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1. óra
Oldódást kísérő energiaváltozás

Tantárgyközi kapcsolódás
Fizika: energiaváltozások

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő
4 db vegyszeres kanál

2 db 100 cm3-es főzőpohár
100 cm3-es főzőpohárból 4 db
4 db tizedfokos hőmérő
két ismeretlent tartalmazó kémcső
4 db üvegbot

szilárd kálium-nitrát
szilárd nátrium-hidroxid
szilárd nátrium-klorid
szilárd kalcium-hidroxid
desztillált víz

Munkavédelem
kálcium-hidroxid

kálium-nitrát

nátrium-hidroxid

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
2014-es emelt szintű szóbeli vizsga 1,6 kísérletei alapján.
1.a Töltsél kb. 50-50 cm3 desztillált vizet négy főzőpohárba, és mérd meg a víz hőmérsékletét! Adjál a vízhez 2-2 vegyszeres kanálnyi kálium-nitrátot, nátrium-hidroxidot, nátriumkloridot, kalcium-hidroxidot és old fel a sókat!
Mérd meg folyamatosan az oldatok hőmérsékletét! Jegyezd fel tapasztalataidat, és magyarázd
meg a látottakat!
Tapasztalataid alapján készíts energiadiagramot az oldódások energiaviszonyairól!
Írd fel az oldódások ionegyenleteit!
Keresd ki az adott anyagok oldáshő értékeit a négyjegyű függvénytáblázatból!
Sorold be a tapasztalatok alapján az adott anyagokat, hogy az oldódás melyik csoportjába
tartozik energiaváltozás szempontjából!
Tapasztalat:
KNO3(sz)
NaOH(sz)
NaCl(sz)
Ca(OH)2(sz)
Víz hőmérséklete a mé- 23°C
23°C
23°C
23°C
rés kezdetén:
Oldódás utáni hőmér17°C
43°C
22°C
24°C
séklet:
A tapasztalt hőmérséka kémcső lehűl
a kémcső fel- a kémcső kis- a kémcső felletváltozás:
melegszik
sé lehűl
melegszik
Az oldáshő értéke:
+ 35 kJ/mol
-42 kJ/mol
+ 4 kJ/mol
- 11,7 kJ/mol
Az oldódás folyamata
endoterm
exoterm
endoterm
exoterm
energiaváltozás szempontjából:
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Az oldódások energiadiagramja:
Endoterm oldódás:

Exoterm oldódás:

E(kJ/mol)

0

0

Szabadállapotú ionok

E(kJ/mol
)
Szabadállapotú ionok

Szilárd ionkristály

Hidratált ionok
Oldáshő
Szilárd ionkristály

Hidratált ionok

Oldáshő

Melyik anyagé lehet a minta ábra? A jobb oldalra rajzold fel a másik típusú oldódás ábráját!
KNO3(sz) vagy NaCl(sz) a bal oldalra rajzolt, míg a jobb oldalra rajzolt NaOH(sz) vagy
Ca(OH)2(sz)
Az oldódás ionegyenletei:
a) KNO3(sz) → K+(aq) + NO3-(aq)
b) NaOH(sz) → Na+(aq) + OH-(aq)
c) NaCl(sz) → Na+(aq) + Cl-(aq)
d) Ca(OH)2(sz) → Ca2+(aq) + 2 OH-(aq)
1.b Két kémcső a következő vegyületek valamelyikét tartalmazza: KNO3, NaOH, NaCl,
Ca(OH)2. Az előző tapasztalatok alapján tervezd meg, és azonosítsd a két anyagot!
Tapasztalat:
A víz kezdeti hőmérsékletének megmérése után, feloldva a sókat megmérjük az oldatok hőmérsékletét. A hőmérséklet ismeretében a táblázat segítségével meghatározzuk az anyagok
minőségét. A hőmérséklet emelkedés vagy csökkenés mértékét figyelembe véve állapítható
meg, hogy a két exoterm, vagy endoterm oldáshőjű anyag közül melyik az ismeretlen.
Tanári bemutató kísérlet:

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
védőszemüveg
2db mérőhenger

2 db 100 cm3-es főzőpohár
2 db üvegbot
2 db tizedfokos hőmérő

koncentrált kénsav
desztillált víz
darabos jég

Munkavédelem
kénsav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Az egyik főzőpohárba tegyünk 50 cm3 desztillált vizet, a másikba 50 g darabos jeget. Mindkettőbe tegyünk 1-1 hőmérőt és olvassuk le a hőmérsékletet. Állandó kevergetés mellet óvato-
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san öntsünk mindkettő főzőpohárba 20-20 cm3 koncentrált kénsavat. Olvassuk le a hőmérsékleteket!
Kezdeti hőmérséklet
Hígítás utáni hőmérséklet
Hőmérsékletváltozás ∆T °C

