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1. ÓRA
SZÍNTELEN OLDATOK AZONOSÍTÁSA

Tantárgyközi kapcsolatok
Matematika: matematikai logika
10. kísérlet

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- 3 db kémcső az ismeretlen oldatokkal
- 3 db üres kémcső
- kémcsőállvány
- gumikesztyű
- védőszemüveg
- hulladékgyűjtő

Anyagok:
- sósav (1 mol/dm3)
- nátrium-klorid (1 mol/dm3)
- salétromsavoldat (1 mol/dm3)
- ezüst-nitrát-oldat (0,1 mol/dm3)
- nátrium-hidroxid-oldat (0,5 mol/dm3)
- nátrium-karbonát-oldat (0,5 mol/dm3)
- kénsavoldat (1 mol/dm3)
- desztillál víz

Munkavédelem
sósav:

ezüst-nitrát:

nátrium-hidroxid:

salétromsav:

kénsavoldat:

nátrium-karbonát:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A tálcán található (megfelelően kiválasztott) vegyszer(ek) és eszközök segítségével határozza
meg, hogy az (1) – (3) sorszámozott kémcsövekben az alábbiak közül melyik vegyület vizes
oldata van: sósav, nátrium-klorid-oldat, salétromsavoldat.
Válassza ki a megfelelő reagenseket! Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét és a tapasztalt
változásokat!
reagens
ezüst-nitrát
nátrium-karbonát

1. kémcső
csapadékképződés
(1)
gázfejlődés
(4)
sósav

2. kémcső
csapadékképződés
(2)
nincs változás
(5)
nátrium-klorid

kémcső tartalma
Egyenlet és tapasztalat:
(1) HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 (fehér csapadék)
(2) NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 (fehér csapadék)
(3) nincs változás
(4) 2 HCl + Na2CO3 = 2 NaCl + H2O + CO2 (gázfejlődés)
(5) nincs változás
(6) 2 HNO3 + Na2CO3 = 2 NaNO3 + H2O + CO2 (gázfejlődés)
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13. kísérlet

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- 3 db kémcső sorszámozott az ismeretlen oldatokkal

-

gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő
3 db üres kémcső
kémcsőállvány

Anyagok:
- ezüst-nitrát-oldat
- nátrium-karbonát-oldat
- nátrium-hidroxid-oldat
- sósav (2 mol/dm3)
- salétromsavoldat (1 mol/dm3)
- ammóniaoldat (2 mol/dm3)

Munkavédelem
ezüst-nitrát:

nátrium-hidroxid:

salétromsav:

nátrium-karbonát:

sósav:

ammóniaoldat:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Három sorszámozott kémcsőben – ismeretlen sorrendben – a következő három színtelen folyadékot találja: ezüst-nitrát-oldat, nátrium-karbonát-oldat és nátrium-hidroxid-oldat. A tálcán
lévő eszközök és vegyszerek segítségével azonosítsa a három kémcső tartalmát. Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!
Válassza ki a megfelelő reagenst! Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét és a tapasztalt változásokat!
1. kémcső
csapadékképződés
(1)
ezüst-nitrát

reagens
HCl
a kémcső tartalma

2. kémcső
gázfejlődés
(2)
nátrium-karbonát

3. kémcső
nincs változás
(3)
nátrium-hidroxid

Egyenlet és tapasztlat:
(1) HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 (fehér csapadék)
(2) 2 HCl + Na2CO3 = 2 NaCl + H2O + CO2 (gázfejlődés)
(3) nincs változás
14. kísérlet

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- 3 db kémcső sorszámozott az ismeretlen oldatokkal

-

gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő
3 db üres kémcső
kémcsőállvány

