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Balesetvédelem
Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell tartani
azokat a szabályokat, amelyek garantálják a biztonságos munkavégzést a gimnáziumunkban.
Az előírásokat komolyan kell venni, és aláírással igazolni, hogy tűz és balesetvédelmi oktatáson részt vettél.
Általános szabályok
− A tanulók a laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a folyosón várakoznak, s csak tanári
kísérettel léphetnek be a laboratóriumba.
− A laboratóriumba csak az ott szükséges füzetet, könyvet, íróeszközt viheted be. Táskát, kabátot csak külön engedély alapján szabad bevinni.
− A laboratóriumban étel nem tárolható; ott enni, inni tilos!
− A laboratóriumban az iskolától kapott köpenyt kell viselni, a hosszú hajat hajgumival össze
kell kötni!
− A munkahelyedet a feladat végzése közben tartsd rendben és tisztán!
− A munkavédelmi, tűzrendészeti előírásokat pontosan tartsd be!
− A laboratóriumot csak a kijelölt szünetben hagyhatod el. Más időpontban a távozáshoz a
tanártól engedélyt kell kérni.
− A laboratóriumban csak a kijelölt munkával foglalkozhatsz. A gyakorlati munkát csak az
elméleti anyag elsajátítása után kezdheted meg.
− Az anyag-és eszközkiadást, a füzetvezetést az órát tartó tanár szabályozza.
− A laboratórium vezetőjének, munkatársainak, tanárod utasításait maradéktalanul be kell
tartanod!
Néhány fontos munkaszabály
– Törött vagy repedt üvegedényt ne használj!
– Folyadékot tartalmazó kémcső a folyadékfelszíntől lefelé haladva melegítendő. Nyílását ne
tartsd magad vagy társad felé!
– A vegyszeres üvegek dugóit ne cserélgesd össze! Szilárd vegyszert tiszta vegyszeres kanállal vedd ki, a kanalat használat után töröl el! Megmaradt vegyszert a vegyszeres edénybe viszszaönteni nem szabad!
– A laboratóriumi lefolyóba ne dobj olyan anyagot (pl. szűrőpapírt, gyufaszálat, parafadugót,
üvegcserepet stb.), amely dugulást okozhat!
– Az eszközöket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel szabad használni!
– Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen és csak az adott paraméterekre beállítva használhatod!
– Vegyszerekhez kézzel nyúlni szigorúan tilos!
– Soha ne szagolj meg közvetlenül vegyszereket, ne kóstolj meg anyagokat kémia órán!
– Ha bőrödre sav vagy lúg kerül, először mindig töröld szárazra, majd bő vízzel öblítsd le!
– A legkisebb balesetet vagy az eszközök meghibásodását azonnal jelentsd a szaktanárnak!
– Munka közben mind a saját, mind társaid testi épségére vigyáznod kell!
– Tanóra végén rakj rendet az asztalodon tanárod és a laboráns irányításával!
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1. ÓRA
AMMÓNIA

Emlékeztető
A nitrogén a természetben a legelterjedtebb gáz, a levegőnek kb. 78 térfogat%-át alkotja. Hidrogénnel alkotott vegyülete az ammónia, amely az egyik legfontosabb szervetlen nitrogénvegyület. Sokféle fontos anyag gyártásának kiindulási anyaga: például salétromsav, műtrágya,
többféle műanyag stb. Az ipar rendkívül nagy mennyiségben állítja elő az ammóniát. A fehérjék bomlásának is egyik terméke az ammónia.
Molekulamodell készlet segítségével építsük meg az ammónia molekulát és jellemezzük a
szerkezetét a megadott szempontok alapján!
Ammónia
Összegképlet
Szerkezeti képlet
Kötő és nemkötő elektronpárok száma
Polaritása
A molekulák között kialakuló másodrendű kötés
1. Ammónia oldódása vízben (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- csiszolt dugós gázfejlesztő készülék
- üvegcső, Bunsen – állvány
- gázfelfogó henger
- 500 cm3 főzőpohár
- Bunsen-égő, horzsakő