Desztillált vizes főzőpohár
24°C
89°C
65°C

Jeges főzőpohár
-1°C
18°C
19°C

Tapasztalat:
A desztillált víz esetén jelentősen emelkedik a hőmérséklet, a jeges pohárban viszont lehűlést
tapasztaltunk a külső hőmérséklethez képest.
Gondolkodtató kérdés:
Mi okozza a különbséget?
Néhány adat segítségnek:
A jég olvadáshője: 335 kJ/kg, jég fajhője: 2093 J/kg*°C
Kénsav hígításának adatai:
H2SO4 cm3
H2O cm3
n
10
100
31
20
100
15,6
30
100
10,5

∆H kJ
-11
-26
-30

∆T °C
25
48
70

H2SO4 (konc.) + n H2O → H2SO4 (hígított)
Magyarázat:
A kénsav hígításakor jelentős mennyiségű hő szabadul fel, a különböző összetételű kénsavhidrátok keletkezésekkor, illetve a sav-bázis reakciókor.
Kénsavhidrátok: H2SO4.H2O, H2SO4.2H2O, …
A koncentrált kénsav és jég reakciójakor a jég olvadásához energiára van szükség.
A jég olvadáshője 335 kJ/kg, ez nagy érték. Ez jóval több, mint a hidratációkor és a kémiai
reakció során felszabadul.
Mi esetünkben 50 g = 0,05 kg jég olvadásához szükséges energia 16,75 kJ. A jég melegítéséhez is szükség van energiára.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1, Hogyan működik az önhűtő pohár? A nátrium-tioszulfát (Na2S2O3*5H2O ) oldódása endoterm folyamat. Oldódás során a környezetéből vonja el a hőt, így csökkenti annak hőmérsékletét.
2, Hogyan működik a kézmelegítő? A tasak kristályvizes nátrium-acetát tartalmú, melyben
egy kis fémdarab elpattintása okozza a mechanikai hatást, ami a kristályosodást elindítja. A
felszabaduló kristályosodási hő használható kézmelegítésre. Itt a kristály saját kristályvizében
oldódik magas hőmérsékleten, lehűtve túltelítetté, metastabillá válik.
3, A CuBr2-nak és a ZnCl2-nak közel azonos a hidratációs energiája (-2830 kJ/mol). El
tudod-e dönteni, hogy milyen hőmérséklet-változást tapasztalunk?
Nem, mert az oldáshő függ a rácsenergiától is.
4, Miért lehet a mézet felmelegítve megszüntetni a kristályosodást?
A méz egy tömény vizes oldat, melyben az oldott anyag nagymértékben a szilárd halmazállapotú glükóz és fruktóz. Lehűlés, állás közben ezek az anyagok kikristályosodnak, mert az

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 12.

–6–

Oldódás

oldhatóságuk kisebb, mint a többi alkotó anyagé. Melegítés hatására nő az oldékonyságuk.
Kémiai változás nem történik.

Házi feladat megoldása
1. feladat a) Egy nagyméretű főzőpohárban lévő 200 cm3 20,0°C-os vízbe 300 g ammóniumnitrátot szórunk. Számítsd ki az oldáshő értékét! Hogyan változik a főzőpohár falának hőmérséklete közvetlenül a só vízbe szórása után? Indokold válaszodat!
b) Feloldódik-e az összes só 20,0°C-on a főzőpohárban? Válaszodat indokold! Határozd meg
végül a főzőpohárban lévő oldat tömegszázalékos ammónium-nitrát tartalmát és térfogatát
20,0°C-on!
c) Mekkora tömegű szilárd sókristály lesz a pohárban, ha a főzőpohár tartalmát 0,0°C-ra hűtjük?
A következő adatok állnak rendelkezésre:
Az ammónium-nitrát rácsenergiája: 676 kJ/mol.
Az ammóniumionok hidratációs energiája: -274 kJ/mol.
A nitrátionok hidratációs energiája: -375 kJ/mol.
Az ammónium-nitrát oldhatósága:
hőmérséklet [°C] tömegszázalék (só)
0
54,2
20
65,8
50
77,5
80
85,3
100
89,7

Az ammónium-nitrát-oldat sűrűsége és
töménysége közti kapcsolat 20,0°C-on
tömegszázalék (só)
sűrűség [g/cm3]
10,0
1,040
20,0
1,083
30,0
1,128
40,0
1,175
50,0
1,226
60,0
1,276