Anyagok:
- ezüst-nitrát-oldat
- nátrium-nitrát-oldat
- nátrium-karbonát-oldat
- sósav (2 mol/dm3)
- salétromsavoldat (1 mol/dm3)
- nátrium-hidroxid-oldat (1 mol/dm3)
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Munkavédelem
ezüst-nitrát:

nátrium-hidroxid:

salétromsav:

nátrium-nitrát:

sósav:

nátrium-karbonát:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Három sorszámozott kémcsőben – ismeretlen sorrendben – nátrium-nitrát-, ezüst-nitrát-, és
nátrium-karbonát-oldat található. A tálcán lévő eszközök és vegyszerek segítségével azonosítsa a három kémcső tartalmát. Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!
Válassza ki a megfelelő reagenst! Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét és a tapasztalt változásokat!
1. kémcső
csapadékképződés
(1)
ezüst-nitrát

reagens
HCl
a kémcső tartalma

2. kémcső
gázfejlődés
(2)
nátrium-karbonát

3. kémcső
nincs változás
(3)
nátrium-nitrát

Egyenlet és tapasztalat:
(1) HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 (fehér csapadék)
(2) 2 HCl + Na2CO3 = 2 NaCl + H2O + CO2 (gázfejlődés)
(3) nincs változás
40. kísérlet

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- vegyszeres kanál
- 3 db kémcső sorszámozott az ismeretlen oldatokkal

-

kémcsőállvány
gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő
óraüveg

Anyagok:
- szappanforgács
- desztillált víz
- vezetékes víz
- kálcium-klorid-oldat (0,5 mol/dm3)

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Három kémcsőben a következő anyagok vannak ismeretlen sorrendben: desztillált víz, vezetékes víz és kalcium-klorid-oldat. Az óraüvegen található szappanforgács segítségével határozza meg a kémcsövek tartalmát! Válaszát indokolja!
Desztillált víz: Összerázás után az oldat habzani fog, hiszen a szappan csökkenti a víz felületi
feszültségét. (szappan részecskék elhelyezkedése a víz felszínén, micella, a szappantisztító
hatása)
Csapvíz: A csapvízben lévő Ca2+ és Mg2+ kationok a szappan részecskék egy részével csapadékot adnak, ezért kevésbé habzik az oldat.(víz keménység)
CaCl2-oldat: Ebben az esetben az ion koncentráció sokkal nagyobb, mint a csapvízben.
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. Lehet-e olyan oldatot készíteni, amelyekben egyszerre vannak oldva a következő sók:
a.) CaCl2 és AgNO3

b.) AlCl3 és Fe2(SO4)3

c.) Ca(NO3)2 és Na2CO3

A CaCl2 és az AgNO3 egymással vízben oldhatatlan AgCl csapadékot képeznek.
2. Egy-egy edényben a következő vizes oldatok vannak: kálium-hidroxid, nátrium-klorid,
meszes víz, szénsav, fenolftalein. Más reagens felhasználása nélkül hogyan lehet meghatározni az edények tartalmát?
1. Fenolftalein megtalálása: sorban összeöntve az oldatokat egy esetben két oldat is lila elszíneződést ad.
2. Kálium-hidroxid és a meszes víz megkülönböztetése: Mindkettő lila elszíneződést ad a fenolftalein indikátorral. A maradék két oldatot felhasználva egy esetben zavaros lesz az egyik
oldat.
3. Meszes víz és a szénsav szén-dioxid tartalma egymással reakcióba lép az oldat zavarossá
válik. (CaCO3 képződik, ami nem oldódik vízben)
4. A nem azonosított oldat a nátrium-klorid.

Házi feladat
Nátrium-kloriddal szennyezett nátrium-nitrát 5,00 g-ját vízben oldjuk, és feleslegben vett
ezüst-nitráttal csapadékot választunk le. 245,3 mg tömegű csapadék keletkezik. Számítsuk ki
a keverék tömeg-és anyagmennyiség-százalékos összetételét!
A NaCl lép reakcióba az AgNO3-al: NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 (csapadékképződés)
245,3 mg AgCl anyagmennyisége: 1,71 mmol
1,71 mmol AgCl 1,71 mmol NaCl-ből keletkezik,
𝑔
melynek tömege 1,71 ∙ 10−3 𝑚𝑜𝑙 ∙ 58,5 𝑚𝑜𝑙 = 0,1 𝑔
𝑚