Anyagok:
- tömény ammóniaoldat
- fenolftalein
- desztillált víz
- vörös rózsa
- univerzális indikátor

Munkavédelem
ammóniaoldat:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A lombikba tömény ammóniaoldatot töltünk, és pár szem horzsakövet dobunk bele. A lombik
száját dugóval lezárjuk, az elvezető csövet a derékszögben meghajlított üvegcsőhöz csatlakoztatjuk, és a keletkezett gázt nyílásával lefelé fordított gázfelfogó hengerbe vezetjük. Majd feddjük
le a henger tetejét.
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Jegyezd le az ammónia tulajdonságai!
halmazállapota: ....................................................................
színe: ....................................................................................
szaga: ...................................................................................
sűrűsége a levegőhöz képest: ..............................................
A gázfelfogó hengerbe lógassunk vörös rózsát (nedves univerzális indikátor
papírt) és figyeljük meg néhány perc múlva a változást!
Tapasztalat: ..................................................................................................................................
Vezessük a keletkező gázt fenolftaleines desztillált vízzel töltött főzőpohárba.
Tapasztalat: ..................................................................................................................................
Az ammónia jól oldódik vízben (egyenlet): ................................................................................
A keletkezett oldat kémhatása: ....................................................................................................
Az ammónia vizes oldatának neve: .............................................................................................
Mire használják a háztartásokban? ..............................................................................................
2. Az ammónia és hidrogén-klorid diffúziója levegőben

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

Anyagok:
- cseppentőben tömény ammóniaoldat
- cseppentőben 1:1 arányban hígított sósav

Munkavédelem
ammóniaoldat:

sósav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Sötét csempe szélére húzzunk csíkot 1: 1 térfogatban hígított sósavból, a csempe másik szélére pedig tömény ammóniaoldatból. Figyeljük meg a változást! A kísérlet közben ne legyen a
helységben nagy légmozgás (pl. huzat).
Tapasztalat:..................................................................................................................................
Magyarázat (egyenlet): ................................................................................................................
A keletkezett anyag tudományos neve: .......................................................................................
Hétköznapi neve: .........................................................................................................................
3. Sók azonosítása vizes oldatuk kémhatása alapján

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 3 kémcső
- kémcsőállvány

Anyagok:
- szilárd nátrium-karbonát
- szilárd nátium-klorid
- szilárd ammónium klorid

Munkavédelem
nátrium-karbonát:

ammónium-klorid:

-

desztillált víz
univerzális indikátor
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Három kémcsőbe nátrium-karbonátot, nátrium-kloridot és ammónium-kloridot teszünk, majd
desztillált vizet öntünk rájuk. Megvárjuk, amíg az anyagok teljesen feloldódnak, majd indikátor segítségével vizsgáljuk a keletkezett oldatok kémhatását.
1. kémcső

2. kémcső

3. kémcső

kémhatás
a kémcső tartalma
Magyarázat (egyenlet)
1. kémcső: ............................................................................................................................
2. kémcső: ............................................................................................................................
3. kémcső: ............................................................................................................................

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Ammónium-klorid termikus bomlása (kísérletelemzés)
A hőálló üvegcső közepébe üveggyapot dugót helyezünk, melyre kb. 1 cm rétegvastagságban
szilárd ammónium-kloridot szórunk. Az ammónium-kloridot újabb üveggyapot dugóval lezárjuk. Az üvegcsövet kissé döntve állványba erősítjük és az ammónium-klorid réteget közepes
erősségű lánggal melegítjük. A cső felső és alsó nyílásához megnedvesített univerzális indikátorpapírt tartunk.
Egészítsd ki a rajzot a várható tapasztalatoknak megfelelően!
Adj magyarázatot a jelenségekre!

