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1. óra
Allotróp módosulatok

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9.o

Emlékeztető
Mit nevezünk allotrópiának?
Egy elemnek vagy vegyületnek többféle molekulaszerkezetű vagy különböző rácstípusú változatban való előfordulása.
Mely elemeknél találkoztál vele?
Oxigén, kén, szén, ón, foszfor, vas.
42. kísérlet alapján: Kén melegítése

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
nagyméretű kémcső
kémcsőfogó

100 cm3-es főzőpohár
homoktál
Bunsen-égő

20 g kénpor
víz

Munkavédelem
kénpor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Egy nagyméretű kémcsőbe 20 g kénport tettünk. Melegítsd óvatosan Bunsen-égő lángjánál. A
forrásban lévő ként vékony sugárban öntsd hideg vízbe. Ismertesd és magyarázd meg a változásokat!

Tapasztalat:
A kén kezdetben megolvad, hígan folyó és sárga színű. Tovább melegítve a színe sötétedik
vörösbarnára és egyre sűrűbben folyik. Tovább melegítve újra hígan folyós lesz és színe sötét
barna marad, vörösbarna gőzök távoznak. Vízbe öntve gumiszerű anyag keletkezik.
Magyarázat:
A kénporban 8 atomos, korona alakú kénmolekulák között a gyenge diszperziós kölcsönhatás
van. Ezért alacsony az olvadáspontja. 95°C-on a rombos kén monoklin módosulattá alakul,
majd 119°C-on megolvad. Ekkor a másodrendű kötések szűnnek meg, majd további melegítés
hatására (170-180°C-on) a gyűrűk felnyílnak, láncokká alakulnak és a láncok összegabalyodnak. Ilyenkor sötétbarna és sűrűn folyós. 300°C-on a láncokban a kötések felszakadnak és
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rövidülnek, így a sűrűség csökken. Újra hígan folyós lesz. 444,6°C-on forrni kezd. Hideg vízbe öntve amorf ként kapunk. Ami a levegőn újra rombossá válik.
Tanári bemutató kísérlet: Monoklin kén előállítása

Eszköz és anyaglista
100 cm3-es főzőpohár
homoktál
Bunsen-égő

műanyag tálca
nagyméretű kémcső
kémcsőfogó

20 g kénpor
víz

Munkavédelem
kénpor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
2/3 részéig töltsünk meg egy porcelántégelyt és homokfürdőn melegítsük fel, míg megolvad.
Vegyük ki a tégelyt a homokfürdőből és az olvadékot hagyjuk lassan lehűlni. Ha a tetején már
elég vastag kéreg keletkezett, akkor a kialakult kérget üvegbottal áttörjük, s a belül még folyékony ként a nyíláson át kiöntjük.
Tapasztalat:
A tégely falán hosszú, tű alakú monoklin kénkristályok képződnek.
Magyarázat:
A kén melegítéskor 95,6°C-on monoklin módosulattá alakul.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
32. kísérlet alapján: Foszfor módosulatok (nem elvégzendő kísérlet)
Egy állványhoz rögzített, hosszúkás fémlap egyik végére kis darabka vörösfoszfort, a másik
végére körülbelül azonos mennyiségű fehérfoszfort teszünk. A fémlapot – Bunsen-égő segítségével – pontosan a közepén melegíteni kezdjük. A Bunsen-égő lángjának hőmérséklete kb.
1200°C.
fehérfoszfor
vörösfoszfor
Gyulladási hőmérséklete:
60°C
400°C
Töltsd ki a táblázatot!
Szerkezete:
Fizikai tulajdonságai:
Színe
Halmazállapota
Vízben való oldhatósága
Oldószere
Reakcióképessége:
Élettani hatása:

fehérfoszfor
4 atomos tetraéderes

vörösfoszfor
láncszerű atomrács, polimer

fehér
szilárd
nem oldódik
apoláris oldószerek, pl.:zsír,
olaj
igen reakcióképes, (víz alatt
tárolják)
mérgező

