Kémia bevezetése

Kémia 7.
Szaktanári segédlet
Készítette: Gavlikné Kis Anita
Lektorálta: Zseni Zsófia

Kiskunhalas, 2014. december 31.

Kémia 7. osztály

–2–

Tartalomjegyzék
1. LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA ........................................................................ 3
1.1. Ismerkedés a laboratóriumi eszközökkel
1.2. Vízforralás
2. DIFFÚZIÓ .............................................................................................................................. 5
2.1. Cukor színezőanyagának diffúziója vízben
2.2. Jód diffúziója etil-alkoholban
2.3. Kálium-permanganát diffúziója vízben
3. HALMAZÁLLAPOTOK ........................................................................................................... 8
3.1. Vízjég olvasztása és a víz forralása
3.2. A jód szublimációja
3.3. Forrasztóón olvasztása és hűtése (tanári bemutató kísérlet)
4. KÉTFÁZISÚ RENDSZEREK .................................................................................................. 13
4.1. Víz és olaj
4.2. Víz és finom szemcséjű homok

4.3. Jódoldat és sebbenzin

Kémia 7. osztály

–3–
1. óra
Laboratóriumi eszközök használata

Tantárgyközi kapcsolat
Tantervi kapcsolódás:
Laboratóriumi kísérletekkel tudjuk szemléltetni a természetben is lejátszódó folyamatokat és
az élő és élettelen környezetben található anyagok tulajdonságait.
Tantervi célunk kísérleteken keresztül szemléltetni, hogy az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a belőlük szerveződő rendszerek építik
fel, és hogy az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat. A laboratóriumi gyakorlatok során bemutatott jelenségeket a tanulók esetenként mindennapi életükben is megtapasztalhatják.
A kísérletek közös munkával történő elvégezése nemcsak az egymásra figyelés, de a megfelelő biztonsági-technikai eljárások, manuális készségek, pontos jegyzetelés erősítését is segíti.
A laboratóriumi gyakorlatokon keresztül értessük meg a diákokkal a természettudományos
gondolkozás és kísérletezés alapelveit, módszereit, valamint azt, hogy a modell a valóság
számunkra fontos szempontok szerinti megjelenítése.
Ennél a laboróra-csomagnál minden órára vonatkoztatva célszerű felvetni egy visszatérő
aktuális kérdést a tanulók számára. Így is gyakoroltathatjuk és ellenőrizhetjük a tanulók
megfigyelő-képességét. Az óráról órára változó válaszokból közösen következtethetünk
környezetünk állapotára, a kémia, biológia, fizika által leírható világra.
Példák a lehetséges kérdésekre: Milyen halmazállapotú vízzel találkoztatok a laborba vezető
úton? Az előző nap folyamán milyen már ismert kémia jelenségekkel találkoztál?
1. Ismerkedés a laboratóriumi eszközökkel

Eszköz és anyaglista
A laboratóriumi munkákhoz főleg üvegedényeket használunk, mert könnyen tisztíthatók, kémiai hatásokkal szemben ellenállók és jól lehet látni a bennük végbemenő folyamatokat. Egy
részük hőálló üvegből készül, ezek jól bírják a hirtelen hőmérséklet-változásokat is.
Szükséges eszközök:
- Bunsen-égő
- borszeszégő
- vasháromláb
- drótháló
- pipetta

-

kémcsőállvány
kémcső
kémcsőfogó
kerámiatégely
vegyszeres kanál

-

főzőpohár
Erlenmeyer-lombik
mérőhenger
tégelyfogó

Munkavédelem
A forró főzőpoharat kézzel ne fogd meg. Várd meg, míg meghűl!

Kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Nevezd meg a képen látható eszközöket és írd le anyagukat.
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A tanár ossza ki a listában szereplő eszközöket, a diák nevezze meg őket a képek alapján és
írja le anyagukat.
Bunsen-égő
fém

kémcsőállvány
fa vagy fém
vagy műanyag

Borszeszégő
üveg

kémcső
üveg

vasháromláb
vas, acél

kémcsőfogó
fa

drótháló
vas

tégely
kerámia

főzőpohár
üveg

tégelyfogó
fém

Erlenmeyer-lombik
üveg

cseppentő pipetta
üveg, műanyag

mérőhenger
üveg

vegyszeres kanál
műanyag
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2. Vízforralás

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- Bunsen-égő
- 150 cm3 főzőpohár
- vasháromláb

-

drótháló
gyufa

Anyagok:
- csapvíz

Kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Vizet több alakban és formában ismerhetünk (folyadék, jég, gőz, pára stb.). Kísérletünkben
csapvizet forralunk fel.
Egy laboratóriumi kísérlet elvégzését tervezés előzi meg. Át kell gondolnunk, mit szeretnénk
megtudni, milyen kérdés, probléma foglalkoztat minket, milyen anyagokat és eszközöket
használjunk, és miként végezzük el magát a kísérletet. A kísérlet alatt célszerű megfigyeléseinket, észleléseinket jegyzetelni, ugyanígy a kísérlet eredményét is.
A laboratóriumi munkák alatt jóformán minden alkalommal használni fogjuk a Bunsen-égőt,
mint hőforrást. Ezért első kísérletünk is a Bunsen-égő használatát ismerteti meg velünk,
egyúttal közösen tervezzünk meg a kísérletet a fentiek szerint.
1. A vízzel félig töltött főzőpoharat helyezd az acélháromlábra tett dróthálóra és Bunsenégővel forrald fel!
2. Ügyelj minden eszköz helyes használatára!
3. Milyen biztonsági előírásokat vettél különösen figyelembe?
A forró edények és a nyílt láng használatára vonatkozó utasításokat. Nem hajoltam a hőforrás fölé.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A kémcsövek, lombikok anyaga az üveg, bár szilárd anyag, egyes kémiai tulajdonságai általában folyadékokra jellemzőek, ezért könnyen formálható, akár „fújható”, hozzáadott fémrészecskékkel színezhető. Mintegy 100 000-féle üveget ismerünk, melyekből a gyakorlati életben 7-800-at használunk. Összetételük, és ezzel tulajdonságaik eltérőek.
A Bunsen-égőt 1855-ben készítette el Robert Wilhelm Eberhard Bunsen (1811 – 1899) német
kémikus, aki ezzel tökéletesítette Michael Faraday angol fizikus-kémikus találmányát.
Az égő gázzal működik és lényegében feltalálása óta változatlan formában használjuk.
Az alapos kémiai ismeretek nemcsak a laborban hasznosak. Aki környezeti témákkal foglalkozik, így a szelektív szemétgyűjtés, az energiatakarékosság, a környezetbarát termékek hasz-
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nálata, az egészséges és igényes táplálkozás témaköreivel, jól jár, ha megalapozza kémiai ismereteit is! Ezeket is egy életen át fogja tudni hasznosítani!

Házi feladat
A diák rajzolja le, hogy állította össze a vízforralás bemutató kísérletét. Az ábrán nevezze
meg az felhasznált eszközöket!

2. óra
Diffúzió

Tantárgyközi kapcsolódás
Fizika: az anyag szerkezete
Biológia: légkör szennyezése
1. Cukor színezőanyagának diffúziója vízben

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- Petri-csésze

Anyagok:
- csapvíz
- színes bevonatú cukorka

Kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Petri-csészébe tölts csapvizet 2-3 mm vastag rétegben és egymástól kb. egyforma távolságra helyezz bele színes bevonatú cukorkákat.
2. Várj néhány másodpercig és megfigyeljük a színezőanyagok viselkedését.
3. Milyen folyamat zajlik a Petri-csészében? Írd le a megfigyelteket!
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A cukorkák színét adó festékanyagok diffundálnak a vízben, a cukorkák körül egyenletesen
terjedve.