Házi feladat
300 oC-on az ammónia a 2NH3 (g) ⇄ N2 (g) + 3H2 (g) egyenlet szerint disszociál, és a
gázelegy átlagos moláris tömege ezen a hőmérsékleten, egyensúlyban 12,92 g/mol. Az
egyensúlyi elegyben a molekulák összkoncentrációja 2,13 mol/dm3.
a.) Az ammónia hány %-a disszociált?
b.) Mekkora ezen a hőmérsékleten az egyensúlyi állandó értéke?
Felhasznált irodalom
-

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné: Kémia 9. (Általános és szervetlen kémia).
Mozaik Kiadó, Szeged 2014.
Rózsahegyi Márta - Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához.
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest 1994.
Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából
Műszaki Kiadó, Budapest 2013.
Ábra: saját rajz
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2. ÓRA
SZÉN-DIOXID

Emlékeztető
A szén a IV. főcsoport első eleme, vegyértékhéján 4 elektron található. elemi állapotban és
vegyületeiben legtöbbször négy kovalens kötést hoz létre. A szénvegyületek száma igen nagy,
fémekkel változatos összetételű karbidokat hoz létre. Nemfémes elemekkel kovalens kötésű
molekulákat alkot.
Molekulamodell készlet segítségével építsük meg a szén-monoxid és a szén-dioxid molekulát! Hasonlítsuk össze a szerkezetüket a megadott szempontok alapján!
Szén-monoxid

Szén-dioxid

Összegképlet
Szerkezeti képlet
Szigma és a pi-kötések száma
Polaritása
A molekulák között kialakuló másodrendű kötés
1. A szén-dioxid előállítása (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- csiszolt dugós gázfejlesztő készülék
- üvegcső, Bunsen – állvány
- gázfelfogó henger
- 2 db főzőpohár
- gyertya, gyújtópálca

Anyagok:
- mészkő
- 1:1 arányban higított sósav
- desztillált víz
- indikátor

Munkavédelem
sósav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A lombikba apróra tört mészkövet szórunk, a készülék csepegtető tölcsérébe pedig 1:1 arányban higított sósavat öntünk. Ezután tölcsér csapját megnyitjuk, és a savat lassan a mészkőre
csepegtetjük. A gázfejlődés megindulása után a keletkezett gázt először gázfelfogó hengerbe
vezetjük.
Egészítsd ki az egyenletet:
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CaCO3 + …….. HCl = .....................................
Az ábrán a szén-dioxid laboratóriumi előállítását látod.
Egészítsd ki a rajzot, jegyezd le a szén-dioxid tulajdonságai!
halmazállapota: .................................................
színe: .................................................................
szaga: ................................................................
a.) Tartsunk égő gyújtópálcát a hengerbe!
Tapasztalat: ..................................................................................................................................
Magyarázat: .................................................................................................................................
b.) Főzőpohárba égő gyertyát helyezünk. A szén-dioxiddal teli gázfelfogó hengerből a gázt
a pohár oldal mentén a főzőpohárba öntjük.
Tapasztalat: ............................................................................................................
Mekkora a szén-dioxid levegőhöz viszonyított sűrűsége? Húzd alá!
kisebb
c.)

nagyobb
A keletkezett szén-dioxid gázt vezessük indikátorral megszínezett vízbe!

Hogyan oldódik a szén-dioxid a vízben? ...............................................................
Milyen a keletkezett oldat kémhatása? ..................................................................
Egyenlet: ......................................................................................................................................
2. Szén-dioxid kimutatása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 100 cm3-es főzőpohár
- szívószál

Anyagok:
- meszes víz

A kísérlet leírás, jelenség, tapasztalat
A meszes víz kalcium-hidroxid vizes oldata. 100 cm3-es főzőpoharat félig töltsünk meg meszes vízzel, majd az oldatba lassan fújjunk bele a szívószál segítségével.
Tapasztalat: ..................................................................................................................................
Magyarázat (egyenlet): ................................................................................................................
Mi történik, ha tovább folytatjuk a fújást? ..................................................................................
Egyenlet: ......................................................................................................................................
3. Szén-dioxid előállítása háztartásban előforduló anyagokból