% (𝑁𝑎𝐶𝑙) =
𝑚

0,1 𝑔
5𝑔

𝑚

𝑚

∙ 100 = 2 𝑚 %

é𝑠 98 𝑚 % 𝑁𝑎𝑁𝑂3
𝑔

NaNO3 tömege 4,9 g, anyagmennyisége 4,9 𝑔 ∶ 85 𝑚𝑜𝑙 = 0,058 𝑚𝑜𝑙
𝑛
𝑛

% (𝑁𝑎𝐶𝑙) =

0,00171

0,00171+0,058

∙ 100 = 2,9%

𝑛

é𝑠 87,1 𝑛 % 𝑁𝑎𝑁𝑂3

2. ÓRA
ISMERETLEN SZILÁRD ANYAGOK AZONOSÍTÁSA

Tantárgyközi kapcsolatok
Matematika: matematikai logika
15. kísérlet

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- edény az ismeretlennel
- 2 db üres kémcső
- kémcsőállvány

-

gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő

Anyagok:
- sósav (2 mol/dm3)
- desztillált víz
- szilárd nátrium-karbonát
- szilárd kalcium-karbonát
- szilárd kálium-bromid

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 11.

–7–

Emelt szintű kísérletek

Munkavédelem
sósav:

kalcium-karbonát:

nátrium-karbonát:

kálium-bromid:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Egy kis edényben fehér port talál. Sósav és desztillált víz segítségével állapítsa meg, hogy ez
nátrium-karbonát vagy kálium-bromid vagy kalcium-karbonát! Írja fel a végbemenő folyamatok reakcióegyenletét!
A kísérlet terve (töltsd ki a táblázatot!):

+ sósav
+ víz

nátrium-karbonát

kalcium-karbonát

kálium-bromid

gázfejlődés

gázfejlődés

nincs változás

oldódik

nem oldódik

oldódik

49. kísérlet

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- 2 db edény a két anyaggal
- 4 db üres kémcső
- vegyszeres kanál

-

kémcsőállvány
gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő

Anyagok:
- kalcium-oxid
- kalcium-karbonát
- desztillált víz
- sósav

Munkavédelem
sósav:

kalcium-karbonát:

kalcium-oxid:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Kezdő kémikus por alakú égetett mész és mészkőpor azonosítását kapta feladatul. Mindkét
anyag egy-egy részletét megpróbálta kevés vízben oldani, de ez alapján nem tudta eldönteni,
melyik kémcsőbe van a mészkő. Ezután mindkét anyagot sósavban próbálta oldani, de ezután
sem tudott biztosan dönteni a kémcsövek tartalmáról. Mit tapasztalt és miért? Milyen tapasztalatok kerülték el a figyelmét?
képlete:
+ víz
+ sósav
Mit tapasztalt, miért?

égetett mész
CaO
(1)
(3)

mészkőpor
CaCO3
(2)
(4)
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(1) CaO + H2O = Ca(OH)2 vízben oldódik
(2) nem oldódik vízben
(3) 2HCl(aq) + CaO(sz) = CaCl2(aq) +H2O
(4) 2HCl(aq) + CaCO3(sz) = CaCl2(aq) + H2O +CO2(gáz) gázfejlődés
Milyen tapasztalatok kerülték el a figyelmét?
A CaO idővel a levegőn állva képes karbonátosodni, ezért a feltehetően öreg CaO-nak egy
része nem oldódott a vízben. Ez zavarhatta meg a szegényt. Ha a CaO régi, akkor esetleg abban az esetben is tapasztalhatunk gyenge CO2 fejlődést, mert a levegő CO2-jét képes megkötni, azaz karbonátosodni) Ezt nem gondolta át a kis kémikus.
1. Ismeretlen fehér szilárd anyagok azonosítása – tanári bemutató kísérlet

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- 3 db főzőpohár az ismeretlenekkel
- 3 db üvegbot

Anyagok:
- ezüst-nitrát
- cink-szulfát
- vízmentes réz-szulfát

desztillált víz
3 db ólomlemez

-

Munkavédelem
ezüst nitrát:

vízmentes réz-szulfát:

cink-szulfát

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Három pohár alján szilárd halmazállapotú ezüst-nitrát, cink-szulfát és kihevített, vízmentes
rész-szulfát van. Azonosítsd az edények tartalmát a tálcán lévő desztillált víz és ólomlemez
segítségével! A tapasztalatokat rögzítsd a táblázatba!
1. főzőpohár
oldódik
ezüst kiválás
AgNO3