2. Jód diffúziója etil-alkoholban

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- kémcsőállvány
- kémcső
- vegyszeres kanál

Anyagok:
- etil-alkohol
- jód
-

Munkavédelem
jód:

etil-alkohol:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. A kémcsőállványra helyezett kémcsövet a feléig töltsd fel etil-alkohollal.
2. Tégy egy darab jódkristályt a kémcsőbe.
3. Figyeld meg a folyadék színének változását.
Írd le a megfigyelésedet:
A jód vörösre festi az alkoholt folyamatos diffúzió mellett.
Mit tapasztaltál volna, ha a kémcsövet a kísérlet közben megrázogatod?
A teljes oldat gyorsabb elszíneződését
3. Kálium-permanganát diffúziója vízben

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 2 db főzőpohár
- vasháromláb
- drótháló
- Bunsen-égő
- gyufa

Anyagok:
- csapvíz
- kálium-permanganát
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Munkavédelem
kálium-permanganát:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Két tiszta főzőpoharat tölts fel félig vízzel, majd mindkettőbe helyezz egy-egy kristály
kálium-permanganátot.
2. Az egyik főzőpoharat hagyd az asztalon, a másikat tedd fel acélháromlábra és melegítő rácsra, majd Bunsen-égővel kezdd el melegíteni.
Írd le, mit figyeltél meg és adj rá magyarázatot, hogy miért tértek el a jelenségek egymástól a
két főzőpohárban:
A melegítés hatására nő a hőmozgás és gyorsul a diffúzió

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A tűzhelyekben használt robbanásveszélyes propán-bután gáz a csővezeték sérülése esetén
diffúzióval könnyen szétterjed a levegőben. Mivel színtelen és szagtalan gáz, ezért észlelése
érzékszervekkel nem lehetséges. A balesetek elkerülése végett erős szagú etántiolt, más nevén
etil-merkaptánt kevernek hozzá, így a levegőbe kerülése észlelhetővé válik.

Házi feladat
Két átlátszó falú és hőálló pohárba helyezz el egy-egy fekete tea-filtert ugyanabból a teaféléből. Öntsd le őket forró vízzel, mintha teát készítenél (konyhai kesztyűt használj a forraló
megfogásához). Az egyik filtert fél percig, a másikat 3 percig hagyd ázni.
Írd le, mit figyeltél meg a poharakban! Magyarázd meg, hogy miért van a teásdobozon feltüntetve a teafilternek a vízben történő áztatásához szükséges idő!
A rövidebb ideig ázni hagyott filterből sokkal kevesebb színanyag szabadult fel, mint a hoszszabb ideig ázó filterből. A javasolt 2-3 perces áztatási idő alatt a tea színét adó anyag nagy
része kidiffundál a teafűből a vízbe.
3. óra
Halmazállapotok

Tantárgyközi kapcsolódás
Fizika: Az anyag szerkezete
Földrajz: jégsapkák, jégkorszakok, légkör
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1. Vízjég olvasztása és a víz forralása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- főzőpohár
- vasháromláb
- drótháló
- Bunsen-égő
- gyufa
- hőmérő

Anyagok:
- tört jég

Munkavédelem
Az itt következő feladatoknál, kísérleteknél különösen figyelj a veszélyes anyagok használatára, valamint a Bunsen-égő által felmelegített folyadékok edényeire.
A kísérletekhez tiszta és rendes munkahelyet alakíts ki.

A kísérlet leírása, jelenség, tapasz talat
A kísérletek célja, hogy megfigyeljük az egyes halmazállapotok közötti átváltást és egyszerű
méréssel nyomon kövessük annak folyamatát.
1. Tört jeget tegyél egy főzőpohárba. Hőmérővel mérd meg a tört jég hőmérsékletét, a
mérés eredményét jegyezd fel: 0 oC
2. A főzőpoharat állítsd dróthálón acélháromlábra és melegítsd fel Bunsen-égővel.
3. A folyadékot 1 percenként mérd meg újra egészen addig, míg a jégből keletkezett víz
elkezd forrni. A hőmérő ne érjen a főzőpohárhoz!
4. A mérés eredményét ábrázold a mellékelt grafikonon. A függőleges tengely a mért
hőmérsékletet adja meg °C-ban, a vízszintes tengely a mérési alkalmat jelöli. Hányszor végeztél mérést a víz forrásáig?
Válasz: (annyi mérési alkalom történik – percenként, amennyivel elérik a 100oC-ot)
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Figyelem, a mérés elején és végén
kicsit lassabban fog emelkedni a hőmérséklet!

