Kémia fogorvostan hallgatóknak
Munkafüzet
5. hét
Kísérletek a halogének és az oxigén-csoport elemeinek vegyületeivel
(Gyakorlatos jegyzet: 51-63. oldal)
Írták: Agócs Attila, Berente Zoltán, Gulyás Gergely, Jakus Péter, Lóránd Tamás, Nagy Veronika,
Radó-Turcsi Erika, Takátsy Anikó
Szerkesztette: Nagy Veronika

Név:
Csoport:
Dátum:
A gyakorlaton használt anyagok veszélyeire az alábbi piktogramokkal utalunk:
ártalmas, irritáló
maró

mérgező

tűzveszélyes

oxidáló, az égést táplálja

robbanásveszélyes

a környezetre ártalmas

Labor zh kérdések, feladatok
1. Írja fel a halogénatomok vegyjeleit! Adja meg a halogénelemek vegyértékelektronkonfigurációját! Hány vegyértékelektronnal rendelkeznek a halogének?
2. Sorolja fel névvel a halogéneket! Jellemezze az elemi állapotú halogének szerkezetét és kémiai
reaktivitását!
3. Írja fel a Lugol-oldat képződésének egyenletét! Mire használjuk a Lugol-oldatot az orvosi
gyakorlatban?
4. Nevezze el a következő vegyületeket: CaF2, NaBr, PbI2, HOBr, HIO3, KClO4.
5. Írja fel a képletét az alábbi anyagoknak: kálium-klorát, ezüst(I)-jodid, perklórsav, nátriumhipoklorit, nátrium-fluorid, sósav.
6. Írja fel a hidrogén-halogenidek általános képletét és adja meg benne a halogénatom oxidációs
számát! Hasonlítsa össze savi erősségüket!
7. Írja fel a hipoklórossav keletkezésének egyenletét! Állapítsa meg az oxidációs számokat a felírt
reakcióban. Mi a hipoklórossav gyakorlati jelentősége?
8. Írja fel a klórgáz nátrium-hidroxid-oldattal való reakciójának egyenletét, és nevezze el a
terméket! Mi a termék gyakorlati jelentősége?
9. Miért nem szabad klóros fertőtlenítőt (hipót) és háztartási sósavat összeönteni? Írjon két
egyenletet!
10. Írja

fel

az

oxigénatom

külső

elektronhéjának

szerkezetét!

Jellemezze

az

oxigén

elektronegativitását! Melyek az oxigén szokásos oxidációs számai vegyületeiben?
11. Sorolja fel az oxigén allotróp módosulatait (2 név, 2 képlet)! Adja meg természetes
előfordulásukat!
12. Írja fel az ózon keletkezésének egyenletét! Mi váltja ki a reakciót a légkörben?
13. Mire használjuk az oxigéngázt és a hidrogén-peroxidot az orvosi gyakorlatban?
14. Írja fel a hidrogén-peroxid spontán bomlásának egyenletét!
15. Jellemezze a hidrogén-peroxid redoxi tulajdonságait! Milyen oxidációs állapotú az oxigén ebben a
vegyületben?
16. Mi a Hyperol tabletta összetétele és orvosi felhasználása?
17. Rajzolja fel a vízmolekula szerkezeti képletét! Állapítsa meg, hogy melyik a legerősebb
másodlagos kölcsönhatás a vízmolekulák között! Hogyan nyilvánul ez meg a víz fizikai
tulajdonságaiban?
18. Írja fel a képletét az alábbi vegyületeknek, és állapítsa meg bennük a kén oxidációs számait!
magnézium-szulfát, nátrium-szulfit, vas(II)-szulfid.
19. Írja fel a kénhidrogén laboratóriumi előállításának reakcióegyenletét!
20. Írja fel a kénessav és a kénsav keletkezését anhidridjeikből!
21. Adja meg a kénsav savi disszociációjának egyenleteit (2 egyenlet)!
22. Írjon közömbösítési reakciót kénsav részvételével!
23. Írja fel a képletét az alábbi vegyületeknek és hasonlítsa össze savi erősségüket! kén-hidrogén,
kénsav, kénessav
24. Hogyan hígítunk tömény kénsavat (mit öntünk mibe)? Miért?
A válaszokhoz ld: Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 51-63. o.
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Kísérletek

A klór oxidáló, színtelenítő hatásának vizsgálata
Szükséges anyagok: festékoldat (tintás víz), klóros víz

klóros víz

Kivitelezés:

Kémcsőbe töltsön 1-2 ujjnyi festékoldatot. A színes oldathoz fülke alatt öntsön kevés klóros vizet, és
rázza össze.
Mit tapasztal?

