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1. óra
H2S és SO2 gázok előállítása

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9. osztály

Biológia

Emlékeztető
Hasonlítsd össze a két molekulát, anyagi halmazát a megadott szempontok szerint!
H2S

SO2

2

2

0

2

2

1

2

4

1

2

V-alakú

V-alakú

92,3°

119,5°

dipólusos

dipólusos

-2
jó

A molekula elektronszerkezeti
képlete:
A molekula szigma-kötéseinek száma:
pi-kötéseinek száma:
A központi atom nemkötő elektronpárjainak a száma:
vegyértéke:

A ligandum vegyértéke:
A molekula alakja:
kötésszögei:
polaritása:
Központi atom oxidációsszáma:
Vízoldékonysága:
Reakciója vízzel:

H2S+H2O⇌HS-+H3O+

Vizes oldat kémhatása:
Vizes oldatában az ionok neve:

savas
hidrogén-szulfidion,
szulfidion, oxóniumion
éghető
2H2S+3O2=2H2O+2SO2
gáz

+4
jó
SO2+H2O=H2SO3
H2SO3+H2O⇌HSO3+H3O+
savas
hidrogén-szulfition,
szulfition, oxóniumion
éghető (kat.és magas T)
2SO2+O2=2SO3
gáz

molekularács

molekularács

rácspontokon lévő részecskék:

molekulák

molekulák

rácsösszetartó erő pontos neve:

dipólus-dipólus másodrendű
kötés
mérgező

dipólus-dipólus másodrendű kötés
baktérium- és gombaölő
hatású

Éghetősége:
Égés egyenlete:
Halmazállapota 25°C-on,
101,3 kPa nyomáson
Szilárd anyag rácstípusa:

Élettani hatása:
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Tanári bemutató kísérlet: 44-es kísérlet alapján

Eszköz és anyaglista
gázfejlesztő
Bunsen-állvány
1 db nagyméretű kémcső
főzőpohár, tetejére üveglap
gyufa

lombikfogó dióval
üvegbot
derékszögben meghajlított
üvegcső
0,1 mol/dm3 AgNO3-oldat

0,05 mol/dm3 Lugol-oldat
tömény sósav
vas(II)-szulfid
tömény sósav

Munkavédelem
Lugol-oldat

AgNO3-oldat

sósav

FeS(sz)
Vegyifülke alatt végezzük a kísérleteket!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Szilárd vas(II)-szulfidra sósavat csepegtetünk, és a folyamatban fejlődő gáz egy részét ezüstnitrát-oldatba vezetjük, másik részét meggyújtjuk. Vezessük az égő kén-hidrogén lángját a
vízre. Írd le és magyarázd meg a tapasztalatokat, és add meg a végbemenő folyamatok reakcióegyenletét!
Tapasztalat:
keletkező gázt
Tapasztalat:

Vas-szulfid + sósav
Színtelen, záptojás szagú gáz fejlődik.
Ezüst-nitrát-oldatba vezetve
Meggyújtva, víz felszínére
vezetve
Az oldat megfeketedik
Kékes lánggal ég, víz felszínén kénkiválás látható

Magyarázat:
FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S↑
Az erősebb sav kiszorítja gyengébbet sójából.
2 AgNO3 + H2S = Ag2S + 2 HNO3
2 H2S + 3 O2 = 2 SO2 + 2 H2O
A kén-dioxid oldódik a vízben és a kén-hidrogénnel szinproporciós reakcióba lép.
2 H2S + SO2 = 2 H2O + 3 S
A kiváló kénnel „írni” lehet.
Tanári bemutató kísérlet: 41-es kísérlet alapján

Eszköz és anyaglista
gázfejlesztő
Bunsen-állvány

lombikfogó dióval
üvegbot

0,05 mol/dm3 Lugol-oldat
kén-hidrogénes víz
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3 db nagyméretű kémcső
főzőpohár, tetejére üveglap

Emelt szintű kísérletek, gázok

derékszögben meghajlított
üvegcső
színes papír

20-25 g nátrium-szulfit
tömény sósav

Munkavédelem
Lugol-oldat
Kén-hidrogénes víz
Vegyifülke alatt végezzük a kísérleteket!

