Nemfémes elemek

Kémia 11.
Szaktanári segédlet
Készítette: Zsófi Zsófia
Lektorálta: Gavlikné Kis Anita

Kiskunhalas, 2014. december 31.

Kémia 11.

–2–

Nemfémes elemek

Tartalomjegyzék
1. HIDROGÉN REAKCIÓI........................................................................................................... 3
1.1. Hidrogéngéz előállítása – tanári bemutató kísérlet
1.2. A hidrogéngáz diffúziója
1.3. A hidrogéngáz előállítása és kimutatása
1.4. A hidrogéngáz redukáló tulajdonsága
2. HALOGÉNEK REAKCIÓI ....................................................................................................... 6
2.1. A klórgáz előállítása – tanári bemutató kísérlet
2.2. Redoxi folyamatok halogénelemek között
2.3. A klórgáz előállítása és kimutatása
2.4. A klórgáz oxidáló és színtelenítő hatása
3. HIDROGÉN-PEROXID .......................................................................................................... 10
3.1. Hidrogén-peroxid katalitikus bomlása
3.2. Hidrogén-peroxid oxidáló és redukáló hatása
3.3. Elefántfogkrém – tanári bemutató kísérlet
4. DIHIDROGÉN-SZULFID (KÉN-HIDROGÉN) .......................................................................... 13
4.1. A kén-hidrogén tulajdonságai – tanári bemutató kísérlet
4.2. A kén-hidrogén, mint redukálószer
4.3. A kén-hidrogén, mint nyomozóanyag

Kémia 11.

–3–

Nemfémes elemek

1. ÓRA
HIDROGÉN REAKCIÓI

Tantárgyközi kapcsolatok
Fizika: hidrogénbomba, magreakciók, magfúzió
Történelem: II. világháború, a Hindenburg léghajó katasztrófája
Földrajz: alternatív energiahordozó
Írd fel a nátrium és a hidrogén reakcióját, nevezd el a terméket!
2 Na + H2 = 2 NaH (nátrium-hidrid)
1. A hidrogéngáz előállítása (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- csiszolt dugós gázfejlesztő
készülék
- üvegcső, Bunsen – állvány

-

üvegkád
kémcső
500 cm3 főzőpohár

Anyagok:
- cink
- 1:1 arányban hígított sósav
- desztillált víz

Munkavédelem
Végezzük el a durranógáz próbát!

sósav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A lombikba cinkdarabkákat helyezünk, a készülék csepegtető tölcsérébe pedig 1:1-es sósavoldatot öntünk. A lombik elvezető csövét vízzel telt üvegkádba helyezzük. A cinkre sósavat
csepegtetünk, mire megindul a gázfejlődés. Közben az üvegkádba szájával lefelé fordított,
levegőmentesen vízzel töltött kémcsövet helyezünk. Miután a kémcső megtelt gázzal végezzük el a durranógáz próbát.
HCl
Egészítsd ki a rajzot, jegyezd le a hidrogén tulajdonságai!
halmazállapota: gáz
színe: színtelen
szaga: szagtalan
oldódása vízben: rosszul oldódik

Zn

Durranógázpróba
Tapasztalat: pukkanó hangot hallunk
Magyarázat (egyenlet):
http://cms.sulinet.hu

sűrűsége: levegőnél kisebb sűrűségű

Hidrogén és az oxigén 2:1 arányú elegye a
durranógáz. 2 H2 + O2 = 2 H2O
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2. A hidrogéngáz diffúziója (nem elvégzendő kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- mázatlan, égetett agyaghenger
- hajlított üvegcső
- jól záró egyfuratú gumidugó

-

tálca
főzőpohár
Bunsen állvány

Anyagok:
- hidrogéngáz
- színes folyadék

Munkavédelem
hidrogén:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Az ábrán egy kísérlet rajza látható. Magyarázd meg a változásokat!
Magyarázat:
A hidrogénmolekulák beáramlása az agyaghenger belsejébe gyorsabb, mint a levegőt alkotó nagyobb méretű (tömegű) molekulák kifelé áramlása. A hengerben a megnövekedett nyomást a közlekedőedényben a színezett víz megemelkedése, illetve eltávozása jelzi.
Mit történik, ha az főzőpoharat leemeljük az agyaghengerről?
A pohár eltávolítása után fordított folyamat játszódik le. A hidrogén
kifelé áramlik az agyaghengerből, melyben lecsökken a nyomás. A
folyadék szintje az agyaghenger felé mozdul el.

