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

mérgező

tűzveszélyes

oxidáló, az égést táplálja

robbanásveszélyes

a környezetre ártalmas

1. Koncentrációk és puffer pH számítása („C” és „P” készségteszt)
2. Mit jelent az alkoholok rendűsége? Hányadrendűek a következő alkoholok: 2-metil-2-propanol, izo-propanol,
benzil-alkohol? Rajzolja is fel a képletüket!
xxx

3. Rajzolja fel az alábbi vegyületek szerkezeti képletét! n-butanol, terc-butanol, izo-butanol, szek-butanol
4. Rajzolja fel egy kétértékű és egy háromértékű alkohol szerkezeti képletét! Nevezze is meg őket!
5. Rajzolja fel képlettel, amikor az 1,3-propándiol molekulák intermolekuláris hidrogén-kötéseket képeznek!
6. Rajzolja fel képlettel, amikor az 1,3-propándiol molekula intramolekuláris hidrogén-kötéseket képez!
7. Írja fel az etanol és az 1-oktanol szerkezeti képletét. Hasonlítsa össze a két vegyület vízoldékonyságát.
8. Írja fel a ciklopentanol oxidációjának reakcióegyenletét szerkezeti képlettel! Nevezze el a terméket! Milyen típusú
vegyület keletkezik?
9. Írja fel szerkezeti képletekkel az metanol oxidációját az emberi szervezetben! Milyen kofaktor szükséges a
folyamathoz az élő szervezetben? Miért mérgező a metanol?
10. Írja fel szerkezeti képletekkel az etanol reakcióját foszforsavval! Milyen típusú vegyület keletkezik?
11. Rajzolja fel a glicerin-trinitrát szerkezeti képletét! Milyen típusú ez a vegyület? Hogyan fejti ki hatását a glicerintrinitrát szívkoszorúér betegségek kezelésében? (ld. 71. o.)
12. Írja fel szerkezeti képletekkel az izo-propanol vízelminációs reakcióját! Milyen típusú vegyület keletkezik?
13. Rajzolja fel a n-butanol és egy izomer éter szerkezeti képleteit. Hasonlítsa össze kémiai és fizikai tulajdonságaikat,
magyarázza meg a különbségeket!
14. Mi a különbség a fenolok és az aromás alkoholok között? Mutassa be konkrét példákon, rajzoljon szerkezeti
képleteket!
15. Írja fel a fenol reakcióját NaOH-dal! Hasonlítsa össze a fenol és a termék vízoldhatóságát!
16. Írja fel a lehetséges dihidroxi-benzolok szerkezeti képletét, valamint hasonlítsa össze az viselkedésüket
oxidálószerrel szemben (írjon reakcióegyenleteket)!
17. Mit jelent a kinoidális elektronrendszer? Adjon rá példaként egy konkrét vegyületet szerkezeti képlettel!
18. Mit jelent az „enol”? Adjon rá egy példát is szerkezeti képlettel! Mi jellemző a stabilitására (írjon
reakcióegyenletet)?
19. Rajzolja fel a dihidroxi-aceton átalakulását gliceraldehiddé! Milyen típusú reakció játszódik le?
20. Mit jelent a negatív induktív effektus? Mutassa be egy konkrét példán!
21. Adja meg az az alábbi vegyületek nevét, nevezze meg a kéntartalmú funkciós csoportot a képletben! (Hogyan
rajzoljuk? lsd: intézeti honlap)

22. Írja fel szerkezeti képletekkel az etántiol enyhe oxidációját! Milyen típusú vegyület keletkezik?
23. *Mi a szerepe a diszulfid hídnak a fehérjék harmadlagos szerkezetében?

A válaszokhoz ld: az Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 174-176. o. és az alábbi előadások anyaga: 34-Alkoholok, 35-Fenolok,
éterek, kénvegyületek.
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Kísérletek
kénsavas K2Cr2O7-oldat

Alkoholok
Alkoholok oxidációja kálium-dikromáttal
Szükséges anyagok: kénsavas kálium-dikromát-oldat,
etanol, izo-propanol, tercier-butanol
Kivitelezés:

Három kémcsőbe tegyen néhány csepp kénsavas kálium-dikromát-oldatot. Adjon hozzájuk pár csepp etanolt,
izopropanolt ill. tercier-butanolt. Mit tapasztal?
alkohol

tapasztalat

képlet, reakcióegyenlet (Nevezze el a terméket!)
TIPP: ld. 9. kérdés!

etanol

izo-propanol

TIPP: ld.8. kérdés!

terc-butanol

A dikromát-ionok savas közegben az alábbi egyenlet szerint redukálódnak:

Cr2O72–

+ 14 H+

+ 6 e– = 2 Cr3+ + 7 H2O

Állapítsa meg az oxidációs számokat a fenti egyenletben!

Milyen színűek az alábbi részecskék vizes oldatban?
Cr2O72–:

Cr3+:

Megjegyzés: A jellegzetes illatú izo-propanol autók szélvédőmosó- és hűtőfolyadékának egyik összetevője. Jó oldószer
és hatékonyan csökkenti a hűtőfolyadék fagyáspontját is. A fenti reakción alapszik a hagyományos alkoholszonda
működése: a kilélegzett levegő etil-alkoholtartalmától függően változik meg a dikromátos töltet színe.
3

Fenolok
fenol
Alkoholok és fenolok oldódása lúgban
Szükséges anyagok: kristályos fenol, tercier-butanol, NaOH-oldat

terc-butanol

Kivitelezés:
a. Helyezzen egy kémcsőbe néhány kristály fenolt, egy másik kémcsőbe pár csepp terc-butanolt! Adjon félujjnyi vizet
mindkettőhöz!
Mit tapasztal? Rajzolja fel a két anyag képletét!

b. Adjon mindkét kémcsőbe ujjnyi NaOH-oldatot!
Mit tapasztal?

