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A gyakorlaton használt anyagok veszélyeire az alábbi piktogramokkal utalunk:
ártalmas, irritáló
maró

mérgező

tűzveszélyes

oxidáló, az égést táplálja

robbanásveszélyes

a környezetre ártalmas

Labor dolgozat kérdések
1. Hogyan viselkedik az ammónia vizes oldatban? Írjon egyenletet! Milyen kémhatású az oldat?
2. Írja fel az alábbi anyagok képletét, és állapítsa meg bennük a nitrogén oxidációs számait!
ammónia, salétromossav, nitrogén, hidroxil-amin, salétromsav
3. Rajzolja fel az ammónia-molekula szerkezetét! Jellemezze a molekula alakját, polaritását! (ld. előadás)
4. Melyik az ammónia-molekulák között fellépő legerősebb kölcsönhatás (készítsen ábrát)? Milyen tulajdonságok
következnek ebből?
5.

Írja fel az ammónia reakcióját sósavval! Hogyan tudná az ammóniát a termékből felszabadítani? Írjon egyenletet!

6.

Sorolja fel a nitrogén oxidjait képlettel, adja meg a nitrogén oxidációs számait az egyes vegyületekben! Jelölje

meg azokat, amelyek nem savanhidridek!
7.

Jellemezze a NO és NO2 molekulák elektronszerkezetét (mi a közös elektronszerkezeti jellemzőjük?)! Mi az

élettani hatásuk?
8. Írja fel a nitrogén-dioxid reakcióját vízzel! Mi ennek a folyamatnak a környezeti kémiai jelentősége?
9. Írja fel a P2O5 reakcióját 3 mól vízzel, és nevezze el a terméket!
10. Írja fel a foszforsav lépcsőzetes disszociációjának egyenleteit!
11. Írja fel a pirofoszforsav keletkezését ortofoszforsavból! Mi a pirofoszforsav hidrolízisének biológiai jelentősége?
12. Adja meg az alábbi vegyületek képletét: dinátrium-hidrogénfoszfát, kalcium-foszfát, fluorapatit, metafoszforsav,
arzénsav.
13. Nevezze meg az alábbi vegyületeket: KNO2, NaNO3, H3AsO3, NaH2PO4, NH4Cl
14. Mi az arzén mérgező hatásának magyarázata? Melyek az arzénmérgezés tünetei?
15. Mi az „aktív szén”? Miért és mire használható az orvosi gyakorlatban?
16. Írja fel a szén oxidjainak nevét és képletét! Hasonlítsa össze élettani hatásukat és viselkedésüket vízzel
szemben, írjon reakcióegyenletet!
17. Miből és hogyan állítható elő a szén-dioxid Kipp-készülékben? Írjon reakcióegyenletet!
18. Írja fel a szénsav lépcsőzetes disszociációjának egyenleteit a megfelelő tömeghatás törvényekkel együtt! (ld.
előadás is!)
19. Adja meg a képletét a következő anyagoknak: szódabikarbóna, ciánkáli, kálium-tiocianát, vízüveg, kvarc.
20. Írja fel a magnézium-karbonát reakcióját sósavval! Milyen esetben alkalmazzák ezt a reakciót az orvosi
gyakorlatban?
21. Miért mérgező a szén-monoxid?
22. Miért mérgező a cianid-ion?
23. Jellemezze a hidrogén-cianid savi erősségét! Hogyan igazolná ezt egy reakció segítségével? Adja meg a reakciót
leíró egyenletet!
24. Jellemezze a szilikonok szerkezetét! Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek és mire használjuk őket? Mi az orvosi
alkalmazásuk?
A válaszokhoz ld.: Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 64-83. o.
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Kísérletek
Izzó betűk
KNO3
Szükséges anyagok: telített kálium-nitrát oldat
Kivitelezés: Egy 10 · 10 cm-es írólapra kálium-nitrát oldattal megnedvesített ecsettel rajzoljon vagy írjon úgy, hogy
minden betű kapcsolódjon a másikhoz. Az írás kezdetét jelölje meg. Infralámpa alatt jól szárítsa meg a papírt és
száradás után érintse meg izzó dróttal az írás kezdetét. A drótot Bunsen-égő segítségével tudja izzásba hozni.
Mit tapasztal?
Írja fel a KNO3 hőbomlásának reakcióegyenletét!

ld. magyarázat!