vörös
szilárd
vízben nem oldódik
gyakorlatilag nincs oldószere
csak magas hőmérsékleten
vihető reakcióba
nem mérgező
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Ismertesd, mi történik melegítés után a két foszformódosulattal! Add meg az eltérés
anyagszerkezeti okát, és írd fel a reakció(k) egyenlete(i)t is!
A fehérfoszfor jóval hamarabb meggyullad, a vörösfoszfor csak később. Égéskor fehér füst
keletkezik.
A foszfornak két allotróp módosulata ismert szobahőmérsékleten és standard nyomáson.
A fehérfoszfor molekularácsos szerkezetű, 4 atomos tetraéder alakú molekulák alkotják. A
molekulákat gyenge diszperziós kölcsönhatás köti össze.
A vörösfoszforban a tetraéderes P4-molekulák láncszerűen kapcsolódnak össze. A vörösfoszfor rácsa láncszerű atomrács.
Ezekből következik, hogy a fehérfoszfor reakciókészsége jóval nagyobb, mint a vörösfoszforé.
Mindkét módosulat égésterméke: P2O5, mely szerkezetét figyelembe véve: P4O10
4 P + 5 O2 = 2 P2O5
P4 + 5 O2 = 2 P2O5
P4 + 5 O2 = P4O10

Házi feladat
Mely elemek, mely allotróp módosulatairól van szó? Írd be a táblázatba!

Elem:
Allotróp
módosulat:

szén
nanocső

szén
fullerén

szén
gyémánt

szén
grafit

Elem:
Allotróp
módosulat:

oxigén
ózon

oxigén
oxigén molekula

kén
rombos kén

kén
monoklin kén

Elem:
Allotróp
módosulat:

foszfor
fehér (sárga)
foszfor

foszfor
vörös foszfor

ón
szürke ón

ón
fehér ón

Nézz utána, hogy mit jelent a
monotrópia: Az allotrópiának az a formája, amelyben nincs olyan átmeneti pont, amelynél a
két forma egyensúlyban van. Pl.: a grafit és a gyémánt közül a grafit a stabil forma minden
hőmérsékleten.
enantiotrópia: Az allotrópiának az a formája, amikor egy hőmérsékleti tartományban az
egyik forma a stabilabb, és egy határozott átmeneti ponton átalakul a másik formába. Ilyen
például az ón. 13,2°C fölött a fehér (fémes) ón, alatta pedig a szürke (nemfémes) ón a stabilabb.
Mely elem allotrópiájának van a legnagyobb jelentősége?
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A legnagyobb gyakorlati jelentősége a színvas allotrópiájának van, mert ez határozza meg az
acél tulajdonságait. Ezen alapul az acélok edzhetősége. (ferrit-ausztenit átalakulás)
2. óra
Nemfémes elemek és vegyületeik

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia: 8, 9.o.

Biológia: 11.o.

Emlékeztető
Nemfémes elemek és vegyületek ipari előállítása.
Elem vagy vegyület neve:

Ipari előállítás:

klór

Kloridok elektrolízisével

hidrogén-klorid

Régen szintézissel, ma a vinil-klorid gyártás mellékterméke

oxigén

Levegő cseppfolyósításával

kén-trioxid
kénsav

Kén-dioxid további oxidációjával (nagy p, V2O5 katalizátor,
450°C)
Kén-trioxid kénsavban való oldása

nitrogén

Levegő cseppfolyósítása

ammónia

Szintézissel (400°C, 20 MPa,Fe katalizátor)

salétromsav
szén-dioxid

Ammónia oxidációja Pt kat.700°C, NO2 levegő jelenlétében
vízben oldás
Karbonátok hőbontásával, szén égetésével

hidrogén

vízgázreakcióval, metán vízgőzzel történő reakciójával
8. és 31. kísérlet alapján hidrogén-peroxid tulajdonságai:

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőállvány
gumikesztyű
védőszemüveg
10 cm3 mérőhenger 3 db

4 darab számozott kémcső
vegyszeres kanál
gyújtópálca
gyufa

5%-os hidrogén-peroxid-oldat
barnakőpor
1%-os keményítőoldat
kálium-jodid-oldat
0,1 mol/dm3 sósav