+ víz
+ ólomlemez
ismeretlen

2. főzőpohár
oldódik
nincs változás
ZnSO4

3. főzőpohár
kék színnel oldódik
réz kiválás
CuSO4

2. Ismeretlen fehér, szilárd anyagok azonosítása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök
- műanyag tálca
- 8 db kémcső
- kémcsőállvány

vegyszerkanál
4 db óraüveg az
ismeretlenekkel

Anyagok
- nátrium-karbonát - kalcium-karbonát - nátrium-szulfát
-

kalcium-szulfát
desztillált víz
salétromsav

Munkavédelem
nátrium-karbonát:

salétromsav:

kalcium-karbonát:
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Óraüvegen a következő anyagok vannak: szóda, mészkőpor, gipsz, és nátrium-szulfát. Csak
vizet és salétromsavat használva azonosítsa az anyagokat!
+ víz
+ salétromsav
ismeretlen

1. ismeretlen
oldódik
gázképződés
Na2CO3

2. ismeretlen
nem oldódik
gázképződés
CaCO3

3. ismeretlen
oldódik
Na2SO4

4. ismeretlen
alig oldódik
CaSO4

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Óraüvegen a következő sók vannak: lítium-, nátrium- és kálium-karbonát, illetve szulfát. Hogyan lehet megállapítani a legegyszerűbben, hogy melyik só karbonát, illetve melyikben van
lítium? (Vegyszer és Bunsen-égő használata megengedett.)
A karbonátok sósavban CO2 gáz képződése közben oldódnak. A lítium vegyületek vörös színűre festik a lángot.

Házi feladat
Egy kalcium-karbonátból és magnézium-karbonátból álló porkeverék 4,76 g-ját sósavval reagáltatva 1,225 cm3 standardállapotú szén-dioxid fejlődik. Számítsa ki a keverék n/n% és
m/m%-os összetételét!
x CaCO3 + 2x HCl = x CaCl2 + x H2O + x CO2
y MgCO3 + 2y HCl = y MgCl2 + y H2O + y CO2
M(CaCO3) = 100 g/mol
M(MgCO3) = 84,3 g/mol
3
n(CO2) = 1,225 dm : 24,5 dm3/mol = 0,05 mol
I.
II.

x + y = 0,05 (CO2 anyagmennyisége)
100 x + 84,5 y = 4,76 (porkeverék tömege)

x = 0,0347 mol CaCO3
n/n% = 69,4%
y = 0,0153 mol MgCO3
n/n% = 30,6%
m(CaCO3) = 0,0347 mol ∙ 100 g/mol = 3,47g
m/m% = 72,9%
m(MgCO3) = 0,0153 mol ∙ 84,3 g/mol = 1,23g
m/m% = 27,1%
3. ÓRA
KEVERÉKEK AZONOSÍTÁSA ÉS SZÉTVÁLASZTÁSA

Tantárgyközi kapcsolatok
Fizika: anyagok fizikai tulajdonságai
34. kísérlet – porkeverék azonosítása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- edény porkeverékekkel
- 3 db üres kémcső

-

szűrőpapír
olló
gumikesztyű
védőszemüveg

Anyagok:
- szilícium-dioxid, kalcium-karbonát,
nátrium-klorid, kálium-nitrát közül
kettő keveréke (a porkeverék legalább egy vízben rosszul oldódó
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vegyszeres kanál
kémcsőállvány
kis tölcsér

-
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hulladékgyűjtő
-

anyagot tartalmaz
sósav (2 mol/dm3)
salétromsavoldat (2 mol/dm3)
ezüst-nitrát-oldat (0,1 mol/dm3)
desztillált víz

