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9. Rejtvény: (6 pont) 
Töltsd ki a meghatározások alapján az alábbi 

csigarejtvényt a nyíltól indulva. Minden szó utol-
só betűje egyben a következő szó kezdőbetűje is 
(ezeket a betűket már beírtuk a hálóba). Ha jól 
dolgoztál, akkor a megjelölt sorban egy értelmes 
szót kapsz. Magyarázd a jelentését! 

 
Bell találmánya. - A napenergiát villamos 

energiává alakítja. – E nélkül nincs térfogat! - An-
gol űrmérték (4,54 liter). - A fénysugár hullám-
hosszának mértékegysége lehet. - Rég nem látott 
dolgot újra fölfedez. - Rózsa alakú díszítőelem. 
(ROZETTA) - Az elefánt “fegyvere”. 

A szó:  ..................
Értelmezése: ................. 

 

 

A rejtvényt 
 Szőcs Domokos tanár készítette 

 
10. Az emelőtörvény felismerése, az első csigasorok megalkotása ..., görög .... és fi-

zikus (i.e .... - ....) nevéhez fűződik. Több mint 40 féle ... talált fel. Ezek között olyan ha-
digépek is vannak, melyet szülővárosának,...-nak védelmére készített. (6 pont) 

Mi az archimédészi csavar? (képpel is illusztrálhatod) 
 

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó tanárnő állította össze. 
 
 

 

kísérlet, labor
 

 
1. A keverék fogalmának tanításakor (megismerésekor) szemléltető bemutatóra vas és 

kén helyett használhatunk kristályos rézszulfátot és ként. Mind a két anyagból  azonos 
mennyiséget porítsuk el mozsárban finom porrá. Figyeljük meg mind a két anyag színét, 
majd az egyikhez töltsük a másikat és jól dörzsöljük el a mozsártörővel az elegyet. Va-
jon mi történt keverés közben? A kapott finom por új anyag-e, vagy  csak keverék? Bi-
zonyítsátok! Amennyiben a mechanikai hatás során nem ment végbe kémiai változás, a 
keverék komponensei megőrizték eredeti tulajdonságaikat (szín, oldhatóság pl. vízben). 
Ezek alapján próbáljátok szétválasztani őket! 

A mechanikai keverés során történhet kémiai változás is. A mozsárba, amiben a 
ként porítottátok még tegyetek kevés kénport, s egy nagyon kis higanycseppel (a kis-
mennyiségű higanyt a vegyszeres üvegből egy frissen letisztított rézdróttal vehetitek ki, 
amire rátapad kevés higany, s ezt egy szűrőpapír darabkával toljátok a kénre) dörzsöljé-
tek el alaposan a mozsártörővel. Figyeljétek a változásokat. Az előző próbához hasonló-
an töltsetek  vizet rá! Sikerül-e elválasztani az összekevert anyagokat? 
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2. A kén fizikai tulajdonságainak szemléltetése 
Szükséges vegyszerek, edények, eszközök: szilárd kén, toluol (gyúlékony, egészségre káros, 

benzolnál jobban oldja a ként), víz, mozsár, gömbaljú lombik, kémcső, üvegtölcsér, 
kristályosító csésze, egyfuratú dugó, üvegcső (legalább 30cm hosszú), hőforrás (gázégő), 
Bunsen-állvány fogóval. 

Közönséges körülmények között a kén szilárd (több allotróp 
módosulata ismert, ezek közül kettő  kristályos. A rombos (Op.-ja 
112oC) a stabilabb, a monoklin (Op.-ja 119oC) olvadáspontja alatti 
hőmérsékleten képződik, időben átkristályosodik önként a stabil 
rombos módosulattá. A kristályok sárga színűek, a kén gőzöknek (a 
folyadék és amorf állapotú változatainak) a színe a molekulamérettől 
függően halvány sárgától egész sötét barnáig változó. 

a) Monoklin és rombos kén kristályok nyerése toluolos kénoldatból: 
Mozsárban porítsunk ként, amit töltsük egy gömbaljú lombikba. 

Töltsünk rá toluolt (a ballon térfogatának 1/3-áig). Zárjuk a lombi-
kot egy egyfuratú dugóval, amelybe előzőleg rögzítsük az üvegcsövet 
(ez hűtőként szolgál a 110oC hőmérsékleten forró toluol gőzök kon-
denzálására). Óvatosan kezdjük hevíteni a lombikot annak állandó rázogatása közben, 
amíg forrni kezd az oldat. A hevítést addig folytassuk, míg láthatóan nem old több ként. 
Az égő eltávolítása után lassan hagyjuk hűlni az állványra rögzített lombikot, figyelve 
tartalmát, a kiváló kristályok alakját növekedésük közben. A lehűlt oldatból  óvatosan 
töltsünk pár milliliternyit egy lapos aljú edénybe (kristályosító csésze), s tegyük félre, 
hogy mozgatás mentesen párologjon belőle a toluol. Másnap figyeljük meg a kiváló kris-
tályokat (ha nagyon kicsik, kézi nagyítóval) 

