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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
Kén és vegyületei

Emlékeztető
A kén az egyik legrégebben ismert elem, a természetben elemi állapotban és
vegyületeiben (szulfidok, szulfátok) fordul elő.
Több allotróp módosulata van, szobahőmérsékleten a nyolcatomos kénmolekulákból felépülő rombos molekularácsa stabil.
A kén viselkedése melegítés hatására

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcső
vegyszeres kanál
gyufa

óraüveg
kémcsőfogó
kémcsőállvány

főzőpohár
borszeszégő
kénpor
víz

Munkavédelem
kénpor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Töltsetek meg egy kémcsövet félig kénporral! Figyeljétek meg a kén érzékszervekkel megállapítható
tulajdonságait!
A kén színe:…………halmazállapota:……………
A főzőpohárba engedjetek ¾ részéig vizet! Fogjátok
kémcsőfogóba a kémcsövet, és mozgatva óvatosan
melegítsétek!
Milyen színű az éppen megolvadt kén?..................
Folytassátok a melegítést, közben a kémcsövet néha megdöntve figyeljétek a sűrűségét!
Forrásig melegítsétek a ként, majd a öntsétek a főzőpohárban lévő vízbe! A megszilárdult
ként vegyétek ki a vízből óraüvegre, és figyeljétek meg! Töltsétek ki a táblázataot!
Tapasztalat

Magyarázat

1. szakasz
2. szakasz
3. szakasz
Kiöntés után
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Kén reakciója cinkporral (tanári kísérlet)

Eszköz és anyaglista
vasháromláb
vegyszeres kanál
agyagos drótháló

Bunsen-égő
óraüveg
gyufa

3,2 g cinkpor
1,5 g kénpor

Munkavédelem
kénpor
cinkpor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
3,2 g finom cinkport és 1,5 g kénport kevertünk össze, majd halmozzuk
agyagos dróthálóra!
Vegyi fülke alatt Bunsen-égővel hevítsük!

Egészítsd ki a
megfigyeléseid
alapján!

A
lejátszódó
változás:
- kémiai
reakció, mert……………………………………………………………………………
-

………….., mert két anyagból egy új anyag keletkezett.

-

exoterm folyamat, mert…………………………………………………………………

A folyamat kémiai egyenlete:…………………………………………………………………...
Az anyagok - neve………………………………………………………………………………
- kémiai kötése……………………………………………………………………
A kén fémekkel alkotott vegyületeit…………………….nevezzük:
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A kén égése, égésterméke (tanári kísérlet)

Eszköz és anyaglista
főzőpohár
gázfelfogó henger
gyufa
vasháromláb

üveglap
égetőkanál
Bunsen-égő
agyagos drótháló

kénpor
desztillált víz
semleges lakmuszoldat
színes virág

Munkavédelem
kénpor,

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Az égetőkanalat 1/3 részéig kénporral töltjük meg,
majd Bunsen-égő lángja fölé helyezzük .A meggyulladt , égő ként a gázfelfogó hengerbe engedjük,
melynek előzőleg az aljába desztillált vizet öntöttünk.
A kísérlet folyamán igyekszünk üveglappal a henger szájának minél nagyobb részét lefedve tartani
Az égés befejeztével az égetőkanalata hengerből
kiemeljük és színes virágot lógatunk a keletkezett
gázba.
Tapasztalat: a kén …………………színű lánggal ég. A keletkezett anyag a ………………….
Halmazállapota:…………………színe:………………………szaga:………………………….
Az égés kémiai egyenlete: ………………………………………………………………….....
A reakció-anyagok száma szerint:…………….- energiaváltozás szerint:……………………..
Hogyan változott a virág színe? ...................................................................................................
Mi okozta a változást? …………………………………………………………………………..
A gázfelfogó hengerből a oldatot főzőpohárba öntjük és semleges lakmuszoldatot öntünk hozzá!
Tapasztalat: az lakmusz………………….színű lett.
Magyarázat: az oldat………………..kémhatású, mert a kén-dioxid………………..vízben és
……………….keletkezett. A folyamat kémiai egyenlete: SO2 + H2O =…………………..
Melyik környezeti problémának egyik okozója ez a folyamat? ..................................................
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Miért égetnek kénszalagot a boros hordókban?............................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Hogyan változik az oldat kémhatása, ha melegítjük!
……………………………………………………………………………………...
Magyarázat: ………………………………………………………………………..

