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

Emlékeztető
A fémek hasonló tulajdonságainak a hasonló atom-, kötés- és rácsszerkezet az oka. A fémek
kémiai tulajdonságai vegyértékelektronjaik laza kötéséből következik. A fémek kémiai reakciókban vegyértékelektronjaikat leadják a nagyobb elektronvonzó képességű atomoknak, vagyis redukáló hatásúak.
Redukálóképességük alapján sorba rendezhetők, minél könnyebben oxidálódik egy fém, annál
erélyesebb redukáló hatású.

K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Au
A fémek redukáló sorának a hidrogén is tagja, mivel belőle is képződhet kation.

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
cseppentő
gyújtópálca
4 db folyadékporlasztó
gyufa
borszeszégő

kémcső állvány
6 db kémcső
vöröskáposztalé
desztillált víz
cink darabos
magnéziumforgács
sósav (10 tömeg%)

kalcium-klorid-oldat
nátrium-klorid-oldat
bárium-klorid-oldat
stroncium-klorid-oldat
kalcium darabos
vasforgács
rézforgács

Munkavédelem
sósav

stroncium-klorid

kalcium-klorid,

bárium-klorid

magnéziumforgács,

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Fémek lángfestése (páros munka)
Egy-egy folyadékporlasztó kis palackból fújjatok bele a borszeszégő lángjába a
következő fémsók oldatát!
Nátrium-klorid-oldat, kalcium-klorid-oldat, stroncium-klorid-oldat, báriumklorid-oldat.
Tapasztalatok:
fém
láng színe

nátrium

kalcium

stroncium

bárium

Magyarázat…………………………………………………………
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2. Fémek reakciója híg sósavval
Négy kémcsőbe önts 5-5 cm3 10 tömeg%-os
sósavat, az elsőbe tegyél kis magnézium darabot, a másodikba vasforgácsot, a harmadikba
rézforgácsot, az utolsóba cink darabot!
Ahol változást tapasztalsz egy perc múlva
tarts égő gyújtópálcát a kémcső szájához!
Tapasztalat:………………..............................
………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Magyarázat: Híg sósavban a ……………….,……………és…………………fejlődés közben
oldódik, mert ezeknek a fémeknek …...………………a redukálóképessége a hidrogénénél.
A ……………….azért nem lépett reakcióba a sósavval, mert………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Írd le a lejátszódó reakciók kémiai egyenletét! Jelöld a részecske átmenetet!
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
A reakciókban oxidálódott:……………………….., redukálódott:…………………………….
3. Fémek reakciója vízzel (páros munka)
Tölts két kémcsőbe kb. 5cm3 desztillált vizet, tegyél az elsőbe kalcium darabkát, a másodikba rézforgácsot!
Az első kémcső szájához egy perc elteltével tarts égő gyújtópálcát!
Tapasztalat:…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

A lejátszódó kémiai folyamat egyenlete:……………………………………………………
A folyamatot kísérő energiaváltozás:…………………….
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Mindkét kémcsőbe önts vöröskáposztalét!
Tapasztalat:……………………………………………………………………………………...
Magyarázat:……………………………………………………………………………………..

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. Milyen módon lehet megtudni, hogy aranyból készült-e az ékszer, vagy hamisítvány?
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………….……………………………………………………….
2. Milyen fémekről neveztek el történelmi korokat? Miért?
………………………………………………………………………………………………….

Házi feladat
1. Egészítsd ki a táblázatot!
Reakciópartner

A reakció egyenlete

oxigén
Ca+ .….=…………

A fémvegyület neve
és típusa
…………………….
fém-oxid

A fémet ért szerkezeti változás neve jele

víz
Na +……=…………….
sav
Al +……=……………..
sóoldat
Fe+ CuSO4=………
2 Melyik reakció játszódik le? Húzd alá a végbemenő változást!
Fe + HCl

Cu + CaCl2

Hg + ZnSO4

Zn + FeSO4

Au + HCl

Na + H2O

Felhasznált irodalom
Dr. Pörneczi Károlyné : Kémia Munka-és vázlatfüzet 8. osztály (PAUZ_WESTERMANN Könyvkiadó Kft.,
Celldömölk, 1993.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 8. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2011.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 8. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1zij%C3%A1t%C3%A9k
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek
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2. óra
Korrózió, korrózióvédelem