1. a) Az ammónium-nitrát oldáshője:
Qo = |Er(NH4NO3)| – ( |Eh(NH4+)| + |Eh(NO3−)| )
Qo = 676 – 274 – 375 = 27 kJ/mol.
A főzőpohár fala lehűl, mert az oldódás során a rendszer hőt von el a környezetétől (endoterm
oldódás).
b) 200 cm3 víz tömege 200 g, az oldat tömege: 200 g + 300 g = 500 g (lenne).
A tömegszázalékos sótartalom:
100%*300g/500 g = 60,0 w%
Ez hígabb, mint a telített oldat, tehát feloldódik.
A 60,0 tömegszázalékos oldat sűrűsége a táblázat alapján: 1,276 g/cm3
Az oldat térfogata: V(oldat) = m/ρ = 500g/1,276 g/cm3 = 392 cm3
c) 0,0 °C-on a telített oldat 45,8% vizet tartalmaz, így a 200 g vízből:
200 g : 0,458 = 436,7g oldat készíthető,
500 g − 436,7 g = 63,3 g só válik ki.
[Más módszerrel, például keverési egyenlettel is elfogadható, pl:
500*0,600 − x = (500 − x) 0,542, ebből: x = 63,3]
Forrás: Borissza Endre-Endrész Gyöngyi-Villányi Attila: Kémia próbaérettségi emelt szint (kemavillBT. Budapest, 2006. 1.feladatsor VII.feladata

2. feladat 3,59 g sókeveréket, amely kálium-kloridot és kálium-bromidot tartalmaz, vízben
feloldva 2,053 kJ hőelnyelést tapasztalunk. Hány mólt tartalmazott a sókeverék az egyes vegyületekből? Adja meg a keverék tömeg%-os összetételét! Az oldat századrészéhez mekkora
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térfogatú 0,0100 mol/dm3 koncentrációjú ezüst-nitrát-oldatot kell adnunk, hogy a
halogenidionokat az oldatból csapadék alakjában eltávolítsuk?
A két só oldáshője: Q(KCl)=82,5 kJ/mol; Q(KBr)=18,9 kJ/mol
A sókeverék 0,021 mol (43,64 m/m%) KCl-ot és 0,017 mol (56,36 m/m %) KBr-ot tartalmazott.
Az AgNO3-oldat térfogata: 38,0 cm3.
Forrás: 1997.évi érettségi-felvételi feladatsor 2. számítási feladata

3. feladat Az egyik kémcsőben kálium-nitrát, a másikban nátrium-klorid telített oldta van,
mindkét kémcső alján szilárd anyag is található. Hogyan állapítjuk meg-reagens felhasználása
nélkül-hogy melyik kémcsőben melyik anyag van?
Megoldás: Mindkét kémcsövet melegítve, további szilárd anyag oldódás a kálium-nitrátot
tartalmazó kémcsőben van. A nátrium-klorid oldhatósága a hőmérséklet emelésével alig változik, itt nem látható változás.
Az adott sók oldhatósága különböző hőmérsékleten m/m% :
20°C
60°C
NaCl
26,41
27,03
KNO3
24,2
52,2
2. óra
Gázok oldódása:

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9.o. oldhatóság, ammónia

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő
2 db kémcső

borszeszégő
gyufa
2 db 1000 cm3-es főzőpohár
2 db 100 cm3-es főzőpohár
U alakúcső gumidugóval
forróvíz

3 db félliteres ásványvíz
2-3 db kockacukor
orvosi szén
koncentrált ammónium-hidroxid-oldat
fenolftalein-oldat
csapvíz

Munkavédelem
A forró víz égési sérülést okozhat.
ammónium-hidroxid-oldat

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
2014-es emelt szintű szóbeli vizsga 7. kísérlete alapján.
2.a Állítsál két félliteres ásványvizet 1000-1000 cm3-es főzőpohárba. Az egyik főzőpohárba
jeges vizet, a másikba forró vizet töltsél! Várd meg, amíg az ásványvizek hőmérséklete azo-
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nos lesz a főzőpohárban lévő vízével. Majd nyisd ki az ásványvizes palackokat és írd le a tapasztalatodat!
Hogyan változott a szén-dioxid oldhatósága a hőmérséklettel?
Milyen a gázok oldáshője?
Megoldás:
A jeges vízbe állított palack kinyitása esetén nem tapasztalható buborék keletkezése.
A meleg vízbe állított palack kinyitása esetén a palack kinyitásakor nagy mennyiségű buborék
keletkezett. A meleg vízben oldott CO2 gáz távozik buborék formájában. A szén-dioxid oldhatósága a hőmérséklet növekedésével csökken.
Gázok oldáshője mindig exoterm, hiszen a hidratációs energia mindig negatív előjelű.
2.b Dobjál fél literes szénsavas üdítőitalba 2-3 db kockacukrot! Írd le tapasztalatodat!
Tapasztalat: A szénsavas üdítőital elkezd erősen pezsegni.
Oka: A cukor hatására az oldott CO2 gyorsan távozik. A kockacukor jó nedvszívó tulajdonságú és a közvetlen környezetéből elvonja a vizet, így az oldat túltelítetté válik CO2-ra nézve.
2.c Kezdj el melegíteni 100 cm3-es főzőpohárban 80 cm3 csapvizet! Figyeld meg, hogy mi
történik a melegítés során!
Tapasztalat: Melegítés során apró buborékok jelennek meg a pohár oldalán.
Oka: Melegítéskor a vízben oldott kis mennyiségben jelen levő (CO2 és O2 ) gázok távoznak
el buborék formájában. A gázok oldhatósága a hőmérséklet növekedésével csökken. A buborékok akkor emelkednek fel, amikor a felületi tapadóerő már nem tudja ellensúlyozni a felhajtóerőt. Melegítés során nő a buborékok térfogata, így a felhajtóerő is.
2.d Tanári bemutató kísérlet:

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
védőszemüveg
hulladékgyűjtő

250 cm3-es frakcionáló lombik
üvegkád
500 cm3-es hosszúnyakú gömblombik

gumikesztyű

lombikfogó dióval

Bunsen-állvány

gyufa

gázszárítócső

Bunsen-égő

szilárd NaOH
fenolftalein-oldat
koncentrált
ammóniumhidroxid-oldat
egyfuratú gumidugó üvegcsővel
derékszögben hajlított üvegcső
50 cm3-es mérőhenger

Ammóniaoldatot melegítettünk, és a távozó gázt gömblombikban fogtuk fel. A gömblombikot
üvegcsővel ellátott gumidugóval lezártuk. Egy üvegkádba vizet tettünk, és fenolftalein indikátort cseppentettünk bele. A gömblombikot lefelé fordítva az üvegkádba helyeztük, és a víz
alatt az ujjunkat elvettük, hogy pár csepp víz bele juthasson a csőbe. Ezután az üvegcső végét
befogva a lombikot kiemeltük a vízből, és a csőbe levő vizet a lombikba ráztuk. Utána az
üvegcső végét ismét belemártottuk a vízbe, majd ujjunkkal elengedtük. Írd le a tapasztalatodat!
Megoldás:
Tapasztalat: A víz intenzíven a lombikba áramlik és lila színűre változik.
Hogy kell felfogni az ammóniát? Szájával lefelé tartott lombikban, mert a levegőnél kisebb a
sűrűsége az ammóniának.
Ismertesd a kísérlet tapasztalatait, értelmezd azokat, és írd fel a lejátszódó folyamat egyenletét!
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Az ammónia oldhatósága vízben igen nagy. 1 dm3 víz 490 dm3 ammóniát old. Pár csepp vízben a lombikban lévő gáz feloldódik, a nyomás lecsökken és a külső levegő nyomása bepréseli a vizet.
NH3(g) + H2O ⇌ NH4+(aq) + OH-(aq)
A reakció hatására a hidroxidionok túlsúlyba kerülnek, így az oldat kémhatása lúgosra változik, amit az indikátor jelez.
Miben térne el a kísérlet, ha azt hidrogén-kloriddal végeznénk el?
A hidrogén-kloridot szájával felfelé tartott lombikban lehet felfogni, hiszen sűrűsége a levegőnél nagyobb. Másik indikátort kell alkalmazni, hiszen az oldat kémhatása savas lesz.
HCl(g) + H2O ⇌ Cl-(aq) + H3O+(aq)
Milyen indikátorral és hogyan lehetne színváltozással is érzékeltetni a folyamatot?
Metilnarancs, metilvörös vagy lakmusz indikátor használható.
A savas kémhatást ezek vörös színnel jelzik.
A szökőkút kísérletet miért ezzel e két gázzal szoktuk elvégezni?
Ezeknek a gázoknak legjobb az oldhatósága vízben. Nemcsak oldódnak, hanem kémiai reakcióba is lépnek a vízzel.
2.e Gázok oldhatósága függ a nyomástól is.
Nyissál ki fél literes szénsavas ásványvizes palackot!
Tapasztalat: Sziszegő hangot lehet hallani és buborékok jelennek meg a vízben. Lehetséges,
hogy a folyadék ki is „fut”.
Oka: A zárt palackban a folyadék fölött szén-dioxid gáz helyezkedik el. Ezt kiengedve a
nyomás lecsökken, így az oldott szén-dioxid mennyisége kisebb lesz. Buborékok formájában
távozik az oldatból.
2.f Egy kémcsövet tölts meg félig porrá tört orvosi szénnel. Egy másik kémcsőbe tölts kevés
szalmiákszeszt és zárd le egy dugóval, amiben egy U alakú cső van. Tedd az U alakú cső szabad végét az orvosi szénbe, majd melegítsd a szalmiákszeszt, amíg az ammónia szagát nem
érzed. A melegítést fejezd be és vedd ki a csövet az orvosi szénből, dugaszold be, rázd össze.
Kis időt várjál, amíg az ammónia adszorbeálódik. Főzőpohárba tegyél meleg vizet, cseppentsél bele fenolftalein indikátort. Majd öntsd bele a szénport.
Írd le a tapasztalatodat! Magyarázd meg a látottakat!
Magyarázat:
A főzőpohárban a víz rózsaszínűre változott, jelezte az oldat kémhatásának lúgosra változását.
Az ammónia a víz hatására leoldódott az aktív szénről.
Az alábbi reakció ment végbe:
NH3 + H2O = NH4+ + OH-

