nátrium-klorid
telített szobahőmérsékleten telített
timsó oldat

Munkavédelem
timsó

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Tárgylemezekre tegyél egy-egy csepp szobahőmérsékleten
telített nátrium-klorid, kalcium- szulfát és timsó oldatot!
Figyeld meg mikroszkóppal mi történik az oldatokkal!
A mikroszkóp nagyítása:………………..szoros

A megfigyeléshez kb. 5-10szörös nagyítású objektívet és
10-15-szörös nagyítású
szemlencsét célszerű
használni.
Megfigyelés:……………………………………………………….

………………………………………………………………………………..
Magyarázat:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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Rajzold le a kristályokat!
kalcium-szulfát

timsó

nátriumklorid

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1.Tisztítás céljából végzett kristályosítás az átkristályosítás. Feloldjuk, majd újból kikristályosítjuk az anyagot. A szennyezések részben oldhatatlanok lehetnek a választott oldószerben és
ilyenkor leszűrhetők, részben oldva maradnak az anyalúgba
2 A bepárlás is vízelvonáson alapuló fizikai tartósító eljárás, ekkor híg oldatok víztartalmának
egy részét forralással távolítják el. A konzerviparban a bepárlás célja vagy a mikroorganizmusok élettevékenységéhez szükséges víz elvonása vagy az oldatok értékes összetevőinek
dúsítása.

Házi feladat
1.A tengervíz bepárlásakor átlagosan literenként 35 g só válik ki, ennek 78%-a nátriumklorid.Egy embernek naponta kb. 5g konyhasót kell elfogyasztania (több tényezőtől függ).
Számold ki hány liter tengervíz bepárlásával állítható elő a családod évi
sószükséglete!Vedd figyelembe, hogy a nyers sót még átkristályosítással
tisztítani kell, és ennek során a benne található nátrium-klorid kb. egyharmada elveszik!Az én családom……………….fő
Számítások:
2.Kristályosítás házilag
Timsó kristályosítása
 Készíts szobahőmérsékleten telített oldatot ( 1dl vízben kb.15g timsó),
kissé melegítve a teljes oldódásig kevergess!
 Hagyd szobahőmérsékletűre hűlni az oldatot! Az edény alján timsó
kristályok válnak ki.
 Egy tiszta edénybe öntsd át az oldatot ( ha tudod szűrd le, ha nem óvatosan öntsd,
hogy kristály ne kerüljön az új edénybe)
 A kivált kristályok közül egyet cérnaszálon lógass az edénybe úgy, hogy se az alját se
az oldalát ne érintse!
 Helyezd olyan helyre, ahol nem rázkódik, és fedd le vékony papírral (ne tudjon szenynyezőanyag bejutni)!A víz lassan párolog, közben szépen nő a kristály.
Más anyagokkal is elvégezhető a kísérlet pl.konyhasó, réz-szulfát.
Felhasznált irodalom
http://www.ovegesegylet.hu/Cd/5.osztaly/folyadek.html
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
http://www.chemonet.hu/hun/food/technol/zoldseg/zoldseg3.html
http://termtud.akg.hu/okt/7/viz/8vizkemia.htm
Ábrák saját készítésűek
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4. óra
Kromatográfia és adszorpció

Emlékeztető
Adszorpció (megkötődés) az a folyamat, amely során a szilárd anyag a felületén légnemű és
oldott anyagokat köt meg.
Adszorbensnek olyan anyagot nevezünk, amelyeknek a felülete alkalmas arra, hogy egy másik anyagot megkössön, nagy a felületi megkötőképessége. Ezek általában üreges szerkezetűek, nagy felületűek (pl.1g faszén felszíne kb.200 m2).
Kromatográfia elnevezés a megjelenő színekre utal, ezzel az eljárással olyan oldott keverékeket lehet szétválasztani, amelyeknek eltérő az adszorpciós képessége. Ha papírt használunk
megkötő anyagként, akkor papírkromatográfiának nevezzük az eljárást.
Színtelenítés aktív szénnel

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőtartó
3db kémcső
cseppentő

üvegtölcsér
szűrőpapír
vegyszeres kanál
gumikesztyű

ételfesték
víz
aktív szén
denaturált szesz

Munkavédelem
denaturált szesz

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kémcsövet félig töltsd vízzel és cseppents bele 6-8 csepp színezéket! Vegyszeres kanállal
adj hozzá kb. fél kanálnyi aktív szenet, majd alaposan rázd össze, és szűrd le!

