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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

Labor zh-kérdések, feladatok
1. Írja fel szerkezeti képletekkel a metanol oxidációját az emberi szervezetben! Milyen kofaktor szükséges a
folyamathoz? Miért mérgező a metanol?
2.

Írja fel szerkezeti képletekkel az etanol reakcióját foszforsavval! Milyen típusú vegyület keletkezik?

3. Rajzolja fel a glicerin-trinitrát szerkezeti képletét! Milyen típusú ez a vegyület? Hogyan fejti ki hatását szívkoszorúér
betergségek kezelésében? (ld. 71. o.)
4.

Rajzolja le a karbonil-csoportot úgy, hogy az ábra tükrözze a csoporton belül a valós elektroneloszlást! Melyek az
oxovegyületek jellemző reakciói?

5.

Hasonlítsa össze az propanal és propanon viselkedését oxidálószerrel szemben, írjon reakcióegyenletet szerkezeti
képletekkel!

6. Írja fel az aceton és a hidroxil-amin reakciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Milyen típusú reakció játszódott
le?
7. Mit jelent a Schiff-bázis? Mutassa be egy példával Schiff-bázis keletkezését, írjon egyenletet szerkezeti képletekkel!
8. Írja fel az aceton és a víz reakciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Milyen típusú reakció játszódott le?
9. Rajzolja le egy aldol szerkezetét! Milyen kiindulási anyagokból, milyen típusú reakcióban képződik aldol?
10. Írja fel az aceton oxo-enol tautomériájának reakcióegyenletét szerkezeti képletekkel! Jelölje meg a stabilabb
formát!
11. Írja fel az acetaldehid 1 mól etanollal való reakciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Milyen típusú vegyület
keletkezik?
12. Írja fel az acetaldehid 2 mól etanollal való reakciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Milyen típusú vegyület
keletkezik?
13. Írjon példát primer, szekunder és tercier aminra, valamint kvaterner ammónium-sóra. Rajzoljon képleteket és a
vegyületek neveit is adja meg!
14. Írja fel szerkezeti képletekkel az anilin reakcióját sósavval és hasonlítsa össze az anilin és a termék vízoldhatóságát!
15. Rajzolja le a karboxilcsoportot és a karboxilát-csoportot úgy, hogy az ábra tükrözze a csoportokon belül a valós
elektroneloszlást!
16. Rajzolja fel szerkezeti képletekkel, hogy két karbonsavmolekula között hol alakulnak ki erős hidrogénkötések!
17. Rajzolja fel szerkezeti képletekkel a vajsav dekarboxileződésének reakcióegyenletét!
18. Mutassa be egy példán keresztül, hogy a negatív induktív effektus hogyan befolyásolja a karbonsavak savi
erősségét!
19. Írja fel az ecetsav etanollal való reakciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Milyen típusú vegyület keletkezik?
20. Írja fel az acetamid lúgos hidrolízosének reakcióját szerkezeti képletekkel!
21. Írja fel az etil-butirát lúgos hidrolízosének reakcióját szerkezeti képletekkel!
22. Rajzolja fel szerkezeti képletekkel a γ-butirolakton képződését γ-hidroxi-vajsavból!
23. Rajzolja fel szerkezeti képletekkel a γ-butirolaktám képződését γ-amino-vajsavból!
24. Rajzolja fel a borkősav és a tartarát ion szerkezeti képleteit! Mely reagens tartalmaz tartarát-sót?
A válaszokhoz ld: az Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 177-182. o. és az alábbi előadások anyaga: 34-Alkoholok, 36Aldehidek, ketonok, kinonok, 37-38-Karbonsavak és származékaik, 39-Aminok és származékaik. A válaszokhoz ld: az
Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 177-180. o. és az alábbi előadások anyaga: 36-Aldehidek, ketonok, kinonok, 37-38Karbonsavak és származékaik, 39-Aminok és származékaik.
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Először készítsen meleg vízfürdőt!

Kísérletek
Oxovegyületek reakciói

benzaldehid

Aldehid oxidációja levegőn
Szükséges anyagok: benzaldehid
Kivitelezés: Óraüvegre cseppentsen benzaldehidet. Figyelje meg a rendszert kb. fél óra múlva!
Mit tapasztal?

Írjon reakcióegyenletet!

Kondenzációs reakció
Szükséges anyagok: 2,4-dinitro-fenil-hidrazin ∙ H2SO4-oldat,
benzaldehid
Kivitelezés: Öntsön egy kémcsőbe 1 ujjnyi 2,4-dinitro-fenil-

2,4-dinitro-fenil-hidrazin
benzaldehid

hidrazin ∙ H2SO4-oldat. Adjon hozzá 2-3 csepp benzaldehidet. Erélyesen rázza össze a keveréket, majd hagyja állni 5-10
percig.
Mit tapasztal? Írjon reakcióegyenletet és nevezze el e terméket!