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Házi feladat megoldása
1, Miben különbözik a buborékok összetétele az említett kísérlet során és víz forrásakor
felszínre jövő buborék esetén? A kísérletben CO2 és O2 gázok, forráskor vízgőz található a
buborékban.
2, Miért gyakori nyáron a melegben a halak pusztulása?
A melegtől a víz is felmelegszik, így az oldott oxigén mennyisége is csökken. A halak nem
tudnak megfelelő mennyiségű oxigénhez jutni kopoltyújuk segítségével.
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3, Mi az a keszonbetegség?
Keszonbetegség: Ha a búvár palackjában levegő található a mélybe merüléskor, akkor minél
mélyebbre merül, annál nagyobb lesz a nyomás és annál nagyobb mértékben nő a nitrogén
oldódása a vérben. Ez okoz egyfajta mélységi mámort is. Ha túl gyorsan jön a felszínre, akkor
gyorsan csökken a nyomás és ezzel a vérben oldott nitrogén is. A felszabaduló gáz a vérben
buborékot képez, ami halálos is lehet. Ezért csak lassan lehet a felszínre jönnie a búvárnak,
hogy a felszabaduló nitrogéngáz a tüdőn keresztül távozhasson a vérből.
Mivel töltik a búvárok palackját?
Nitrogén helyett hélium van az oxigén mellett.
Orvosi széntabletta adszorpciójának vizsgálata ammóniával
Gondolat kísérlet:
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.
Magyarázat:
Az ammónia laboratóriumi előállítása:
NH4Cl + NaOH = NH3 + NaCl + H2O
Hogyan fogjuk fel a fejlődő gázt és miért?
Az ammónia moláris tömege 17 g/mol, a levegőé 29 g/mol. Így a sűrűsége kisebb, mint a levegőé. Ebből következik, hogy szájával lefelé tartott kémcsőben lehet felfogni.
Az orvosi széntabletta nagy felületén megkötődik az ammónia. A jelenség neve adszorpció.
Rövid idő után a kémcső belsejében csökken a nyomás, a külső levegő nagyobb nyomása bepréseli a higanyt a kémcsőbe, a higanyszint megemelkedik.
Miért nem vizet tettünk az edénybe a higany helyett?
Az ammónia nagyon jól oldódik vízben, így nem az orvosi szén kötné meg.
3. óra
Szerves anyagok oldhatósága, oldódása, azonosítása

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 10.o.

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
védőszemüveg
hulladékgyűjtő
vegyszeres kanál
6*3 darab kémcső

kémcsőállvány
kémcsőfogó
jód
Lugol-oldat

aceton
benzin
desztillált víz
éter
etil-acetát
etanol

Munkavédelem
Vigyázat! Ne felejtsétek el, hogy a benzin gyúlékony és robbanásveszélyes! Ezért használatakor nyílt láng nem lehet a közelben. Az előírt mennyiségnél többet nem szabad belőle használni, és kiöntése után az üveget azonnal vissza kell zárni!
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benzin

aceton

etanol

éter

jód

etil-acetát

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
2014-es emelt szintű szóbeli vizsga 2,3 és 5 kísérletei alapján.
A számozott kémcsövekben színtelen folyadékok vannak: 1:aceton, 2:víz, 3:benzin, 4:éter,
5:etil-acetát és 6:etanol.
Adjál mindegyikhez 1-2 szem jódkristályt! Figyeld meg, hogy oldódik-e, ha igen milyen
színnel? Öntsél egy újabb kémcső sorozat mindegyik anyagához Lugol-oldatot és figyeld
meg, hogy elegyedik-e, illetve hol helyezkedik el az oldat! Végül öntsél mindegyikhez benzint! Tapasztalataidat foglald táblázatba! A függvénytáblázatból keresd ki a szerves oldószerek sűrűségeit!
oldószer
oldószer
tulajdonsága

aceton
kissé poláris oldószer, oxigént tartalmaz
sárga/barna
színnel
oldódik
elegyedik
a vizes
oldattal

víz
jelentősen poláris oldószer

A Lugololdat hol
helyezkedik
el?
+ benzin

-

-

elegyedik

Sűrűség:

0,79 g/cm3

nem elegyedik
1 g/cm3

+ jód

+Lugololdat

nem oldódik

elegyedik
a vizes
oldattal

benzin
apoláris
oldószer,
nem tartalmaz oxigént
lila színnel
oldódik

éter
apoláris
oldószer,
oxigént
tartalmaz

etil-acetát
apoláris
oldószer,
oxigént
tartalmaz

etanol
poláris
oldószer,
oxigént
tartalmaz

sárga/barna
színnel
oldódik

sárga/barna
színnel
oldódik

nem elegyedik a
vizes oldattal
Lugol-oldat
alul helyezkedik
el
-

nem elegyedik a
vizes oldattal
Lugol-oldat
alul helyezkedik
el
elegyedik

sárga/barna
színnel
oldódik
elegyedik
a vizes
oldattal

nem elegyedik a
vizes oldattal
Lugol-oldat alul helyezkedik
el
elegyedik
elegyedik