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1.A hagyma jellegzetes, csípős ízét, intenzív szagát kéntartalmú vegyületek, a (di)allil-szulfidok
okozzák.

2.Mi a vulkanizálás?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Tudod-e mitől kékeszöld a kemény tojás sárgája körüli rész!
…………………………………………………………………………………………………...

Házi feladat
1. Családi ház fűtésére egy télen 50 mázsa 1,5% kéntartalmú szenet égetnek el.
Mennyi kén-dioxid jut eközben a levegőbe?
2.Hasonlítsd össze a kén-oxidjait! Egészítsd ki a táblázatot!
Név
Képlet
1 mól tömege
Százalékos kéntartalom
Felhasznált irodalom
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 Mf..8. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.)
thttp://hu.wikipedia.org/wiki/Diallil-diszulfid#mediaviewer/File:Diallyl-disulfide-3D-vdW.png
Kecské Andrásné, Rozgonyi Jánosné: Kémia Mf. 8. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bubapest, 2004.)
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérleta kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek
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2. óra
Az ammónia

Emlékeztető
Az ammónia színtelen, szúrós szagú, levegőnél kisebb sűrűségű, vízben jól oldódó gáz.
Egészítsd ki az ammóniamolekula jellemzőit!
Az ammóniamolekula egy ……………………-ból és ………………hidrogénatomból áll. Az
ammóniamolekulában az atomokat …….darab …………..-szeres …………kötés tartja össze.
A nitrogénatomnak van még …………………………………… Anemkötő elektronpár és a
poláris kötések nem szimmetrikus elhelyezkedése miatt az ammóniamolekula ………….
Szerkezeti képlete:

Összegképlete: …………..
Ammónia oldódása vízben(Ammónia-szökőkút)
tanári kísérlet

Eszköz és anyaglista
250 cm3-es frakcionáló lombik,
500 cm3-es hosszúnyakú gömblombik
Bunsen-égő
egyfuratú gumidugó kihúzott
végű üvegcsővel

üvegkád
Bunsen-állvány
góval
horzsakő
mérőhenger

koncentrált ammóniaoldat
lombikfo- fenolftaleinoldat
desztillált víz
gyufa

Munkavédelem
fenolftaleinindikátor
ammónium-hidroxid

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A frakcionáló lombikba 50 cm3 tömény ammónium-hidroxid-oldatot öntünk, és néhány horzsakövet teszünk bele. Óvatosan melegítjük az oldatot,
és a fejlődő gázt gömblombikban felfogjuk. Miért
fejjel lefelé álló lombikban fogjuk fel az ammóniagázt?
…………………………………………………..
A lombikot egy kihúzott végű üvegcsövet tartalmazó egyfuratú dugóval zárjuk le. Az üvegkádba
fenoftaleines desztillált vizet töltünk. Az üvegcső
segítségével a lombikba 4-5 csepp vizet engedünk. A lombik tartalmát a néhány csepp vízzel
jól összerázzuk, majd az üvegkádba helyezzük. A víz alatt az üvegcső nyílásáról ujjunkat elvesszük.
Tapasztalat:……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
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Magyarázat:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
A lejátszódó kémiai reakció egyenlete:
……………………………………………………………………
név: ……………………………………………………………………
Részecskeétmenet szerint a reakció:……………….Jelöld az egyenletnél!
Karikázd be a kémhatást okozó ion képletét!
Kísérletek ammóniával (tanuló kísérlet, páros munka)

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
2 db nagy kémcső
gumikesztyű
2 db mérőhenger

