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Nauka i technika

Szanowni Państwo!

W

raz z nieuchronnie zbliżającym się końcem szkolnych
wakacji pragniemy Państwa powitać kolejnym barwnym (w każdym znaczeniu tego słowa) numerem naszego
czasopisma. W ramach treści możliwie adekwatnej do
przełomu lata i jesieni przypominamy, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać ze strony mykotoksyn,
powstających na produktach zbożowych, owocach, warzywach i w ich przetworach – oczywiście z chemicznego
punktu widzenia, o czym w swoim opracowaniu pisze Pani
dr Joanna Kurek. Dla równowagi, aby nie pozostawiać
Państwa jedynie w poczuciu zagrożenia, proponujemy
aromatyczną wycieczkę w krainę piękna, czyli opowieść
o historii najsłynniejszych perfum – Chanel No 5, pióra
zafascynowanej tym tematem Pani dr inż. Anny-Marii
Tryby, która pomoże Państwu nawet przygotować własne
perfumy. Kto wie, może eksperymentując odkryją Państwo
zapach, który zdystansuje nawet Chanel No 5? Warto spróbować…
Z kolei piękno barw, których źródłem są chemiluminescencyjne reakcje chemiczne, z właściwą sobie pasją
i fascynacją tego typu zjawiskami przekazuje Państwu po
raz kolejny Pan mgr Marek Ples. Proszę zwrócić uwagę, że
opisywane w artykule reakcja, w której źródłem światła są
wzbudzone cząsteczki azotu, to bardzo mało dziś znany
przykład chemiluminescencji, szczególnie w zestawieniu
z analogicznym zjawiskiem dla wzbudzonego, singletowego tlenu.
Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na niezwykle
przydatny dla nauczycieli artykuł o tym, czy słabo rozpuszczalny wodorotlenek magnezu jest silną czy słabą
zasadą. Wiele lat temu pisaliśmy o tym (wciąż dyskutowanym) problemie na naszych łamach, ale Pan mgr Damian
Mickiewicz podejmuje ten temat na nowo, w oryginalny,
właściwy sobie - żywy i pełen swady sposób i przy okazji
opisuje nieczęsto uwzględnianą rolę tworzenia par jonowych w roztworach dysocjujących związków jonowych.
I co ważne, na koniec następuje jednoznaczna odpowiedź
na pytanie zawarte w tytule artykułu.
Jak co roku w powakacyjnym numerze naszego czasopisma, zamieszczamy sprawozdanie z kolejnej, 68.
Krajowej Olimpiady Chemicznej, która w minionym roku
szkolnym powróciła do formy z czasów przed pandemią
i z 54. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (IChO),
niestety po raz trzeci rozegranej zdalnie. Mimo to udział
w IChO wzięła rekordowa liczba krajów, bo aż 83 i mimo
tak silnej konkurencji ponownie wszyscy nasi zawodnicy
zdobyli medale, w tym od dawna wyczekiwany jeden medal złoty, dwa srebrne i jeden brązowy. Redakcja przyłącza
się do gratulacji dla naszych młodych chemików i ich nauczycieli!
Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Ciekawostki  Marek Orlik
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Chemia zapachów, czyli co kryje się
w Chanel Nº 5  Anna Maria Tryba




Pierwszy bezemisyjny traktor na… amoniak  Temperatura topnienia czy zamarzania?
Grafen zmierzy ciśnienie krwi…  Hydrożel na pragnienie…  Chmury z innych światów

„Kobieta bez zapachu to kobieta bez przyszłości” zwykła
mawiać Coco Chanel, słynna kreatorka mody i twórczyni najbardziej pożądanego przez kobiety zapachu –
Chanel No 5. Jakie składniki zatem kryją w sobie te perfumy,
że prawie każda kobieta chce doświadczać owej „przyszłości” właśnie z tym zapachem?
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Mykotoksyny – niewidoczne
zagrożenie  Joanna Kurek

Bakterie, wirusy, drożdżaki i grzyby pleśniowe to naturalne
otoczenie człowieka. Wiele z nich wywołuje różne stany
chorobowe, co powoduje, iż wciąż poszukuje się metod
walki z nimi. Oprócz różnorodnych infekcji bakteryjnych
i wirusowych szczególnego rodzaju zagrożenie stwarzają
różne związki chemiczne – mykotoksyny (lub mikotoksyny),
wytwarzane przez grzyby pleśniowe jako toksyczne metabolity wtórne.

Metodyka i praktyka szkolna
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Mg(OH)2 – mocny czy słaby elektrolit?  Damian Mickiewicz
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Niezwykłe światło – o toksycznym chlorze
i chemiluminescencji wzbudzonego azotu
 Marek Ples

Chociaż wiele osób oczekuje systemu zero-jedynkowego, a więc odpowiedzi: tak lub nie, to sprawa
wymaga nieco dłuższej dyskusji oraz analizy tematu.

Bardzo sobie cenię wszelkie procesy fizyczne oraz chemiczne, które
pozwalają na przedstawienie i wyjaśnienie różnorodnych zjawisk w interesujący, a często także efektowny sposób. Jednym z typów tego rodzaju
reakcji są te, podczas których dochodzi do chemiluminescencji. Cieszą
się one wielkim zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, nie tylko ze
względu na niewątpliwą wartość edukacyjną, ale też piękny i często
zaskakujący efekt wizualny.

Olimpiady i konkursy
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Sprawozdanie z 68. Krajowej Olimpiady Chemicznej w roku
szkolnym 2021/2022  Komitet Główny Olimpiady Chemicznej
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Sprawozdanie z 54. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej
 Marek Orlik, Aleksandra Misicka-Kęsik

30 54. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna. Zadania
teoretyczne – część I  Marek Orlik, Aleksandra Misicka-Kęsik,
Piotr Kwiatkowski
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