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- pohár
- gyertya
- gyújtópálca, lufi

Anyagok:
- 20%-os ételecet
- 2 csomag szódabikarbóna
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Munkavédelem
ecetsav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) Töltsd meg a lufit szódabikarbónával (NaHCO3). A műanyag palackba önts egy kis ecetet. Óvatosan húzd a lufit a palack szájára úgy, hogy a szódabikarbóna beleszóródjon.
Rajzold le a változást!
Magyarázat: ......................................................................
Egyenlet: ...........................................................................
b.)
Szórj szódabikarbónát egy főzőpohár aljába. Helyezz bele egy gyertyát. Gyújtópálca segítségével gyújtsd
meg. Óvatosan önts a szódabikarbónára ecetet és figyeld
meg a változást!

Tapasztalat: ...................................................................
..................................................................................................
A sütőporban egyik összetevője a szódabikarbóna. Hogyan
működik a sütőpor?
......................................................................................................................................................

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A szén-dioxid élettani hatása
Szén-dioxid keletkezik mindig, ha szén vagy széntartalmú anyagok elegendő oxigén jelenlétében égnek el. Az élő szervezetben lassú égés játszódik le. Ezért az emberek, az állatok és a
növények légzése is mindig szén-dioxidot termel. Az ember által kilehelt levegő szén-dioxid
tartalma kb. 4 térfogat%.
Hogyan keletkezik a légzés során a szén-dioxid (egyenlet)? .......................................................
A szén-dioxidot meszes vízzel tudjuk kimutatni. Hogyan mutatnád ki a keletkezett másik terméket? ..........................................................................................................................................
Számos egyéb folyamat során is keletkezik szén-dioxid. Például a must erjedésekor szőlőcukorból etil-alkohol mellett szén-dioxid is képződik.
Hogyan? ......................................................................................................................................
Milyen veszélyeket rejt a pincékbe keletkező „mustgáz”? Hogyan „védekezhetünk” ellene?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nézz utána hol található a Kutyabarlang és miről nevezetes?
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Házi feladat
Mészkő és magnezit (MgCO3) keverékének 1,50 g-ját 20,00 cm3 2,00 mol/dm3-es sósavban
oldjuk, majd 100 cm3-re egészítjük ki desztillált vízzel. Ennek a törzsoldatnak a 10,00 cm3-ét
8,15 cm3 0,10 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldattal lehet semlegesíteni. Hány tömeg%
mészkövet tartalmazott a keverék?

Felhasznált irodalom
-

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné: Kémia 10. (Szervetlen és szerves kémia).
Mozaik Kiadó, Szeged 2014.
Rózsahegyi Márta - Wajand Judit (1994): 575 kísérlet a kémia tanításához.
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest 1994.
Ábra saját ötlet
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3. ÓRA
SZERVETLEN SAVAK I.
(KÉNSAV, SÓSAV, SALÉTROMSAV)

Emlékeztető
Brönsted elmélete szerint a sav-bázis reakciók protonátmenettel létrejövő kémiai változások.
A savak olyan anyagok, amelyek proton leadására képesek. A savas jelleg feltétele, hogy a
hidrogénatom nagy elektronegativitású atomhoz kapcsolódjék kovalens kötéssel. A savas
kémhatást az oxóniumionok okozzák.
1. A cc kénsav tulajdonságai, hígítása (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 2 db főzőpohár
- üvegbot