3. A hidrogéngáz előállítása és kimutatása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- fehér csempe
- 2 db cseppentő
- gyufa

Anyagok:
- granulált magnézium
- cseppentőben 1:1 arányban hígított sósav
- cseppentőben mosószeroldat

Munkavédelem
sósav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Csempére tegyünk egy kisebb méretű granulált magnézium darabot. Cseppentsünk rá 1 csepp
1:1 térfogatarányban hígított tömény sósavat. Cseppentsünk hozzá szappan- vagy mosószeroldatot is. Tartsunk a reakcióelegy fölé égő gyufát!
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Megfigyelés: Sósav hatására heves gázfejlődés tapasztalható. A fejlődő gáz – szappanbuborékokba zárva – a gyufa lángjával érintkezve kisebb-nagyobb pukkanással ég el (durranógázpróba).
4. A hidrogéngáz redukáló tulajdonsága (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- Bunsen-állvány
- Bunsen-égő

-

kémcső

Anyagok:
- réz(II)-oxid por
- hidrogén-gáz

Munkavédelem
hidrogén:

réz-oxid:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Egy kémcsőben réz(II)-oxidot helyezünk. A kémcsőben szájával lefelé, kissé ferdén állványban rögzítjük. Hidrogéngázt állítunk elő. A negatív durranógázpróba után a hidrogéngázt
üvegcsövön a réz(II)-oxidra vezetjük. Rövid várakozás után a Bunsen-égő lángjával hevítjük
a réz(II)-oxidot.
réz

víz

Egészítsd ki a rajzot!
réz
Mit tapasztalunk néhány
perc elteltével?
hidrogén
A hevítés hatására a vörösréz színe láthatóvá válik, és a
kémcső hideg falára víz csapódik le
Írd fel a lejátszódó folyamat egyenletét! Milyen szerepet
töltött be a hidrogén ebben a reakcióban?
CuO + H2 = Cu + H2O ..................... a hidrogén redukálószer
Miért kell elvégezni a durranógázpróbát?
Tiszta hidrogént állítsunk elő.

Miért nem szabad a réz(II)-oxid hevítését a hidrogéngáz bevezetésével együtt megkezdeni?
A hidrogén teljesen megtölti a kémcsövet, kiszorítva a levegőt (oxigén). Elkerüljük a robbanást (durranógáz) a kémcsőben

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A világegyetem legkönnyebb kémiai eleme a hidrogén. Az oxigénnel reagáló hidrogéngáz sok
energiát szabadít fel, az égés termék pedig a tiszta víz, tehát igencsak környezetbarát energiahordozó és üzemanyag lenne. A hidrogéngazdaság utópiájának pontosan ez a lényege: a tisztán égő gázzal lehetne kiváltani a kőolajat, szenet és a földgázt. Az elképzelés fő akadálya az,
hogy meglehetősen nehézkes tárolni, szállítani és felhasználni a gázt.
Forrás: Internet, origo.hu 2011.10.23
Milyen fő problémái vannak a hidrogén tárolásának és szállításának? Gázként robbanásveszélyes, a tartályok kezelhetetlen méretűvé válnak, a csővezeték fala merev lesz, a folyadéktartályok pedig drágák.
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„A világegyetem legkönnyebb kémiai eleme a hidrogén.” Miért nem pontos ez a megállapítás? Javítsa ki! A legkisebb sűrűségű lenne a helyes.
Miből állítja elő ma az ipar a hidrogént? Hogyan minősíthetők ezek az eljárások? Fosszilis
energiahordozókból és vízből. Nem környezetbarát, drága (energia szempontjából veszteséget
termel).