Írja fel a klórosvíz keletkezésekor lejátszódó reakció egyenletét!

ld. 7. kérdés!

Magyarázza meg a tapasztalatokat!

Megjegyzés: Vizek fertőtlenítésekor a szükséges klór mennyiségét az ún. klórfogyasztással lehet
jellemezni: minél több oxidálható (többnyire szerves) anyagot vagy mikroorganizmust tartalmaz a víz,
annál nagyobb a klórfogyasztása.
Kísérletek hipoklórossavval
Szükséges anyagok: KI-s keményítős indikátorpapír, HOCloldat, sósav, KI-oldat

HOCl-oldat

Kivitelezés:
a. Desztillált vízzel nedvesítsen meg egy darab KI-s keményítős indikátorpapírt. Kémcsőbe töltsön 2
ujjnyi hipoklórossav-oldatot és adjon hozzá kevés sósavat. Tartsa a kémcső szájához a nedves KI-s
keményítős indikátorpapírt. Fehér háttér előtt figyelje meg a kémcső légterét és az indikátorpapírt.
Mit tapasztal?

Írjon reakcióegyenleteket!

Mi ennek a reakciónak a mindennapi jelentősége?

ld. 7. o. jód reakciója keményítővel!

ld. 9. kérdés!
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b. Savanyítson meg kémcsőben ujjnyi KI-oldatot sósavval (adjon hozzá kb. ujjnyi sósavoldatot), és
csepegtessen hozzá kevés (kb. 2 csepp) HOCl-oldatot.
Mit tapasztal?
Egészítse ki az egyenletet:
HOCl + 2 HI = … … + H2O + … …

Adjon a reakcióelegyhez további (kb. 1 ujjnyi) HOCl-oldatot, amíg változást nem tapasztal.
A jód tovább oxidálódik, jódsav (HIO3) keletkezik. Írjon reakcióegyenletet!

Megjegyzés: A hipoklórossav jó oxidálószer, ezen alapszik fehérítő, ill. fertőtlenítő hatása. A
színezékek (pl. textilen) vagy színes szennyeződések általában olyan szerves molekulák, amelyek
redukált alakja színes, oxidált alakja viszont színtelen. A hipoklórossav a színes redukált alakot
oxidálja a színtelen formává. Így klóros fehérítéskor a textilről a szennyeződést nem távolítjuk el, csak
elszíntelenítjük.
A hipoklórossav oxidáló hatása a szervezetben is érvényesül: a fehérvérsejtek HOCl
termelésével pusztítják el a kórokozókat.
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Lugol oldat készítése
Szükséges anyagok: jód, KI-oldat

jód

Kivitelezés:
Nagyon kevés (3-4 db) jódkristályt rázzon kémcsőben egy percig 2 ujjnyi deszt. vízzel, egy másik
kémcsőben pedig 2 ujjnyi kálium-jodid-oldattal.
Mit észlel?

Mi a magyarázata az oldódás különbözőségének? Írjon egyenletet!

ld. 3. kérdés!

Az alábbiak közül melyik oldatot választaná egy nyílt seb környékének fertőtlenítésére?
vizes jód-oldat, alkoholos jód-oldat, KI-s jód-oldat (Lugol-oldat)
Miért?

A készített oldatokat ne öntse ki, mert a következő kísérletben felhasználjuk őket!
Megjegyzés: A jód a kálium-trijodid komplexben is megőrzi oxidáló jellegét, ezért
használható fertőtlenítésre.
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Jód reakciója keményítővel
jód
Szükséges anyagok: vizes jód-oldat (az előző kísérletből),
Lugol-oldat (az előző kísérletből), keményítő-oldat, krumpli
Kivitelezés:
a. Krumpli frissen vágott felületére cseppentsen az előző kísérletben készített KI-s jód (Lugol)
oldatból.
Mit tapasztal?

b. Az előző kísérletben készített vizes jódoldathoz adjon ujjnyi keményítőoldatot.
Mit tapasztal?

A képződött oldatot melegítse forró vízfürdőben. Mi történik?

Tegye a kémcsövet jeges vízbe és hagyja az oldatot lehűlni. Mit tapasztal?