Munkavédelem
szilícium-dioxid:

kalcium-karbonát:

kálium-nitrát:

sósav:

salétromsav:

ezüst-nitrát:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kiadott óraüvegen az alábbi négy szilárd anyag közül kettő keveréke van. A vegyületek:
szilícium-dioxid, kalcium-karbonát, nátrium-klorid, kálium-nitrát. A tálcán lévő eszközök és
vegyszerek közül a megfelelőeket kiválasztva azonosítsa a porkeverék két összetevőjét! Tapasztalatait és következtetéseit reakcióegyenletekkel is támassza alá!
A probléma megoldásának gondolatterve, várható tapasztalok és magyarázataik:
SiO2
CaCO3
NaCl
KNO3
nem oldódik
nem oldódik
oldódik
oldódik
vízben való
oldódása
Legelőször desztillált vízben próbáljuk meg feloldani a keveréket. Kevergetés után leszűrjük a
megmaradt, fel nem oldott anyagot és összehasonlítjuk a tömegét az eredeti keverék tömegével.
Mivel a „A porkeverék legalább egy vízben rosszul oldódó anyagot tartalmaz.”, a következő
kombinációk lehetségesek:
SiO2 + CaCO3  Ez esetben a desztillált víz nem oldja egyik anyagot sem (a CaCO3 elenyésző mértékben oldódik a desztillált vízben). Leszűrés után az anyag tömege (közel) azonos a
keverék eredeti tömegével. Ám sósavval a mészkő feloldódik, a kvarc pedig oldhatatlanul
marad.
A további kombinációknál csak az egyik anyag vízoldhatatlan és oldódást tapasztalunk, a továbbiakban a megmaradt anyagra (miután szűréssel, tisztán visszanyertük) sósavat csepegtetünk, a feloldott anyaghoz pedig ezüst-nitrát oldatot adunk.
SiO2 + NaCl  melyek közül a konyhasó feloldódik és az oldata az ezüst-nitrát oldat hozzáadása után fehér csapadékot képez. Reakcióegyenlet: NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl. Az
ezüst-klorid fehér csapadékot képez a vízben való oldhatatlansága miatt, (míg a chilei salétrom a vízben jól oldódik, az ezüst-nitráttal nem adna csapadékot). A szilícium-dioxid nem
mutat reakciót a sósavval.
SiO2 + KNO3  a szilícium-dioxid a fenti esethez hasonlóan nem oldódik vízben, és nem
reagál a sósavval, míg a kálisalétrom oldata és az ezüst-nitrát oldat az összekeverés után szintén nem mutat reakciót.
CaCO3 + NaCl  melyek közül a konyhasó feloldódik a vízben és az ezüst-nitrát oldat hozzáadása után a fent említett reakcióban vesz részt, és ahhoz hasonlóan itt is csapadékot képez.
A mészkő a sósavval érintkezve pezseg.
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A reakcióegyenlet: 2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + CO2 + H2O.
CaCO3 + KNO3  itt a mészkő a fenti esethez hasonlóan viselkedik a sósavval, míg a kálisalétrom az ezüst-nitrát oldattal nem mutat reakciót.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
KALCIUMRESZELÉKES ÜVEG
Egy sok éve vásárolt kalciumreszelékes üvegből – amelyben szürkés és fehéres színű szemcsék is voltak – vettünk ki szemcséket, és különféle folyadékokba dobtuk.
Egy fehér színű szemcsét sósavba dobva buborékképződés nélkül feloldódott.
a.) Miből állt ez a szemcse? CaO
Írd fel a reakció egyenletét! CaO + 2 HCl = CaCl2 + H2O
b.) Mit tapasztaltunk volna, ha fenolftaleint is tartalmazó (nagy mennyiségű) vízbe dobtuk
volna ezt a szemcsét? A szemcse ebben is buborékképződés nélkül feloldódott volna. Az
oldat közben megpirosodik.
Írd fel a lezajlott reakció egyenletét! CaO + H2O = Ca(OH)2
Egy másik – szintén fehéres színű – szemcsét is sósavba dobtunk. Ez is feloldódott, de közben
buborékképződést is megfigyelhettünk.
c.) Miből állhatott ez a szemcse? Ca
Írd fel a buborékképződés közben lezajlott reakció egyenletét! Ca + 2 HCl = CaCl2 + H2
d.) Mit tapasztaltunk volna, ha ezt a szemcsét is fenolftaleint is tartalmazó vízbe dobtunk
volna? A szemcse ebben is buborékképződés közben feloldódott volna és a színváltozás
is bekövetkezett volna.
Írd fel az ekkor végbemenő reakció(k) egyenletét! Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2
Porkeverék szétválasztása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- edény porkeverékekkel
- 2 főzőpohár
- üvegbot
- tölcsér
- szűrőkarika dióval és
fogóval