Házi feladat
Ismeretlen összetételű hidrogén–oxigén gázelegyet felrobbantunk. A reakció után a keletkező
terméket eltávolítjuk. A maradék gáz térfogata az eredeti hőmérsékleten és nyomáson a kiindulási gázelegy 40,0%-a lett.
Határozza meg a kiindulási gázelegy lehetséges térfogat%-os összetételeit!
Pl. 100 dm3 gázelegyből 60 dm3 lépett reakcióba.
A reakcióegynelet (2 H2 + O2 = 2 H2O) alapján:
40 dm3 H2 és 20 dm3 O2 reagált.
Ha a maradék oigén:
Ha a maradék hidrogén:
40 térfogat% H2 és 60 térfogat% O2
80térfogat% H2 és 20 térfogat% O2

2. ÓRA
HALOGÉNEK REAKCIÓI

Tantárgyközi kapcsolatok
Biológia-egészségtan: a só jódozása, a fogkrém fluortartalma
Földrajz: sóbányák
A standardpotenciál táblázat segítségével állapítsd meg, hogy melyik reakció játszódik le!
Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét, állapítsd meg, mi oxidálódott, mi redukálódott, mi
oxidálószer, illetve mi redukálószer!
a.) Jód + kálium-bromid
εo(V)
Nem játszódik le.
I2(sz)/I+0,54
b.) Bróm + kálium - jodid
Br2(f)/Br
+1,07
Cl
(g)/Cl
+1,36
2
A reakció lejátszódik, mert a nagyobb st. potenciálú nemfémes elem (Br) oxidálni képes az oldatban lévő kisebb st.
potenciálú nemfémes elem (I) ionjait.
Br2 + 2 KI = 2 KBr + I2
Br: redukálódott, oxidálószer

I: oxidálódott, redukálószer

1. A klórgáz előállítása (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- csiszolt dugós gázfejlesztő készülék
- üvegcső,
- Bunsen – állvány

-

gázfelfogó henger
500 cm3 főzőpohár

Anyagok:
- kristályos kálium-permanganát
- cc. sósav
- desztillált víz
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Munkavédelem
kálium-permanganát:

sósav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A lombikba kb. 1 kiskanálnyi kristályos kálium-permanganátot szórunk, a készülék csepegtető tölcsérébe pedig víz és cc. sósav elegyét (kb. 29%-os oldat). Ezután tölcsér csapját megnyitjuk, és a savat lassan a kálium-permanganátra csepegtetjük. A gázfejlődés megindulása
után a keletkezett gázt szájával felfelé fordított üveghenger aljára vezetjük. A klórgázzal teli
hengert üveglappal letakarjuk. Ezután a kivezető csövet vízzel félig telt 500 cm3-es főzőpohárba helyezzük és folytatjuk a gázbevezetést. Ha az oldat színe sárgára változik, friss klóros
víz áll rendelkezésünkre a további kísérletekhez.
Az ábrán a klór laboratóriumi előállítását látod.
Egészítsd ki a rajzot, jegyezd le a klór tulajdonságai!

HCl

halmazállapota: gáz
színe: zöldessárga
szaga: fojtó szagú
sűrűsége: levegőnél nagyobb

KMnO4

oldódása vízben: jól oldódik

H2

Egészítsd ki az egyenletet:
+7
-1
+2
0
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl + 8 H2O + 5Cl2
Írd fel az oxidációs számokat!
2. Redoxi folyamatok halogénelemek között

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 3 db kémcső
- kémcsőállvány

Anyagok:
- kálium-bromid oldat
- kálium-jodid oldat

-

telített klóros víz
telített brómos víz
benzin

Munkavédelem
kálium-bromid:

brómos víz:

benzin:

A kísérlet leírás, jelenség, tapasztalat
Az egyik kémcsőbe kb. 5 cm3 kálium-bromid-oldatot, a másik kémcsőbe ugyanennyi káliumjodid oldatot öntünk. Adjunk mindegyikhez kb. 1 cm3 klóros vizet és ugyanennyi szerves oldószert. Rázzuk össze a kémcső tartalmát. A harmadik kémcsőbe kb. 5 cm3 kálium-jodid ol-
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datot öntünk, adjunk hozzá kb. 1 cm3 brómos vizet és ugyanennyi szerves oldószert. A kémcső tartalmát alaposan rázzuk össze.
Figyeljük meg az oldatokban bekövetkező változásokat!
1. kémcső

