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1. óra
Cukrok vizsgálata

Tantárgyközi kapcsolódás
Biológia 11.o. biokémia

Emlékeztető
Töltsd ki a táblázatot!
Glükóz
Összegképlete:

C6H12O6

Fruktóz
C6H12O6

Maltóz
C12H22O11

Szacharóz
C12H22O11

Szacharidok mely monoszacharid
monoszacharid
diszacharid
diszacharid
csoportjába tartozik?
Összetétel:
α-D-glükóz- és α-D-fruktóz- és 2 db α-D- α-D-glükózβ-D-glükóz
β-D-fruktóz
glükóz
β-D-fruktóz
Hányadik
Catomja között jön
létre a gyűrűt kialakító éterkötés?
A gyűrűk közötti
éterkötések
hányas
C-atomok
között jönnek létre?
Vizes oldatban a
gyűrű felnyílhate?
Redukáló
tulajdonságú-e?

1,5

2,5

1,5

1,5 és 2,5

-

-

1-4

1-2

igen

igen

igen

nem

igen

nem,
izomerizáció
miatt igen

igen

nem

Glükóz-, fruktóz- és maltóz-oldatok vizsgálata

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
kémcsőállvány
gumikesztyű
védőszemüveg
kémcsőállvány
kémcsőfogó

3 db kémcső az oldatokkal
6 db kémcső
borszeszégő
gyufa
cseppentő
Fehling I. és Fehling II. reagens

ezüst-nitrát-oldat (0,1 mol/dm3)
ammóniaoldat (2 mol/dm3)
glükózoldat
fruktózoldat
maltózoldat
Lugol-oldat
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Munkavédelem
Lugol-oldat

ammóniaoldat

Fehling II. reagens

ezüst-nitrát-oldat

Fehling I. reagens

Ügyelj a kémcső melegítésére!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Három kémcsőben három színtelen folyadék (glükóz-, fruktóz- és maltóz-oldat) található. A
tálcán levő eszközök és vegyszerek segítségével végezd el az ezüsttükör-próbát és a Fehlingpróbát. Mutasd ki az oxigén-tartalmát a vegyületeknek!
Ezüsttükör-próba:
Tiszta kémcsőbe kb. 1 cm3 ezüst-nitrát-oldatba 2 mol/dm3 koncentrációjú ammóniaoldatot
adjál addig, míg a kezdetben leváló csapadék fel nem oldódik. Ezután öntsél a kémcsőbe kb. 2
cm3 vizsgálandó oldatot, majd tedd a kémcsövet 80 °C-os vízfürdőbe.
Fehling-próba:
Tiszta kémcsőbe kb. 4 cm3 Fehling I.-oldathoz adjál Fehling II.-oldatot addig, míg a kezdetben leváló csapadék mélykék színnel fel nem oldódik. Ezután öntsél a kémcsőbe kb. 2 cm3
vizsgálandó oldatot, majd fogd meg a kémcsövet csipesszel és forrald fel az oldatot!
Indokold a látottakat! Elméleti háttér:
Mindhárom molekula oxigént tartalmaz, így a jód sárga/barna színnel oldódik benne.
A glükózmolekula vizes oldatában 1%-ban nyílt láncú szerkezetű. A glükózmolekula gyűrűzáródása egyensúlyi folyamata. Ekkor megtalálható benne a formilcsoport, mely oxidálható,
így adja az ezüsttükör-próbát, illetve Fehling-reakciót.
A Ezüsttükör-próba általános egyenlete:
R-COH + 2 Ag+ + 2 OH- → R-COOH + 2 Ag + H2O
A Fehling-reakció:
R-COH + 2 Cu2+ + 4 OH- → R-COOH + Cu2O + 2 H2O
A maltóz molekulájában 2 db α-D-glükóz- kapcsolódik össze 1-4-es kötéssel, így az egyik
glikozidos OH-csoportja megmarad, így egyik gyűrű fel tud nyílni.
Glükóz
Ag-tükör
próba Szürke,Ag válik le
eredménye:
Fehling-reakció
Vörös Cu2O válik le
eredménye
+ Lugol-oldat
Sárga/barna

Fruktóz

Maltóz

Szürke,Ag válik le

Szürke,Ag válik le

Vörös Cu2O válik le

Vörös Cu2O válik le

Sárga/barna

Sárga/barna

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 10.