Emlékeztető
A legtöbb fém a természetben vegyületeiben fordul elő. Az ipar a fémeket nagy energia befektetésével állítja elő érceiből.
Az elemi fém vegyületeihez képest nagyobb energiaállapotú. Ezért a fématomok arra törekszenek, hogy stabilisabb, oxidált állapotba kerüljenek. Mivel ez a folyamat az energiacsökkenés irányába játszódik le, önként végbemenő folyamat.
Korrózió a fémek felületéről kiinduló, környezeti hatásra bekövetkező kémiai változások.
A korrózióvédelem célja a korróziós hatások csökkentése. Két nagy csoportja:

Eszköz és anyaglista
Tanári kísérlethez: kémcső
óraüveg

kémcső állvány
csipesz

alumíniumdrót
higany(II)- klorid oldat

Tanulói kísérletekhez: tálca
4 db főzőpohár
3 db óraüveg
feszültségmérő
2 db vezeték (csipesz-dugó)

3 db vas iratkapocs
magnéziumszalag
ólomlemez
vaslemez

cinklemez
rézlemez
kénsav híg
vörösvérlúgsó- oldat

Munkavédelem
híg kénsav

higany(II)-klorid

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Az alumínium „rozsdásodása” ( tanári kísérlet)
Alumínium drótot higany (II)-klorid oldatban
tartunk 2-3 percig, majd csipesszel kivesszük,
leöblítjük vízzel, és szárazra töröljük. Figyeljük
meg 2-3 perc elteltével az alumínium felületét!
Tapasztalat: ………………………………..
……………………………………………...
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Magyarázat:……………………………….................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
2. Fémek felületi oxidrétegének vizsgálata: Figyeld meg a szertárban régóta tárolt magnézium- ólom- és vasdarabkát! Csiszold meg a felületüket! Tapasztalat:

Magyarázat:……………………………………………………………………………………
Mikor nevezünk egy fémet passzív fémnek? Írj példát!
…………………………………………………………………………………………………...
3. A vas korróziójának vizsgálata (páros
munka)
a) Három főzőpohár közül tegyetek az elsőbe
vas iratkapcsot, a másodikba cinklemezre
csíptetett iratkapcsot, a harmadikba rézlemezre csíptetett iratkapcsot!
Mindhárom főzőpohárba öntsetek híg kénsavat úgy, hogy az ellepje a fémdarabokat. Figyeljétek meg a változásokat kb. 5 percen
keresztül!
Tapasztalat:
Fe………………………………………………………………………………………………..
Fe+ Zn…………………………………………………………………………………………..
Fe+ Cu…………………………………………………………………………………………..
Magyarázat:……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
b) Csipesszel vegyétek ki a fémeket az oldatból és tegyétek az óraüvegre. Írjátok le, hogyan
változott meg a felületük!
a…………...…….……………b…………………..…………c…….…………….……………
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c) Cseppentsetek a főzőpoharakban maradó oldatokba vörösvérlúgsó-oldatot! (A
vörösvérlúgsó a Fe2+ ionokkal kék színt ad.) Melyik esetben oldódott a vas?
a…………………………… b…………………………….. c………………………………
4. Áramforrás készítése
a) Öntsetek egy főzőpohárba kénsavoldatot és tegyetek bele egy cinklemezt és rézlemezt úgy,
hogy egymással ne érintkezzenek!
Tapasztalat:……………………………………………………………………………………
Reakcióegyenlet:………………………………………………………………………………
b) Kössétek össze a két lemezt vezetékkel, feszültségmérő műszer közbeiktatásával. Próbáljátok ki, ha a két fém elektromos vezetőn keresztül egymással is érintkezik, mi történik?
Tapasztalat………………………………………………………………………………………
Ez a jelenség mindig lejátszódik, ha bármilyen két fém elektroliton keresztül érintkezik egymással. Az ilyenkor keletkező galvánelemet helyi elemnek nevezzük.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. A korróziótól megvédendő vasat különféle fémekkel vonják be. Egészítsd ki a táblázatot!
Elnevezés
fehérbádog
Bevonat
cinkkel bevont vaslemez
A bevonat sérülésekor történtek
A bevonó anyag
redukálóképessége a vasnál
2. Mi a katódos korrózióvédelem lényege? Hol alkalmazzák ezt az eljárást?
…………………………………………………………………………………………………..

