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

biologiai veszély
mérgező

tűzveszélyes

oxidáló, az égést táplálja

robbanásveszélyes

a környezetre ártalmas

Labor zh-kérdések, feladatok
1. Mivel foglalkozik a reakció kinetika?
2. Mi a reakciósebesség definíciója és mértékegysége?
3. Mi a reakciósebességi állandó definíciója?
4. Mit jelent a sebességmeghatározó lépés?
5. Definiálja az aktiválási energiát!
6. Definiálja az átmeneti állapot (aktiválást komplex)
7. Definiálja a stacionárius állapotot sorozatreakció esetén.
8. Definiálja a reakció felezési idejét!
9. Adja meg a reakciósebesség hőmérséklettől való függését leíró egyenletet a jelölések értelmezésével!
10. Definiálja a katalizátor fogalmát! Készítsen energiadiagrammokat!
11. Mit jelent a nullad-, és elsőrendű reakció?
12. Hogyan mutatható ki a jód? Milyen a komplex színe?
13. Mennyi a vas kordinációs száma a hem-komplexben?
14. *Mi az evolúciós oka a vas(II)-ion koordinációjának a hemben, ha a Fe2+ eleve stabilabb állapot, mint a
Fe3+? (Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet: 102.o)
15. Egy erős sav oldat pH-jának számítása az oldott anyag mennyiségének vagy koncentrációjának
ismeretében (pl. 14/c. és 40. feladatok az alább ajánlott jegyzetben)
16. Egy erős bázis oldat pH-jának számítása az oldott anyag mennyiségének vagy koncentrációjának
ismeretében (pl. 22. feladat az alább ajánlott jegyzetben)
17. Egy gyenge sav vagy gyenge bázis oldat pH-jának számítása az oldott anyag mennyiségének vagy
koncentrációjának ismeretében (pl. 47. feladat az alább ajánlott jegyzetben)
18. Disszociációfokkal kapcsolatos számítások (pl. 4, 32, 39, 48. feladatok az alább ajánlott jegyzetben).
19. Erős sav és erős bázis oldatainak összeöntésekor keletkező rendszer pH-jának számolása (pl. 57 és 60.
feladatok)
A feladatok gyakorlásához ajánlott jegyzet:
A „Reakciókinetika” c. előadás anyaga és az Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 102. és 120-124. o.
Példatár az Orvosi kémiai szemináriumokhoz - Elektrolitos disszociáció, egyensúlyok, pH, pufferek
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Bemutató kísérlet
A hidrogén-peroxid bomlási sebessége

H2O2-oldat

Szükséges anyagok: 30%-os hidrogén-peroxid-oldat,

FeCl3-oldat

vas(III)-klorid-oldat, vér

vér

Kivitelezés:
Egy kémcsőbe és egy óraüvegre tegyen kb. 2-2 cm3 hidrogén-peroxid-oldatot. A kémcsőben levőhöz adjon 34 csepp vas(III)-kloridot, a másodikhoz 1-2 csepp vért (a vér mindig tartalmaz katalázt). Pár perc elteltével
hasonlítsa össze a két rendszert!
Mit tapasztal? Értelmezze a kísérletet!

Megjegyzés:
A hidrogén-peroxid nem stabilis vegyület, lassan magától is bomlik az alábbi egyenlet szerint:
2 H2O2 = 2 H2O + O2
A reakciót nehézfémionok – különösen a vas(III)-ionok – katalizálják, ráadásul a katalitikus aktivitás
nagymértékben függ a vas(III)-ion koordinációs viszonyaitól (ligandumaitól). Így a hidrogén-peroxid
bomlásának sebességi állandói:

Katalizátor

Reakciósebességi állandó
3+

[Fe(H2O)6)]

(hidratált Fe(III)-ion)

Kataláz (hemintartalmú enzim)

10-5 nM-1s-1
105 nM-1s-1

A kataláz enzim 1010-szer (tízmillárdszor) gyorsabban bontja el a szervezetre káros hidrogénperoxidot, mint a hidratált vas(III)-ion.
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Bemutató kísérlet
Landolt-reakció
A reakciósebesség mérése valamelyik reakciópartner koncentrációváltozásának időbeni követését
jelenti. A mérési eredmények tehát összetartozó koncentráció-idő adatsorozatként jelennek meg. A
reakciósebességi állandó legegyszerűbben úgy állapítható meg, hogy az összetartozó koncentráció-idő
párokból megkeressük, melyik sebességi egyenletbe helyettesítve mutatkozik valóban állandónak. Az alábbi
demonstrációs kísérlet a koncentráció és a hőmérséklet reakciósebességet befolyásoló hatását hivatott
igazolni.
A jódsav és kénessav között lejátszódó redoxireakció három, egymást követő lépésből áll:
HIO3 + 3 H2SO3 → HI + 3 H2SO4

(lassú)

5 HI + HIO3 → 3 I2 + 3 H2O

(gyors)