–5–

Nagy molekulájú szerves vegyületek

Szacharóz (répacukor) vizsgálata

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
kémcsőállvány
4 db kémcső
kémcsőfogó
Bunsen-égő
csipesz
2 db porcelántál

gyufa
főzőpohár
Fehling I.-oldat
Fehling II.-oldat
konzervdoboz
kiskanál

kristálycukor
desztillált víz
sósav
NaOH-oldat
kockacukor
cigaretta hamu
xilit

Munkavédelem
nátrium-hidroxid

sósav

Fehling II. reagens

Fehling I. reagens

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1, 10 cm3 desztillált vízben oldjál fel 1 g kristálycukrot, majd öntsd két részre az oldatot. Az
egyik felével végezd el a Fehling-próbát.
Az oldat másik feléhez adjál 8-10 csepp 2 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldatot, majd forrald
a kémcső tartalmát két percig. Lehűlés után 12 csepp 2 mol/dm3 koncentrációjú nátriumhidroxid-oldattal lúgosítsuk meg az oldatot, majd végezzük el a Fehling-próbát.
Tapasztalat:
A szacharóz nem redukáló tulajdonságú, így első esetben nincs változás.
Második esetben a kémcső alján vörös csapadék válik ki.
Magyarázat:
A szacharóz molekulája egy α-D-glükóz és egy β-D-fruktóz molekulából jön létre 1,2kötéssel, vízkilépéssel. Mivel mindkét monoszacharid a glikozidos hidroxilcsoportjával vesz
részt a glikozidkötés kialakításában, így nem redukáló hatású.
A szacharóz híg savval főzve, vízfelvétellel szőlőcukorra és gyümölcscukorra bomlik, és ezek
elegye már adja a Fehling-próbát.
A Fehling-próba általános egyenlete:
R-COH + 2 Cu2+ + 4 OH- → R-COOH + Cu2O + 2 H2O

Letöltve: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nhidr%C3%A1t
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2. Éghető-e a kockacukor?
Csipesszel fogjál meg egy szem kockacukrot, tartsd Bunsen-égő lángjába.
Tapasztalat:
A cukor megolvad, lecsepeg, megbarnul, de nem gyullad meg.
A cukor másik sarkát mártsd cigaretta hamujába, majd így is próbáld meggyújtani!
Tapasztalat:
A cukor kékes lánggal ég.
Magyarázat:
A répacukor C12H22O11. Hevítés hatására megolvad és karamellizálódik, de nem gyullad meg.
A hamuban lévő káliumsók katalizálják a cukor égését. A cukor szén-dioxiddá és vízzé ég el:
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O ΔrH= -5648 kJ/mol

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
3, Minden cukor karamellizálódik?
Szórjál az egyik porcelántálba 1-2 kanálnyi kristálycukrot, a másikba xilitet (nyírfacukrot),
majd melegítsd Bunsen-égővel.
Figyeld meg, hogy mi történik melegítés hatására!
Tapasztalat:
Melegítés hatására mindkét cukor megolvad. A kristálycukor megbarnul és karamellizálódik,
a xilit nem karamellizálódik.
Hevítés hatására a cukor részleges oxidációja megy végbe.
Xilit képlete:

Házi feladat
Nézz utána, hogy fogyaszthatják-e cukorbetegek a nyírfacukrot!
A nyírfacukor eredetileg nyírfakéreg rostjaiból előállított, köznapi értelemben vett cukor,
amely kémia képlete alapján az öt szénatomos cukrok egyik csoportjába tartozik. Képlete:
C5H12O5
Számos klinikai kísérlet igazolja, hogy a nyírfacukrot a szervezet rendkívül lassan dolgozza
fel, és nem teljes mennyiségben. A nyírfacukor nem okoz hirtelen változást a vércukorszintben: sem annak emelkedését, sem csökkenést nem váltja ki; inkább stabilizálja, alacsonyan
tartja azt. A diabéteszben szenvedők – a nyírfacukor használatával – úgy fogyaszthatnak édes
ételeket, hogy vércukorszintjük nem emelkedik meg.
A nyírfacukor emésztéséhez nincs szükség inzulinra.
2. óra
Keményítő vizsgálata