Mivel magyarázható a különbség? Írjon reakcióegyenletet!

Tipp: ld. 15. kérdés!

Fenolok savassága
Szükséges anyagok: fenol-oldat, pikrinsav-oldat,

fenol

univerzál indikátorpapír
pikrinsav

Kivitelezés:
Helyezzen óraüvegre egy-egy darab univerzál indikátorpapírt és cseppentsen az egyikre
fenol-oldatot, a másikra pikrinsav-oldatot.
Mit tapasztal? Hasonlítsa össze az eredményt a színskálával! Rajzolja fel a két anyag képletét!

Indokolja-e a két vegyület szerkezete savanyúságuk különbözőségét és ha igen, miként?
Tipp: ld. 20. kérdés!
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Fenol brómozása (szubsztitúció)
A fenolok aromás gyűrűje a hidroxil-csoport révén aktivált, ezért katalizátor nélkül is brómozható. A termék vízben
nem oldódik.
Szükséges anyagok: fenol-oldat, brómos víz (fülke alatt)
fenol

Kivitelezés:
Fülke alatt ujjnyi fenol-oldathoz csepegtessen brómos vizet, míg az oldat a
brómfeleslegtől megsárgul. Rázogassa a kémcsövet!

brómos víz

Mit tapasztal?
Jellemezze egy-egy szóval a kétféle termék π-elektron-rendszereit!

Tipp: ld. 17. kérdés!

Telítetlen kötés kimutatása (bróm addíció)
A reagenseket a fülkében találhatóak.
A telítetlen szénhidrogének (alkének, alkinek) könnyen addícionálnak halogéneket (AdE).
Szükséges anyagok: a lenti táblázatban szereplő vegyületek, kloroformos bróm-oldat, diklór-metán
Kivitelezés: Kémcsőben 2 csepp vizsgálandó anyagot oldjunk fel félujjnyi diklórmetánban, majd az oldathoz fülke alatt
adjunk 4-5 csepp kloroformos brómoldatot!
Milyen színű a kloroformos brómoldat?
vizsgált anyag

tapasztalat

képlet, pozitív próba esetén reakcióegyenlet

ciklohexén

toluol

étolaj

Megjegyzés: A fenolok, enolok, aminok, aldehidek, ketonok szintén reagálnak brómmal, ugyanakkor egyes alkénszármazékok (pl. fumársav)
sztérikus okok miatt nem adják a próbát.
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Elméleti kérdések, feladatok
A Fe3+-ion oxidáló tulajdonságú anyag, a hidrokinont benzokinonná oxidálja. Benzokinon szerkezeti egység található az
ubikinon (koenzimQ) molekulában, a K-vitamin naftokinon alapszerkezetű.

1. A hidrokinon oxidációja.

2. Az alábbi ábrán az ubikinon (koenzim Q) képlete
látható. Karikázza be a képletben a kinoidális
szerkezetet!

Az ubikinon az oxidatív energiatermelő folyamatok során (a légzési láncban) 2 hidrogén atomot szállít
redukált ubikinol formában. Rajzolja fel a redukált ubikinol képletét (a hosszú oldalláncot jelölje R-rel)!

Funkciós csoportjait tekintve milyen típusú vegyület az ubikonol?
3. Az alábbi ábrán a cisztein nevű aminosav képlete látható. Rajzolja fel a cisztein enyhe oxidációja során keletkező
vegyület (cisztin) képletét! Mely funkciós csoport vesz részt ebben a reakcióban?

Jelölje meg a termékben a diszulfid hidat!
4. A rezveratrol növényekben fordul elő. Funkciós csoportjait tekintve milyen kémiai vegyületcsaládokba sorolható a
rezveratrol? Adjon meg minimum három családot!

1. (vegyületcsalád):
2. (vegyületcsalád):
3. (vegyületcsalád):

rezveratrol:
Milyen konfigurációjú a kettős kötés ebben a vegyületben?

Jelölje meg a fenti képletben a fenolos hidroxil-csoportokat! Mi a kémiai különbség a fenolos és alkoholos hidroxilcsoport között?

Lehetséges-e a rezveratrol enyhe oxidációjával kinoidális szerkezet kialakulása? Válaszát indokolja!
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5.

a) Rajzolja fel az etil-acetoacetát (acetecetészter) enol formáját! b) Mi a tautomerizáció jelentése? c)*Adjon példát a
laktám-laktim tautomerizációra!

Tipp: ld. 18. kérdés!

etil-acetoacetát (oxo-forma)

6.

a) Mi az éterek meghatározása? b) Rajzoljon fel egy éter képződését szerkezeti képlettel!

7.

a) Mi az észterek meghatározása? b) Rajzoljon fel egy észter képződését szerkezeti képlettel! c) Nevezze el!

8.

a) Mi a laktonok meghatározása? b) Rajzoljon fel egy lakton képződését szerkezeti képlettel!

9.

a) Mi a félacetál meghatározása? b) Rajzoljon fel egy félacetál képződését szerkezeti képlettel!

10. a) Mi az amid (peptid) meghatározása? b) Rajzoljon fel egy amid kötés képződését szerkezeti képlettel!

11. a) Mi az imin (Schiff-bázis) meghatározása? b) Rajzoljon fel egy Schiff-bázis képződését szerkezeti képlettel!

12. *Mi a különbség a tejsav, laktát, lakton, laktám, laktim, laktóz és laktáz között?
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