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kísérlet, labor
 

 
 

KÍSÉRLET 

Sok fejtörést okoz olyan kísérletek ajánlása, melyek a tananyaghoz kapcsolódva, ér-
deklődést felkeltők, élményt biztosítók legyenek. Ugyanakkor eszköz és anyagigényük 
ne haladja meg az iskolák általános ellátottságát. 

A tíz évvel ezelőtti FIRKA számokat lapozgatva (1998/1999. 4. és 6.szám) id. Vár-
helyi Csaba, Salló Ervin, Demeter Éva és a szerkesztő javasolta kísérletekre bukkantam, 
amelyekről nem kaptunk visszajelzést sem kémiatanároktól, sem a tanulóktól. Ha jól 
meggondoljuk, az akkori VIII. osztályos diák, ha megszerette a kémiát, s egyetemen to-
vább tanulta, ma már véglegesítő vizsgázott gyakorló tanár lehet. Az akkor X.-XI.-XII-
es diák már fokozati vizsgákra készülő tanár, vagy tudományos fokozat birtokosaként 
gyakorló kutató. Jó volna tudni, hogy az akkori szándékaink ezekhez az eredményekhez 
hozzájárultak-e. Amennyiben elkerülték az akkori diákok és tanárok figyelmét, most egy 
részüket megint leközöljük. Kívánunk eredményes munkát! 

 

1. Fém előállítása fémoxidnak szénnel való redukciójával 
Porcelán tégelybe tegyünk előzőleg összekevert 5g ólom-oxidot (PbO) 1g faszén-

porral, majd még rétegezzünk fölé kevés faszén-port. A tégelyt fedjük le tégelyfedővel 
(ennek hiányában egy porcelán lapocskával) és alulról hevítsük gázégővel, míg a tégely 
alja vörösen izzik. Ezután, az égő eltávolítása után várjunk egy keveset, amíg a tégely 
egy kicsit hűl, s a tartalmát borítsuk egy vízzel telt pohárba. A pohárból a zavaros folya-
dékot dekantáljuk, ügyelve, hogy az alján levő ólom granulátumot ki ne öntsük. Töltsük 
fel vízzel az edényt, s ismételjük a műveletet, míg a folyadék a fém felett tisztává válik. 
Amennyiben a megszilárdult ólom felülete nem fényes, tiszta tégelyben olvasszuk újra, s 
vízbe öntve csillogó fémdarabkát fogunk kapni. (Hasonlóan tisztíthattok ólmot vízveze-
téknek használt régi ólomcső darabból. Olvasztását konyhai gázégőn is elvégezhetitek 
óvatosan, egy nagyobb kanálban. Az olvadékot nem szabad tovább lángban tartani, sem 
fölé hajolva lélegezni közelében, mert az ólomgőzök károsak az egészségre. Az olvadt 
ólom égési sebeket is okozhat, ezért óvatosan dolgozzatok. A megolvadt ólmot rögtön 
töltsétek hidegvizet tartalmazó edénybe. Az olvadék sokszor érdekes formákban szilár-
dul meg, ezért használták az ólomöntést jóslásra is szilveszteri szórakozásként. 

 

2. Hőeffektus szemléltetése exoterm reakciónál 
Vas és kén egyesülési reakciója 
Pohárban keverjünk össze 7g vas port (vas reszelék is jó)  4g kén porral, állítsunk 

egy hőmérőt az elegybe, majd a poharat állítsuk egy hőszigetelő edénybe. Öntsünk az 
elegyhez 10cm3 vizet, s jegyezzük fel az elegy hőmérsékletének értékét. Kövessük azo-
nos időközökben a hőmérsékletet. Az értékeket feljegyezve idő-hőmérséklet függvényt 
is ábrázolhattok, amiből meggyőzően kiértékelhető, hogy a reakció exoterm, hogy az 
exoterm folyamatok sebessége időben nő, mert a felszabaduló hő növeli a reakciósebes-
séget.   
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Amennyiben finom eloszlású vasporral dolgozunk, a felsza-
baduló hő hatására a víz forrásba is kerülhet, s kifröcskölheti az 
elegyet a pohárból. Ezért elővigyázatosságból a kísérletet leürí-
tett asztalon kell végezni. 

Ezután elvégezhető a vas-kén reakció kémcsőben való heví-
téssel. Az előző kísérletben szerzett tapasztalat alapján  meggyő-
zőbb, hogy a kezdeti hevítés csak a reakciósebesség növelésére 
szükséges, nem endoterm folyamatként igényli a hőt. 