2. A jód szublimációja

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- vegyszeres kanál
- vasháromláb
- drótháló
- Bunsen-égő
- gyufa
- főzőpohár
- üveglap

Anyagok:
- jód

Munkavédelem
jód:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Vegyszeres kanállal tégy 1-2 szem jódkristályt egy főzőpohárba.
2. A főzőpoharat helyezd el acélháromlábon, dróthálón és fedd le egy üveglappal az ábra
szerint.
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3. Hevítsd a jódkristályokat Bunsen-égővel! Ezután az üveglapot és a főzőpoharat már
csak kesztyűvel érintsd!
Nevezd meg és írd le részlétesen a megfigyelt jelenséget:
A megfigyelt jelenség a szublimáció, melynek során a folyékony halmazállapot kihagyásával szilárd halmazállapotúból gázneművé válik egy anyag.
Figyeld meg a keletkező gőzt és a főzőpohárra fektetett üveglap alját!

3. Forrasztóón olvasztása és hűtése (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- kerámiatégely
- Bunsen-égő, tégelyfogó

Anyagok:
- forrasztóón

Munkavédelem
forrasztóón:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Egy kis darab forrasztóón kerül egy kerámiatégelybe.
2. Az ón Bunsen-égő segítségével kerül felhevítésre. A tégelyt tégelyfogóval tartjuk!
3. Figyeld meg az ón olvadását, mikor megolvadt, a Bunsen-égőt elzárjuk.
4. Figyeld meg, az ón miként szilárdul meg. Mérjük meg az időt a Bunsen-égő kikapcsolásától az ón megszilárdulásáig!
A mért idő: 20 mp (az ón típusától függően változhat).
Forrasztóón: Lágy fémötvözet, mely jellemzően ónból, ezüstből és ólomból áll. Egyes fémes
anyagok összeforrasztásához használják.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz naprendszerünk nagyméretű bolygói.
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A tudósok feltételezése szerint nincs határozott vonalú szilárd felszínűk, hanem a gáznemű
légkör fokozatosan megy át folyékony halmazállapotba. A folyadékburokban egyre lejjebb
haladva az anyag tovább sűrűsödik és fokozatosan válik szilárd halmazállapotúvá a növekvő
nyomás hatására.
Nézz utána honnan kapták a nevüket ezek a bolygók!
Jupiter: A római mitológiában Jupiter az ég, a nappali világosság, a vihar istene, az istenek
királya, akit a görög Zeusszal azonosítottak. Zeusz a görög mitológiában a legfelsőbb istenség, az istenek és emberek ura, az olümposzi isteni család feje; nevének jelentése "fényes égbolt".
Szaturnusz: Szaturnusz az egyik legősibb római isten. A vetés, a vetőmag istene, a könyörtelen
idő jelképének tekintették. A görög mitológiabeli titánnal, Kronosszal azonosították; aki apját
Uránoszt megcsonkítva, feleségül véve saját leánytestvérét Rheiát került az égi trónra; és akinek azt jósolták, hogy egyik fia fogja megfosztani a trónjától. Ezért valamennyi gyermekét
alighogy megszülettek sorjában lenyelte, így akarván elkerülni a jóslat beteljesülését. Rheia
azonban kijátszotta Kronoszt: megszülte legkisebb fiát Zeuszt, de egy bepólyázott követ adott
át férjének. Zeuszt egy Kréta szigeti barlangban felnevelték, majd felnőve legyőzte apját,
megmentette testvéreit.
Uránusz: A görög mitológiában az eget megszemélyesítő isten, Gaia-Földanya férje, az első,
legősibb istennemzedék képviselője. Kronosz (Szaturnusz), a titánok és a küklopszok apja.
Neptunusz: Az egyik legősibb római isten. A provinciákban a helyi víz- és tengeristenekkel
tartották azonosnak. A görög Poszeidónnal azonosították, aki a görög mitológiában az egyik
olümposzi főisten, a tenger királya, Kronosz és Rheia egyik fia, Zeusz fivére.
Az ónt 3500 évvel időszámításunk előtt is már ismerték. Rézzel keverve (ötvözve) bronz állítható elő, ami 2200-tól 800-ig időszámításunk előtt az emberiség úgynevezett bronzkorszakát meghatározó eszköz- és szerszámkészítő anyaga volt. Később harangok és ágyúk készültek bronzból, ma már a gépgyártásban szelepek, csapágyak, fogaskerekek és csigakerekek.
Ónt tisztán például az orgonasípok gyártásánál használnak.
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Óntárgyak

Házi feladat
Az világhálón megtudhatod az alábbi fémek olvadáspontját
http://www.muszeroldal.hu/assistance/olvadaspont.html oldalon:

is.