Megjegyzés: az oxovegyületeket hidrazinszármazékokkal képzett kristályos, éles olvadáspontú kondenzátumaik
segítségével lehet azonosítani, vagy más vegyületektől elválasztani.
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Aldehidek redukáló hatása
ezüst-nitrát-oldat
Ammóniás ezüst-nitrát próba (Tollens-próba)
ammónia-oldat
Szükséges anyagok: ezüst-nitrát-oldat, ammónia-oldat,
acetaldehid, aceton

acetalehid
aceton

Kivitelezés: a. Tiszta (zsírmentes) kémcsőben ujjnyi AgNO3-oldathoz adjon
ugyanannyi ammónia-oldatot. Adjon hozzá néhány csepp acetaldehid oldatot, majd tegye a kémcsövet meleg
vízfürdőbe.
Mit tapasztal pár perc múlva?

A lejátszódó reakció egyenlete a következő:
H3C-CHO + 2 [Ag(NH3)2]+ + 2 OH– = H3C-COOH + 2 Ag + H2O + 4 NH3
Mi az ammónia szerepe a reakcióban?

b. Ismételje meg a kísérletet acetaldehid helyett acetonnal!
Mit tapasztal?

Hogyan magyarázható ez? Adja meg az aceton képletét is!
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Fehling-reakció
Szükséges anyagok: réz(II)-szulfát-oldat,

CuSO4-oldat

kálium-nátrium-tartarát-oldat, formalin
Kivitelezés: a. Egy kémcsőben keverjen össze ujjnyi CuSO4 (Fehling I) és

formalin

ugyanannyi K-Na-tartarát (Fehling II)-oldatokat.
aceton
Mit tapasztal?
Mi a magyarázata? Írjon egyenletet!

b. Ehhez az elegyhez adjon kb. félujjnyi formalin-oldatot. Tegye a reakcióelegyet forró vízfürdőbe.
Mit tapasztal pár perc múlva?

Írjon reakcióegyenletet!

Megjegyzés: A formalin a formaldehid vizes oldata, amely igen mérgező, a fehérjék denaturálódását okozza.
Az aldehidek csak lúgos közegben redukálnak, ilyenkor a reagens nehézfémionjait (Ag+, Cu2+) komplexként kell oldatban
tartani, különben a fém hidroxidja kiválna (Ag2O, Cu(OH)2). Erre szolgált az előző kísérletben az NH3, itt pedig a
borkősavas só.
Legal-próba ketontestek kimutatására
aceton
Szükséges anyagok: aceton, NaOH-oldat, nitroprusszid-nátrium-oldat (nátriumpentaciano-nitrozo-ferrát(III)), ecetsav
Kivitelezés: Kémcsőben ujjnyi desztillált vízbe cseppentsen pár csepp acetont. Adjon

NaOH-oldat
Na2[Fe(CN)5NO

hozzá ujjnyi NaOH-oldatot, majd 1-2 csepp nitroprusszid-nátrium-oldatot. Pár csepp
tömény ecetsav hozzáadására a változás még szembe tűnőbb.

cc. ecetsav

Mit tapasztal? Sorolja fel a ketontesteket, és határozza meg a ketontestek jelentését!

Megjegyzés: A Ketostix indikátorpapír hasonló elven mutatja ki a vizeletben a ketontesteket. Az aceton az egyik ún.
ketontest, amely pl. kezeletlen diabéteszben jelenik meg nagyobb koncentrációban, a vérben. Jellegzetes illata
érezhető a cukorbeteg páciens leheletén.
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Aminok reakciói
metilamin ∙ HCl
Salétromossavas próba
A reagenst NaNO2-ből a reakcióelegyben, in situ lehet előállítani.

NaNO2-oldat

Szükséges anyagok: metilamin ∙ HCl-oldat, 20 %-os nátrium-nitit-oldat
Kivitelezés: Primer alifás aminnal. Kémcsőben kb. 0,5 cm3 metilamin ∙ HCl-oldathoz adjon ujjnyi NaNO2-oldatot.
Mit tapasztal?

N2-gáz fejlődése mellett alkohol keletkezik. Fejezze be a reakcióegyenletet:
CH3-NH2 +

HNO2

=

Írja fel a salétromossav keletkezésének egyenletét ebben a kísérletben! Milyen típusú reakció során
keletkezett a salétromossav?

Elméleti kérdések, feladatok
1. Hasonlítsa össze az addíciós és a kondenzációs reakciókat! Sorolja fel a különbségeket!

2. A piroszőlősav a glükóz lebontásának (glikolízis) végterméke az élő szervezetben. Az izomszövetben anaerob
körülmények között tejsavvá, egyes élesztőkben pedig acetaldehiddé, majd alkohollá alakul. Írja fel ezeket a reakciókat
szerkezeti képletekkel! Adja meg, hogy milyen típusú reakciók játszódnak le!
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3. A glikolízis utolsó lépése a piroszőlősav foszfátészterének hidrolízise. Írja fel ezt a reakciót szerkezeti képletekkel!
Rajzolja fel a keletkező vegyület tautomerjét!

Melyik vegyület van túlsúlyban, a fenti egyensúlyban? Válaszát indokolja!

Az ADP-ből ATP (pirofoszforsav → trifoszforsav) keletkezése igen magas szabadentalpia-növekedéssel jár. Miért mehet
végbe mégis ez a folyamat, mi lehet a hajtóereje (mi teszi exergonikussá)?
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