Tantárgyközi kapcsolódás
Biológia 11.o. biokémia
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
kémcső
vegyszereskanál

kémcsőfogó
borszeszégő
gyufa

víz
keményítő
jódoldat

Munkavédelem
jód

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1, Szórj kiskanál-hegynyi keményítőport egy kémcsőbe, tölts rá annyi vizet, hogy félig legyen
a kémcső. Figyeld meg, hogy feloldódik-e a vízben!
Fogd be a kémcsövet kémcsőfogóba, majd óvatosan, állandó mozgatás közben melegítsd az
oldatot.
Tapasztalatod: A keményítő hideg vízben nem oldódik. Melegítve oldódik, az oldat opálos.
Hagyd lehűlni az oldatot! Vegyél ki 1 cm3 oldatot és hígítsd fel vízzel 10-szeresére.
A jód oldatból csöpögtess a hideg keményítőoldatba 2 cseppet, figyeld meg a színváltozást.
Melegítsd fel az oldatot és figyeld a változást!
2-2 csepp jódoldat

Tapasztalat: A hideg oldat kék színűvé válik.
A felmelegített oldat barna színűvé válik.

hideg oldat meleg oldat

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
paletta

kenyér
krumpli

májkrém
alma
jódoldat

Munkavédelem
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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jód

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
2, A palettán egy falat kenyér, egy szelet krumpli és egy falat májkrém és egy falat alma van.
Csepegtess mindegyikre 1-2 cseppet a jódoldatból.
Írd le, hogy milyen színváltozást tapasztaltál!
Szín:

kenyér

krumpli

májkrém

alma

kék

kék

kék

barna, vagy kék

Mire következtetsz a színváltozásból? Ahol megjelenik a kék szín, ott keményítőt tartalmaz
az élelmiszer.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Keményítőemésztés vizsgálata
A Dipankrin tabletta a gyógyszertárakban vény nélkül kapható, az emésztést elősegítő készítmény. Hatóanyaga hasnyálmirigy-enzimkivonat, amely lipáz (zsírbontó), proteáz (fehérjebontó) és amiláz (szénhidrátbontó) enzimaktivitással rendelkezik.

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
kémcső 5 db
vegyszereskanál
kémcsőállvány
dörzsmozsár és törő

kémcsőfogó
Bunsen-égő
gyufa
cseppentő

Fehling I.-oldat
Fehling II.-oldat
jódoldat
Dipankrin tabletta (gyógyszertárból vény nélkül beszerezhető)
desztillált víz
keményítő

Munkavédelem
Jód

Fehling I. reagens

Fehling II. reagens
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
2 db Dipankrin tablettát dörzsölj el kb. 20 cm3 vízzel dörzsmozsárban! Ezt az emésztőenzimoldatot használjuk fel.
Készíts híg keményítőoldatot, majd fesd meg Lugol-oldattal! A kapott oldatból öntsél 2-2
cm3-t 3 kémcsőbe.
Az első kémcsőbe öntsél 1 cm3 vizet, a második kémcsőbe 1 cm3 Dipankrin-oldatot, míg a
harmadik kémcsőbe 1 cm3 Dipankrin-oldatot és forrald fel az oldatot!
Figyeld meg a változást!
Majd a második kémcső tartalmával végezd el a Fehling-próbát!
Tapasztalat:
1. kémcső
Keményítőoldat+Lugol- +víz
oldat
Tapasztalat:
Kék színű oldat

2. kémcső
+Dipankrin-oldat

3. kémcső
+felforralt
Dipankrin-oldat
Elszíntelenedett az Halványodott a kék
oldat.
szín
Nem
maradtak Részben megmaradt
amilózmolekulák,
az enzim szénhidrátamik a jóddal kék bontó képessége
színeződést adnak.

Magyarázat:

Házi feladat
„A keményítő nem Newtoni folyadék”
1, A pohárban lévő keményítőhöz állandó keverés közben csepegtess vizet. Öntsd ki a kapott
masszát a csempelap közepére. Ha ujjaiddal gyurmázod a masszát, keményebb lesz, golyót is
formázhatsz belőle. Ha az erőshatás megszűnik, folyósabb lesz. Mindez többször ismételhető,
amíg a gél ki nem szárad.
Készíts képet, video felvételt a kísérletről:
http://www.erdekesvilag.hu/vizen-futas-kuala-lumpurban/
3. óra
Cellulóz és a papír vizsgálata

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 8.o. papírgyártás
Biológia 11.o. biokémia
Papír összetételének vizsgálata

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
kémcső 2db

borszeszégő
gyufa

kémcsőfogó

vatta
papírtörlő
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Munkavédelem
A forró kémcső égési sérülést okoz.