2. kémcső

3. kémcső

fázisok száma

kettő

kettő

kettő

szín

barna

lila

lila

Miért nem homogén elegyet kaptunk?
a szerves oldószer és a víz nem elegyedik egymással
Írd fel a lejátszódó folyamatok egyenletét! Magyarázzuk a színváltozást!
1. kémcső: 2 KBr + Cl2 = 2 KCl + Br2
Magyarázat: A klór erélyes oxidálószer, oxidálja a brómot. A keletkező bróm barna színnel
oldódik a benzinben.
2. kémcső: 2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2
Magyarázat: A klór erélyes oxidálószer, oxidálja a jódot. A keletkező jód lila színnel oldódik
a benzinben.
3. kémcső: 2 KI + Br2 = 2 KBr + I2
Magyarázat: A bróm oxidálószerként viselkedik, oxidálja a jódot. A keletkező jód lila színnel
oldódik a benzinben.
3. A klórgáz előállítása és kimutatása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- fehér csempe
- 2 db cseppentő
- szűrőpapír

Anyagok:
- szilárd kálium-permanganát
- cseppentőben híg KI-os keményítőoldat
- cseppentőben tömény sósav

Munkavédelem
kálium-permanganát:
sósav:
A fejlődő gáz mérgező, csak távolról, „vegyész-szagolgatással” szagoljuk. Jól húzó vegyifülke alatt vagy nyitott ablaknál végezzük a kísérleteket!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Fehér csempére tegyünk egy kisméretű kálium-permanganát kristályt. A kristály köré helyezzünk szűrőpapírból kivágott gyűrűt (kb. 3 cm átmérőjű), amelyet híg kálium-jodidos keményítőoldattal itattunk át. Cseppentsünk 1 csepp tömény sósavat a kristályra és figyeljük meg a
bekövetkező változásokat!
Tapasztalat:

Rajzold le a kísérletet!

Sárgászöld színű, szúrós szagú klórgáz fejlődik. A papírgyűrű belülről
kifelé kékülni kezd.
csempe
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4. A klórgáz oxidáló és színtelenítő hatása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- fehér csempe
- 2 db cseppentő

Anyagok:
- cseppentőben metilnarancsoldat
- cseppentőben híg klóros víz

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Fehér csempére cseppentsünk híg metilnarancsoldatból két különálló cseppet (lehet más festékoldat is). Cseppentsünk az egyik csepphez 1 csepp klóros vizet. A második csepp kontroll,
ahhoz egy csepp desztillált vizet adjunk.
A klóros víz hatására halványodott, majd eltűnt a metilnarancsoldat piros színe. A másik
csepp a víz hatására hígult, de a szín megmaradt.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A háztartásban használt néhány klórvegyület
A lakás takarítás során több klórtartalmú háztartási vegyszert használunk. A reklámokban
ezektől minden varázsütésre megtisztul. Ha ez nincs is így, mert a valóságban fárasztó, időigényes munka ez, de a tisztítószerek tényleg sokat segítenek. Használatuk hasznos, de nem
veszélytelen. Bánjunk óvatosan ezekkel a vegyszerekkel!
A háztartási sósav 20 tömegszázalékos. Hígítva is alkalmas arra, hogy a kivált vízkövet feloldja. Az oldódás során gázfejlődés (szén-dioxid) figyelhető meg. Fejezd be az egyenletet!
CaCO3 +2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2
A hipo (NaOCl) jellegzetes szagú folyadék. Bomlékony, szúrós szagú, oxidáló hatása miatt
roncsolja a festékeket és a fehérjéket, ezért fehérítő- és fertőtlenítőszerként használható. A
nátrium-hipoklorit keletkezésének egyenlete:
Cl2 +2 NaOH = NaCl + NaOCl + H2O
Tilos sósavval együtt használni, mert mérgező klórgáz szabadul fel:
NaOCl +2 HCl = NaCl + H2O + Cl2