3. Kén olvasztása, amorf kén előállítása 
Kémcsőbe 1/3 magasságig tegyünk szilárd ként, s kezdjük lassan, állandó rázogatás 

közben melegíteni a gáz lángja felett, míg megolvad (120oC). Az olvadék sárga színű, át-
tetsző, könnyen mozgó folyadék. Tovább melegítve  (150oC-ig) még csökken a viszko-
zitása, tovább melegítve ez  hirtelen megnő (187oC hőmérsékleten ötezerszerese a vízé-
nek).Tovább hevítve észlelhető, hogy mind sűrűbbé válik. Ekkor a kémcsövet eltávolít-
va a lángból az szájjal lefelé fordítható, nem folyik ki a tartalma. Ezután folytatva a heví-
tést ismét jelentősen csökken a kén viszkozitása, miközben a színe mind sötétebbé vá-
lik. Amikor a kémcső tartalma forrni kezd (ekkor 200oC-nál melegebb), az ábra szerint 
öntsétek a kémcsőből az olvadék felét vízbe. Amorf állapotú ként kaptok. 

 

    
 

A kapott kénszálakból szakítsatok le és tanulmányozzátok tulajdonságait. A kém-
csövet a benne maradt olvadékkal rögzítsétek állványhoz, s hagyjátok kihűlni megfigyel-
ve az esetleges változásokat. 
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4. Kristályképződés  olvadékokból 
Szükséges anyagok, edények, eszközök: kén, ólom, 2 porcelán tégely, 2 vastégely (kon-

zerves doboz is jó), üvegbot, vasszeg (hosszabb a tégelyek magasságánál), fogó, gázégő 
a) A kén kristályosodása: kénport, vagy kéndarabkákat tegyünk  porcelán tégelybe, 

melyet fedjünk le egy kis üveglemezzel (ezen keresztül követhetjük a történteket, 
s ugyanakkor megakadályozhatjuk a kén meggyulladását is) és  óvatosan melegít-
sük, míg megolvad. Egy üvegbottal megkavargatva ellenőrizzük, hogy megol-
vadt-e az egész mennyiség. A lángot eltávolítva hagyjuk lassan hűlni, miközben 
ne mozgassuk a tégelyt. Figyeljük az üveglapon keresztül az olvadék szilárdulását 
(kezdetben, amíg az olvadék forró, az üveglapon lecsapódnak a kéngőzök, ezt 
töröljük le addig amíg átlátszó marad az üveg. Ekkor az el is távolítható, s figyel-
jük a kristályok képződését a felületen. Amikor a kristályok hegyei kezdenek ösz-
szeérni, a lángban felmelegített vasszeggel  lyukasszuk ki a  kén olvadék felületén 
képződött szilárd kérget, s fogóval tartva a tégelyt, annak tartalmát gyorsan önt-
sük át a másik porcelán tégelybe. Ezután egy felmelegített késsel távolítsuk el a 
felületi kéreg megmaradt részét (a tégelyt tartsuk közben szájával lefelé, hogy ne 
sérüljenek a növő kristályok). A tégely belsejében nőtt kristályok alakját, fényét 
figyeljük meg, majd tegyük félre a következő óráig, amikor ismét nézzük meg a 
tégely tartalmát. 

b) Az ólom kristályosodása olvadékból: Olvasszunk meg fém edényben egy kb. 300g 
tömegű ólom darabot (pl. régi vízvezeték csőből). A láng eltávolítása után hagyjuk 
lassan hűlni. Amikor észleljük, hogy gyengén megütögetve a tégely oldalát a fogóval a 
felületi szilárd réteg vastagsága 1-1,5cm, a többi, még folyékony ólmot  gyorsan önt-
sük át a másik edénybe. Az olvasztó  tégely  alján megfigyelhetők a jól fejlett ólom-
kristályok. 

 
5. Kristályképződés gőzökből: könnyen szublimáló anyagok (pl. jód, 

naftalin, benzoesav) esetén tisztítási műveletként alkalmazható.  
Szükséges anyagok: jód, naftalin, szénpor, mozsár, óraüveg, üveg-

tölcsér, kémcső, borszeszégő. Mozsárban  kevés jódot  és szénport 
dörzsöljünk össze, majd tegyük a keveréket az óraüveg közepére és 
fedjük le a tölcsérrel az ábra szerint. Melegítsük alulról az óraüveget 
óvatosan. Figyeljük mi történik. A tölcsér szájánál képződő lila gőzök 
felfelé haladva világosodnak, majd a tölcsér felső szárában megjelen-
nek a fényes szürke kristályok. 

A naftalinból hasonlóan, az előbb ismertetett módon jól fejlett 
csillogó kristályokat nyerhetünk. 

A naftalin átkristályosítását egyszerűbben is elvégezhetjük. Hosz-
szabb kémcsőbe tegyünk kevés szennyezett naftalint. A kémcső száját 
zárjuk vattadugóval (ne kerüljön a légtérbe gőz). A kémcsövet  ferdén, 
fogóval tartva az égő lángjába, melegítsük. A kémcső hideg falán lera-
kódnak a tűszerű (monoklin) kristályok. 

 
Máthé Enikő 

 
 