-

hőmérő
táramérleg

Anyagok:
- cc kénsav
- víz

Munkavédelem
kénsav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) Töltsünk egy-egy főzőpohárba 10 cm3 tömény kénsavat és 10 cm3 desztillált vizet. Helyezzük a két főzőpoharat a mérleg két serpenyőjébe. Ezután töltsünk a könnyebb folyadékot tartalmazó pohárba annyit, hogy a mérleg újra egyensúlyba kerüljön.
Tapasztalat: .................................................................................................................................
Magyarázat: ................................................................................................................................
b.) 200 cm3-es főzőpoharat töltsünk meg félig desztillált vízzel. Helyezzünk el hőmérőt a
főzőpohárba. Adjunk a pohárban lévő vízhez kis részletekben, állandó kevergetés közben
kb. 10 cm3 tömény kénsavat (96–98 tömeg%-os)! Vizsgáljuk meg a híg kénsavoldat hőmérsékletét és kémhatását!
Tapasztalat: ................................................................................................................................
A kémhatás magyarázata (egyenlet): .........................................................................................
Magyarázat: ...............................................................................................................................
2. Tömény kénsav vízelvonó hatása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 1 db főzőpohár
- 1 db fehér csempe
- 1 db cseppentő
- papírdarab, vászondarab

Anyagok:
- cc kénsav
- tömény kénsav cseppentőben
- cukor
- kristályos réz-szulfát
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Munkavédelem
kénsav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) A csempe négy sarkába tegyünk a papírlapot, a vászondarabot, kevés porcukrot, kristályos réz-szulfátot. Cseppentsünk rá mindegyikre néhány csepp tömény kénsavat, majd figyeljük meg a változást!
Tapasztalat: .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Magyarázat: ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b.) Tanári bemutató kísérlet: Öblítsünk át vízzel 100 cm3-es főzőpoharat, majd tegyünk bele 2–3
cm vastagságban porcukrot! A cukrot néhány csepp vízzel nedvesítsük meg, majd öntsünk rá 8–
10 cm3 tömény kénsavat!

Tapasztalat: .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Magyarázat: ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Az ammónia és salétromsav reakciója

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

Anyagok:
- cseppentőben tömény ammóniaoldat
- cseppentőben tömény salétromsav

Munkavédelem
salétromsav:

ammónia:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Sötét csempe szélére húzzunk csíkot tömény salétromsavból, a csempe másik szélére pedig
tömény ammóniaoldatból. Figyeljük meg a változást! A kísérlet közben ne legyen a helységben nagy légmozgás (pl. huzat).
Tapasztalat:..................................................................................................................................
Magyarázat (egyenlet): ................................................................................................................
A keletkezett anyag tudományos neve: .......................................................................................
Felhasználása: ..............................................................................................................................
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3. Sósav reakciója fémekkel

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 4 db kémcső
- kémcsőállvány
- gyújtópálca
- gyufa

Anyagok:
- híg sósav
- alumínium reszelék
- cink

-

vasforgács
rézforgács

Munkavédelem
sósav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kémcsövekbe helyezzük külön-külön a következő fémeket: alumíniumreszelék, cink, vasforgács, rézforgács. Ezután öntsünk mindegyikre 1:1 arányban hígított sósavat! Helyezzünk
égő gyújtópálcát azoknak a kémcsöveknek a szájához, amelyekben gázfejlődést tapasztaltunk!
Tapasztalat: .................................................................................................................................
Magyarázat (egyenletek): ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Milyen gáz fejlődött, hogyan mutattad ki? ................................................................................