2 db cseppentő
kémcsőállvány
2 db kémcső

tömény ammóniaoldat
tömény sósav
réz-szulfát-oldat(0.5M-os)

Munkavédelem
fenolftaleinindikátor
ammónium-hidroxid

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1.Ammónia és hidrogén-klorid reakciója
Húzzatok a kezetekre gumikesztyűt! Az egyik kémcsőbe
ammóniaoldatból cseppentsetek, a másik kémcsőbe a
tömény sósavoldatból! A kémcsövek száját fogjátok be,
majd forgassátok körbe a bennük lévő oldatcseppeket!
Az ujjattokat a kémcsövek száján tartva, helyezzétek
egymás tetejére, szájukkal egymás felé fordítva! Alulra
az ammóniát tartalmazó kémcsövettegyétek! Óvatosan
vegyétek el az ujjatokat és szorítsátoka kémcsövek száját
egymáshoz!
Tapasztalat:……………………………………………………………………………………...
Magyarázat:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Kémiai egyenlet:
NH3 + HCl =
……………………
ammónia hidrogán-klorid ………………
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Kémiai kötésük:…………. ………………. …………………...
2. Ammónia reakciója réz-szulfát-oldattal
Az első kémcsőbe öntsetek 2 cm3 rézszulfát-oldatot, majd lassan adagolva 4 cm3 ammóniaoldatot!
A másik kémcsőben 2 cm3 ammóniaoldathoz lassan, adagolva 4 cm3 rézszulfát-oldatot
öntsetek!
Tapasztalat:……
Tapasztalat:……
…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………..

Magyarázat…………………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1.Az ammónia egyik felhasználási lehetősége a kompressziós hűtőszekrények hűtőfolyadékaként való alkalmazása. Milyen tulajdonságát használják fel?
…………………………………………………………………………………………………..
2. Az ammóniagáz a leggyakrabban előforduló, nagy koncentrációt alkotó, mérgező hatású
légszennyező gáz az állattartó telepeken. Milyen problémákat okoz a gáz?
……………………………………………………………………………………………

Házi feladat
1.A pétisó a pétfürdői Péti Nitrogénművek által 1931-ben kifejlesztett nitrogéntartalmú műtrágya. Kémiai összetétele:75% ammónium-nitrát (NH4NO3) és 25% dolomitliszt
(CaMg(CO3)2 )Számold ki, egy 50 kg-os zsák pétisó hány kg nitrogént tartalmaz! Százalékban
is fejezd ki a műtrágya nitrogéntartalmát!

2.Nézz utána mi a szerepe az ammóniának a hajfestésben!
…………………………………………………………………………………………………...
Felhasznált irodalom
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_fenntarthato_mg_rendszerek_es_kornyezettechnologia/
ch09s03.html
hu.wikipedia.org/wiki/Pétisó
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek
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3. óra
A szén-dioxid

Emlékeztető
A szén-dioxid (CO2, nyelvújítás kori nevén szénéleg) előfordul a levegőben
0,039 térfogatszázalékban, egyes földgázokban, ásványvizekben. A légköri CO2 a
fotoszintézis egyik kiindulási anyaga, ez a növényi szervezetek szerves vegyületeinek alapanyaga; a táplálkozási kapcsolatokon keresztül minden élőlény szénforrása.
Napjainkban jelentősen növekedett a levegő CO2– tartalma, ami hozzájárul az „ üvegházhatás” fokozódásához.
Szén-dioxid vizsgálata

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
Bunsen-állvány
gázfejlesztő készülék

főzőpohár
darabos mészkő
2db különböző magasságú 1:1 arányban hígított sósav
gyertya
szívószál
semleges lakmuszoldat
meszes víz
desztillált víz

