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Szanowni Państwo!

O

mówienie wakacyjnego numeru naszego czasopisma rozpoczynamy tym razem od działu „Metodyka
i praktyka szkolna”, w którym prezentujemy artykuł, jakich zapewne nauczyciele życzyliby sobie więcej na naszych łamach. Goszczący u nas nie po raz pierwszy Pan
mgr Damian Mickiewicz z Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, z właściwą sobie pasją i werwą opowiada o tym, jak powinniśmy
rozumieć pojęcia kwasu i zasady, poczynając od kwasu
siarkowego(VI), co do kwasowej natury którego, jak mogłoby się wydawać, nie powinno być żadnych wątpliwości. Równocześnie ogłaszam minikonkurs, polegający na
odgadnięciu, co oznacza (chronione prawami autorskimi!)
pojęcie: „zakwaśnik siarkowy(VI)”. Odpowiedź znajdą Państwo wewnątrz numeru…
W tym samym dziale znajdą Państwo kolejny artykuł
Pana mgr. Marka Plesa, nawiązujący do tematyki chemicznych procesów oscylacyjnych, tym razem na przykładzie
chyba najbardziej efektownej, trójbarwnej reakcji Briggsa-Rauschera. Jest to eksperyment, który powinien przeprowadzić każdy, kto chciałby zobaczyć, jak przebieg reakcji
chemicznej przypomina bicie serca. Zestawienie to sygnalizuje analogię o wiele głębszą niż sama tylko wspólna periodyczna dynamika, ponieważ zarówno ten proces chemiczny, jak i praca serca w żywym organizmie nieprzypadkowo
dotyczą układów pozostających poza stanem równowagi.
Obecny numer naszego czasopisma zawiera też wyjątkowo dużą liczbę informacji i ciekawostek naukowych,
z których z pewnością można wybrać materiał do przekazania uczniom dla wzmocnienia ich zainteresowania
chemią (i nie tylko) – od strukturalnych „wzorów chemicznych” liczących sobie 5000 lat, poprzez zalety oleju z poziomek po… koła zębate z atomów… Należący także do tej
grupy opracowań obszerny artykuł Pani dr Joanny Kurek
powinien pokazać Państwu, jak popularne w otaczającym
nas świecie roślin są saponiny, które mają też konkretne
praktyczne zastosowania, m. in. jako farmaceutyki i naturalne środki piorące. Z kolei Pani mgr inż. Anna-Maria
Tryba omawia może mało znaną, ale zyskującą na znaczeniu ważną grupę polimerów – polioksazoliny, o potencjalnych zastosowaniach m. in. w medycynie. Pióra tej samej
Autorki jest artykuł o winie, w aspekcie przede wszystkim
historycznym. Nasi wieloletni Czytelnicy zapewne pamiętają, jakie emocje może wzbudzić tego typu tematyka na
naszych łamach… Ktoś jednak powiedział, że „wino łagodzi obyczaje”… Zobaczymy.
Tradycyjnie zamieszczamy też kompletny zestaw zadań z finału 68. Krajowej Olimpiady Chemicznej.
Z nadzieją, iż pandemia COVID-19 przechodzi do
historii, Redakcja życzy Państwu dobrego wakacyjnego
odpoczynku.
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Różne oblicza saponin
 Joanna Kurek

Saponiny są związkami, które trudno jest jednoznacznie sklasyfikować. Próby klasyfikacji
opierają się na właściwościach fizykochemicznych lub biologicznych, lub ze względu na
drogę biosyntezy oraz sposób wydzielania czy
też – dla nas najbardziej istotny – charakter
chemiczny poszczególnych fragmentów budowy ich cząsteczek.
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Polioksazoliny – amfifilowe polimery o coraz większym
zastosowaniu  Anna-Maria Tryba

Mało kto zdaje sobie sprawę z istnienia coraz bardziej popularnej grupy polimerów – polioksazolin. Polimery te cechuje m.in. amfifilowy charakter, czyli właściwości hyfrofilowo-hydrofobowe. Do
czego możemy je zatem wykorzystywać?
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H2SO4 – kwas mocny, czyli jaki?  Damian Mickiewicz
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Barwne kontrasty – reakcja
oscylacyjna Briggsa-Rauschera  Marek Ples

Tym razem do napisania artykułu skłoniły mnie dwie wzajemnie sprzeczne odpowiedzi dotyczące… tego samego zagadnienia. Pytanie dotyczy właściwości kwasu siarkowego(VI), czyli H2SO4.

Reakcją oscylacyjną, która szczególnie
dobrze nadaje się do celów dydaktycznych
i pokazowych, jest reakcja Briggsa-Rauschera.
W jej trakcje dochodzi do bardzo kontrastowych przemian barwnych.
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