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat

Tegyél az egyik kémcsőbe vattát (cellulózt), a másik kémcsőbe papírt, majd kezd el melegíteni a kémcsöveket és figyeld meg mi történik!
Tapasztalat: Mindkét kémcső falán vízpára csapódik le, a cellulóz és a papír is megfeketedik.
Következtetés: A papír és a vatta azonos anyagból épül fel.
Összetételük: Cellulóz. Poliszacharid. C,H és O.
Tanári kísérlet
Kénsav és a papír

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
Petri-csésze

papírlap
cc. kénsav

cseppentő (üveg)

Munkavédelem
kénsav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A papírlapot a Petri-csészébe téve cseppentsünk rá tömény kénsavat.
Figyeld meg a változást!
Tapasztalat: A papír megfeketedik, ahol a kénsav éri.
Magyarázat: A kénsav erős vízelvonószer, vegyületeiből is elvonja a vizet. A papír cellulóz,
tehát C,H és O építi fel. Ha a vizet elvonjuk szén marad vissza.
Tanári kísérlet
Éghetetlen papír
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Eszköz és anyaglista
főzőpohár
fémtálca

papír

gyufa
csipesz

96%-os etanol
víz

Munkavédelem
etanol

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Készítsünk 50%-os alkohololdatot főzőpohárban, majd mártsuk bele csipesszel a papírt. Fémtálca felett gyújtsuk meg a „papírt”.
Tapasztalat: Kék lánggal ég a „papír”. Majd épen visszamarad, ha az égés abbamarad.
Magyarázat: Az etanol égésekor hő szabadul fel, de a víz ennek a hőnek egy részét elnyeli
azáltal, hogy felmelegszik és elpárolog.
Nedvesítés:

Eszköz és anyaglista
rajzlap
műanyagtálca

permetező

víz

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Vágjatok ki egy 7-8 cm átmérőjű körlapot a rajzlapból úgy, hogy jelöljétek nyíllal a kivágás
helyzetét. Nedvesítsétek meg a körlapot. Kicsit várjatok, míg a víz átjárja a papírt. A papír
pöndörödni fog, mert a papírrostok nedvesség hatására megduzzadnak. Átmérőjükben nagyobb mértékben növekednek, mint hosszukban, így tehát a papírlap az eltérő hossznövekedés miatt meggörbül. A hullámosodás hosszanti tengelye mutatja az eredeti szálirányt.

Tépéspróba:

Eszköz és anyaglista
papírlaplap

nagyító

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Fogjatok egy fénymásoló papírt vagy írólapot és válasszátok ki a lap egyik szélét. Először ezzel az oldallal párhuzamosan tépjetek egy csíkot, majd utána arra
merőlegesen. Vizsgáljátok meg nagyítóval melyik tépés széle lesz az egyenletesebb! Mit láttok a lap tépett szélein?
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Válasz: A hosszabbik oldalával párhuzamosan tépve lesz egyenletesebb.
A rövidebb szélen tépett papírszélen sok apró szál látható a tépésre merőlegesen.
Csíkpróba:

Eszköz és anyaglista
papírlaplap

olló

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Egy írólap (fénymásolópapír) sarkából vágjatok ki 2x10 cm-es csíkot úgy, hogy azok egymásra merőlegesek legyenek. Mielőtt kivágjátok, jelöljétek meg, hogy vissza tudjátok helyezni
azokat.
Tegyétek egymásra a két papírcsíkot, majd az egyik végén fogjátok össze. Ha a két csík mereven fekszik egymáson (nem hajlik le egyik sem), akkor az alsó lap a szálirányban vágott
papírcsík. Ha az alsó csík lehajlik, akkor a felső mutatja az eredeti szálirányt. A jelek alapján
illesszétek vissza a csíkokat, majd jelöljétek a papírlapon a szálirányt!

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Elsősorban a könyvnyomtatásban nagyon fontos, hogy a papír száliránya a könyv gerincével
párhuzamos, tehát függőleges legyen, mert csak így fognak a kinyitott könyv lapjai szépen
kihajlani.

Házi feladat
Vizsgáljatok meg egy újrapapírt és egy fából készített papírt! Tépjetek egy csíkot mind a kettőből! Nézzétek meg nagyítóval a tépés mentén a rostokat! Rajzoljátok le, mit tapasztaltok!
Az újrapapír rostjai rövidebbek.
Hasonlítsátok össze a fából papírkészítés és az újrapapír-készítés anyag- és energiaszükségletét!