Például

a

alumínium, vas, réz, kobalt, nikkel, cink, higany, titán, arany, ezüst
Írd be őket az alábbi táblázatba olvadáspont szerinti növekvő sorrendben (kerekíts egész értékekre).
Fém

Olvadáspont ⁰C

higany

-39

cink

420

alumínium

660

ezüst

962

arany

1064

réz

1085

nikkel

1453

kobalt

1494

vas

1535

titán

1668

Melyik elem lesz folyékony halmazállapotú szobahőmérsékleten?: higany
4. óra
Kétfázisú rendszerek

Tantárgyközi kapcsolódás
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Fizika: Az anyag szerkezete
Biológia: Környezetszennyezés, olajkatasztrófák
1. Víz és olaj

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- főzőpohár
- üvegbot
- cseppentő

Anyagok:
- csapvíz
- étolaj

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Önts 100 cm3 vizet egy főzőpohárba és csepegtess bele kb. 1 cm3 étolajat, majd üvegbottal keverd össze.
2. A főzőpoharat tedd nyugalomba és figyeld meg, mi történik a vízben.
Egészítsd ki az alábbi megállapítást:
A két anyag rétegződik, felül helyezkedik el a(z) olaj és alul a(z) víz.
A(z) olaj sűrűsége kisebb.
2. Víz és finom szemcséjű homok

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- főzőpohár
- üvegbot
- vegyszeres kanál

Anyagok:
- csapvíz
- finom szemcséjű homok

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Önts 200 cm3 vizet egy főzőpohárba és keverd össze 1 kanál finom szemcséjű homokkal.
2. A főzőpoharat tedd nyugalomba és figyeld meg, mi történik a vízben.
a homok lassan kiülepedik a víz aljára
Hogy változott volna meg az ülepedés sebessége, ha homok helyett
1.) apró kavicsokat vagy
2.) finomabb szemcséjű iszapot tettünk volna a vízbe?
1.) apró kavicsok: Gyorsabban kiülepedtek volna
2.) finomszemű iszap: Lassabban ülepedett volna ki
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3. Jódoldat és sebbenzin

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- kémcső
- cseppentő

Anyagok:
- jódoldat (Lugol-oldat)
- sebbenzin

Munkavédelem
jódoldat (Lugol-oldat):

sebbenzin:

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Pipettával tölts 2 cm3 jódoldatot és 2cm3 sebbenzint egy kémcsőbe.
2. Figyeld meg, és írd le, hogy rétegződik egymáson a két anyag a kémcsőben.
Alul helyezkedik el a jódoldat és felül a sebbenzin, mert a jódoldat sűrűsége nagyobb a sebbenzinnél.
3. Rázd össze a kémcső tartalmát és figyeld meg, mi történik a két fázissal és hogyan változik
meg a színük. Írd le a jelenséget:
A jódoldat színtelenné válik, a sebbenzin színe lilára vált, mert a vízben levő jód átoldódik a
sebbenzinbe. A kémcsőben a víz lesz alul és a jód által megszínezett sebbenzin lesz fölül.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Ügyes bármixerek gyakran készítenek látványos, rétegzett koktélokat, melyekben jól látható fázishatár
húzódik. Az egyes színek elkülönülését az teszi lehetővé, hogy a koktélhoz használt italok fajsúlya eltérő
és nehezebben keverednek el egymással.
http://en.wikipedia.org/wiki/B-52_%28cocktail%29
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Házi feladat

forrás: www.princetonsurge.wordpress.com
A képen egy tengerjáró teherszállító hajó balesete utáni mentés látható a Mexikói-öbölben.
Írd le, mit szállíthatott a hajó és mi történhetett a szállítmánnyal:
A hajó kőolajat szállított. A kifolyt olaj szétterült a víz felszínén és meggyulladt.

Felhasznált irodalom
Csermák Mihály: Kémia 7. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 2013
http://www.vilaglex.hu/Csillag/Html/Mito_.htm
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