-

szűrőállvány, szűrőpapír
borszeszégő
mágnes
vasháromláb
drótháló
papír zsebkendő
Petri-csésze

Anyagok:
- meleg víz
- homok, kénpor, rézszulfát, vaspor keveréke

Munkavédelem
kén:

réz-szulfát:

vaspor:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A szilárd porkeverékből a lehető legtöbb összetevőt ki kell nyerni a lehető legtisztább módon.
A kísérlet terve:
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homok
nem oldódik vízben, lesüllyed

kénpor
nem oldódik vízben, a víz felszínén marad

Emelt szintű kísérletek

réz-szulfát
oldódik a vízben

vas
mágnesezhető

Megvalósítás:
1. A vasport a mágnes vonzza, míg a másik három összetevőt nem. Ezért a vaspor mágnessel
kiemelhető a keverékből és átemelhető a Petri-csészébe. Mielőtt a diákok hozzáfognának
a feladat végrehajtásához, célszerű felhívni a figyelmüket arra, hogy a mágnest ne közvetlenül, hanem egy papírzsebkendőbe burkolva tegyék a keverékbe, mert különben nagyon
nehéz lekaparni róla a vasport.
2. Meleg vízzel összekeverve a maradék 3 összetevőt, világoskék oldat keletkezik, amelyben
a homok a főzőpohár aljára süllyed, míg a sárga (kén)por az oldat tetején úszik.
3. Ha a szűrőpapírra óvatosan öntjük rá a főzőpohár tartalmának felső részét, akkor a homok
a főzőpohárban marad. A sárga kénpor a szűrőpapírra kerül, amelyről száradás után lekaparható.
4. A világoskék szűrletet alaposan bepárolva, néhány napos állás után kék színű kristályok
válnak ki belőle.

Házi feladat
A tengervízről, melynek átlagos sótartalma literenként kb. 35 g. Ennek kb. 78%-a konyhasó
(azaz nátrium-klorid). Az emberi sejtek között lévő folyadék olyan töménységű, ami 0,9 tömegszázalékos sóoldatnak felel meg. A szomjunkat csak ettől kisebb sótartalmú folyadékkal
tudjuk oltani. Másrészt viszont tudjuk azt is, hogy egy felnőtt ember napi átlagos konyhasó
(azaz nátrium-klorid) szükséglete a mérsékelt égövön kb. 5 gramm (azaz 1 teáskanálnyi). A
következő feladatok megoldása során vegyétek a tengervíz sűrűségét 1020 kg/m3-nek.
a) Miért hallnak szomjan a hajótöröttek a tengeren?
Egy liter (azaz 1 dm3) tengervíz 1020 g. Ebben összesen 35 g különféle ásványi só van. A
tengervíz átlagos összes sótartalma tehát kb. (35/1020)x100 = 3,4 tömegszázalék. Ez sokkal
töményebb a testfolyadékainkban lévő 0,9 tömegszázaléknál. Ezért a tengervíz nem hígítaná
(szükségleteinknek megfelelően), hanem töményítené a testfolyadékainkat. Így csak tovább
növelné a szegény hajótöröttek szomjúságát.
b) Hány liter tengervíz bepárlásával nyerhető annyi nyers ásványi só, amely tartalmazza egy
4 felnőttből álló család éves konyhasószükségletét?
A tengervíz 1 literében kb. 35x0,78=27 g konyhasó (azaz nátrium-klorid) van. Egy 4 fős család napi konyhasó-szükséglete 4x5 g = 20 g, az éves 20x365 = 7300 gramm. Tehát kb.
7300/27 = 270 liter tengervíz bepárlásával lehet annyi nyers sóhoz jutni, amely tartalmazza a
négy felnőttből álló család éves konyhasó-szükségletét.
c) Körülbelül hány liter tengervíz bepárlására van szükség egy 4 felnőttből álló család éves
konyhasószükségletének előállításához akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a nyers sót
még átkristályosítással tisztítani kell, és ennek során a benne található nátrium-klorid kb.
egyharmadát elveszítjük?
Ha 7300 g csak 2/3-a a bepárláskor nyert nátrium-kloridnak, akkor a teljes mennyiség
(7300x3)/2 = 10950 g. Tehát a szükséges tengervíz mennyisége ebben az esetben: 10950/27 =
405 liter. Úgy is lehet számolni, hogy a b) feladat eredményének 3/2 részére van szükség,
vagyis 270x1,5 = 405 literre.
4. ÓRA
KÉMIAI REAKCIÓK TÍPUSAI
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Tantárgyközi kapcsolódás
Matematika: matematikai logika
50. kísérlet – folyadékok azonosítása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- 3 db kémcső az ismeretlen oldatokkal
- 5 db üres kémcső
- kémcsőállvány
- gumikesztyű
- védőszemüveg
- hulladékgyűjtő