Házi feladat
1.Rozsdapróba
Három vasszöget az ábra szerint tegyél üvegbe, pár nap
múlva figyeld meg a változásokat!
Tapasztalat:………………………………………………
…………………………………………………………..
2.Nézz utána, miből készülnek a rozsdamentes edények?
…………………………………………………………………………………………………...
Felhasznált irodalom
Baloghné Pálfy Zsuzsanna, Borbás Réka dr., Magyar Csabáné, Nagy Réka, Dr. Szalay Luca: A korrózió vasfoga
(IBST feladatsor- A fémek korróziója)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 8. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2011.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 8. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 8.

–9–

Fémek és vegyületeik

3. óra
Nátrium és vegyületei

Emlékeztető
A nátrium az I. főcsoport eleme, alkálifém. A Föld tömegének mintegy 2,6%-át adja, a 6.
leggyakoribb elem. Elemi állapotban ezüstös színű, lágy, jól nyújtható könnyűfém. Égetéskor
a lángot sárgára festi. Reakcióképessége nagy, a levegőn gyorsan oxidálódik, ezért petróleum
alatt kell tárolni. Erélyes redukálószer.
Vegyületeiben fordul elő. A nátrium-vegyületek többsége fehér színű, ionkötésű, kristályos
anyag. Vízben jól oldódnak. Oldataik semleges vagy lúgos kémhatásúak.
-tudományos név
KÉPLET JELLEMZŐ
-köznapi név
- főként nátriumvegyületek és fémnátrium előállítására,
nátrium-klorid
NaCl
tartósítására használja az ipar
kősó, konyhasó
- szerepet játszik az élő szervezetek működésében.
nátrium-hidroxid
- erősen nedvszívó, vizes oldata lúgos
lúgkő, marónátron
NaOH
- szerves anyagokat roncsolja, méreg
- szappanfőzésre, mosószergyártásra, vegyipari alapanyagnak használják
nátrium-karbonát
Na2CO3
- szappanfőzésre, mosószergyártásra, vízlágyításra,
szóda, sziksó
üveggyártásra használják
nátrium-hidrogénNaHCO3 - savakat CO2 fejlődés közben semlegesíti
karbonát
- sütőpor készítésre is használják
szódabikarbóna
- melegítve bomlik
nátrium-foszfát
Na3PO4
-vízlágyító, zsíroldó
trisó

Eszköz és anyaglista
Tanári kísérlethez: üvegkád
kés
csipesz
gázfejlesztő készülék
csipesz

gázfelfogó henger
üveglap
szűrőpapír
fenoftaleinoldat
lyukas kémcső

nátrium
desztillált víz
kálium-permanganát
sósav

Tanuló kísérlethez:
2 db kémcső
4 db vegyszeres kanál
kémcső állvány
paletta

óraüveg
csipesz
nátrium-klorid
nátrium-karbonát
vöröskáposztalé

NaOH-pasztilla
nátrium-foszfát
nátrium-hidrogén-karbonát
NaOH-oldat(20tömeg%os)

Munkavédelem
Nátrium

Nátrium-hidroxid

Nátrium-foszfát ,nátriumkarbonát

Fenoftaleinoldat
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1.Nátrium reakciói
a) Nátrium és víz reakciója (tanári kísérlet)
Az üvegkádat félig töltjük vízzel,
fenoftaleinoldatot adunk hozzá. A vízre borsónyi kérgétől megtisztított nátriumot teszünk!
Szűrőpapírból hajtogatott csónakban teszünk
nátriumot és vízre tesszük!
Egészítsd ki a táblázatot!
Tapasztalat

Magyarázat

Hol helyezkedik el a nátrium?
Hogyan mozog a nátrium?
Milyen alakú lett a nátrium?
Milyen színű lett az oldat?
Mi történt a papírcsónakkal?
Írd le a folyamatot kémiai egyenlettel!
…………………………………………………………………………………………………..
b) Nátrium és klór reakciója (tanári kísérlet)
Klórgázzal töltött gázfelfogó hengerbe kilyukasztott kémcsőben megolvasztott nátriumot
engedünk.
Készíts a rajzhoz magyarázó szöveget!
Tapasztalat:…………………………………