sósav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Szilárd nátrium-szulfitra sósavat csepegtetünk, és a folyamatban fejlődő gáz egy részét Lugololdatba, másik részét kén-hidrogénes vízbe, harmadik részét nedves színes papírra vezetjük.
Írd le és magyarázd meg a várható tapasztalatokat, és add meg a végbemenő folyamatok reakcióegyenletét!
Állapítsd meg a reakciók típusát!
Lugol-oldat esetén:
Az oldatok összetevő
részecskéi:
Keletkező gázt az
oldatokba vezetve a
tapasztalat:
Reakciók típusa:
A fejlődő gáz a reakcióban miként vesz
részt?

Színes papír esetén:
-

Az oldat elszíntelenedik.

Kén-hidrogénes víz
esetén:
H2S ; HS- ; S2- ;H2O
;H3O+
Megzavarosodik, fehér
színűvé válik.

redoxi
redukálószer

redoxi
oxidálószer

redoxi
redukákószer

I2 ; I- , I3- ; H2O

A színes papír
elsíntelenedik.

Magyarázat:
SO2 laboratóriumi előállítása nátrium-szulfit és sósav reakciójával történik:
Na2SO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + SO2↑
A nátrium-szulfit erős lúg és gyenge sav sója. Így az erős sósav kiszorítja a gyengébb savat
sójából.
Na2SO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2SO3
A keletkező kénessav bomlékony:
H2SO3 ⇌ H2O + SO2↑
A kén-dioxidot Lugol-oldatba vezetve a I2-dal reagál:
SO2 + I2 + 2 H2O = H2SO4 + 2 HI
Kén-hidrogénes vízbe vezetve:
SO2 + 2 H2S = 3 S + 2 H2O
A szerves festékanyagokban lévő színes vegyületeket színtelenné redukálja.
2 SO32- + O2 = 2 SO42Redukáló hatásának tulajdonítható erjedést akadályozó, csírátlanító hatása (hordók kénezése)
is.
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Mit tapasztalunk, ha frissen készített telített kénessav-oldatot adunk 0,02 mol/dm3 koncentrációjú kálium-permanganát-oldathoz?
Az oldat elszíntelenedik. A kénessav redukáló tulajdonságú.
5 SO32- + 2 MnO4- + 6 H+ = 2 Mn2+ + 5 SO42- + 3 H2O
Mi az alapvető különbség a klór és a kén-dioxid színtelenítő hatása között?
A kén-dioxid a színes vegyületek molekuláiba beépül és színtelen vegyületté alakítja.
A klór erélyes oxidálószer, ezért színtelenít.
H2O + Cl2 ↔ HCl + HOCl
2 HOCl = 2 HCl + O2

Házi feladat
Nézz utána, hogy hol használják ki a gyakorlatban a kén-dioxid fehérítő, fertőtlenítő
hatását?
Papírgyárakban a nyers papír fehérítésére.
Korábban a háziasszonyok a levegőn barnuló gyümölcsöket a befőzés során kénszalagot égettek az üvegekben, majd ezután tették az üvegbe a gyümölcsöt.
Borászatban a hordók fertőtlenítésére és a must erjedésének a leállítására használják.
2. óra
Gázok előállítása sósavval sóikból csempén

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9. és 10. osztály
43. kísérlet alapján:

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca

védőszemüveg

3 db fehér csempe
1 db sötét színű csempe
4 db nagy méretű főzőpohár
7 db cseppentő
kesztyű

Na2CO3(sz)
1:1 hígítású HCl-oldat
FeS(sz)
Na2SO3(sz)

0,05 mol/dm3 koncentrációjú
Lugol-oldat
univerzálindikátor
0,1 mol/dm3 AgNO3-oldat
0,1 mol/dm3 MnCl2-oldat
0,1 mol/dm3 CuCl2-oldat
0,1 mol/dm3 ZnSO4-oldat

