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Tanuljatok önállóan németül a Deutsche Welle szabadon elérhető Deutsch Interaktiv on-

line német nyelvtanfolyamával! A http://www.deutsch-interaktiv.info/hu/ oldalon ehhez 
német szókincs tréner érhető el. A tréner a tanfolyamhoz 5300 szót tartalmaz. Ebből 
mintegy 2800 szó a szűkebb értelemben vett német alapszókincshez tartozik. A tréner-
ben az alapszókincshez tartozó szavak intenzív gyakorlásához több mint tízezer pél-
damondat áll rendelkezésre. 

 

 
 

Jó böngészést! 
K.L.I. 

 

kísérlet, labor
 

Vizsgáljuk az elemi kén szerkezetét! 

A szilárd elemi kén nyolcatomos molekulákból(S8) áll, de ezek elhelyezkedése a kris-
tályon belül különböző lehet. Legstabilabb az ortorombos (α-forma) szerkezet, a szub-
limálással nyert kénvirág, a kéntej. A kereskedésben kapható kén lapok ezzel a szerke-
zettel rendelkeznek. Szobahőmérsékleten minden más módosulatú kénkristály ezzé ala-
kul át lassan. A szilárd kén  sűrűsége a molekulák illeszkedésének szorosságától függ:  
ρα ›ρβ mivel a monoklin β-forma molekulakoronái rendezetlenebb állapotban vannak. A 
γ-kén monoklin kristályaiban a legszorosabb a molekulák illeszkedése, ezért  ργ ›ρα.  

 

Készítsünk különböző kénkristályokat!  
1. Porcelán tégelybe tegyetek kénport, s óvatosan melegítsétek addig, amíg megol-

vad, de a színe világossárga marad. Az olvadékot hagyjátok mozdulatlan állapotban hűl-
ni addig, míg a felszínén szilárd hártya képződik. Akkor egy üvegbottal fúrjátok két he-

http://www.deutsch-interaktiv.info/hu/


30 2013-2014/3 

 

 

 

lyen át a hártyát és megdöntve a tégelyt, öntsétek ki belőle az egyik lyukon a még folyé-
kony ként egy másik edénybe.  

Figyeljétek meg a tégely belső oldalán képződött kristályokat! 
2. Kémcsőbe tegyetek kb. 3cm magasságban kénport. Óvatosan, lassan melegítsétek 

miközben a kémcső szája fölé tartsatok egy előzőleg lehűtött üveglapot. Folytassátok a 
melegítést amíg forrni kezd a sárga folyadék (távolítsátok el az üveglapot, félretéve ké-
sőbb nézzétek meg a felületét kézi nagyítóval is), hevítsétek tovább a kémcsövet rázoga-
tás közben, s figyeljétek a folyadék mozgékonyságát. Amikor úgy tűnik, hogy megszilár-
dult a sötét színűvé vált anyag, melegítsétek tovább a könnyen folyó állapotig, s akkor a 
kémcső tartalmát öntsétek hideg vízbe. A megszilárdult kén tulajdonságát a vízből  ki-
véve tapogatással, húzogatással vizsgáljátok. Szűrőpapírral távolítsátok el a vizet róla, s 
egy óraüvegre helyezve tegyétek félre, napokon át követve figyeljétek. A víz felületén a 
kéngőzökből lecsapódó hártya a kénvirág. 

 

Az észleltek indoklása: hevítéssel a kénmolekulákban az atomok energiája megnő, tá-
volodnak egymástól, s a koronák felszakadnak. A nyílt láncok  szélső atomjai közeledve 
összekapcsolódhatnak, s óriásmolekulákként nehezen tudnak mozogni. Ha több hőt 
közlünk velük, akkor a hosszú láncok megint töredezni kezdenek, s könnyen mozgó ré-
szecskékké alakulnak, amelyek hirtelen lehűtve energiát veszítve egymáshoz képest már 
nehezen tudnak mozogni, s instabil állapotba kerülnek (plasztikus kén).        

 

Felhívás! 

A kísérletek során megfigyelésetek közben készítsetek fényképeket, s ezeket interneten keresztül 
küldjétek be a szerkesztőségbe! A következő számokban is közölt felhívásokra beküldött legjobb fel-
vétel szerzőjét jutalmazzuk. 

 
 

Élvezetes fizika kísérletek a 
 
EmpirX-sátorban  

II. rész  
 

A bemutatón nagy érdeklődés fogadta  a furcsa 
lejtőnek elkeresztelt régi fizika-szertári kelléket, amely 
azt az érzetet kelti, hogy egy tárgy magától felfelé is 
haladhat a lejtőn. Ezen még a gyermekek is megüt-
köznek, és keresik rá a magyarázatot. Az pedig egy-
szerű: a felfelé haladni látszó test duplakúp alakú, a 
lejtővel mindig más-más pontja érintkezik, és vég-
eredményben a tömegközéppontja egyáltalán nem 
felfelé, hanem lefelé halad. A kételkedők meg is győ-
ződhettek erről mérőléccel végzett méréssel. 

Nagy attrakció volt az egymástól kb. 25 m-re fel-
állított két parabolaantenna is, amelyet nem műhol-
das adás vételére, hanem suttogás továbbítására 
használtunk.  

 

 
A furcsa lejtő 