Magyarázat: A kálium-nitrát hő hatására nitritté és oxigénné bomlik. A reakció exoterm és az oxigéndús környezetben
a papír gyorsan elég, de a betűkön kívül a papír nem tud felmelegedni a gyulladási hőmérsékletre, és nem ég el.

Kísérlet aktív szénnel - 2 db redős szűrőpapírra lesz szüksége
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Szükséges anyagok: tölcsér, szűrőpapír, Erlenmeyer lombik, tintás víz (vagy vörösbor), aktív (orvosi) szén
Kivitelezés:
a. Egy kémcsőnyi tintával megfestett vizet (vagy vörösbort) redős szűrőpapíron szűrjön Erlenmeyer-lombikba.
Tapasztal-el valamilyen változást a szűrés után? Indokolja válaszát!

b. Az Erlenmeyer-lombikba leszűrt színes folyadékhoz adjon egy kiskanálnyi elporított aktív (orvosi) szenet, rázza
össze! Néhány perc múlva szűrje le ismét egy újabb redős szűrőpapíron!
Mit tapasztal?

Mi a jelenség magyarázata?

ld. 15. kérdés!

Milyen más anyaggal helyettesíthetnénk az aktív szenet?

Megjegyzés: Az orvosi szén ugyanilyen módon köti meg a belekben a káros anyagokat és gázokat. Az
aktív szén nem szelektív: nem csak a salakanyagokat köti meg, hanem pl. gyógyszerek hatóanyagait is!
A faszén és a csontszén hasonlóan nagy fajlagos felületű aktív szén, melyet a szerves anyagok levegőtől
elzárt izzításával nyernek.
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Gyenge bázis felszabadítása sójából
NaOH-oldat
Szükséges anyagok: ammónium-klorid (NH4Cl) oldat, NaOH-oldat,
piros lakmuszpapír
Kivitelezés: Óraüveg belső oldalára egy csepp deszt. vízzel tapasszon egy piros lakmuszpapír darabot. Egy másik
óraüvegben öntsön össze pár csepp ammónium-klorid- és NaOH-oldatot. Fedje le a reakcióelegyet a lakmuszos
óraüveggel úgy, hogy a lakmuszpapíros oldala nézzen a reakcióelegy felé.
Mit tapasztal?

Írjon reakcióegyenletet!

ld. 5. kérdés!

Megjegyzés: Az ammónia és szerves származékai, az aminok (NR3, R = H vagy alkil-csoportok) gyenge
bázisként viselkednek. A kísérletben egy erős bázissal (NaOH) szabadítjuk fel sójából az ammóniát.
Ugyanilyen reakción alapszik számos természetes amin, pl. alkaloidok kinyerése növényekből,
amelyekben gyenge, szerves savakkal képzett sóik formájában találhatók.
A vegyész virágoskertje - ozmózis vízüveg-oldatban
Na2SiO3-oldat

(A kísérletet 3-4 hallgató közösen végzi)
FeCl3
Szükséges anyagok: vízüveg-oldat, szilárd Co(NO3)2, FeSO4, FeCl3,
CuSO4, NiSO4.

Co(NO3)2

Kivitelezés: Kicsi, átlátszó műanyag poharat töltsünk meg vízüvegoldattal. Dobjunk bele 1-1 borsószem nagyságú sókristályt.