 
 

3. Alkének előállítása és jellegzetes reakciói 
a) Etén előállítása etanol deszhidratálásával fémoxid-elegy katalizátor alkalmazásával 

(előnyösebb, mint a tömény kénsavval való eljárás, mert alacsonyabb hőmérsékleten, 
vízfürdőn, éterképződés kiküszöbölésével kivitelezhető) 

Az ábra szerint összeszerelhető a 
szükséges berendezés. Az A lombikba 
etanolt töltünk, amit vízfürdőn (B) mele-
gítünk. Az alkohol-gőzök a C csőben le-
vő katalizátor felületén vesztik el moleku-
lánként az egy molekula vizet, miközben 
a csövet kívülről 3-5 percen át hevítjük. 
A keletkezett etént a D, vízzel töltött 
hengerben fogjuk fel, illetve megszámo-
zott kémcsövekbe vezetjük, melyekben 
sorra bromos-víz, KMnO4 vizes oldata, 
illetve kénsavval megsavanyított oldata 
található. 

 
 

 

A katalizátor a következő módon készíthető: 75mL vízben 3g ammónium-
dikromátot 2g alumínium-oxiddal összekeverünk. A képződött pépet kiszárítjuk, majd 
óvatosan izzítani kezdjük, s 30 percen át vörös izzás hőmérsékletén tartjuk. Az így nyert 
anyagot (Cr2O3 – Al2O3) mozsárban megtörjük kb. 2-5mm szemcsenagyságra. 

 
b) Kaucsuk krakkolásával nyert izoprén telítetlen jellegének igazolása 
Az ábra szerint tegyünk gumicső-

darabkákat kémcsőbe, amit egyfuratos du-
góval zárjunk. A dugóba illesszünk egy el-
vezető üvegcsövet, melynek végét a há-
rom megszámozott kémcsőben levő olda-
tokba merítsük sorra, miután az A kém-
csövet a bomlás megindulásáig (borszesz-
égővel is elvégezhető) hevítettük. A mele-
gítést folytassuk, amíg a cső végén távozik 
gáz. Értelmezzük a látottakat.  

 

 
 

4. Acetaldehid előállítása és azonosítása 
Az A kis pohárba (25-50cm3 ) tegyünk fél kiskanálnyi kálium-dikromátot és keverjük 

el 2-3cm3 20%-os kénsavoldattal. Az ábra szerint zárjuk a poharat egy kétfuratos dugó-
val, aminek egyik furatában egy csepegtető( B), a másik furatában egy elvezető cső (C) 
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legyen, amelynek a másik vége a vizet tartalmazó D kémcsőbe merüljön. A csepegtető-
be előzőleg szívjunk fel etanolt.  

A pohárkát alulról borszeszégő lángjával 
melegítsük forrásig. A forrásban levő elegybe a 
csepegtetőből nyomjunk a pohárba 10csepp al-
koholt, s folytassuk még a forralást kb. 2 percen 
át. Ekkor szakítsuk meg a hevítést, miközben a 
cső végét távolítsuk el a kémcsőből. A kémcső 
tartalmát szagoljuk meg, figyeljük meg a folya-
dék állagát, amiből az acetaldehid 
oldékonyságára vonhatunk le következtetést, 
majd  pár csepp oldattal végezzük el a Fehling 
reakciót.  

 

Az elvégzett kísérlet felhasználható az alkoholok oxidációja, az aldehidek előállítása 
és tulajdonságainak megismerésére. 

 
 

Figyelem! 
A versenyfelhívás negyedik fordulója: 

Környezetbarát tisztítószerek 
 

 

 

Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
 
VII. osztály   
1. Gondolkozz, és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért hullnak a jégszemek nagyobb sebességgel mint az esőcseppek? 
b). Miért a folyásirányba állnak be a folyóban úszó faágak, és nem erre merőlegesen? 
c). Miért lehet a szögletpontból is gólt rúgni? 
d). Miért forog gyorsabban egy főtt tojás, mint egy nyers tojás? 
 
2. Mekkora az alumíniumdarab térfogata és tömege? 

 (4 pont) 
 

 
3. Fejezd be az alábbi mondatokat. (5 pont) 
A 6 kg tömegű víz térfogata ...  
a 8 cm3 térfogatú víz tömege ... 
1 kN a súlya az ... tömegű testnek a ... szélességi fokon és a ... magasságban 
 
4. Milyen a súly iránya?  (4 pont) 
a). egyenes  b). vízszintes 
c). a Föld középpontja felé mutat  d). a függőón zsinórjára merőleges 
Melyik irányt nevezzük függőlegesnek? 