Munkavédelem
hidrogén-peroxid-oldat

barnakőpor

sósav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
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Az 1. és 2. számú kémcsőbe öntsél kb. 5−5 cm3 hidrogén-peroxid-oldatot! Hagyd kicsit állni
az oldatokat, figyeld meg a változást! Ezután az 1.számú kémcsőbe szórj kanálhegynyi barnakőport (MnO2(sz))! Figyeld meg a változást! Tartsál mind a két kémcsőbe parázsló gyújtópálcát, többször egymás után! Magyarázd meg a látottakat! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!
A tálcán található harmadik kémcsőbe öntsél kb. 4 cm3 hidrogén-peroxid-oldatot, a negyedik
kémcsőbe kb. 2 cm3 keményítőoldatot, és adjál hozzá kb. 2 cm3 kálium-jodid-oldatot! A 3. és
4, kémcső tartalmát öntsd össze! Majd csepegtessél hozzá sósavat! Ismertesd a tapasztalatokat, és magyarázd meg a változás okát! Írd le a lejátszódó folyamat egyenletét! Mi volt a hidrogén-peroxid szerepe a reakcióban?
Írd a táblázatba a tapasztalatodat:
1. kémcső
5 cm3 H2O2-oldat +
MnO2:
heves gázfejlődés, az
oldat felmelegszik
parázsló gyújtópálca:
izzó gyújtópálca vakító lánggal ég

2. kémcső
5 cm3 H2O2-oldat:

3. kémcső
4 cm3 H2O2-oldat

4. kémcső
2 cm3 keményítőoldat + 2 cm3 KI-oldat
3. és 4. kémcső tartalmát összeöntve:

hosszas állás esetén
buborékok jelennek
meg
parázsló gyújtópálca: az oldat megkékül
továbbra is csak izzik + sósav csepegtetve:
a kék szín mélyül

Magyarázat:
A hidrogén-peroxid állás közben bomlik:
2 H2O2 = 2 H2O + O2
Az átmeneti fémek ionjai katalizálják a vegyület bomlását. Itt a barnakő katalizátor, tehát
gyorsítja a reakciót. Olyan reakció utat nyit, melynek az aktiválási energiája kisebb.
A hidrogén-peroxid diszproporcionálódik, azaz oxidálódik és redukálódik is.
Az O oxidációsszáma -1-ről -2-re és 0-ra változik.
A keletkező oxigén növeli a reakciópartner koncentrációját, így nő a reakciósebesség, tehát
gyorsabb az izzó pálca égése.
2 KI + H2O2 = 2 KOH + I2
A hidrogén-peroxid oxidálószerként vesz rész t a reakcióban.
A kivált jód színe barna lenne, de a keményítő miatt kék színt mutat.
A jód molekulája a keményítő amilóz hélixébe pontosan belefér, és polarizálódik. A polarizált
jódmolekulák fényelnyelése és így a színe barnáról kékre változik.
A reakció termékei tovább reagálnak egymással:
2 KOH + I2 ⇌ KOI + KI + H2O
Ezt az egyensúlyt balra tolja el a sav adagolása, így nagyobb mennyiségben van jelen a jód, a
szín mélyül.
39. kísérlet alapján tanári bemutató kísérlet, klór előállítása

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca

gázelvezető hajlított üvegcső

csiszolt dugós gázfejlesztő
gumikesztyű
gázfelfogó üveghenger
üveglap

Bunsen-állvány
védőszemüveg
lombikfogó dióval

kristályos káliumpermanganát
cc. HCl-oldat
univerzálindikátor
desztillált víz
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Munkavédelem
sósav

kálium-permanganát

Vigyázat! Jól húzó vegyifülke alatt végezzük a kísérletet!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Végrehajtás:
A lombikba 15 g kristályos kálium-permanganátot szórunk, a csepegtető tölcsérbe 5 cm3 víz
és 15 cm3 koncentrált sósav elegyét öntjük. A lombikot gumicső csatlakozással, derékszögben
meghajlított üvegcsővel összekötjük. Ezután a csapot megnyitjuk és a savat lassan leengedjük. A gázfejlődés megindulása után a keletkezett klórgázt az üveghenger aljára vezetjük.
Megtöltjük a hengert, majd a gázt 500 cm3-es főzőpohárba vezetjük, melyben víz található.
Szilárd kálium-permanganátra sósavat csepegtetünk, majd a fejlődő gázt üveghengerben fogjuk fel. A gázzal megtöltött üveghengerbe ezután megnedvesített színes papírt, illetve fehér
nedves papírt helyezünk.
Kivéve a fehér nedves papírt cseppentsünk rá univerzálindikátort.
Add meg és magyarázd a kísérlet minden tapasztalatát! Írd fel a gáz előállításának reakcióegyenletét! Hogyan kell tartani a gáz felfogása közben az üveghengert? Miért?