………………………………………………..............................................................................
A lejátszódott reakció- kémiai egyenlete………………………………………………………..
-energiaváltozás szerint:………………… -részecskeátmenet szerint:……………………….
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2. Nátrium-hidroxid vizsgálata
a) Tegyél egy óraüvegre pár pasztilla nátrium-hidroxidot! Tedd félre, kb.20 perc múlva figyeld meg a változást!
Tapasztalat:………………………………………………………………………………….
Magyarázat!.............................................................................................................................
b) Két kémcsövet tölts kb.2/3-ad részéig 20 tömeg%-os
nátrium-hidroxid oldatot! Dobj az egyikbe gyapjúfonalat, a másikba selyem anyag darabot!
Figyeld meg néhány perc múlya a változást!
Tapasztalat:……………………………………………
Magyarázat:…………………………………………….
………………………………………………………….
Miért nem szabad lúgos mosószerekben mosni a gyapjú
és selyem ruhákat?
………………………………………………………….
3. Nátriumsók vizes oldatának vizsgálata
Oldj fel 1-1 vegyszeres kanálnyi konyhasót, szódát, szódabikarbónát és trisót vízben a palettán! Adj mindegyikhez vöröskáposztalét!
Írd a körökbe a sóoldatok kémhatását, az indikátor színét!

szóda

konyhasó

szódabikarbóna

trisó

Egészítsd ki a mondatokat!
Az oldatok lúgos kémhatását a ………………..ionok túlsúlya okozza az oldatban. A lúgok
…………….-kal közömbösíthetők, ekkor …………és ……………keletkezik.
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. A nátrium egyik vegyületét, a szódát már az egyiptomiak is ismerték.
Az elemi nátriumot először Humphry Davy 1808-ban állította elő szódából nyert marónátron
elektrolízisével. A nátrium a nevét a szóda egyiptomi nevéből (neter) kapta.
2. Télen a jeges utak sózására leggyakrabban konyhasót és kalcium-kloridot használnak?
Milyen tulajdonságukat használják fel?
…………………………………………………………………………………………………...
Milyen káros hatásai vannak alkalmazásuknak?
…………………………………………………………………………………………………..
3. Tudod-e, hogy miből van a pezsgőtabletta, és miért pezseg, ha vízbe teszik?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Házi feladat
1. Az emberi szervezet működésében is fontos szerepet játszik a nátriumklorid. A napi kősó szükségletet táplálékainkkal biztosítjuk. Betegség, kiszáradás esetén fiziológiás sóoldat infúziót alkalmaznak. Hány milliliter fiziológiás sóoldat infúzió biztosítja a napi 6gramm NaCl bevitelt? ( A víz sűrűségével
számolj!)
2. Készíts lávalámpát! Két lehetőséget mutat az ábra. Mi a hasonlóság működésükben?
…………………………………………………………………………………………………...

Felhasznált irodalom
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 9. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. . (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
Korcsmáros Iván, Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Szervetlen kémia ( Tankönyvkiadó, Bubapest, 1980)
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek
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4. óra
Kalcium és vegyületei

Emlékeztető
A kalcium a II. főcsoport eleme, alkáliföldfém. Elemi állapotban ezüstfehér, puha, könnyűfém. Redukáló tulajdonságú, levegőn gyorsan oxidálódik.
A természetben vegyületeiben fordul elő, a földkéreg 5.leggyakoribb eleme. Vegyületei kőzetalkotók, élőlények vázának anyagi, az emberi és állati szervezet működéséhez nélkülözhetetlenek.
Fontosabb kalcium vegyületek:
NÉV
-tudományos
-köznapi
kalcium-karbonát
mészkő
kalcium-oxid
égetett mész

KÉPLET

JELLEMZŐ

CaCO3

Számos ásvány (kalcit, aragonit)
és kőzet alapvető alkotója. Legjelentősebb építőipari felhasználása.
Fehér, ionvegyület, vízzel reagál.

CaO

kalcium-hidroxid
oltott mész

Ca(OH)2

Maróan lúgos, fehérjeroncsoló hatású.
Az építőipar használja fel.

kalcium-szulfát
gipsz

CaSO4 . 2 H2O

Kiégetve vízben nehezen oldódó fehér
por. Vízzel összekeverve gyorsan viszszanyeri kristályvíz tartalmát, megköt.