Magyarázat: Ezt a reakciót igen kis mennyiségű jód vagy keményítő kimutatására lehet használni. Az
apoláris jódmolekulák beleférnek az amilózhélix (a keményítő egyik komponense) apoláris belső
üregébe, ahol diszperziós kölcsönhatások rögzítik őket. A kölcsönhatások révén torzul (polarizálódik)
a jódmolekula elektronfelhője, könnyebben gerjeszthetővé válik, ezért más hullámhosszúságú fényt
nyel. Melegítéskor a molekulák kidiffundálnak a hélixből.
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A hidrogén-peroxid mint oxidálószer
Szükséges anyagok: 30%-os H2O2-oldat, KI-oldat, keményítő-oldat

H2O2-oldat

Kivitelezés: Töltsön kémcsőbe ujjnyi KI-oldatot és adjon hozzá ugyanannyi keményítőoldatot, ezután
pedig ujjnyi H2O2-t.
Mit tapasztal?
Mi a jelenség magyarázata?

Oxidációs számok segítségével állapítsa meg, hogy melyik anyag az oxidáló- ill. redukálószer:
2 KI + H2O2 = 2 KOH + I2

Megjegyzés: A hajfestékekben található „előhívó” szintén hidrogén-peroxidot tartalmaz. A festékprekurzorral összekeverve a hajszál felületén megy végbe az oxidáció és alakul ki a valódi
festékmolekula.
A hidrogén-peroxid színtelenítő hatása
Szükséges anyagok: 30%-os H2O2-oldat, ammónia-oldat

H2O2-oldat
NH3-oldat

Kivitelezés: Óraüvegre öntsön kevés 30%-os H2O2-oldatot, és adjon hozzá kb. fele annyi ammóniát.
Ebbe a reakcióelegybe helyezzen sötét hajszálat. Figyelje meg a hajszál felületét fél óra múlva!
Mit tapasztal?

Magyarázat: Ammóniás közegben a H2O2 oxidálja, elszínteleníti az oxidált formában színtelen
festékanyagot. Ezért használható hajszőkítésre és klórmentes fehérítőnek vagy folteltávolítónak.
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A hidrogén-peroxid oxidáló és redukáló tulajdonsága
H2O2-oldat
Szükséges anyagok: 30%-os H2O2-oldat, NaOH-oldat,
króm(III)-szulfát-oldat, kénsav-oldat

NaOH-oldat

Kivitelezés:

Cr2(SO4)3-oldat

a. 1 ujjnyi NaOH-oldathoz cseppentsen 2-3 csepp H2O2-t.
Adjon az elegyhez 2-3 csepp króm(III)-szulfát oldatot.

20% H2SO4-oldat

Mit tapasztal?
Állapítsa meg, hogy melyik anyag oxidálódott, és melyik redukálódott!

2 Cr3+ + 10 OH– + 3 H2O2 = 2 CrO42– + 8 H2O

b. Savanyítsa vissza az oldatot kb. 1 ujjnyi kénsavval erősen savas kémhatásúra és figyelje meg a
reakcióelegyet! (A reakció több, itt fel nem tüntetett részlépésen keresztül jut vissza a króm(III)ionokig, az egyik lépésben keletkező kék színű krómvegyület (közelítő képlete: CrO5) adja a kezdetben
fellépő, majd elhalványuló intenzív kék színt.)
Mit tapasztal?

Állapítsa meg, hogy melyik anyag oxidálódott, és melyik redukálódott!
Cr2O72– + 8 H+ + 3 H2O2 = 2 Cr3+ + 7 H2O + 3 O2

Állapítsa meg, hogy a fenti reakciókban a hidrogén-peroxid redukáló- vagy oxidálószerként
viselkedett-e!