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 10.

– 13 –

Nagy molekulájú szerves vegyületek

1 TONNA PAPÍR ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ANYAG ÉS ENERGIA
FEHÉR PAPÍR

ÚJRAPAPÍR

417 m3 víz

100 m3 víz

1700 kg fa
(kb. 15-17 db fa)

1150 kg fekete-fehér
újságpapír

717 kWh energia

300 kWh energia

181 kg mészkő
87 kg kén
6 tonna gőz

3 tonna gőz

60 kg klór
Ti otthon mennyi papírt "fogyasztotok"?
Gyűjtsétek össze naponta a háztartásban keletkező papírhulladékot. Egy hét után mérjétek le a
tömegét. Számoljátok ki, mennyi papírhulladék keletkezik nálatok évente! Mennyi fát lehet
megóvni ennyi papírhulladék hasznosításával? (lásd táblázatot!).
Hetente 1 kg. Évente: 52 kg.

0,78-0,884 db
4. óra
Fehérjék vizsgálata

Tantárgyközi kapcsolódás
Biológia 11.o. biokémia
Tojásfehérje vizsgálat

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
kémcsőállvány
gumikesztyű
borszeszégő
lézerfény

8 db kémcső
6 db cseppentő
kémcsőfogó
gyufa
főzőpohár

vegyszeres kanál
tömény sósav
tömény salétromsav
nátrium-klorid

tojásfehérje oldat főzőpohárban
nátrium-hidroxid-oldat
réz(II)-szulfát-oldat
etanol

Munkavédelem
nátrium-hidroxid-oldat

réz(II)-szulfát-oldat

sósav

salétromsav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Öntsél főzőpohárba vizet. Világítsd meg a főzőpohárban lévő vizet és a fehérje oldatot is lézer
fénnyel. Figyeld meg a különbséget!
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Tapasztalat:
A vízben nem látható a lézerfény. A tojásfehérje-oldatban látható.
A tojásfehérje-oldat kolloidoldat, így a nagyméretű részecskéken szóródik a fény.
Öntsél 8 db kémcsőbe 2-2 cm3 hígított tojásfehérje oldatot. Az első kémcső tartalmát kezd el
melegíteni. A többi kémcsőhöz adagolj a táblázatban megadott anyagokból. Majd kevés várakozás után adj mindegyik kémcsőhöz desztillált vizet. Figyeld meg, hogy mi történik! Töltsd
ki a táblázatot! Ismertesd és magyarázd, hogy milyen változások következnek be!
Tapasztalat:
tojásfehérje
oldat

melegítés

Tapasztalat: Fehérje
kicsapódik
+ víz

Nem
oldódik
fel

+
alkohol

+ szi- +
+
+
+
lárd
cc.HCl cc.HNO3 cc.NaOH- CuSO4NaCl
oldat
oldat

Fehérje
kicsacsapódik
Újra
feloldódik

Fehérje
kicsa
csapódik
Újra
feloldódik

Fehérje kicsapódik
Nem
oldódik fel

Fehérje
kicsapódik,
megsárgul
Nem
oldódik
fel

Fehérje
kicsapódik

Fehérje
kicsapódik

Nem oldódik fel

Nem
oldódik
fel

+
1csepp
NaOH
1%-os
+
1csepp
CuSO4
1%-os
Vörösibolya
színeződés
-

Magyarázat:
A fehérjék hő, savak, lúgok és nehézfémek ionjai hatására kicsapódnak irreverzibilisen.
A könnyűfémek ionjai és alkohol hatására a kicsapódás reverzibilis, vagyis hígításra feloldódik.
Sárga színeződés akkor alakul ki, ha a fehérje felépítésében a tirozin vagy a triptofán nevű
aminosav részt vesz. A sárga színt a két aminosav nitroszármazékai okozzák.
A biuretreakciót a fehérjék, illetve a polipeptidek is adják.
Tojásfehérje-oldat készítése
Egy tojás sárgáját és fehérjét válaszd el egymástól, majd a nyers tojásfehérjét öntsd főzőpohárba, és hígítsd fel 200 cm3-re! Az oldatot keverd fel, majd szűrd át vattán keresztül! A kapott fehérjeoldat nagyjából víztiszta lesz.
A tojásfehérje amfoter tulajdonsága

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
kémcsőállvány
2 db kémcső
cseppentő