0,66 g/cm3
(hexán)

0,71 g/cm3

0,90 g/cm3

0,79 g/cm3

Lugol-oldat: KI-os jódoldat.
Az apoláris molekulákból álló I2 csak igen kismértékben oldódik vízben. Az oldhatóságát KI
hozzáadásával növelhetjük.
I- + I2 ↔ I3A vizes oldatokban lejátszódó reakciókban a trijodid-ionok (I3-) szolgáltatják a szükséges I2-t.
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Ha az oldószer molekulája oxigénatomot tartalmaz, akkor a jód sárga/barna színnel, ha nem
tartalmaz akkor lila színnel oldódik.
A szerves oldószerek sűrűsége a víznél kisebb, így ha nem elegyednek vizes oldattal, akkor a
víz fölött helyezkednek el.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Száraz cipővel vizes időben

Eszköz és anyaglista
csempelap
cseppentő
homok
impregnálóval kezelt csem- 2 db kémcső (egyik impreg- impregnált homok
pelap
nálóval befújt)
tálca
ételfestékes víz
desztillált víz

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A homokot (szilícium-dioxid) és a csempét a víz nedvesíti, ezért lehet várat építeni a nedves
homokból, illetve terül szét a vízcsepp. A nedvesítő folyadékok felszíne homorú.
A kezeletlen homok nedvszívó, mivel a felülete poláris, ezért szívesen létesít másodlagos kötéseket a poláris vízzel.
A másik tálban lévő homokot előzetesen befújtuk bőrimpregnáló szerrel, ami azt eredményezi, hogy a homok felületét apoláris (Si(CH3)3) csoportok vonják be, ezek taszítják a poláris
vízmolekulákat, ezért a homok (cipő, csizma) nem nedvesedik. A cipőspray egy víztaszító
(„hidrofób”) apoláris réteget alakít ki a homok felületén, ugyanúgy, mint használatkor a cipőn
is, hogy a vizes sárban ne ázzon át.
Két tálkában homok van. Ránézésre nincs köztük különbség.
Csinálj az 1-es tálban lévő homokból egy kis kupacot a csempelapon, és csöpögtess rá vizet.
Tapasztalat: A homok beszívja a vizet.
A 2-es tálban lévő homokból is készíts a csempelapon egy kis halmot, majd erre is csöpögtess
vizet.
Tapasztalat: A vízcseppek legurulnak a homok halomról.
A csempelap felét befújtuk impregnáló spray-vel! Cseppents 1-1 csepp vizet a csempe mindkét felére. Figyeld meg a vízcseppeket!
Tapasztalat: A kezeletlen felületen szétterül a vízcsepp, a kezelten pedig közel gömb alakú
marad a vízcsepp.
Tölts a két számozott kémcsőbe ételfestékkel festett vizet. Figyeld meg víz felszínét!
Tapasztalat: Az egyik kémcsőben a víz felszíne homorú, a másikban egyenes.

Saját képek
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Házi feladat megoldása
1, Miért nem lehet lemosni az árcímkék papírját a vásárolt termékről?
Mivel próbálkozzunk? A papír felsőrétegét a víz lemossa, de a papír alatti ragasztó szerves
anyagot tartalmaz, amelyek vízben nem oldhatók. Alkoholos oldattal, vagy acetonnal próbálkozzunk.
Vigyázat, műanyagot (PVC, plexi, polisztirol) acetonnal ne tisztítsunk, mert a tárgy felülete
opálos, érdes lesz.
2, Miért pirosabb a leves tetején a zsírcsepp, mint a lé?
Azért, mert a paprika festékanyaga főleg apoláris molekulákból épül fel, így jobban oldódik a
zsírokban, olajokban, mint a vízben. Zsírok, olajok sűrűsége kisebb, mint a vízé, így a leves
tetején helyezkedik el. Ahol töményebben van jelen a festék, ott lesz erősebb a színe.
3, Miért nem lehet a égő benzint, kőolajat vízzel oltani?
A benzin és a kőolaj is kisebb sűrűségű, mint a víz, így a víz tetején helyezkedik el. Nem zárja
el az égést tápláló oxigéntől a víz az égő anyagot.
4. óra
Oldódás

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9.o. oldódás, 10.o.