Anyagok:
- jódos víz
- metilnarancs-oldat
- vas(III)-klorid-oldat
- nátrium-hidroxid-oldat (1 mol/dm3)
- sósav (2 mol/dm3)
- benzin vagy hexán
- desztillált víz

Munkavédelem
sósav:

benzin:

vas(III)-klorid-oldat:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A tálcán látható vegyszerek és eszközök segítségével határozza meg, hogy az (1) – (3) sorszámozott kémcsövekben lévő sárgás színű folyadékok közül melyik a jódos víz, melyik a
metilnarancs-oldat és melyik a vas(III)-klorid vizes oldata! (Minden anyagot pozitív reakcióval, tapasztalattal mutasson ki!)
Kísérlet terve:
jódos víz
metilnarancs-oldat vas(III)-klorid-oldat
benzin vagy hexán
sósav
nátrium-hidroxid
választott reagens
2 fázis, lila szín
piros
vörösbarna csapadék
várható eredmény
A kísérlet megvalósítása:
A kémcsövekben levő oldatokból 1/3-ot három üres kémcsőbe áttöltünk.
a.) Sósavat adunk mindháromhoz, nincs reakció, de a metilnarancs színe megváltozik vörösre.
A jódos víz és a vas(III)-klorid oldatokat elfelezzük (a máik két kémcsövet használva).
b.) Az egyik adag ismeretlen oldalpárt benzinnel összekeverve azt tapasztaljuk, hoy öszszerázás után lila szín jelenik meg az egyik kémcsőbe, amelyikben a jódos víz volt. Az
apoláris oldószer oldja az apoláris jódot, de az ionos vas(III)-kloridot nem.
c.) Már tudjuk, hogy melyik oldat az FeCl3, de kimutatható egy pozitív reakcióval, vörösbarna csapadékot képez NaOH-al:
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl
Csapadékképződés és gázfejlődés

Eszköz és anyaglista
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 11.

– 14 –

Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- 5 db üres kémcső
- 5 db óraüveg az anyagokkal
- vegyszeres kanál
- kémcsőállvány
- gumikesztyű
- védőszemüveg
- hulladékgyűjtő

Emelt szintű kísérletek

Anyagok:
- cink granulátum
- mészkő
- nátrium-klorid
- nátrium-karbonát
- réz-szulfát
- ezüst-nitrát
- nátrium-hidroxid-oldat
- sósav

Munkavédelem
sósav:

ezüst-nitrát:

réz-szulfát:

nátrium-karbonát:

cink:

mészkő:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A tálcán található anyagok és vegyszerek segítségével mutasson be csapadékképződési és
gázfejlődési reakciókat!
Gázfejlődés:
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2↑
a képződő gáz a hidrogén
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑
a képződő gáz a szén-dioxid
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2↑
a képződő gáz a szén-dioxid
Csapadékképződés:
AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3
a képződő csapadék: AgCl
2 AgNO3 + Na2CO3 = Ag2CO3 + 2 NaNO3
a képződő csapadék: Ag2CO3
CuSO4 + Na2CO3 = CuCO3 + Na2SO4
a képződő csapadék: CuCO3
Sók vizes oldatának kémhatása (hidrolízis)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca
- 5 db üres kémcső
- 5 db óraüveg az
anyagokkal
- vegyszeres kanál