Munkavédelem
Lugol-oldat

Na2CO3(sz)

sósav

AgNO3-oldat

MnCl2-oldat

CuCl2-oldat

ZnSO4-oldat

FeS(sz)
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Vigyázat! A fejlődő gáz mérgező, csak távolról, „vegyész-szagoltatással” szagoljuk. Jól húzó
vegyifülke alatt vagy nyitott ablaknál végezzük a kísérleteket!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Tegyél 3 fehér csempe közepére egy kis méretű vas(II)-szulfid (nátrium-szulfid helyett) kristályt, nátrium-szulfit kristályt és nátrium-karbonát kristályt. Cseppentsél a kristály köré 2-2
cseppet a következő oldatokból:
Univerzálindikátor,
0,05 mol/dm3 koncentrációjú Lugol-oldat.
A vas-szulfid mellé még cseppentsél:
0,1 mol/dm3 koncentrációjú AgNO3-oldatból,
0,1 mol/dm3 koncentrációjú MnCl2-oldatból,
0,1 mol/dm3 koncentrációjú CuCl2-oldatból.
Fekete csempén a vas-szulfid mellé cseppentsél 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ZnSO4-oldatból.
Cseppents a kristályokra 3-4 csepp 1:1 térfogatarányban hígított sósavat, tegyél rá nagyobb
méretű főzőpoharat szájával lefelé fordítva és figyeld meg a változásokat!
Standardpotenciálok:

Tapasztalat:
Fejlődő gáz:
+ Lugol-oldat
+ univerzálindikátor
+ AgNO3-oldat
+ MnCl2-oldat
+ CuCl2-oldat
+ ZnSO4-oldat

ε°(I2/I-)= 0,54 V

ε°(S/S2-)= -0,48 V

ε°(SO42-/SO2)=
-0,10V

Vas-szulfid + HCl

Nátrium-szulfit +
HCl
Színtelen, szúrós
szagú gáz fejlődik.
SO2

Nátrium-karbonát +
HCl
Színtelen, szagtalan
gáz fejlődik.
CO2

Az oldat színtelenné
válik.

Nincs változás.

Az indikátor színe
pirosra válozik.
-

Az indikátor színe
pirosra válozik.
-

Színtelen, záptojás
szagú gáz fejlődik.
H2S
Az oldat színtelenné
válik, kénkiválás
látható.
Az indikátor színe
pirosra válozik.
Sötét színű csapadék
kiválás.
Hússzínű csapadék
kiválás.
Sötét színű csapadék
kiválás.
Fehér csapadék kiválás.

-

-

-

-

-

-
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Saját készítésű képek

Magyarázat:
FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S↑
Na2SO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + SO2↑
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2↑
Mindhárom gáz esetén az erősebb sav kiszorítja sójából a gyengébb savat.
A bomlékony H2SO3-ból SO2, és a H2CO3-ból CO2 képződik:
H2SO3 ↔ H2O + SO2↑
H2CO3 ↔ H2O + CO2↑
Kén kiválása közben elszíntelenedik az oldat:
H2S + I2 = 2 HI + S
A negatívabb standard elektródpotenciálú redoxirendszer redukált változata képes redukálni a
pozitívabb standard elektródpotenciálú redoxirendszer oxidált változatát.
Kén-dioxid esetén a Lugol-oldat szintén elszíntelenedik, a jód redukálódása miatt:
SO2 + 2 H2O + I2 = H2SO4 + 2 HI
A szén-dioxid molekula stabilitása igen nagy, reakcióképessége kicsi.
Oxidálni nem lehet, így a Lugol-oldattal nem reagál.
Szulfidos csapadékok:
2 AgNO3 + H2S = Ag2S + 2 HNO3
CuCl2 + H2S = CuS + 2 HCl
MnCl2 + H2S = MnS + 2 HCl
ZnSO4 + H2S = ZnS + H2SO4

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Hogyan lehet a gázok nedvességtartalmát csökkenteni?
Gázok szárítására a gázmosópalackot használhatjuk, melyet cc. kénsavval vagy tömény
NaOH-val töltünk meg. Ez nem alkalmazható akkor, ha a gáz reakcióba lép a szárító anyaggal.NaOH sav és CO2 szárítására nem alkalmas. A kénsav pedig lúgok esetében, pl. ammónia
szárítására nem jó. Ekkora U-alakú üvegcsövet töltünk meg kalcium-kloriddal és azon vezetjük át a gázt.
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Régen készített NaOH-oldatot semlegesítünk kénsav-oldattal. Gázfejlődést tapasztalunk.
Miért? A NaOH megköti a levegő szén-dioxid tartalmát:
NaOH + CO2= NaHCO3
Kénsavval az alábbi reakció megy végbe:
NaHCO3 + H2SO4 = NaHSO4 + H2O + CO2↑