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőfogó
védőszemüveg
gumikesztyű

kémcsőállván
2 db cseppentő
2 db 10 cm3-es mérőhenger
7 db lehetőleg parafadugók a kémcsövekbe
hulladékgyűjtő
vegyszeres kanál
6 darab kémcső 2db 1.számú, 1db 2. számú, 1db 3. számú, 2 db 4.
számú

diklórmetán
benzin
desztillált víz
jód
1 db kémcső

Munkavédelem
benzin

jód

diklórmetán
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Tanári kísérlet, számítási és gondolkodtató feladattal:
Szalay Luca: Szeret – nem szeret…? (IBST feladatsor – kémiai alapismeretek, „hasonló a hasonlóban oldódik”)
Szerző: Szalay Luca, ELTE Kémiai Intézet, luca@chem.elte.hu

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Kísérlet: Az 1. számú kémcsőben 5 cm magas vízoszlop van. Kettő db 1. számú kémcsövet
készítünk. Ehhez egy-két kristálynyi jódot adunk, majd alaposan összerázzuk a kémcső tartalmát. Írjátok le, mit tapasztalunk!
Tapasztalat: A jód alig oldódik vízben, csak egy kicsit lesz sárgás színű az oldat, és maradnak oldatlan jódkristályok is az oldat alján.
Kísérlet: A 2. számú kémcsőbe benzint öntünk úgy, hogy a folyadékoszlop magassága kb.
1cm legyen. Ehhez egy-két kristálynyi jódot adunk ismét, majd alaposan összerázzuk a kémcső tartalmát. Írjátok le, mit tapasztalunk!
Tapasztalat: A jód lila színnel feloldódik a benzinben.
Kísérlet: A 3. számú kémcsőbe benzint öntünk úgy, hogy a folyadékoszlop magassága kb. 4
cm legyen. Ehhez egy-két kristálynyi jódot adunk ismét, majd alaposan összerázzuk a kémcső
tartalmát. Írjátok le, mit tapasztalunk!
Tapasztalat: A jód lila színnel feloldódik a benzinben.
Kísérlet: A 4. számú kémcsőbe, melyből kettőt készítünk diklórmetánt öntünk úgy, hogy a
folyadékoszlop magassága kb. 2 cm legyen. Ehhez egy-két kristálynyi jódot adunk ismét,
majd alaposan összerázzuk a kémcső tartalmát. Írjátok le, mit tapasztalunk!
(A diklórmetán olyan oldószer, amely nem gyúlékony, és ezért nem is robbanásveszélyes.
Kémiai szempontból a vegytisztítókban használt anyagokhoz hasonló.)
Tapasztalat: A jód lila színnel feloldódik a diklórmetánban.
Kísérlet: A 4. számú kémcső tartalmát az 1. számú kémcsőbe (amibe korábban vizet és jódot
tettünk) öntjük és aztán jól összerázzuk a kémcső tartalmát!
Írjátok le, mit tapasztalunk!
Tapasztalat: A lila diklórmetános oldat alul, a vizes pedig fölül helyezkedik el. A vizes oldat
halványsárga lesz, a maradék jód pedig feloldódik a lila színű diklórmetános oldatban.
Kísérlet: Most pedig nagyon óvatosan, a kémcső fala mentén folyatva, a 2. számú (benzines)
kémcső tartalmát az egyik 1. számú kémcsőbe öntjük. Írjátok le, mit tapasztalunk rázás nélkül. Majd alapos összerázás után megint írjátok le, mit látunk!
Tapasztalat: Összerázás előtt a lila benzines oldat a színtelen vizes oldat fölött helyezkedik
el, és legalul pedig ott marad a lila diklórmetános oldat, azaz három fázis keletkezik. (Alulról
felfelé haladva: lila–színtelen-lila oldatok különülnek el.) A két lila fázis a térfogatuk nagysága és kissé különböző színárnyalata alapján különböztethető meg. Az összerázás után ezek
egyetlen lila oldattá egyesülnek, ami a vizes oldat (fázis) alatt helyezkedik el.
Kísérlet: Most pedig nagyon óvatosan, a kémcső fala mentén folyatva, a 3. számú (benzines)
kémcső tartalmát a másik 1. számú kémcsőbe öntjük. Írjátok le, mit tapasztalunk rázás nélkül.
Majd alapos összerázás után megint írjátok le, mit látunk!
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Tapasztalat: Összerázás előtt a lila benzines oldat a színtelen vizes oldat fölött helyezkedik
el, és legalul pedig ott marad a lila diklórmetános oldat, azaz három fázis keletkezik. (Alulról
felfelé haladva: lila–színtelen-lila oldatok különülnek el.) A két lila fázis a térfogatuk nagysága és kissé különböző színárnyalata alapján különböztethető meg. Az összerázás után ezek
egyetlen lila oldattá egyesülnek, ami a vizes oldat (fázis) felett helyezkedik el.
Magyarázat : Röviden a „hasonló a hasonlóban oldódik jól”.
A benzin és a diklómetán apoláris, ezért az apoláris jód jól oldódik benne, lila színnel, mert
nem tartalmaz oxigént.
Tapasztalat: Annak függvényében, hogy milyen arányban alkalmazzuk a benzint és a
diklórmetánt, van, ahol a lila oldat (fázis) a színtelen alatt helyezkedik el, míg más esetében
éppen fordítva.
Kérdés: A kémcsövekben egymáshoz képest a színtelen és a lila színű, egymástól elkülönülő
oldatok alul vagy felül helyezkednek el. Vajon mi lehet ennek a magyarázata?
Magyarázat: Ha a benzines és a diklórmetános oldatokból keletkező lila oldat sűrűsége a
vizes fázisénál nagyobb, akkor az alatt, ha kisebb, akkor afölött helyezkedik el.
Kísérlet: Hogyan tudnánk elérni, hogy az 1. számú kémcsövekben a színtelen és lila oldatok
helyet cseréljenek? (A tálcán lévő anyagok közül melyikből kellene még az 1. számú kémcső
tartalmához adagolni?) Beszéljük meg, az ötleteiteket! Az elképzeléseitek igazolása végett
hajtsuk is végre a kísérletet! Írjátok le mit tapasztaltatok és mi ennek a magyarázata!
Javaslat: Ha a lila oldat van alul, akkor a víznél kisebb sűrűségű benzinből kell még adagolni
a kémcsőbe, ellenkező esetben pedig a diklórmetánból.
Tapasztalat: A helyesen kiválasztott oldószer megfelelő mennyiségének adagolása után a lila
és a színtelen oldat helyet cserél.
Magyarázat: A víznél kisebb sűrűségű benzin, ill. víznél nagyobb sűrűségű diklórmetán térfogatarányának megváltoztatásával elérhető, hogy a lila oldat sűrűsége növekedjen vagy
csökkenjen.
Kísérlet: Gondolkozzatok el azon, mit kellene az 1. számú kémcsövekben jelenleg elkülönülten lévő színtelen és a lila oldatokhoz adni, hogy egyetlen oldat legyen belőlük! Írjátok le a
kísérletet, a tapasztalatot és az általatok ismert magyarázatot is!
Kísérlet: Mosogatószert kell tenni a kémcsőbe.
Tapasztalat: Összerázás után habzik, a színtelen és a lila oldat egyetlen oldattá egyesül.
Magyarázat: A jód, a benzin és a diklórmetán olyan anyagok, amelyek vízben alig oldódnak,
ezért a zsírokhoz és olajokhoz hasonló tulajdonságúak. Így a zsírokhoz és olajokhoz hasonlóan ezeket is mosogatószerrel vagy mosószerrel lehet vizes oldatba vinni.