Tapasztalat:
Szúrós szagú, zöldessárga gáz keletkezik, ami alulról felfelé tölti meg a hengert. A színes papír elszíntelenedik, az univerzálindikátor piros színűvé válik.
Magyarázat:
Klórgáz laboratóriumban sósavból oxidálószerekkel állítható elő.
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 MnCl2 + 2 KCl + 5 Cl2 + 8 H2O
A klór nagyobb sűrűségű, mint a levegő, ezért szájával felfelé tartott hengerben lehet felfogni.
Erős oxidálószer, ezért roncsolja a szerves színezékeket.
Vízben oldódik és reakcióba is lép vele:
Cl2 + H2O ⇌ HCl + HOCl
Az így keletkező oldat savas kémhatású.
H+ + H2O ⇌ H3O+

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Miért veszélyes összeönteni a hypot és a sósavat?
Mérgező klórgáz keletkezik.
NaOCl + HCl = NaCl + HOCl
HOCl + HCl ⇌ H2O + Cl2
Mi a különbség a CO és a CO2 hatása között?
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A szén-monoxid súlyos méreg, a hemoglobinhoz irreverzibilisen kötődik.
CO2: Fotoszintézishez kis koncentrációban szükséges. Nagyobb mennyiségben üvegházhatású. 10%-ban eszméletvesztést okoz.
Milyen anyagszerkezeti oka van a hasonló összegképletű CO2 és SiO2 jelentősen különböző fizikai tulajdonságainak?
A szén-dioxid apoláris molekula, molekularácsos szilárd állapotban, gyenge diszperziós kölcsönhatás a rácsot összetartó erő.
A szilícium-dioxid atomrácsos rácstípusú, a rácsot összetartó erő a kovalens kötés.
Hasonlítsd össze a nitrogén és a klór reakcióját hidrogénnel!
A klór a hidrogénnel hő vagy uv. fény hatására hevesen reagál. 1:1 arányú keveréke a klór
durranógáz.
A nitrogén a hidrogénnel Fe katalizátor jelenlétében kb.450°C-on 20 MPa nyomáson reagál.
A nitrogén inert gáz, az erős háromszoros kovalens kötés miatt.

Házi feladat
A víz/vízgőz reakciója szervetlen anyagokkal
Reakciópartner
Kén-dioxid

Reakcióegyenlet
SO2 + H2O ⇌ H2SO3

Nátrium

Na + H2O = NaOH + ½ H2

Vas (oxigén jelenlétében)
Szén

2 Fe2+ + ½ O2 4 OH-→
2 FeO(OH)+H2O
C + H2O → CO + H2 magas T

Égetett mész

CaO + H2O = Ca(OH)2

Szén-dioxid

CO2 + H2O ⇌ H2CO3

Ammónium-klorid

NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+

Nátrium-karbonát

CO32- + H2O ⇌ HCO3- + OH-

Ammónia

NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-

Hidrogén-klorid

HCl + H2O = Cl- + H3O+

Nátrium-hidroxid

NaOH(sz) → Na+(aq) + OH-(aq)

Klór

Cl2 + H2O = HOCl + HCl

Nitrogén-dioxid

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

Kérdés
Keletkezett vegyület neve:kénessav
Energiaváltozás szempontjából a
folyamat:exoterm
A folyamat neve:korrodálódik a
vas
Keletkező termék neve: szintézis
gáz
A folyamat hétköznapi neve:mészoltás
Keletkezett oldat neve:szénsav
oldat, szódavíz
Kiindulási anyag hétköznapi neve:
szalmiáksó
A keletkező oldat kémhatása:lúgos
Ammónia rácstípusa és az összetartó erő a rácsban:molekularács,
hidrogénkötés
Kiindulási anyag rácstípusa:molekularács, dipolus-dipolus
kölcsönhatás
Levegő nedvességével történő
reakcióból származó tulajdonság
neve:higroszkópos
Termékekben a klór oxidációs
száma:+1, -1
A folyamat neve részecskeátmenet szempontjából:redoxi
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Nátrium-hidrid