Házi feladat
Hogyan történik a kén-trioxid előállítása?
SO2: kén égetésével: S + O2 = SO2
SO3:kén-dioxid további oxidációjával, V2O5 katalizátor, 450°C, nagy nyomás alkalmazásával
2 SO2 + O2 ⇌ 2 SO3
3. óra
Szervetlen gázok

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9.,10.,11. évfolyam

Emlékeztető
Szervetlen gázok előállítása:
Töltsd ki az alábbi táblázatot!
Szilárd
anyag
NH4Cl

Oldat
H2SO4

Oldat összetétele:
tömény

Képződő Reakcióegyenlet:
gáz:
HCl
2NH4Cl+H2SO4=2HCl+(NH4)2SO4

NH4Cl

NaOH

tömény

NH3

NaOH+NH4Cl=NH3+NaCl+H2O

NH4Cl

N2

NH4Cl+KNO2=N2+KCl+2N2O

NaCl

NaNO2 tömény
vagy
KNO2
H2SO4 tömény

HCl

NaCl+H2SO4=NaHSO4+HCl

Cu

HNO3

30 %-os

NO

3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

Cu

HNO3

65 %-os

NO2

Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

CaCO3

HCl

1:1 hígítású

CO2

CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O

Zn

sósav

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

FeS

HCl

Híg vagy 1:1 H2
hígítású
1:1 hígítású H2S

MnO2

H2O2

5%

O2

2H2O2=2H2O+O2

KMnO4

-

-

O2

2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2

KMnO4

sósav

1:1 hígítású

Cl2

2KMnO4+16HCl=2KCl+MnCl2+5Cl2+8H2O

HCOOH

H2SO4

tömény

CO

HCOOH=CO+H2O

FeS+2HCl=FeCl2+H2S
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Ammónia és hidrogén-klorid diffúziója

Eszköz és anyaglista
2 db cseppentő

műanyagtálca
sötét csempe

koncentrált ammónia
1:1 térfogatarányban hígított sósav

Munkavédelem
ammónia

sósav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Sötét színű csempe egyik szélére húzzunk csíkot 1:1 térfogatarányban hígított sósavból, a
csempe másik szélére pedig koncentrált ammóniaoldatból.
Figyeld meg a változást! Magyarázd meg a történteket! A keletkezett anyagot hová soroljuk?
A kísérlet közben ne legyen levegőmozgás!
Tapasztalat:
A sósavcsíkhoz közelebb fehér füst keletkezik.
Magyarázat:
A két oldatból a következő két gáz távozik: NH3 és HCl.
NH4+ + OH- ⇌ NH3↑ + H2O
Az ammónia kisebb moláris tömegű, így diffúzió sebessége nagyobb, mint a HCl gázé.
NH3 + HCl = NH4Cl(sz)
A keletkező szilárd anyag (ionvegyület) gázban oszlik el, ezért füst.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Gondolkodtató kérdés a 45. nem elvégzendő kísérlet alapján:
Gázfejlesztőben ammónium-kloridra tömény nátrium-hidroxid-oldatot öntünk. Egy kémcsövet megtöltünk a keletkező gázzal, majd higannyal teli edénybe mártjuk. A higany felszínére
előzőleg egy orvosi széntablettát helyeztünk, amely így a kémcső belsejébe került. Kis idő
elteltével az edényben lévő higany szintje megemelkedik a kémcsőben.
Magyarázd meg a tapasztalatot! Mi a jelenség neve? Írd fel a gáz előállításának reakcióegyenletét!
Hogyan fogjuk fel a fejlődő gázt és miért? Milyen adatból tudsz erre következtetni?
Miért nem vizet tettünk az edénybe a higany helyett?
(A kísérlet veszélyes, a higany bőrön keresztül is felszívódhat, ezért csak megfelelő védőfelszerelés használata esetén szabad elvégezni.)
Ha vöröskáposzta indikátorral megfestett vízbe vezetjük a keletkező gázt, mit tapasztalunk és
miért?
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Saját készítésű képek