Házi feladat megoldása
Bizonyos esetben elérhető, hogy a színtelen és a lila oldatrészek folyamatosan „liftezzenek”
vagy „lebegjenek” egymás mellett a kémcsőben, mintha nem tudnák eldönteni, melyikük kerüljön alulra, ill. felülre. Vajon mi lehet ennek a feltétele? Ki tudnátok-e számolni, hogy a
három eddig használt folyadékból milyen térfogatú részleteket kellene ehhez a kémcsőbe önteni? Milyen adatokra lenne szükségetek ehhez a számításhoz? Ha eldöntöttétek, akkor jelentkezzetek, és egy papírlapon megkapjátok a szükséges információkat, aminek a segítségével el
tudjátok végezni a számolást.
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Megoldás:
Azt kell elérni, hogy a benzinből és a diklórmetánból keletkező elegy (oldat) sűrűsége a vízével azonos, azaz éppen 1,00 g/cm3 legyen.
A számításhoz a benzin és a diklórmetán sűrűségére van szükség. Mivel mindenféle benzin
több folyékony szénhidrogén elegye, a benzinek sűrűsége elég tág határok között változhat.
Ebben a példában most számoljunk 0,71 g/cm3 értékkel. A diklórmetán sűrűsége 1,33 g/cm3.
1,0 cm3 benzinhez x cm3 diklórmetánt kell adni ahhoz, hogy az átlagos sűrűsége éppen 1,00
g/cm3 legyen. Ekkor a következő egyenlőségnek kell teljesülnie:
1,0·0,71 + x·1,33 = (1,0+x)·1,00 Ebből: x = 0,879 ≈ 0,88 cm3 diklórmetánt kell adni 1 cm3
benzinhez.
Ahhoz, hogy megfelelő pontossággal tudjuk kimérni a térfogatokat, célszerű 4 cm3 benzinhez
3,5 cm3 diklórmetánt adni. Természetesen más sűrűségű benzin esetén ez az arány változik.
A víz térfogatának gyakorlatilag nincs jelentősége (mivel mindkét másik oldószer vízzel való
elegyedésének mértéke elhanyagolható), de csak annyit lehet belőle a kémcsőbe tenni, hogy a
szerves oldószereknek is maradjon elég hely.
Felhasznált irodalom
Czirók Ede: Így készülj a kétszintű érettségire kémiából (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2009)
Tóthné Makai Andrea: 400 Kérdés és válasz a kémia köréből (Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen)
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