Házi feladat
Egy gázelegy hidrogént és klórt tartalmaz. Az elegyet meggyújtva, a reakció után a
vízoldékony komponenst elnyeletve, a maradék gáz – mely KI-oldaton átbuborékoltatva
abban színváltozást nem okoz – térfogata a kiindulási körülmények között mérve, az eredeti gázénak 20%-a. Számítsuk ki a kiindulási elegy V/V%-os összetételét!
Pl. 100 dm3 gázelegyből 80 dm3 lépett reakcióba.
A reakcióegynelet (H2 + Cl2 = 2 HCl) alapján:
40 dm3 H2 és 40 dm3 Cl2 reagált.
A maradék gáz a KJ oldatban nem okozott színváltozást, tehát H 2 maradt.
A kiindulási elegy 40 térfogat% klórt és 60 térfogat% hidrogént tartalmazott.
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3. ÓRA
HIDROGÉN-PEROXID

Tantárgyközi kapcsolatok
Biológia-egészségtan: hidrogén-peroxid fertőtlenítő hatása
Molekulamodell készlet segítségével építsük meg a víz és a hidrogén-peroxid molekulát!
Hasonlítsuk össze a szerkezetüket a megadott szempontok alapján!
Víz

Hidrogén-peroxid

H2 O

H2O2

poláris

poláris

hidrogénkötés

hidrogénkötés

Összegképlet
Szerkezeti képlet
Polaritása
Molekulái között kialakuló kötés

1. Hidrogén-peroxid katalitikus bomlása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 2 db kémcső
- kémcsőállvány
- gyújtópálca

-

Anyagok:
- 10 %-os hidrogénperoxid oldat
- barnakőpor (MnO2)

gyufa
kanál

Munkavédelem
hidrogén-peroxid:

mangán-oxid:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Két kémcsövet tölts meg harmadáig hidrogén-peroxid-oldattal! Az első kémcsőbe szórj egy
kevés barnakőport! Mindkettőbe tarts parázsló gyújtópálcát!
Egészítsd ki a rajzot a tapasztalatnak megfelelően!
Tapasztalat:
(1) Nem történik változás.
(2) A parázsló gyújtópálca lángra lobban.
Milyen gázt mutattunk ki a gyújtópálcával? oxigén
Írd fel a folyamat egyenletét! 2 H2O2 = H2O + O2
1.
2.
Milyen
szerepet
játszott a barnakőpor a folyamatban? katalizátor
.
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2. Hidrogén-peroxid oxidáló és redukáló hatása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 3 db kémcső
- kémcsőállvány
- főzőpohár
- gyújtópálca
- 2 db cseppentő

Anyagok:
- 10% -os hidrogén-peroxidoldat
- kristályos kálium-jodid
- keményítő, víz
- kénsav

-

kálium-permanganát
ezüst-nitrát oldat
ammóniaoldat

Munkavédelem
hidrogén-peroxid:

kénsav:

ezüst-nitrát oldat:

kálium-permanganát:
ammóniaoldat:

Minden oldatból kb. 1-1 cm3-t használjatok, ami a kémcsövekben nagyjából 1 cm magasságú
oldatoszlopot jelent. (Több oldat alkalmazása esetén a reakcióelegy kifuthat a kémcsőből!)

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. kémcsőbe oldjunk keményítőt vízben, majd adjunk hozzá néhány szem KI-t.
2. kémcsőbe készítsünk KMnO4 oldatot, melyhez kénsavat adunk.
3. kémcsőbe 1 cm3 ezüst-nitrát oldathoz addig csepegtetünk ammóniaoldatot, amíg a kezdetben keletkezett barnás színű csapadék feloldódik.
Mindhárom kémcsőhöz csepegtessünk hidrogén-peroxid-oldatot és figyeljük meg a színváltozásokat! Parázsló gyújtópálca felhasználásával döntsétek el, hogy fejlődött-e oxigén!
1. kémcső
2. kémcső
3. kémcső
KI-os keményítő kénsavval megsavanyílúgos AgNO3 oldat
oldat
tott KMnO4 oldat
Hidrogén-peroxiddal
megkékül
elszínteleníti
szürkés színű csapabekövetkezett színváldék keletkezett
tozás
Magyarázzátok meg az alábbi egyenletek kiegészítésével és rendezésével! Írjátok három alá
azt is, hogy a hidrogén-peroxid oxidálószer vagy redukálószer volt-e az adott reakcióban! (A
Mn2+-ionok színtelenek, az elemi jód keményítőoldattal kék színreakciót ad.)
1. kémcső:

H2O2 + KI = KOH + I2
A H2O2 szerepe: oxidálószer

2. kémcső:

5 H2O2 + 2 MnO4- + 3 H+ = Mn2+ + 8 H2O + 5 O2
A H2O2 szerepe: redukálószer

3. kémcső:

H2O2 + 2 Ag+ + 2 OH- = O2 + 2 Ag + 2 H2O
A H2O2 szerepe: redukálószer
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3. Elefántfogkrém (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- üveghenger
- főzőpohár, tálca
- üvegbot, kanál

Anyagok:
- 30% -os hidrogén-peroxid-oldat
- ételfesték
- víz

-

mosogatószer
kristályos kálium-jodid

Munkavédelem
hidrogén-peroxid:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
25-25 ml 30%-os hidrogén peroxidot és jó minőségű mosogatószert keverjünk össze, oldjunk
fel külön 0,5-1 g kálium-jodidot 10-15 ml vízben (gyorsan oldódik), majd gyorsan öntsük a
keverékhez. Figyeljük meg a változást!
Tapasztalat: A hengerből kifut a "fogkrém". A keletkező jódtól a hab barnás színű lesz. A
keletkezett hab olyan, mint a fogkrém, s ha vastag, akár egy elefánté is lehetne.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Néhány meglepő felhasználási módja a hidrogén-peroxidnak
A legtöbbünknek a hidrogén-peroxidról a hajszőkítés, illetve a fog fehérítés jut eszünkbe, de
még számtalan más területen is segítségünkre lehet.
Tisztítsuk meg a fa vágódeszkát: Egy használt, alaposan összevagdosott vágódeszka remek
búvóhely a baktériumok számára. Használjuk az olcsó hidrogén-peroxid és az ecet erejét a hatékony fertőtlenítésre.
Vörösbor-folt ellen: Vegyítsünk össze fele-fele arányban hidrogén-peroxidot és mosogatószert, majd a vegyületet tegyük rá a foltra, jól dörzsöljük be, majd langyos vízzel mossuk át a területet és szárítsuk meg végül a textíliát.
Körömfehérítő: Divat a francia manikűr, de nem kell sok pénzt fizetni ezért, hiszen ezt
a hidrogén-peroxid segítségével is elvégezhetjük.
Nézz utána, felhasználása lehet még a hidrogén-peroxidnak! laboratóriumban oxidálószerként, szennyvizek ártalmatlanítása, repülőgépek és rakéták hajtóanyaga, hajfesték

Házi feladat
Rendezd az oxidációs számok változásának segítségével az alábbi egyenleteket és állapítsd
meg, hogy a hidrogén-peroxid oxidálószerként vagy redukálószerként vett-e részt a reakcióban!
1. 4 H2O2 + PbS = 4 H2O + PbSO4
oxidálószer
2. H2O2 + Cl2 + 2 OH- = O2 + 2 Cl- + 2 H2O
redukálószer
2+
4+
3. H2O2 + Mn = Mn + 2 OH
oxidálószer
4. H2O2 + Fe3+ + 2 OH- = O2 + 2 Fe2+ + 2 H2O
redukálószer
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4. ÓRA
DIHIDROGÉN-SZULFID (KÉN-HIDROGÉN)

Emlékeztető
A kén - az oxigénhez hasonlóan – a hidrogénnel kovalens molekulákat hoz létre. A keletkező
vegyület tudományos neve dihidrogén-szulfid. A kén-hidrogén molekulájának alakja hasonló
a vízmolekulához.
Az eddigi ismereteid alapján hasonlítsd össze a víz és a dihidrogén-szulfid molekuláját!