Tapasztalat:……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Magyarázat:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Melyik anyag az adszorbens és melyik az adszorbeált anyag?
…………………………………………………………………………………………………..
Tedd a tölcsért (szűrőpapírral és aktív szénnel együtt) másik kémcsőbe és kevés denaturált
szesszel öblítsd át az aktív szenet!
Milyen színű lett a szűrlet? .......................................................................................................
Magyarázat……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Növényi festékanyagok szétválasztása

Eszköz és anyaglista
1 db 50cm3-es főzőpohár
hurkapálca

nyers klorofill-oldat
szűrőpapír

olló

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Papírkromatográfiás módszer
Rögzítsetek keskeny szűrőpapír csíkot hurkapálcára
és tegyétek klorofill-oldatot tartalmazófőzőpohárba.
A szűrőpapírcsík ne érjen a pohár falához!

Tapasztalat:…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Melyik festék emelkedett a legmagasabbra?.................................Miért?.....................................
Miért különültek el a növényi festékanyagok a szűrőpapíron?....................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
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Színkeveredés

Eszköz és anyaglista
2 db 200cm3-es főzőpohár
hurkapálca
olló

szűrőpapír
alkoholos filc
vízoldékony filc

desztillált víz
etil- alkohol

Munkavédelem
etil-alkohol

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Szűrőpapírból vágj 4db 15cm hosszú, 2cm széles csíkot! 2db papírcsíkra színes vízoldódó
festékanyagú és 2db papírcsíkra pedig alkoholos filccel húzz 2-3 mm széles vonalat a szűrőpapír végétől 2cm-re!
Az ábráknak megfelelően hurkapálcára ráhajtva tedd a papírcsíkokat vízbe és alkoholba! Mikor a papír felső részéig szívódott az oldószer vedd ki a főzőpohárból! Figyeld a változásokat!
Megfigyeléseidet a táblázatba írd!

Amikor a papír felső részéig szívódott az oldószer vedd ki a főzőpohárból! Figyeld a változásokat! Megfigyeléseidet a táblázatba írd!
Tapasztalat:
vízoldódó festékű filc

alkoholos filc

színe……………………

színe……………………….

A (víz az oldószer)
B (alkohol az oldószer)
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Magyarázat:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1.Fotoszintetizáló élőlényre jellemző festékanyagok a klorofill-a molekula. Emellett a klorofill-b is segíti a fotoszintézis fénymegkötését.
A fotoszintézis járulékos színanyagai a narancssárga karotin és a sárga xantofill.
2 Miről kapta a zeolit a nevét?
Amikor a zeolitot hevítik, víztartalma távozik, és az anyag olyan, mintha forrna. Egy svéd
ásványtudós, Alex Cronstedt (1722–1765) alkotta meg a nevét a görög zein (forrni) és litosz
(kõ) szóból.

Házi feladat
1.A leggyakrabban használt adszorbensek az aktív szén, a zeolit és a szilikagél. Nézz utána,
hogy mi jellemző ezekre az anyagokra!
Adszorbens

aktív szén
Miből állítják elő?

zeolit
Összetétele:

szilikagél
Összetétele:

Felhasználás

2.Melyik szétválasztási eljárást ábrázolják a rajzok?

Felhasznált irodalom
Gál Béla : Biológia 10. (Mozaik Tankönyvkiadó 2003)
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Firka18. évfolyam 2008-2009.
www.kfki.hu/~cheminfo/hun/tudakozo/mm/zeolit.html
Az ábrák saját készítésűek
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