I2 + H2SO3 + H2O → 2 HI + H2SO4 (gyors)
A reakcióelegyet úgy állítjuk össze, hogy a jódsav feleslegben legyen és a keletkező elemi jód érzékeny
kimutatása céljából keményítő-oldatot adunk hozzá. Az első, lassú reakciólépésben keletkező hidrogénjodidot a második, gyors lépésben a jódsav elemi jóddá oxidálja. Azt várnánk tehát, hogy a reakció elindítása
után azonnal megjelenik a jódkeményítő kék színe. Ehelyett hosszabb ideig nem észlelünk színváltozást, mivel
a harmadik, nagyon gyors reakciólépés elfogyasztja a jódot, így annak aktuális koncentrációja a
kimutathatóság határa alatt marad. Mihelyt a reakcióelegyből elfogy a kénessav (a harmadik reakciólépés
nem tud lejátszódni), a jód nem reagál tovább, jelenlétét a keményítő azonnal jelzi. Tehát azt az időt mérjük,
ami a kiindulási kénessav-mennyiség teljes elfogyásáig eltelik. A kék szín megjelenéséig eltelt idő (a
reakcióidő) annál rövidebb, minél nagyobb a reakciósebesség.

1. ábra. Landolt-kísérlet
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Kivitelezés:
Az 1. ábra szerinti készülékben összeöntjük az előre elkészített, megfelelő koncentrációjú törzsoldatokat úgy,
hogy a reakcióelegy térfogata mindig azonos legyen. Az összeöntéstől a jódkeményítő színének
megjelenéséig eltelt időt (reakcióidő) stopperórával mérjük. A kísérletsorozatot a mellékelt táblázat kitöltése
után a csoport közösen értékeli ki.
Hőmérséklet (ºC)

HIO3 (cm3)

H2SO3 (cm3)

Deszt. víz +

Reakcióidő (s)
3

keményítő (cm )
20

20

400

20

20

400

20

20

400

30

20

390

40

20

380

50

20

370

60

20

360

A reakciósebesség koncentrációfüggése
Írja fel a jódsav és a kénessav reakciójára a sebességi egyenletet!

A jódsav-oldat különböző térfogatai arányosak a jódsav különböző kezdeti koncentrációival a
reakcióelegyekben. Ábrázolja a reakcióidőt a jódsav-oldat kiindulási térfogatának függvényében!
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A reakciósebesség hőmérsékletfüggése
Vizsgáljuk meg az Arrhenius-egyenletet! Adja meg a rövidítések jelentéseit!

A sebességi állandó egyenesen arányos a reakciósebességgel (ld. sebességi egyenlet!): k ~ v
A reakciósebesség és a reakcióidő között fordított arányosság van: v ~ 1/t.
Tehát a mért reakcióidő és a sebességi állandó fordítottan arányosak: k ~ 1/t
Ábrázolja a reakcióidő reciprokjának logaritmusát a hőmérséklet reciprokjának függvényében!
T (°C)

T (K)

1/T(K)

t (sec)

1/t (sec)

ln (1/t)
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Bemutató kísérlet
Oszcilláló kémiai reakció
Szükséges anyagok: MnSO4-oldat, malonsav-oldat, kénsav-oldat, hidrogén-peroxid-oldat, keményítőoldat,
víz, K-jodát-oldat
Kivitelezés: Az alábbi oldatokat fehér szűrőpapírra helyezett 200 cm3-es Erlenmeyer-lombikba elegyítjük:
3 cm3 0,2 M MnSO4-oldat
5 cm3 1 M malonsav-oldat
5 cm3 1 M kénsav-oldat
14 cm3 30 %-os hidrogén-peroxid-oldat
0,5 cm3 (8 csepp) keményítőoldat
40 cm3 víz
67 cm3 0,1 M KIO3-oldat
Az oldatokat mérőhengerrel mérjük ki. A sorrenden változtatni lehet, csak az a lényeges, hogy a KIO3-oldat
legyen az utolsó hozzáadott komponens. Az elegyet keverjük meg, majd figyeljük 10-15 percen át.
Mit tapasztalunk?

Megjegyzés: Autokatalitikus reakciókban megtörténhet, hogy a reaktánsok, a köztitermékek és termékek
koncentrációja mind időben, mind térben periodikusan változik. A kémiai oszcilláció analóg jelenség az
elektromos rezgőkörrel, ebben azonban az autokatalízis játssza a pozitív visszacsatolás szerepét. Az
oszcillációs reakciók nem egyszerűen laboratóriumi különlegességek, előfordulnak ipari folyamatokban is, de
még inkább biokémiai rendszerekben, ahol a sejt játssza a reaktor szerepét. Oszcillációs
reakciók vezérlik pl. szívünk dobogásának ritmusát. Ilyen reakciókat fedeztek fel a glikolitikus
ciklusban is, ahol egy molekula glükóz átalakulása révén két ATP képződik (egy ATP
közreműködésével

lejátszódó

enzimkatalizált

reakcióban).

A

ciklusban

előforduló

metabolitok

koncentrációja oszcillál bizonyos körülmények között, mégpedig azonos periódusidővel, de különböző
fázisban.
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