FeSO4
CuSO4, NiSO4

Figyelje meg a rendszert néhány percig! Mit tapasztal? Készítsen rajzot!
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Magyarázat: A kristályok és a vízüveg határfelületén fém-szilikát csapadékhártya képződik, mely féligáteresztő
tulajdonságú.
pl.:

2 Fe3+ + 3 SiO32- = Fe2(SiO3)3

A csapadék által határolt térben a sóoldat töményebb. A féligáteresztő hártyán a koncentráció-különbség
kiegyenlítődni igyekszik, ezért a külső, hígabb oldatból a víz diffúziója indul meg befelé. A megnövekedett nyomás
kiszakítja a hártyát, és a tömény sóoldat kiáramlik. A kristályból a szakadás helyére fémionok diffundálnak, és ismét
fém-szilikát hártyát hoznak létre. Ez a folyamat ismétlődve építi fel a különböző színű „növények” szilikátvázát.
híg
vízüveg-oldat

H2O

tömény só-oldat

H2O

sókristály
féligáteresztő
szilikát csapadékhárthya

H2O

újonnan kialakult
csapadékhárthya

A vegyész virágoskertje „növényeinek” növekedése

Bemutató kísérlet
Szén-dioxid előállítása Kipp készülékkel
Szükséges anyagok: mészkő, sósav

HCl

Kivitelezés: Sósavval és márvánnyal Kipp készülékben fejlesszünk szén-dioxidot.
Írja be a vegyületek képletét a készülék ábráján!
Írjuk fel a gázfejlődés egyenletét!

ld. 17. kérdés!

Hogyan gyűjtjük egy edénybe a széndioxidot és miért
éppen így? Magyarázza meg!

Kipp készülék (gázfejlesztő)
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a) Vezessük a fejlődő gázt egy főzőpohárba. Mártsunk égő gyújtópálcát a gázzal töltött pohárba.
Mit tapasztalunk?

Mi a jelenség oka?

Miért nem kell lefednünk a poharat, hogy sikerüljön a kísérlet?

b) A szén-dioxidot óvatosan öntsük át egy másik főzőpohárba, majd égő gyújtópálcát merítsünk előbb az eredeti,
majd az újabb főzőpohárba.
Mit tapasztalunk?

Megjegyzés: Borospincékben a must erjedése során nagy mennyiségű szén-dioxid keletkezik, amely
leülepedve kiszorítja a levegőt a helyiségből. Az erjedő mustot tartalmazó pincébe ezért csak égő
gyertyával szabad lemenni, ha a gyertya elalszik, nincs elegendő oxigén! A tiszta szén-dioxid gáz a bőrön
keresztül a szervezetbe diffundál, ahol a perifériás keringésre értágító hatású (melegérzetet kelt). A szén-dioxid
gázfürdő (mofetta) alkalmas visszér, érszűkület, trombózis után szindrómák, fekélyek kezelésére.

Bemutató kísérlet
NH4Cl
Ammónia oldódása vízben - Szökőkút kísérlet
Ca(OH)2
Szükséges anyagok: ammónium-klorid, kalcium-hidroxid,
fenolftaleines víz
*Mire használják a fenolftaleint a laborban?

*Milyen színű a fenolftalein semleges és lúgos közegben?

*Milyen színű a fenolftalein savas kötegben?
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Kivitelezés:
Kémcsőben összekeverünk ammónium-kloridot kalcium-hidroxiddal 1 : 2 arányban, majd a kémcsövet ferdén
befogva állványhoz rögzítjük. A kémcső száját gázelvezetőcsővel felszerelt dugóval zárjuk, a gázelvezetőcső másik
végét gumitömlővel egy felfelé fordított gömblombikba vezetjük. A lombik száját kétfuratú dugó zárja, az egyik
furatba illeszkedik a gázbevezetőcső, a másikba egy rövid üvegcső. A keveréket addig melegítjük, amíg érezni kezdjük
az ammónia szagát (esetleg látjuk a fehér ammónium-klorid füstöt, kb. 5 perc). Miután a gömblombik megtelt
ammóniagázzal, a dugón áthaladó üvegcső szájára vízzel telt gumi cseppentő feltétet (pipettalabdát) húzunk. A
gázbevezető üvegcsőről eltávolítjuk a gumitömlőt, és a csövet egy üvegpohárban lévő fenolftaleines vízbe merítjük.
A cseppentő feltétet határozott mozdulattal megnyomjuk.
Mit tapasztalunk?