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A tömény salétromsavat választóvíznek is nevezik, mert az arany-ezüst ötvözetekből képes kioldani az ezüstöt, mert az aranyat nagy
standarpotenciálja miatt nem képes oxidálni.
A salétromsav és az ezüst reakciója:
.............................................................................
http://www.seilnacht.com/Chemie/hno3_m.JPG

A tömény salétromsav és a tömény sósav elegye a királyvíz, amely az aranyat (és a platinát)
is képes oxidálni.
Milyen arányban elegyíteni a két savat? .....................................................................................
A tömény salétromsav és a tömény kénsav 1:2 térfogatarányú elegye a nitráló elegy. A nitrálás ipari szempontból fontos művelet, pl. glicerin-trinitrátot, cellulóz-nitrátot gyártanak ezzel
az eljárással.
Mire használják ezeket az anyagokat? ........................................................................................
Nézz utána Alfred Nobel munkásságának!
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Házi feladat
Egy 13,05 mol/dm3 koncentrációjú (vízben oldott) egyértékű savoldat 60,00 tömeg%-os és
30,00 mól%-os összetételű.
Számítsuk ki:
a) 1cm3 savoldat semlegesítéséhez szükséges 0,5 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldat
térfogatát!
b) hány cm3 kell a fenti oldatból 1 dm3 0,25 mol/dm3 koncentrációjú savoldat készítéséhez!
c) a sav moláris tömegét! Melyik ez a sav?
d) a savoldat sűrűségét!

Felhasznált irodalom
-

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné: Kémia 9. (Általános és szervetlen kémia).
Mozaik Kiadó, Szeged 2013.
Rózsahegyi Márta - Wajand Judit (1994): 575 kísérlet a kémia tanításához
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest 1994.
Bohdaneczky Lászlóné dr.: A kémiában tehetséges tanulók felismerése, gondozása és a tehetségfejlesztés
gyakorlata (előadás) Budapest, 2012. február 29.
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4. ÓRA
SZERVETLEN SAVAK II.
(SZÉNSAV, FOSZFORSAV)

Emlékeztető
A szénsav a természetben is előfordul. A szénsavas forrásvizek gyógyító hatásuk miatt fürdőkúrára is alkalmasak. A szénsavas üdítőitalok frissítő hatását valamennyien tapasztalatból
ismerjük.
Annak ellenére, hogy az elemi foszfor mérgező anyag, a belőle származó foszforsav viszonylag barátságos vegyület. A foszforsav és sói (a foszfátok) a természetben igen elterjedtek. Ezek az élethez elengedhetetlen foszfor forrásai. Az emberi szervezetben a foszfátok
mennyisége több kilogramm; fontos szerepet játszanak a csontok, a fogak és az örökítőanyag
felépítésében, valamint az energiatermelő anyagcserében.
1. Szén-dioxid oldódása vízben (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- csiszolt dugós gázfejlesztő készülék
- üvegcső, Bunsen – állvány
- 500 cm3 főzőpohár

Anyagok:
- darabos mészkő
- 1:1 hígítású sósav

-

desztillált víz
indikátor

Munkavédelem
sósav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Csiszoltdugós gázfejlesztő készülék lombikjába apróra tört mészkövet szórunk, majd a csepegtető tölcsért 1:1 hígítású sósavoldattal töltjük meg. A lombik elvezetőcsövéhez gumicső
segítségével üvegcsövet kapcsolunk. Beindítjuk a reakciót, majd a keletkező szén-dioxidot
desztillált vízbe vezetjük. A szén-dioxidot tartalmazó víz egy kis részletéhez indikátort adunk.
Tapasztalat: ................................................................................................................................
Magyarázat:
Vízben való oldódásának egyenlete: ...........................................................................................
Kémhatása: ..................................................................................................................................
A szén-dioxid vizes oldatának neve: ...........................................................................................
2. A szénsav bomlása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 4 db kémcső
- kémcsőfogó

