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lő oldalú hatszöget képezvén belőle. A hatszöget alkotó háromszögekre különböző színű
papírlapokat ragasztunk; így egy tetszetős sokszínű vitorlát nyerünk. A hatszög két szomszé-
dos csúcsából és középpontjából kiinduló három zsinegszálat (a csúcsokból kiindulóak 55 
cm hosszúak, míg a középpontból kiindulóé 37 cm) egy közös pontba összekötve alkotjuk 
meg a kantárt.  

E közös ponthoz csatlakoztatjuk a hosszú (kb. 
30 m) eresztőzsinort. Az előbb említett két csúcs-
csal átellenben elhelyezkedő két csúcsból indul ki a 
sárkány farka (kb. 2,5 m), amit szintén sokszínű
papírdarabkák díszítenek. A sárkányt tovább csino-
síthatjuk úgy, hogy a kantárszárak végeinél levő
csúcsokhoz sokszínű papírfüleket illesztünk; ezek-
nek csak a látványosság növelésében van szerepük. 
Az így elkészített sárkány tündöklő látvány amint  
magasra emelkedik. 

8. ábra 

8. Nemzetközi sárkányfesztivál 
A 2003-as év nyarának kezdetén immár a második nemzetközi sárkányfesztivált 

rendezték meg Fanø északi-tengeri dán szigeten. A rendezvényen a legkülönfélébb 
konstrukciójú sárkányok emelkedtek a magasba: képzelet szülte óriási állatok, végtelen-
nek tűnő sárkányláncolatok, óriási méretű zsákalakú légturbinák és a legkorszerűbb 
technikával ellátott irányítású sárkányok. A sárkányfesztivál, a részvevők és a nézők
számára egyaránt ingyenes; egyetlen célja a játékosság. 
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kísérlet, labor

Kísérletezzünk 

A szénhidrogének tulajdonságainak megismerésére, a tankönyvekben levő szemlél-
tető anyag bővítésére, színesebbé tételére ajánljuk a következő, egyszerűen kivitelezhető
kísérleteket: 
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1.  Az alkánok reakciókészségének követése: 
− Helyettesítési reakció 

Szükséges eszközök és anyagok: 2 db. kémcső, alufólia darab, benzin, brómos víz. A 
kémcsövekbe töltsünk kb. 5–5cm3 benzint (ennek nagy része 2,2,4-trimetilpentánnak 
tekinthető), majd mindegyik kémcsőbe 2cm3 brómos vizet, s rázzuk össze óvatosan a 
kémcsövek tartalmát. Az egyik kémcsőnek azt a részét, ahol a folyadék található, 
göngyöljük be az alufóliába, a másik kémcsövet helyezzük napfényre (pl. a tanterem 
ablakába), vagy ennek hiányában egy fényforrás elé. 
A megfigyelések után vonjuk le a következte-
téseket!  
A halogénekkel történő reakciókészség gyen-
ge. A helyettesítési reakció csak az aktivált ha-
logénmolekulákkal indul el. Az aktiváláshoz 
szükséges energiát a fény biztosítja. 

 Brómosvíz 

napfény 

benzin 

− A kis szénatomszámú alkánok szobahőmérsékleten nem oxidálhatók vizes oldat-
ban oxidáló szerekkel, a hosszú szénláncok könnyebben oxidálódnak.  

Szükséges eszközök, anyagok: 2 db. kémcső, gumicső, üvegcső, oxidálószer: 
kénsavval savanyított, híg KMnO4-oldat, metángáz-forrás, benzin. 
A kémcsövekbe töltsünk kb. 5-10cm3 oxidálószert. Az egyik kémcsőbe helyez-
zük az üvegcsövet, melyet a gumicsővel kössünk a gázforrásra, s gyenge áram-
ba buborékoltassunk rajta metán gázt az oldaton keresztül. (metán hiányában 
használhatunk az ún. aragáz tartályból is gázkeveréket: propán-bután). A másik 
kémcsőbe töltsünk pár cm3 benzint. Figyeljük a változásokat és vonjuk le a 
következtetéseket! 
A benzin 2,2,4-trimetilpentán komponen-
sének molekulájában van egy harmadren-
dű, tercier szénatom. Az ehhez kapcsoló-
dó hidrogén kötése elég gyenge ahhoz, 
hogy a reakciókörülmények között sza-
kadjon, s a tercier szénatom oxidálódjon: 
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A hosszú szénláncú alkánok könnyebben oxidálódnak. Próbáljátok igazolni sztearint 

használva alkán forrásként! A kísérlet kivitelezését, a megfigyeléseiteket, a következteté-
seket küldjétek be szerkesztőségünkbe, közölni fogjuk őket. 

2. Az acetilén oldékonyságának vizsgálata 
Szükséges eszközök, anyagok: 2 db. kémcső,

2 db. kristályosító csésze, acetilén-gerjesztő készülék 
(átlyukasztott aljú kémcső, kis pohár, vatta, átfúrt 
dugó üvegcsővel), víz, aceton, karbid. 

Két kémcsövet töltsünk meg acetilénnel, s az ábra 
szerint állítsuk a két kristályosító csészébe, melyekbe 
előzőleg betöltöttük az oldószereket. Magyarázzátok 
az észlelteket! 
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