NaH + H2O = NaOH + H2

Kalcium-karbid

CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2

Víz

H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH-

Kén-hidrogén

H2S + H2O ⇌ HS- + H3O+

Keletkező gáz levegőre vonatkoztatott relatív sűrűsége:0,069
Keletkező gázt milyen néven
hozzák forgalomba:disszugáz
A folyamat neve:autoprotolízis
Kiindulási anyag hol fordul elő:
záptojásban

NaOH reakciója szervetlen anyagokkal:
Reakciópartner
Levegő összetevői:
Alumíniumklorid
Szalmiáksó
Alumínium

Reakcióegyenlet
NaOH (sz)→Na+(aq) + OH -(aq)
2 NaOH + CO 2 → Na2CO3 + H2O
AlCl3 + 3 NaOH →Al(OH) 3+3NaCl
Al(OH)3+OH- → [Al(OH)4]NH4Cl+NaOH→NH3+NaCl+H2O
Al+3H2O+NaOH=Na[Al(OH) 4]+1,5H2

Klór

2NaOH+Cl 2=NaOCl+NaCl+H 2O

Szén-monoxid

NaOH+CO=HCOONa

Hidrogénklorid
Ezüst-nitrát

NaOH+HCl=NaCl+H 2O

Réz-szulfát
Szilíciumdioxid

AgNO3+NaOH=AgOH+NaNO 3
2AgOH=Ag2O+H2O
CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4
SiO2+2NaOH=Na2SO3+H2O

Kérdés
Látható változások: elfolyósodik, kifehéredik, megszilárdul
Termék neve: tetrahidroxoaluminát komplex
Szalmiáksó rácstípusa: ionrács
Alumínium savakkal, lúgokkal
szembeni tulajdonságának a
neve: amfoter
Termékekben a klór oxidációs
száma:-1,+1
Keletkezett termék neve:nátrium-formiát
Folyamat neve: közömbösítés
Látható változás:az oldatban
barna csapadék
Látható változás:az oldatban
világoskék csapadék
Kiindulási anyag rácstípusa:
atomrács

3. óra
Fémes elemek és vegyületeik

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 8, 10.o.

Emlékeztető
Töltsd ki az alábbi táblázatot!
Alkálifémek Alkáliföldfémek Alumínium
Iontöltés
+1
+2
+3
Oxidálhatóság
legnagyobb nagy
nagy, de van
(redukáló kévédőréteg
pesség)
Ionjának redu- legkisebb
kálhatósága

kicsi

kicsi

Vas
+2 vagy +3
előzőnél
kisebb, de
nincs védőréteg
nagyobb,
pl. Al redu-
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Egyéb fémek
változó, legkisebb:
Cu,Ag,Hg,Pt,Au
A hidrogénnél is
nagyobb
Cu,
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kálhatja
Levegőn való Nem tartha- Lassan oxidá- védőoxidréteg Nedves
eltarthatósága
tók
lódnak (kivélevegőn
ve:Mg)
rozsdásodik
Nemfémekkel
Halogenidek, oxidok, szulfidok stb. keletkeznek
való reakciója
Reakció vízzel Igen heves, Általában
H2 Csak védőré- H2 fejlődik fejlődik
(Mg teg megbonmelegítés)
tása után

Ag, Hg, Pt, Au
Általában
eltarthatók

-

46. Kísérlet alapján tanári bemutató kísérlet: Na és víz reakciója

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
üvegkád
üveglap

kés
csipesz
szűrőpapír

nátrium
fenolftalein-oldat
víz

Munkavédelem
nátrium

fenolftalein indikátor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1, Egy üvegkádat félig töltünk desztillált vízzel, és hozzá adunk 4-5 csepp fenolftaleinoldatot,
majd a vízre borsószem nagyságú nátriumdarabkát teszünk.
2, Szűrőpapírból hajtogatott kis csónakba helyezzünk Na darabkát, és tegyük vízre a kis csónakot.
Ismertesd a tapasztalatokat, és magyarázd meg a látottakat! Írd fel a reakcióegyenletet is! Ha
káliummal végeznénk el a kísérletet, mit tapasztalnánk, miért?
Keresd ki a szükséges adatokat!
Standardpotenciálok:
Sűrűség:
Olvadáspont:

ε°(Na+/Na)=-2,71 V
ρNa=0,968 g/cm3
TopNa= 97,8°C

ε°(K+/K)=-2,93 V
ρK=0,856 g/cm3
TopK= 63,7°C

Tapasztalat:

A nátrium gömbbé olvad és szaladgál a víz felszínén, lila csíkot „húz” maga után.
Ha csónakba tesszük, a papír meggyullad, a lángot a nátrium sárgára színezi.
Magyarázat:
Standardpotenciálja alapján a nátrium reakcióba lép a vízzel. Sűrűsége kisebb a víznél, így a
víz tetején helyezkedik el. Az 1. esetben a reakcióhőt a víz vesz fel, így a képződő hidrogén

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 12.

– 12 – Szervetlen kémia, emelt szintű kísérletek

nem melegszik fel a gyulladáspontjára. A reakcióhő a nátriumot megolvasztja. Az olvadt fém
a legkisebb felületet veszi fel, ami a gömb.
A 2. esetben a nátrium nem mozdul el a víz felszínén, így a hidrogén begyullad, ami a papírlapot is meggyújtja. A nátrium gőzök a lángot a nátriumra jellemző sárga színűre festik.
2 Na + 2 H2O = 2 Na+ + 2 OH- + H2 ↑
A keletkező oldat lúgos kémhatású, ezért a fenolftalein lila színűre változik.
Káliummal végezve a kísérletet, a hidrogén fejlődése sokkal hevesebb. A fém meggyullad,
fakó ibolyaszínű lánggal ég.
25. kísérlet alapján, az alumínium reakciói:

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőállvány
gumikesztyű

2 darab kémcső
védőszemüveg

0,1 mol/dm3 sósav
desztillált víz
alumínium darab

Munkavédelem
sósav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Egy alumínium darabot tegyél sósavoldatba 1-2 percre, majd kivéve itasd le a folyadékcseppeket szűrőpapírral. Ezután tedd egy kémcsőben lévő desztillált vízbe.
Ismertesd és magyarázd a tapasztalható jelenségeket, és írd fel a lezajlott reakciók egyenletét
is!
Tapasztalat:
A desztillált vízbe tett alumínium felszínén gázfejlődés tapasztalható.
Magyarázat:
Az alumínium standard elektródpotenciálja ε°= -1,66V, ebből következően a vízzel reakcióba
lép és hidrogéngázt fejleszt, de csak abban az esetben, ha a védő oxidrétegét eltávolítjuk.
A fém felszínén tömör, védő oxidréteg a környezeti hatásoknak ellenáll.
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3
A felszíni oxidréteg híg ásványi savakban és lúgokban egyaránt oldódik. Az alumínium-oxid,
az alumínium és az alumínium-hidroxid amfoter tulajdonságú.
Al2O3 + 6 H+ = 2 Al3+ + 3 H2O
Így megszűnik a védő oxidréteg és az alumínium reagál a vízzel:
2 Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2↑

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Egy darabka háztartási alufóliát higany(II)-klorid-oldatba mártunk. Miután kivesszük az oldatból, szűrőpapírral leitatjuk a rajta maradt folyadékcseppeket, majd két darabra tépjük. Az
egyik darabkát a szűrőpapíron hagyjuk, a másikat egy kémcsőben lévő desztillált vízbe teszszük. Ismertesd és magyarázd a tapasztalható jelenségeket, és írd fel a szabad levegőn és a
vízben lezajlott reakciók egyenletét is!
Standardpotenciálok:
ε°(Hg2+/Hg)=+0,85 V
ε°(Al3+/Al)=-1,66 V
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Tapasztalat:

A fólia levegőn kiszőrösödik, hosszabb idő után kilyukad.
A desztillált vízbe tett alumínium felszínén gázfejlődés tapasztalható. Az oldat zavaros.
Magyarázat:
1, A HgCl2 vizes oldatának kémhatása savas, ezért a védő oxidréteg oldódik benne.
Al2O3 + 6 H+ = 2 Al3+ + 3 H2O
2, Illetve a higanyionok átjutva az alumínium-oxid védőrétegén reakcióba lépnek az alumíniummal:
2 Al + 3 Hg2+ = 2 Al3+ + 3 Hg
Standardpotenciálok:

ε°(Hg2+/Hg)=+0,85 V

ε°(Al3+/Al)=-1,66 V

A kialakuló higany feszítő hatást fejt ki az alumínium-oxid rétegre és emiatt leszakad.
Az alumínium felszínén higany rakódik le. Megszűnik a védőréteg kialakulásának lehetősége.
A védőréteg nélküli alumínium a vízzel reakcióba lép:
2 Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2 ↑
Az alumínium-hidroxid csapadéktól zavarossá válik az oldat.
Röviden:
Hosszabb ideig levegőn hagyva „kiszőrösödik”, majd kilyukad a fólia.
Oka: a felszínen lévő higany megakadályozza a védőréteg kialakulását, így eloxidálódik a
teljes fólia darab.

Házi feladat
Az alábbi fémek és vegyületek amfoter tulajdonságúak:
Al, Al(OH)3 , Al2O3 , Sn, Zn
Írd fel a lejátszódó reakciók egyenleteit, ami ezt bizonyítja!
2Al + 6H3O+ = 2Al3+ + 6H2O + 3H2
2Al + 2OH- + 6H2O = 2[Al(OH)4]- + 3H2
Al(OH)3 + OH - = [Al(OH)4]Al(OH)3 + 3H3O+ = Al3+ 6H2O → [Al(H2O)6]3+
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4]
Al2O3 + 6H3O+ → 2 Al3+ + 9H2O
Sn + 2HCl = SnCl 2 + H 2
Sn + 2 NaOH + 2H 2O = Na2[Sn(OH)4] + H2
Zn + 2HCl = ZnCl 2 + H 2
Zn + 2 NaOH + 2H 2O = Na2[Zn(OH)4] + H2
4. óra
Fémek és vegyületeik

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 8, 10.o.
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Emlékeztető
Fémek oldódása híg és tömény savakban.
Töltsd ki az alábbi táblázatot, írd be a várható tapasztalatot!
Al
-1,66V

Zn
-0,76V

Fe
-0,44V

Oldódik,
gázfejlődés

Oldódik,
gázfejlődés

Oldódik,
gázfejlődés

Híg H2SO4

Oldódik,
gázfejlődés

Oldódik,
színtelen
gázfejlődés

cc. H2SO4

passziválódik Oldódik,
gázfejlődés

Híg HNO3

Oldódik,
gázfejlődés

cc. HNO3

passziválódik Oldódik ,
barna gázfejlődés

Standard elektródpotenciál:
+ HCl-oldat

Oldódik,
gázfejlődés

Pb
-0,13V

Nem oldódik, felületén oldhatatlan PbCl2
csapadék
Oldódik,
Megindul a
színtelen
gázfejlődés,
gázfejlődés
de oldhatatlan réteg
alakul ki.
passziválódik Oldhatatlan
réteg alakul
ki

Oldódik,
színtelen
gázfejlődés
passziválódik

Részben
barna gázfejlődés
Barna gázfejlődés

Írd fel a reakciók egyenleteit!
Al + 3HCl = AlCl3 + 1,5H2
2Al + 6H3O+ = 2Al3+ + 6H2O + 3H2↑
Zn + 2HCl = ZnCl 2 + H 2↑
Zn + 2H3O+ = Zn2+ + 2H2O + H2↑
Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2↑ + 2H2O
Zn + 4HNO3 = Zn(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
Fe + 2HCl = FeCl 2 + H2↑
Fe + 2H3O+ = Fe2+ + 2H2O + H2↑
Pb + H2SO4 = PbSO4 + H2↑ meginduláskor
Pb + 2HNO3 = PbO + 2NO2↑ + H2O
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O 30%-osban
30. kísérlet alapján: Al és AgNO3 reakciói

Eszköz és anyaglista
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Cu
+0,34V
Nem oldódik

Nem oldódik

Oldódik,
színtelen,
szúrós szagú
gázfejlődés,
csak melegítve
Nem oldódik
Oldódik ,
barna gázfejlődés
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műanyag tálca
kémcsőállvány
gumikesztyű
védőszemüveg