Megjegyzés: Mivel a hidrogén-peroxidban az oxigén köztes (-1) oxidációs állapotú, redukálószerként
(H2O2 → O2) és oxidálószerként (H2O2 → H2O) is viselkedhet. A redox-sajátságok függenek a közeg
savasságától/lúgosságától is, amikor a redoxireakcióban H+ vagy OH– szerepelnek! (ld. elektrokémia)
H2O2 a szervezetben is keletkezik, ún. reaktív oxigén köztitermék (ROS), amely igen nagy
reaktivitása miatt erősen sejtkárosító. A szervezet úgy védi ki a káros hatást, hogy a
H2O2-t a glutation peroxidáz enzim segítségével vízzé redukálja, vagy kataláz enzimmel
oxigénné oxidálja.
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Kén-hidrogén előállítása
Szükséges anyagok: vas(II)-szulfid, sósav, CuSO4-oldat

FeS
CuSO4-oldat

Kivitelezés:
Kis darab szűrőpapírra cseppentsen réz-szulfát-oldatot. Kémcsőbe szórjon fél borsószemnyi vas(II)szulfidot, és fülke alatt öntsön hozzá ujjnyi sósavat. Tartsa a kémcső szájához a réz-szulfáttal
megcseppentett szűrőpapírt. Szagolja meg óvatosan a fejlődő gázt.
Mit tapasztal?

Írjon reakcióegyenleteket!

ld. 19. kérdés!

Megjegyzés: A kén-hidrogén jellegzetes szaga érezhető kéntartalmú szerves anyagok bomlásakor,
rothadásakor (pl. romlott tojás).
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Bemutató kísérletek
Oxigén előállítása hidrogén-peroxidból
KMnO4-oldat
Szükséges anyagok: KMnO4-oldat, kénsav-oldat,
hidrogén-peroxid-oldat

20% H2SO4-oldat
H2O2-oldat

Kivitelezés:
Kémcsőben 2 ujjnyi kálium-permangát-oldathoz öntsön ujjnyi kénsavoldatot. Bunsen-égő segítségével gyújtson meg egy gyújtópálcát, pár másodperc múlva fújja el a lángot, az izzó pálcát tegye
félre az agyagos dróthálóra. Adjon a kénsavas permanganát-oldathoz ujjnyi hidrogén-peroxid-oldatot
és gyorsan dugja a kémcsőbe az izzó gyújtópálcát (a folyadék fölé, ne bele)!
Mit tapasztal?

Oxidációs számok segítségével állapítsa meg, hogy melyik anyag oxidálódott és melyik volt az
oxidálószer!
KMnO4 +

H2O2 +

H2SO4 =

MnSO4 +

K2SO4 +

H2O +

O2

Megjegyzés: Az oxigén táplálja az égést, a sejtben lejátszódó oxidációs folyamatokhoz is
szükséges. A tiszta oxigén azonban mérgező, a szervezetben nagy koncentrációban
keletkeznek belőle ún. reaktív oxigén intermedierek (ROS, ld. biokémia), amelyek
gyorsan megtámadják a központi idegrendszert, izomrángást, majd végül halált okoznak. Ez az
oxigénmérgezés, ezért igen fontos, hogy pl. búvárok oxigénpalackjában vagy műtéti altatáskor az
oxigén parciális nyomása ne legyen ~0,2 barnál magasabb.
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Kénsav reakciója szerves vegyületekkel
Szükséges anyagok: tömény kénsav, porcukor

cc. H2SO4

Kivitelezés:
a. Egy főzőpoharat vízzel átöblítünk, és az aljára 1 cm vastagságban porcukrot szórunk. A főzőpoharat
egy nagyobb kristályosítótálba állítjuk. A cukrot néhány csepp vízzel megnedvesítjük, majd 8-10 cm3
cc. kénsavat öntünk rá.
Mit tapasztalunk? Készítsünk rajzot!

b. Óraüvegre helyezett vászon vagy vattadarabra 4-5 csepp cc. kénsavat cseppentünk.
Mit tapasztalunk?

c. Gyújtópálca egyik végét mártsuk cc. kénsavba.
Mit tapasztalunk?

Magyarázat: A tömény kénsav roncsolja a szerves vegyületeket, víz formájában hidrogént és oxigént
von el belőlük. A folyamat során hő fejlődik, pl a répacukor esetében:
C12H22O11 → 12 C + 11 H2O
A keletkező szén és a kénsav között megindul a hőfejlődéssel járó gáztermelő redoxifolyamat:
C + 2 H2SO4 = CO2 + 2 SO2 + 2 H2O
A cukor-kénsav reakciónál a vízgőz mellett CO2, SO2 és CO is keletkezik. A CO több mint 50%, ezért a
kísérletet fülke alatt kell végezni. A hőmérséklet 120-160 °C-ra is emelkedhet. Ha nem adunk vizet a
keverékhez, lassabban indul a reakció, de sok gáz keletkezik. Ha túl sok a hozzáadott víz, kevesebb
lesz a gőz.
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