Munkavédelem
sósav

kalcium-hidroxid-oldat

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1.Szén-dioxid előállítása, tulajdonságai (tanári kísérlet)
Állványra rögzítettgázfejlesztő készülékben, s darabos mészkőre,1.1 arányban hígított sósavat engedünk.A főzőpohárba rögzített, két különböző
magasságú gyertyát meggyújtjuk és a gázfejlesztő
készülék üvegcsövét az ábra szerint elhelyezzük. A
sósav adagolásával szabályozhatjuk a keletkező
gáz mennyiségét!
Tapasztalat: a szén-dioxid színe:……… . szaga:…………………halmazállapota:……………
A gyertyák………………….. először az .............................gyertya, majd a………………..is.
Magyarázat: a szén-dioxid sűrűsége………………….a levegő sűrűségénél, ezért…………….
tölti ki az edényt. A szén-dioxid………………….az égést, ezért………………………………
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Főzőpohárba öntünk kb. 50 cm3 vizet, vöröskáposztalé indikátort adunk hozzá és a gázfejlesztő készülék kivezető csövét a főzőpohárba tesszük.Ismét fejlesztünk szén-dioxidot és az indikátoros vízbe vezetjük.
Tapasztalat: …………………………………………………………………………………….
Magyarázat: ……………………………………………………………………………………
A folyamat kémiai egyenlete: …...……………………………………………………………

2. Szén-dioxid kimutatása (tanuló kísérlet)
Főzőpohárba töltsetek ujjnyi magasságig meszes vizet, vezessétek bele a szifonpalackból szén-dioxidot!
Tapasztalat ……………………………………………………
Magyarázat:……………………………………………………
A folyamat kémiai egyenlete: Ca(OH)2 + CO2 = ……………+……………….
A kiváló anyag a …………………….. Ugyanez a folyamat játszódik le a vakolat megkötésénél is. Miért égetnek faszenet a helyiségben, ha gyorsítani akarják a vakolat szilárdulását?
…………………………………………………………………………………………………
Mutassátok ki a kilélegzett levegő szén-dioxid tartalmát!
Öntsetek a főzőpohárba kevés meszes vizet és szívószálon fújjatok bele pár percig! Közben
figyeljétek a változásokat!
Tapasztalat: ……………………………………………………………………………………..
Magyarázat: ……………………………………………………………………………………..
Miből származik a kilélegzett szén-dioxid: ……………………………………………………
Szén-dioxid házilag

Eszköz és anyaglista
szódásszifon
szifonpatron
kémcsőállvány
gyufa

sötét textil
kémcső 2db
kémcsőfogó
cseppentő

műanyag tálca
gyújtópálca
szódabikarbóna
10%-os ecetsav

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 8.

– 12 –

Nemfémes elemek és vegyületeik

Munkavédelem
ecetsav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Palackba zárt szén-dioxid (tanári kísérlet)
Szódásszifon fejébe csavarjunk szénsavpatront. A fej alá tegyünk sötét színű anyagot, és erre az textilanyagra engedjük rá a szénsavpatronból kiáramló gázt.
Tapasztalat:……………………………………………………………
Hogyan nevezzük az textilen lévő anyagot?...................Mekkora hőmérséklet alatt keletke
zik?..................Milyen halmazállapot változások történtek?......................................................
Magyarázat:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Szén-dioxid szódabikarbónából (otthon is elvégezhető kísérletek)

Tegyetek két kémcsőbe 1-1 vegyszeres
kanál szódabikarbónát! Az első kémcsövet óvatosan, rázogatva melegítsétek néhány percig, majd tartsatok égő
gyújtópálcát a kémcső szájához!
A második kémcsőbe csepegtessetek
ecetsavat! Tartsatok égő gyújtópálcát a
kémcső szájához!

Tapasztalat:…………………………………………………………………………………….
Magyarázat:……………………………………………………………………………………
Írd fel a szódabikarbóna bomlási egyenletét: 2.NaHCO3 = .………..+….….….+……………
Hol használjuk fel ezt a folyamatot?...........................................................................................
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. A belélegzett levegő 21% oxigént, 0,04% szén-dioxidot, 78% nitrogént tartalmaz. Ezzel
szemben a kilélegzett levegő körülbelül ……… oxigént, …… szén-dioxidot
tartalmaz.
2. A kelt tészta térfogatának növekedése is a szén-dioxid gáznak köszönhető.
Hogyan, miből keletkezik a gáz?
…………………………………………………………………………………………………...