Válasz:
NH4Cl + NaOH = NH3↑ + NaCl
Az erősebb bázis kiszorítja a gyengébbet sójából.
Az ammónia sűrűsége kisebb a levegőnél, ezért a gázt szájával lefelé fordított edényben lehet
felfogni. Ezt a moláris tömegek összehasonlításával tudjuk meg.
M ammónia = 17 g/mol < M levegő = 29 g/mol
Az orvosi széntabletta nagy felületű és gázokat képes megkötni. A jelenség neve adszorpció.
Az előállított ammóniát adszorbeálja. Így a kémcsőben a nyomás a higany felett lecsökken.
A külső levegő nyomása a kémcsőben lévő gáz és a higany hidrosztatikai nyomásával tart
egyensúlyt. Ha a bent lévő gáz nyomása csökken, akkor a higany hidrosztatikai nyomásának
kell nőnie. Ez azt jelenti, hogy a higanyoszlop magasságának kell nőni.
Ha vízzel végeznénk a kísérletet, akkor az ammónia oldódna a vízben és nem az orvosi szén
kötné meg. Az orvosi szén sűrűsége miatt a víz alján helyezkedne el.
Ha vöröskáposzta indikátorral megfestett vízbe vezetnénk az ammóniagázt, akkor színe zöldre
változna. Az ammónia vízben való oldásakor az oldat kémhatása lúgosra változik.
NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OHKémiai jojó

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca
100 cm3-es mérőhenger
vegyszereskanál

2 db cseppentő
2 színű ételfesték

olaj
20%-os ételecet
szódabikarbóna

Munkavédelem
ételecet

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
100 cm3-es mérőhenger aljára tegyél 4 kanál szódabikarbónát, majd öntsél rá olajat.
Két kis főzőpohárba tegyél 20%-os ételecetet, melyeket különböző színű ételfestékkel megszínezel. Cseppentő segítségével csepegtessél a mérőhengerbe színes ecetet.
Figyeld meg és magyarázd meg a látottakat!
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Saját készítésű képek

Tapasztalat:
A színes ecetcseppek lesüllyednek, majd felemelkednek a felszínre. A folyamat kezdődik
elölről.
Magyarázat:
Az ecet sűrűsége nagyobb, mint az olajé, ezért lesüllyed. A mérőhenger alján a NaHCO 3-mal
kémiai reakcióba lép:
NaHCO3 + CH3COOH = CH3COONa + H2O + CO2↑
A keletkező szén-dioxid és ételecet átlagsűrűsége kisebb lesz, mint az olaj sűrűsége, ezért
felemelkedik a felszínre, ahol a gáz távozik a cseppről. Az ételecet sűrűsége újból nagyobb,
mint az olajé és megy a folyamat tovább.

Házi feladat
Miért „izzad” a frissen vakolt fal?
A víz nem csak az oldószer, hanem kémiai reakcióval is keletkezik.
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
Hasonlítsd össze a nitrogén, az oxigén és a klór reakcióját hidrogénnel!
H2 + Cl2 = 2 HCl

uv. fény vagy hő hatására megy végbe, „durranógáz”

2 H2 + O2 = 2 H2O

hő hatására, „durranógáz”

3 H2 + N2 ↔ 2 NH3

egyensúlyra vezet, 450°C, 20 MPa nyomás, katalizátor jelenlétében
4. óra
Szerves gázok

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 10. évfolyam

Emlékeztető
Metán

Etán

Etén

Etin

Buta-1,3-dién

Molekula
szerkezeti képlete
Molekula:szigma-

4

7

5

3
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0

0

1

2

2

tetraéderes

térbeli

síkban

lineáris

síkban

gáz

gáz

gáz

gáz

gáz

fűtés

fűtés

PE gyártás

Disszougáz,
heggesztés

műgumi

Reakció klórral
1:1 anyagmenynyiség-arányban
egyenlet:

CH4+Cl2=
CH3Cl+HCl

C2H6+Cl2=
C2H5Cl+HCl

C2H4+Cl2=
CH2Cl-CH2Cl

C2H2+Cl2=
CHCl=CHCl

C4H6+Cl2=
CH2Cl-CHClCH=CH2 vagy
CH2Cl-CH=CHCH2Cl

Reakciótípus:

szubsztitúció
uv. vagy
hő
klórmetán

szubsztitúció
uv. vagy hő

addíció

addíció

addíció

közönséges

közönséges

közönséges

klóretán

1,2-

1,2-diklóretén

3,4-diklórbut1-én vagy 1,4diklórbut-2-én

Standard halmazállapot:
Felhasználás
(1 példa):

Körülmények:
A termék megnevezése:

diklóretán
Reakció 1 mol
HCl-dal (ahol
van, ott egyenlet):

-

-

C2H4+HCl=
CH2Cl-CH3

C2H2+HCl=
CHCl=CH2

C4H6+HCl=
CH3-CHCl-CH=CH2
vagy
CH3-CH=CH-CH2Cl

Termék megnevezése:

-

-

klóretán

klóretén (vinil-

3-klórbut-1-én

klorid)

vagy
1-klórbut-2-én

Előállítás:

földgázból

földgázból

kőolajpárlatok krakkolásával
laborban:etanolból vízelvonással

metán
hőbontásával,
laborban kalcium-karbidból

kőolaj feldolgozásakor
butánból hidrogénelvonáss
al

Acetilén előállítása és reakciói
(52-es kísérlet alapján)

Eszköz és anyaglista
műanyagtálca

védőszemüveg

2 db fehér csempe
gyufa
1 db kristályosító csésze

3 db cseppentő

0,05 mol/dm3 koncentrációjú
Lugol-oldat
KMnO4-oldat
CaC2
brómos víz
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Munkavédelem
brómos víz

Lugol-oldat

CaC2

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Tegyél egy fehér csempe közepére egy kisméretű kalcium-karbid kristályt. Cseppents a kristály köré 2-2 cseppet a következő híg oldatokból: kálium-permanganát-, Lugol-oldat és brómos víz.
Cseppents a kalcium-karbid kristályra vizet és fedd le kristályosító csészével és figyeld meg a
változásokat!
Egy másik kalcium-karbid kristályra cseppents 1 csepp vizet, majd a pezsgés megindulásakor
helyezz azonnal égő gyufát a gáztérbe.
Figyeld meg a változásokat és magyarázd meg!

Tapasztalat:
A víz hatására pezsgés látható, színtelen, kellemetlen szagú gáz fejlődik, ami kormozó lánggal, pukkanás mellett ég el.
CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2↑
Az acetilén bizonyos körülmények között savként viselkedik. Sói a karbidok. A víz kiszorította sójából. Az acetilén vízben való oldhatósága rossz, így távozik az oldatból. Víz alatt egyébként felfogható a gáz.
Az acetilén relatív széntartalma magas, ezért kormozó lánggal ég.
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O
A kristály köré cseppentett oldatokat elszínteleníti az acetilén gáz brómos víz és Lugol-oldat
esetén.
Jóddal és a brómmal addíciós reakcióba lép.
Etin + 2 mol bróm = 1,1,2,2-tetrabrómetán
Etin + 2 mol jód = 1,1,2,2-tetrajódetán
A kálium-permanganát oxidáló hatására etilén-glikol és MnO2 keletkezik. Így az oldat barna
színűvé válik.
Tanári bemutató kísérlet: 51-es kísérlet alapján

Eszköz és anyaglista
gázfejlesztő
Bunsen-állvány dióval
lombikfogóval
gumicső
gázelvezető pipa
gázfelfogó henger

Bunsen-égő
és Vasháromláb
azbesztes drótháló
üvegkád
200 cm3-es főzőpohár

96%-os etanol
tömény kénsav
száraz kvarchomok
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Munkavédelem
etanol
cc.kénsav
A homokot 10%-os sósavval érdemes kimosni, hogy a kalcium-karbonát tartalmát (mely habzást okoz ) eltávolítsuk. A sósavas mosás után vízzel is mossuk ki a homokot.
Az elegyítés erős felmelegedéssel jár, lassan adagoljuk a kénsavat az alkoholhoz.
3-4 perc után végezzünk durranógáz-próbát!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Gázfejlesztő készülékben levő forró (kb. 160°C-os) homokra etanol és tömény kénsav 1:3
arányú elegyét csepegtetjük. Gázfejlődést tapasztalunk. Milyen gáz fejlődik?
A gáz egy részét gázfelfogó hengerben felfogjuk és meggyújtjuk, a másik részét pedig brómos
vízbe vezetjük. Mit tapasztalunk a két kísérlet során? Válaszodat indokold! Írd fel a lejátszódó
reakciók egyenletét!
etanol
és kénsav
etén