50 cm3-es főzőpohár
10 cm3-es mérőhenger
1 m/m %-os NaOH-oldat
1 m/m %-os HCl-oldat

tojásfehérje
desztillált víz
fenolftaleinoldat
metilnarancsoldat
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Munkavédelem
nátrium-hidroxid

sósav

fenolftalein indikátor

metilnarancs

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Töltsél két kémcsőbe 5-5 cm3 desztillált vizet, az egyikbe cseppentsél 1 csepp
fenolftaleinoldatot és 1 csepp 1 m/m %-os NaOH-oldatot. A másik kémcsőben lévő vízbe
cseppentsél 1 csepp metilnarancsoldatot és 1 csepp sósavoldatot. Ezután mindkét kémcsőbe
öntsél 5-5 cm3 tojásfehérjét, majd fogd be a kémcsövek nyílását és erélyesen rázd össze a tartalmukat.
Figyeld meg a változásokat! Magyarázd meg a jelenséget! Glicin példáján írd fel a reakcióegyenletet!
Tapasztalat:
1. kémcső
2.kémcső
3
+5-5 cm desztillált víz
1 csepp fenolftaleinoldatot és 1 csepp metilnarancsoldatot
1 csepp 1 m/m %-os NaOH- és 1 csepp sósavoldatot csepoldatot cseppentsél
pentsél
Az oldat halvány rózsaszín.
Az oldat narancsvörös.
+5-5 cm3 tojásfehérje

Az oldat elszíntelenedik.

Az oldat színe sárgára változik.

Magyarázat:
A fehérjéket alkotó aminosavak amfoter tulajdonságúak. Ikerionos szerkezetűek. Savval és
lúggal is reagálnak. A reakció a glicin példáján bemutatva:

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Fehérjeemésztés vizsgálata kémcsőben
A Betacid granulált porkeverék a gyógyszertárakban vény nélkül kapható, amelynek két hatóanyaga a pepszin és a betain-hidroklorid. A gyógyszer gyomorsavhiánnyal járó állapotok tüneti kezelésére szolgál. A pepszin a gyomor által termelt fehérjebontóenzim, amelynek működéséhez savas közegre van szükség. Ezt a sósavpótlásra alkalmas vegyület, a betainhidroklorid biztosítja, amelyben a sósav szilárd állapotban, sókötésben található meg. Így biz-
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tosítható, hogy a gyógyszer a felhasználásig szilárd formában lehessen tárolni, majd vízben
való oldását követően sósavas pepszinoldat állhasson elő.

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
kémcső 3 db
vegyszeres kanál
kémcsőállvány

kémcsőfogó
Bunsen-égő
gyufa
cseppentő

dörzsmozsár és törő
főzőpohár
tojásfehérje-oldat
Betacid (gyógyszertárból vény nélkül beszerezhető)

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Fél adagolókanálnyi (0,4g) Betacid granulátomot dörzsmozsárban dörzsölj el 10 cm3 vízben,
miáltal közel víztiszta oldathoz jutsz.
10 cm3 tojásfehérje-oldatot kémcsőben melegíts addig, amíg a fehérje kicsapódás miatt az
átlátszó oldat tejfehérré nem változik! A tejfehér oldatot hígítsd fel csapvízzel főzőpohárban
mindaddig, amíg opálos nem lesz!
Az így kapott oldatban a különálló fehérjerészecskék nagy összfelülettel rendelkeznek, ami
jelentős mértékben meggyorsíthatja enzimatikus lebontásukat, emésztésüket.
10 cm3 híg tojásfehérje-oldatot ossz el két kémcsőbe, majd az elsőhöz adj 3 cm3 vizet (kontroll), a másodikhoz 3 cm3 Betacid-oldatot!
Figyeld meg, hogy melyik kémcsőben jelenik meg változás!
1.kémcső
2.kémcső
Tojásfehérje oldat
+3 cm3 víz
+3 cm3 Betacid-oldat
Tapasztalat:
változatlan
átlátszóvá vált
A 2. kémcsőben a fehérjebontó enzim miatt végbe ment a fehérjeemésztés.

Házi feladat
Miért kell a tejet tartalmazó ételeket keverni, ha savanyítjuk?
Azért, hogy ne legyen a lé savtartalma sohase magas, mert így nem csapódik ki a tejben levő
fehérje.
Felhasznált irodalom
http://www.hulladek-suli.hu/feladat/fpapir8.htm
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