-

borszeszégő
gyufa

Anyagok:
- szénsavas ásványvíz
- metilvörös indikátor
- desztillált víz
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a.) Az első kémcsőbe tegyünk kb 2 cm3 desztillált vizet. Tegyünk bele néhány csepp
metilvörös indikátort. Ez lesz az összehasonlító oldat. A második kémcsőbe tegyünk kb.
2 cm2 ásványvizet, cseppentsünk bele indikátort. Jegyezzük fel a változást!
b.) Két kémcsőbe tegyünk kb 2-2 cm3 ásványvizet, cseppentsünk hozzá indikátort. Az egyik
kémcsövet rázogassuk, a másik kémcsövet óvatosan melegítsük. Jegyezzük fel a változást!
Tapasztalat:
1. kémcső
2. kémcső
3. kémcső
4. kémcső
desztillált víz
szénsav
rázás után
melegítés után
indikátor színe
Magyarázat (egyenlet):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. A foszfor(V)-oxid reakciója vízzel

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- főzőpohár
- vegyszeres kanál

-

indikátor papír

Anyagok:
- foszfor(V)-oxid
- desztillált víz

Munkavédelem
foszfor(V)-oxid:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
3

Egy kis főzőpohárba tegyünk kb. 10 cm desztillált vizet, és szórjunk bele egy kevés foszfor(V)oxidot. Figyeljük és „hallgassuk”, hogy mi történik!
Vizsgáljuk meg a keletkezett oldat kémhatását indikátorpapírral!
Tapasztalat: ..................................................................................................................................
Az oldat kémhatása: ....................................................................................................................
Magyarázat (egyenlet): ................................................................................................................
A keletkezett anyag neve, képlete: ..............................................................................................
4. Kóla foszforsav tartalmának meghatározása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- főzőpohár
- 3 db titráló lombik
- 100 cm3 mérőlombik

-

3

10 cm -es pipetta
büretta
állvány

Anyagok:
- kóla
- NaOH mérőoldat
- fenolftalein indikátor
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Munkavédelem
nátrium-hidroxid:

foszforsav:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A munkahelyeden levő lombikban található minta 10 cm3 a Colát tartalmaz. A minta foszforsav-tartalmát kell meghatároznod nátrium-hidroxid- mérőoldat és fenolftalein indikátor segítségével. A titrálás során az alábbi folyamat játszódik le:
......................................................................................................................................................
A lombikban levő oldatból készíts 100,0 cm3 törzsoldatot a kiadott mérőlombikban: a kémcső
többszöri átmosása után töltsd fel jelig az oldatot.
Az így elkészített törzsoldatból pipettával mérjél ki három titráló lombikba 10,0-10,0 cm3-t és
adjál hozzá 3-5 csepp fenolftalein indikátort. Titráld meg a mintákat a NaOH-oldattal!
A törzsoldat mintáira fogyott NaOH-oldat térfogata:
1. minta

................. cm3

2. minta

................. cm3

3. minta

................. cm3

A fogyott mérőoldat átlaga: ................................cm3

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A foszforsavat az élelmiszeriparban főként savanyúságot szabályozó anyagként alkalmazzák.
Nézz utána, hogy a kólán kívül mely élelmiszerekben található még meg?
Az adalékanyagokat úgynevezett E számokkal látják el. Mi a foszforsav E száma?
A cukros, szénsavas üdítőitalokban található foszforsav feloldja a fogzománcot. Egy érdekes
kísérletet leírását találod: http://anagycoca-colakiserlet.blogspot.hu/2010/10/nagy-colakiserlet.html
Mennyi az ajánlott napi beviteli mennyiség a foszforsavból?

Házi feladat
1. A titrálás alapján számítsd ki a 100 cm3 törzsoldatban mennyi a foszforsav anyagmennyisége? (a mérőoldat koncentrációja: 0,001 mol/dm3)
2. Számítsd ki a mérőlombikban lévő minta foszforsav tartalmának anyagmennyiség- és
tömegkoncentrációját! (mol/dm3, g/dm3)
3. Hány g foszforsavat tartalmaz 3,00 dl kóla?
Felhasznált irodalom
-

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné: Kémia 9. (Általános és szervetlen kémia).
Mozaik Kiadó, Szeged 2013.
Rózsahegyi Márta - Wajand Judit (1994): 575 kísérlet a kémia tanításához
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest 1994.