-

kémcsőállvány
gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő

Anyagok:
- kálium-klorid
- nátrium-nitrát
- ammónium-nitrát
- ammónium-klorid

-

Munkavédelem
nátrium-karbonát:

nátrium-nitrát:

ammónium-klorid:

ammónium-nitrát:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Készítsen oldatokat a kiadott sókból! Indikátor segítségével vizsgálja meg a kémhatásukat!
Írja fel az oldódás során bekövetkező változásokat!
(1) kálium(2) nátrium(3) ammónium- (4) ammónium(5) nátriumklorid
nitrát
nitrát
klorid
karbonát
semleges
semleges
savas
savas
lúgos
Változások egyenletei:
(1) KCl = K+ + Cl(2) NaNO3 = Na+ + NO3(3) NH4NO3 = NH4+ + NO3- és NH4+ + H2O = NH3 + H3O+ (savas kémhatás)
(4) NH4Cl = NH4+ + Cl- és NH4+ + H2O = NH3 + H3O+ (savas kémhatás)
(5) Na2CO3 = 2 Na+ + CO32- és CO32- + H2O = HCO3+ + OH- (lúgos kémhatás)
Általában milyen savból és lúgból képzett sók kémhatása semleges, savas, vagy lúgos?
erős(gyenge) sav + erős(gyenge) bázis = semleges só, erős sav + gyenge bázis = savas só,
gyenge sav + erős bázis = lúgos só
Mi a magyarázata annak, hogy egyes sók vizes oldatának a kémhatása nem semleges?
A só kationja gyenge bázisból, illetve anionja gyenge savból származik, akkor ezek reakcióba
lépnek a vízzel, és ennek az eredménye a savas vagy lúgos kémhatás.
Reakciótípusok

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- műanyag tálca, kémcsőállvány
- óraüveg, 4 db üres kémcső
- 3 db kémcső az oldatokkal

Anyagok:
- sósav
- meszes víz
- nátrium-karbonát oldat

-

magnézium
indikátor

Munkavédelem
nátrium-karbonát:

magnézium:

sósav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A fenti anyagok közül válassz ki olyanokat, amelyek közötti reakciók megfelelnek az alábbi
kritériumoknak. Írd fel a folyamatok reakcióegyenletét! Add meg a táblázat hiányzó adatait!
Felhasznált vegyszer
sósav és magnézium

Tapasztalat
Reakciótípus
Reakcióegyenlet
színtelen gáz fej- redoxireakció Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2
lődik
sósav és mészkő
színtelen gáz fejsav-bázis
Na2CO3 + 2 HCl =
lődik
2 NaCl + H2O + CO2
meszes víz és nátrium- fehér
csapadék
Na2CO3 + Ca(OH)2 =
karbonát
képződik
CaCO3 + 2 NaOH
fenolftalein + sósav + me- kezdetben színte- sav-bázis
Ca(OH)2 + 2 HCl =
szes víz
len oldat idővel
CaCl2 + 2 H2O
végrehajtás módja: a femegpirosodik
nolftaleines sósavba csepegtetjük a meszes vizet

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
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A KÉMIAI REAKCIÓK EGYENSÚLYA
Tekintsük az egyensúlyi reakciókat:
a.) C(sz) + CO2(g) ⇌ 2 CO(g)
b.) CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)
a.) CH4(g) + H2O(g) ⇌ CO(g) + 3 H2(g)
Reakció
a.)
b.)
c.)

∆rH = 172 kJ/mol
∆rH = -41 kJ/mol
∆rH = 206 kJ/mol

Melyik irányba tolódik el a reakció, ha
emeljük a hőmérsékletet
növeljük a nyomást
elvezetjük a CO-t
jobbra
balra
jobbra
balra
semerre
balra
jobbra
balra
jobbra

Házi feladat
Azonos tömegű sósavat és nátrium-karbonátot összeöntve a fejlődő összes gáz eltávozása után
a kapott 225 gramm semleges oldatnak a 10,4 tömeg%-a nátrium-klorid.
a.) Írd fel a végbement reakció egyenletét!
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2
b.) Határozd meg a kiindulási oldatok tömegszázalékos összetételét!
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