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
Bunsen-égő
3 db kémcső
főzőpohár
cseppentő
borszeszégő
kémcsőállvány

szívószál
2 db óraüveg
csipesz
dörzspapír
vegyszeres kanál
szívószál
gyufa

kalcium
desztillált víz
sósav
mészkő
meszes víz
fenoftaleinoldat

Munkavédelem
kalcium

kalcium-hidroxid
kalcium-oxid

sósav

fenoftaleinoldat
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1.Kalcium vizsgálata
a) Kalciumdarabka felületét tisztíts meg dörzspapírral! Csipesszel
tartsd a megtisztított fémdarabkát lángba!

Tapasztalat:
A kalcium színe tisztítás előtt:…………………………, tisztítás
után:……………………A láng színe: ................................................................................
A reakció egyenlete:…………………………………………….
A reakció típusa: – részecskeátmenet szerint:……………………
-az anyagok száma szerint:…………………….-energiaváltozás
szerint:……………………
Vizsgáld meg a kalcium égésekor keletkezett anyagot!
A keletkezett anyag neve:…………………....színe:………………kötéstípusa:.....................
b) Kalcium reakciója vízzel, sósavval
Vízzel

sósavval

Kalciumdarabkát dobj!
Tarts égő gyújtópálcát -fél kémcsőnyi desztillált vízbe

-1/3 kémcsőnyi híg sósavba

a kémcső nyílásához!

Tapasztalat

A reakció egyenlete

Ca + H2O

……….+……

Ca + HCl

……+……….

Képződő anyagok neve
2. Kalcium vegyületei
a) Mészkő vizsgálata
Tegyél néhány mészkő darabkát óraüvegre, és írd le érzékszervekkel megállapítható tulajdonságait! Tapasztalat: a mészkő
színe:………………..halmazállapota:…………………….szaga:………………………….
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Vizsgáld meg a mészkő oldhatóságát!
Az egyik kémcsőbe tölts kb harmadáig vizet, a másikba híg sósavoldatot! Mindkettőbe dobj néhány
darab kalcium-karbonátot! Amelyik kémcsőnél változást tapasztalsz, tarts égő gyújtópálcát a kémcső szájához!
Egészítsd ki a kísérlet ábráját!
Tapasztalat:…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Magyarázat:………………………………………….................................................................
A reakció kémiai egyenlete:…………………………………………………………………….

b) Mészkő az építőiparban
Kis mészkövet fogj csipeszbe, majd
hevítsd
Bunsen-égő lángjával 2-3 percig!

Lehűlés után tedd óraüvegre, cseppentsetek
hozzá pár csepp vizet és 2-3 csepp fenolftaleint !
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c) Mitől szilárdul meg a vakolat? Meszes vízbe szívószálon fújj levegőt!
Tapasztalat:……………………………………………………………………………………..
Magyarázat:……………………………………………………………………………………...
A reakció egyenlete:……………………………………………………………………………..

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1 Boltokban árult gipsz nem is gipsz!
Ha a kémiai elnevezéseket nézzük nem, mert a gipsz (CaSO4•2 H2O) hevítéskor először kristályvizének 3/4-e eltávozik. Az így keletkező égetett gipsz (CaSO4•0,5 H2O; ásványneve
bassanit) víz hozzáadásával percek alatt vissza tud alakulni gipsszé. Valójában ezt árulják
gipsz néven a boltokban. Könnyen készíthetsz otthon gipszöntvényt, égetett gipszet vízzel
keverj tejfölsűrűségűre, majd öntsd a formába!
2.Melyik környezeti problémával kapcsolatos a mészkő és a sósav kölcsönhatása?
…………………………………………………………………………………………………...
3. A mészkő vízben gyakorlatilag oldhatatlan, az általad elvégzett kísérletek is ezt igazolták.
Mivel magyarázható a mészkőhegységekben a barlangképződés, a karsztjelenségek?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Házi feladat
1.A szertárban pár vegyszeres üvegről lehullott a
címke! Hogyan azonosítanád a vegyületeket?
A rendelkezésedre álló anyagok: víz, sósav, indikátor papír.
Megoldás:…………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
2.400g mészkőből mennyi égetett mész és oltott mész állítható elő?
Felhasznált irodalom
Dr.Pörneczi Károlyné: Kémia 8.Munka- és vázlatfüzet(PAUZ-WESTERMANN Könyvkiadó Kft.,Celldömölk,
1993.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. . (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
Korcsmáros Iván, Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Szervetlen kémia ( Tankönyvkiadó, Bubapest, 1980)
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