Saját kép

Magyarázat:
Etanol és kénsav keverékéből, ha a kénsav feleslegben van, és a hőmérséklet meghaladja a
140°C-ot, etén képződik.
C2H5-OH + HO-SO3H → C2H5-OSO3H + H2O
C2H5-OSO3H → CH2==CH2 + H2SO4
Alacsonyabb hőmérsékleten ezekből dietil-éter keletkezik.
A magasabb hőmérséklet az eliminációnak kedvez.
A keletkező gáz apoláris, így nem oldódik a vízben, tehát felfogható víz alatt.
Meggyújtva kormozó lánggal ég, magas relatív széntartalma miatt. A láng sárga színű az izzó
koromszemcsék miatt.
Tökéletes égésének egyenlete:
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O
Brómos vízbe vezetve az oldat elszíntelenedik.
Alkének jellemző reakciója a halogének addíciója.
Etén + bróm = 1,2-dibrómetán

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Miért világít mocsaras vidékeken a lidércfény?
A mocsárban a rothadó növényből a jól égő metán és az öngyulladásra képes foszfor-hidrogén
keletkezik. Ha ezek egymás mellett keletkeznek, akkor a foszfor-hidrogén begyújtja a nagyobb mennyiségben keletkező metánt.
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Miért kell két gázpalack, amikor fémet lánggal hegesztenek?
Egyikben az éghető acetilén gáz, másikban az oxigén van, mivel a láng hőmérséklete így magasabb (2000°C), mintha levegőt használnánk az égéshez.
Miért lehet vízzel is tüzet gyújtani? Hol használják ki?
A kalcium-karbid vízzel reagálva acetilént fejleszt, ami a reakcióban keletkező hőtől meggyullad. A karbidlámpát vízzel „gyújtják” meg. Az égés a magas széntartalom miatt tökéletlen, így korom keletkezik, ami izzik és fehér fényt ad. Barlangok, bányák megvilágítására
használják.
Miért rossz a gyomra és kellemetlen a lehelete egy másnapos embernek?
Az alkohol lebontása során a szervezetben acetaldehid keletkezik, ami szúrós, kábító szagú és
nyálkahártyát ingerlő tulajdonságú.

Házi feladat
Hogyan állíthatunk elő etil-kloridot etánból, illetve eténből?
Eténből hidrogén-klorid addícióval.
Etánból klór szubsztitúcióval.
Miért kell a romlott gyümölcsöt kivenni a többi közül?
A romlás során etén keletkezik, ami a környező gyümölcsök túlérését okozza.
Mi az oka, hogy az etán és az etin közül csak az egyik lép reakcióba a Na-mal?
Az etinben az átlagosnál erősebben poláris a C-H kötés → gyenge sav
C2H2 + 2 Na = H2 + 2 Na+

termék:nátrium-karbid

C2H6O gáz vagy folyadék?
CH3-CH2-OH: folyadék, hidrogénkötés miatt
CH3-O-CH3:gáz, diszperziós kölcsönhatás miatt
25°C-on milyen halmazállapotú a pirimidin és az acetaldehid?
Acetaldehid: gáz (fp.: 20°C)
Pirimidin: folyadék (op.: 22°C)
Töltsd ki a táblázatot!
Neve
Halmazállapota (standardá.)
Legerősebb rácsösszetartó
erő szilárd állapotban
Vízben való oldhatósága,
kémhatása
Adja-e az ezüsttükörpróbát?

CH2O
metanal
gáz
Dipólus-dipólus másodrendű
kötés
jó
semleges
igen

CH3-NH2
metil-amin
gáz
hidrogénkötés
jó
lúgos
nem
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