Mivel magyarázható a jelenség?

Rajzolja fel az ammónia és a vízmolekulák között kialakuló hidrogén-kötést!

Írjon reakcióegyenletet az ammónia és a víz reakciójára (ammónia hidrolízise)!

ld. 1. kérdés!

Írja fel a Ca(OH)2 és NH4Cl közti reakciót és rendezze!

ld. 5. kérdés!

Megjegyzés: Az ammónia vízben nagyon jól oldódik, oldhatósága 693 cm3 1 cm3 vízben (standard körülmények
között).
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Bemutató kísérlet
Foszforsav előállítása foszfor-pentoxid hidrolízisével
Szükséges anyagok: difoszfor-pentaoxid, víz,
semleges lakmusz-oldat

P2O5

Kivitelezés:
a) Tegyünk kémcsőbe egy kevés foszfor-pentoxidot, majd öntsünk hozzá ujjnyi desztillált vizet. Figyeljük meg a
reakciót kísérő hangot, érintsük meg a kémcső alsó részét.
Mit tapasztalunk?

Mi a jelenség magyarázata? Írjunk reakcióegyenletet!

ld. 9. kérdés!

b) Öntsünk kevés lila lakmuszoldatot a keletkezett oldatba. A lakmusz savas közegben piros, lúgos közegben kék
színű. Semleges oldatban az átmeneti lila szín látható.
Mit tapasztalunk, mivel magyarázható a változás?

Írjunk egyenletet!

ld. 10. kérdés!

Megjegyzés: A kísérletben savanhidrid reagál vízzel. A szervezetben található pirofoszforsav-észterek
hasonlóan anhidridként viselkednek, és energiafelszabadulás közben hidrolizálnak (pl., ATP, ADP).
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Bemutató kísérlet
Felületaktív hatású szilikon orvosi alkalmazása
Szükséges anyagok: szimetikon emulzió (Infacol), mosószeres víz
Kivitelezés:
Egy nagy méretű PET-palackba öntsünk 100 ml mosószeres vizet, majd addig buborékoltassunk át levegőt vagy széndioxidot a mosószeres vízen, amíg a palack meg nem telik habbal és buborékokkal.
Cseppentsünk kevés szimetikon emulziót a habba!
Mit tapasztalunk?

Hogyan alakul ki a felületi feszültség?

ld. jegyzet 48. o.!

Magyarázat: A szimetikon tartalmú gyógyszereket (Espumisan, Infacol, Deflatine stb.) puffadásra,
fokozott gázképződés és levegőnyelés okozta hascsikarásra, bélgörcsök megszüntetésére adják, akár
csecsemőknek is. A tüneteket az okozza, hogy a belekben a gázok hab szerűén, sok kicsi buborék
formájában vannak jelen, melyek eltávozása nehézségbe ütközik. A szimetikon a buborékok felületi felszültségét
csökkenti (detergens), hatására ezek a buborékok szétesnek. A felszabadult gázok felszívódhatnak, vagy a
bélmozgások hatására távozhatnak. A szimetikon tehát fizikai úton szünteti meg az emésztési zavarok, levegőnyelés
vagy egyes ételek okozta gázfelhalmozódást a gyomor-bélrendszerben. A hatóanyag a gyomorból és a belekből nem
szívódik fel, így általános hatást, mellékhatást sem tud kifejteni.
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