Házi feladat
1. A szén melyik oxidjára igaz az állítás? A
jellemzők betűjelét írd a halmazba!
a éghető b sűrűsége nagyobb a levegőnél
cgáz d szárazjég e szagtalan f gátolja a vér
oxigén szállítását g vízben oldódik h a szén
tökéletlen égésekor keletkezik i szagtalan
j redukáló hatású k „mustgáz”
2. Mennyi szén-dioxidot juttat egy felnőtt ember légzésével a légkörbe?
Tudjuk! Egy felnőtt ember 1 perc alatt 16-szor vesz levegőt, ekkor 0,5 liter levegőt lélegzik
ki .A kilélegzett levegőnek 4%-a szén-dioxid. 1 mól szobahőmérsékletű szén-dioxid 24 liter.
Napi légvétel száma:……………………………..Napi kilélegzett levegő térfogata:…………..
A napi kilélegzett levegő szén-dioxid tartalma:…………………………………………….liter
Számíts ki, hány mól és gramm ennyi liter szén-dioxid!

3. Milyen gáz keletkezik az alábbi kémiai
folyamatok során? Írd le a kémiai folyamatok egyenletét!
………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
Felhasznált irodalom
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 Mf..8 (Mozaik Kiadó, Szeged,
2004.)Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
http://kiserletek.versenyvizsga.hu/show/146/F-E-L
wikipedia.org/wiki/Élesztőgomba#mediaviewer/File:S_cerevisiae_under_DIC_microscopy.jpg
Ábrák saját készítésűek
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4. óra
A szénsav

Emlékeztető
A szénsav (H2CO3) természetben is előfordul forrásvizekben, ásványvizekben, esővízben,
szervezetünkben.
A szénsavoldat színtelen, szagtalan, kellemesen savanykás ízű folyadék.A szénsav sói a karbonátok, melyek a természetben sokfelé előfordulnak, pl. mészkő, dolomit.
Szénsav előállítása és tulajdonságai

Eszköz és anyaglista
oldalcsöves kémcső

Bunsen-állvány

2db 100 cm3-es főzőpohár
vas háromláb
üvegcső

agyagos drótháló
borszeszégő
gumicső

1:1 arányban hígított sósav
desztillált víz
darabos mészkő
lakmuszoldat

Munkavédelem
sósav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Szénsav előállítása, kémhatása
A főzőpohárba töltsetek félig desztillált vizet és
adjatok hozzá kb. 1 cm3 semleges lakmuszoldatot!
Az oldalcsöves kémcsövet rögzítsétek az állványra,és kivezető szárához gumicső segítségével csatlakoztassatok üvegcsövet!
A kémcsőbe szórjatok apró darabos mészkövet,
a csepegtető tölcsérbe öntsetek 1:1 arányban
hígított sósavat! A csap megnyitásával csepegtessetek sósavat a mészkőre, a keletkezett gázt
vezessétek a lakmuszoldatos desztillált vízbe!
Tapasztalat:……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Magyarázat:……………………………………………………………………………………..
A lejátszódó kémiai folyamatok egyenlete:
Gázfejlesztő készülékben: CaCO3+ ..HCl  …………+………..+…………..
Főzőpohárban: CO2 + H2O



………….a keletkezett anyag a vízmolekuláknak
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………………….ad át…………..-ként viselkedik. Kémiai egyenlettel:
………….+…………



…………+………… Jelöld a részecske átmenetet!