Összegképlet

Víz

Dihidrogén-szulfid

H2O

H2S

poláris

poláris

hidrogénkötés

dipólus-dipólus

folyékony

gáz

Szerkezeti képlet
A molekula polaritása
A molekulák között kialakuló másodrendű kötés
Halmazállapota

1. A kén-hidrogén (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
Anyagok:
- csiszolt dugós gázfejlesztő készülék - vas(II)-szulfid
- üvegcső, Bunsen – állvány
- 1:1 hígítású sósav
3
- 500 cm főzőpohár

-

desztillált víz
indikátor

Munkavédelem
sósav:

vas(II)-szulfid:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Csiszoltdugós gázfejlesztő készülék lombikjába óvatosan 10-15g FeS-ot teszünk, majd a csepegtető tölcsért 1:1 hígítású sósavoldattal töltjük meg. A lombik elvezetőcsövéhez gumicső
segítségével üvegcsövet kapcsolunk. Beindítjuk a reakciót, majd a keletkező kén-hidrogént
desztillált vízbe vezetjük. A kén-hidrogénes víz egy kis részletéhez indikátort adunk.
Az ábrán a klór laboratóriumi előállítását látod.
HCl
Egészítsd ki a rajzot, jegyezd le a kén-hidrogén tulajdonságai!
halmazállapota: gáz
színe: színtelen
szaga: záptojás szagú
Magyarázat:
Az előállítás egyenlete: HCl + FeS = H2S + FeCl2
FeS
Vízben való oldódásának egyenlete:
H2S
H2S + H2O = HS- +H3O+
Kémhatása: savas
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2. A kén-hidrogén, mint redukálószer

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- kémcső

Anyagok:
- kén-hidrogénes víz

kálium-jodidos jódoldat (Lugol-oldat)

Munkavédelem
kén-hidrogénes víz:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Kén-hidrogénes vizet öntsünk egy kémcsőbe, majd néhány csepp kálium-jodidos jódoldatot
(Lugol-oldat) adjunk hozzá. Figyeljük meg a színváltozást!
Tapasztalat: A jódoldat a kén-hidrogén hatásra elveszti sötétbarna színét, csapadékos oldat
keletkezik
Magyarázat: A reakció egyenlete: H2S + I2 = S +2 HI
Oxidálódott: kén
Redukálódott: jód
3. A kén-hidrogén, mint „nyomozóanyag”

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 4 kémcső

Anyagok:
- kén-hidrogénes víz
- cink-klorid

-

antimon-klorid
réz-szulfát
ólom-nitrát

Munkavédelem
kén-hidrogénes víz:
antimon-klorid:

réz szulfát:

cink-klorid:
ólom-nitrát:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Négy kémcsőbe rendre cink-klorid, antimon-klorid, réz-szulfát és ólom-nitrát oldat van. Mindegyik oldathoz egy kevés kén-hidrogénes vizet adunk.
A tapasztalatoknak megfelelően egészítsd ki az ábrát!
A kén-hidrogénes víz hozzáadása után
a cink-klorid oldat színe: fehér
az antimon-klorid oldat színe: narancssárga
a réz-szulfát oldat színe: fekete
az ólom-nitrát oldat színe: fekete
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Magyarázat:
Mit jelent a csapadék? A csapadék (kémiai értelemben) vízben oldhatatlan (rossz
oldékonyságú) szilárd halmazállapotú anyag, amely oldatokban lejátszódó kémiai reakció
eredményeképpen jön létre.
Írjuk le a keletkezett vegyületek képletét!
ZnS