6 darab kémcső
desztillált víz
alumíniumreszelék

1 mol/dm3 nátrium-klorid-oldat
1 mol/dm3 nátrium-hidroxid-oldat
1 mol/dm3 sósav
0,1 mol/dm3 ezüst-nitrát-oldat

Munkavédelem
nátrium-hidroxid-oldat

sósav

ezüst-nitrát-oldat

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Öntsél 2-2 kémcsőbe 1-1 cm3 sósavoldatot, nátrium-klorid-oldatot és nátrium-hidroxidoldatot! Az első sorozathoz csepegtessél ezüst-nitrát-oldatot, a második sorozathoz adjál kevés alumíniumreszeléket! Megfigyeléseidet írd a táblázatba! Majd magyarázd meg a látottakat!
Tapasztalat:
HCl-oldat
NaCl-oldat
NaOH-oldat
+ AgNO3-oldat
fehér csapadék
fehér csapadék
barna csapadék
HCl-oldat
NaCl-oldat
NaOH-oldat
+ Al reszelék
gázfejlődés
nincs változás
gázfejlődés

Magyarázat:
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3
fehér csapadék
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 fehér csapadék
2 NaOH + 2 AgNO3 = Ag2O + 2 NaNO3 H2O barna csapadék
6 HCl + 2 Al = 2 AlCl3 + 3 H2 ↑ gázfejlődés
2 Al + 2 NaOH + 6 H2O = 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2 ↑
gázfejlődés
Al + NaCl =
nincs változás
Al reszeléken védő oxidréteg van ez nem reagál a vízzel.
Al vízzel reagálhatna standardpotenciálja miatt, ha nem lenne védő oxidrétege.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
27. kísérlet: Réz-oxid, grafit, cink azonosítása sósav segítségével

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőállvány
borszeszégő vagy gázégő
gyufa
gumikesztyű

3 sorszámozott edény
3 db üres kémcső
3 db vegyszeres kanál
védőszemüveg

réz(II)-oxid
grafitpor
cinkpor
20%-os sósav
desztillált víz
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Munkavédelem
cinkpor

grafit

sósav

réz(II)-oxid

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Három számozott edényben – ismeretlen sorrendben – a következő sötét színű porok vannak:
réz(II)-oxid, grafit, cink. A tálcán található vegyszerek segítségével azonosítsd a három anyagot! Írd fel a végbement reakciók egyenletét is!
Tapasztalat:
1. kémcső
2. kémcső
3. kémcső
+ 20%-os sósav
oldódik, zöld színű nem oldódik
gázfejlődés közben
oldat képződik
oldódik,
színtelen
oldat képződik
réz-oxid
grafit
cink
Magyarázat:
CuO + 2 HCl = CuCl2 + H2O
A Cu2+-ionok komplexet képeznek a vízzel és a sósav feleslegével is:
Cu[(H2O)4]2+ tetraakva komplex kék színű
Cu[(H2O)4]2+ + 4 Cl- ⇌ Cu[(Cl)4]2- + 4 H2O
Tetrakloro komplex sárga színű, így együttesen zöld színűvé válik az oldat.
A rétegrácsos grafit nem reagál a sósavval.
A cink negatív standard potenciáljának megfelelően melegítés nélkül is hevese reagál a sósavval:
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2↑

Házi feladat
48. kísérlet
Meg lehet-e különböztetni a tömény salétromsav-, kénsav- és nátrium-hidroxid-oldatot rézpor
segítségével? Írd le és magyarázd meg a várható tapasztalatokat, és add meg a végbemenő
folyamatok reakcióegyenletét!
Tapasztalat:
Tömény HNO3 oldat Tömény H2SO4 oldat Tömény NaOH oldat
+Cu
Barna gáz képződik, Nincs reakció
Nincs reakció
oldat zöldeskék színű
+Cu és melegítés
Barna gáz képződik
Színtelen,szúrós sza- Nincs reakció
gú gáz képződik
Magyarázat:
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
Lúgokban egyáltalán nem oldódik, standardpotenciálja miatt.
Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O
Csak melegítve oldódik, a 98%-os oldatot hígítva lesz az oldat kék színű.
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