.................+
víz  …………+………… Karikázd be a kémhatást okozó ion képletét!
2. Az oldatot tartalmazó főzőpoharat melegítsétek borszeszégővel!
Tapasztalat:………………………………………………………….
Magyarázat:…………………………………………………………
Kémiai egyenlettel:…………………………………………………A két kísérlet kémiai reakciói egy egyenlettel is felírhatók, a folyamatok mindkét irányba lejátszódnak. Ekkor az egyenlőségjel helyett……………írunk az agyagok jelei közé.
Keletkezési és bomlási egyenlet:………….+……………
……………
Mitől függ, hogy melyik irányba játszódik le a folyamat?
…………………………………………………………………………………………………...
Miért veszti el „erejét” a pohárba kiöntött üdítő?
…………………………………………………………………………………………………..
Kísérleteitekkel a szénsavoldat mely tulajdonságait bizonyítottátok?
…………………………………………………………………………………………………...
Szénsavas ásványvíz vizsgálata

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
2db vegyszeres kanál
4db 100cm3-es főzőpohár
csipesz

üvegbot
óraüveg
konyhasó

1 palack szénsavas ásványvíz
metilvörös indikátor
nátrium-hidrogén-karbonát

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Olvassátok le az ásványvíz címkéjéről!
Víznyerőhely:………………………
Figyeld meg a buborékok mennyiségét!
Összes oldott ásványianyag-tartalom:...………..mg/l
Zárt palackban: ………………………
Ionok neve, képlete
mennyisége
Nyissátok ki a palackot!
……………………………………………… mg/l
Nyitott palackba……………………..
…………………………………………….... mg/l
Öntsetek a főzőpohárba ásványvizet!
……………………………………………… mg/l
A főzőpohárba :……………………...
…………………………………………….... mg/l
A vizsgálat után zárjátok vissza a palacSzén-dioxid tartalma………g/l
kot!
Magyarázat:……………………………………………………………………………………..
Metilvörös indikátorral vizsgáljátok meg a kiöntött ásványvíz kémhatását!
Az indikátor színe:……………….az oldat kémhatása……………..pH-értéke:………………..
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Öntsetek három főzőpohárba kb.félig ásványvizet! Az elsőt kevergessétek üvegbottal, a másodikhoz adjatok egy vegyszeres kanál sót, a harmadikhoz szódabikarbónát! Figyeljétek a
változásokat!
Kevergetés hatására……………………………………………………………..
A konyhasó hatására…………………………………………….……………..
mert a konyhasó ………………a szénsav bomlását.Kémiai reakcióba nem lép.
A szódabikarbóna hozzáadásakor az előbbihez képest …………………………..
gázfejlődés tapasztalható, mert kémiai reakció is lejátszódik és ………………….
keletkezik, továbbá az is növeli a buborékképződést, hogy a kristályok felületén
…………... képződnek buborékok.
Gondoljátok végig mi okozhatja a kóla és mentos cukor heves kölcsönhatását!

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. Ki volt az a magyar tudós aki 1826-ban, megszerkesztette a „savanyúvíz készülékét”,
mellyel mesterséges szénsavat állított elő?.................................................Nézz utána milyen
találmányai voltak még!Milyen elnevezéseit ismered a mesterséges szénsavnak?
2. Tudod-e hogyan kerül a sörbe, vagy a pezsgőbe a szénsav?
………………………………………………………………………………………………...
3.A testünkben lejátszódó lassú égéskor keletkező szén-dioxidot a keringési rendszer oldott
állapotban (CO2, H2CO3, HCO3- formájában) szállítja a sejtjeinktől a tüdőnkig, itt az ionok is
szénsavvá alakulnak, majd bomlanak szén-dioxidra és vízre, a CO2-ot pedig kilélegezzük

Házi feladat
1. A szénsav savmaradékionja a karbonátion, sói a karbonátok. Egészítsd ki a táblázatot!
A szénsav
-nátriumsója
-kalciumsója
-magnéziumsója
a só tudományos neve
a só köznapi neve
alkotó ionok jele és aránya
a só képlete
a só moláris tömege
Felhasznált irodalom
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 8. . (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 8. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2014.)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jedlik_%C3%81nyos
Kecskés Andrásné-Rozgonyi Jánosné: Kémia munkafüzet 8 (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2010)
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek
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