Sb2S3

CuS

PbS

Miért használható jól a kén-hidrogénes víz a minőségi (analitikai) kémiában?
Fémekkel jellegzetes színű csapadékot képez, a fémek könnyen azonosíthatók.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A ZÁPTOJÁS SZAGÚ KÉN-HIDROGÉN
A kén-hidrogén szagát a kéntartalmú fehérjék bomlásakor, a haj, a toll pörkölődésekor, romlott tojás feltörésekor érezzük. A tojás nagy része víz, fehérje, zsír, szénhidrát és ásványi
anyagok.
Hogyan tudjuk eldönteni, hogy friss-e a tojás?
Ha a nyers tojást vízbe teszed, akkor a friss lesüllyed az aljára, a nem egész friss, az félúton
lebeg, vagy az egyik vége felfelé mutat, ami úszik a felszínen, vagy közvetlen alatta, az már
elég állott.
Mi a magyarázata ennek a folyamatnak?
A fehérjék bomlásából származó gázok csökkentik a tojás sűrűségét és felemelik.
Ha a tojás zöld és büdös, akkor a legtöbb ember nem eszi meg. Nagyon helyesen. Ha viszont
a kemény tojásnak egy kicsit zöld a színe a fehérje és a sárgája találkozásánál, akkor még simán megesszük. A tükörtojás és a rántotta sose lesz zöld, jó esetben.
Mi lehet a zöld tojás titka?
A kemény tojás sárgája körüli kékeszöld szín a vas-szulfidtól származik. Annak a kémiai reakciónak az eredménye, amelyik a tojás sárgájában levő vas és a fehérjében levő hidrogénszulfid között játszódik le - ezért jelenik meg a szín a sárgája és a fehérje találkozásánál.

Házi feladat
A levegőbe kerülő H2S nemcsak rendkívül kellemetlen szaga, de mérgező tulajdonsága miatt
is gondot jelent. Az egészségügyi határérték éppen ezért nagyon alacsony, 0,01 mg/1 dm 3
levegő.
A levegőben lévő H2S megkötését az úgynevezett coulombmetriás titrálással végzik. A eljárás
lényege a következő: kálium-jodid-oldatból elektrolízissel jódot választanak le, ami az oldatban feloldódik. Majd ezen áramoltatják át a levegőt, melynek H2S tartalma regál a jóddal,
miközben az oldatban sárgásfehér kolloid csapadék jelenik meg. Feltételezzük, hogy a levegő
H2S tartalma teljes mennyiségben az oldatban marad.
Egy gyár H2S-nel szennyezett levegőjét vizsgálták meg. KI-oldatot 2,00 percig, 2,00 mA-es
áramerősséggel elektrolizáltak. Eztán az oldaton 2,00 dm3 levegőt áramoltattak át, aminek
hatására a jód színe eltűnt az oldatból. Ezután keményítőoldatot adtak a rendszerhez, majd az
előzővel azonos áramerősséggel még 36 másodpercig elektrolizálták az oldat KI tartalmát,
amíg az oldat kék színű nem lett.
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a.) Írja fel a H2S megkötésének reakcióegyenletét! H2S + I2 = 2 HI + S
b.) Miért adtak keményítőt a rendszerhez? A keményítő jelzi a jód megjelenését, vagyis a
reakció végpontját (a H2S elfogyását)
c.) Mennyi töltés haladt át összesen az elektrolizáló cellán?
I = 2,00 mA = 0,002 A
t = 2,00 perc + 36 s = 156 s
Q = I ∙ t = 0,002 A ∙ 156 s = 0,312 C
d.) Mennyi a gyár levegőjének H2S tartalma (g/dm3-ben)? Mekkora a szennyezés a megengedetthez képest?
96500 C
1 mol e0,312 C
3,233 ∙ 10−6 mol e−
1 mol I2 leválasztásához 2 mol e- szükséges
n(I2) = 1,617 ∙ 10−6 mol
n(H2S) = 1,617 ∙ 10−6 mol
g
m(H2S) = 1,617 ∙ 10−6 mol ∙ 34 mol = 5,50 ∙ 10−5 g = 5,50 ∙ 10−2 mg
2 dm3 levegőben 5,50 ∙ 10−2 mg H2S
1 dm3 levegőben 2,75 ∙ 10−5g H2S van, ez jóval több (2,75-szörös), mint a megengedett mennyiség.
Felhasznált irodalom
-
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