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kísérlet, labor
 

 

I. Redox reakciók 
1. A nitrát-ion redukciója ammóniává: lúgos közegben a 

cink képes redukálni a nitrát ion +5-ös oxidációs számú 
nitrogén atomját -3 értékűvé. 

A kísérlethez 2M-os salétromsav oldat, 2M-os nát-
rium-hidroxid oldat, fémes cink szükséges. A kémcsőbe 
töltsetek 1cm3 salétromsav oldatot és 3cm3  nátrium-
hidroxid oldatot. Az elegyhez tegyetek 0,5g cinket, 
majd melegítsétek a kémcső alját. Az ábrán vázolt be-
rendezést használva indikátorpapírral kimutatható a re-
akció során felszabaduló ammónia, amelynek képződé-
sét a következő reakcióegyenlet írja le: 

 
4Zn + NO-3 + 7OH- + 6H2O → NH3 + 4[Zn(OH)4]2-  
 
2. A dikromát hatvegyértékű króm atomjának redukciója Cr2+- ionná:  kémcsőbe öntsetek 

telített  kálium-dikromát oldatból 5cm3-t  és 10cm3 tömény sósavat. A kémcsövet dugjá-
tok be egyfuratú dugóval, amelybe előzőleg egy elvezető csövet rögzítsetek. A csövet 
merítsétek híg, NaOH-t tartalmazó oldatba A reagens elegyet tartalmazó kémcsövet 
melegítsétek gyengén az oldat színének zöldre változásáig. Ekkor tegyetek óvatosan pár 
cink darabkát az elegyhez. Gázfejlődés közben az elegy színe megváltozik kékre. A 
kémcsőben lejátszódó kémiai változások reakcióegyenletei eredményeként keletkező 
kétvegyértékű króm-ionoknak tulajdonítható a kék szín: 

 
Cr2O72- + 14 H+ + 14Cl-  → 2Cr3+ + 3Cl2 + 8Cl- + 7H2O 
Zn + 2H+ → 2H + Zn2+ 
2Cr3+  + 2H → 2Cr2+ + 2H+ 
 

II. Bomlási kémiai átalakulások hő hatására 
A mindennapi életben használatos, könnyen beszerezhető anyagokon tanulmányoz-

hatók a kémiai átalakulások nagy csoportja, a bomlási reakciók. 
Szükséges anyagok, eszközök: gyufaszálak, kőszén, kőolaj, paraffinolaj, vaspor, víz, 

nempoláros oldószer (pl. szén-tetraklorid, vagy benzin), kénsavval savanyított híg káli-
um-permanganát oldat, rövid (10cm hosszú) kémcsövek, hajlított, egyik végén kihúzott 
üvegcső, U-alakban kétszer meghajlított üvegcső, egyfuratos dugó, óraüvegek, cseppen-
tő, üvegvatta, gyújtópálca, borszeszégő, állvány fogóval. 
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1. A fa száraz lepárlása . 

   
A gyufaszálakról tördeljétek le a „fejüket”, majd apróra tördelve tegyétek a kémcső-

be kb. 1,5cm magasságig és lazán dugjátok le egy kevés üvegvattával. Ez meggátolja a 
fatörmelék elmozdulását a hevítés során. Az egyfuratos dugóba illesszétek szorosan a 
derékszögben meghajlított, végén kihúzott üvegcsövet, úgy, hogy annak az alsó vége 2-
3cm-rel lejjebb legyen a dugó aljánál, majd a dugót szorítsátok óvatosan a kémcső szá-
jába. A kémcsövet rögzítsétek ferdén egy állvány fogójával (lásd bal oldali ábrát). Ez-
után kezdjétek hevíteni a kémcső alját. A kivezető üvegcső végéhez tartsatok egy égő 
gyújtópálcát. Az izzított fa szerves anyagainak hőbomlása során éghető gázok (világító 
gáz) keletkeztek. A nagyobb molekulájú cseppfolyós termékek (kátrány) részben a dugó 
alatt, részben az üvegcső hajlatában csapódnak le. A kémcső alján maradt szilárd termék 
a faszén. A hevítés befejezése és a kémcső lehűlése után a cseppfolyós terméket óvato-
san szagoljátok meg. Próbáljátok ki oldhatóságát (vízben, s benzinben) óraüvegre csep-
pentve, s rá csepegtetve az oldószert. A hőbontás a jobb oldali ábrán szemléltetett be-
rendezésben is elvégezhető  

 
2. A kőszén lepárlása elvégezhető az 1. kísérletnél leírt berendezésekben. A hőbontás 

végeztével a  hevített kémcső alján visszamaradt anyag a koksz. 
 
3. A kőolaj lepárlása  
A kémcsőbe töltsetek kb. 1/4 magasságig kő-

olajat. A hevítés elkezdése után figyeljétek a szedő 
kémcsőbe kerülő 2-3 csepp folyadékot, miután 
cseréljétek le azt egy újabb száraz kémcsővel. Eb-
be is csepeg színtelen, átlátszó folyadék. Amikor a  
párlat kezd sárgás lenni, ismét cseréljétek le a hűtő 
cső végén a kémcsövet. Szagoljátok meg a kém-
csövekben a párlatokat, majd óraüvegre cseppent-
sétek, s sorra próbáljátok égő gyújtópálcával meg-
gyújtani őket. 

Az első párlat benzin, szagáról felismerhető, könnyen elég. A második párlat a petró-
leum, jellegzetes szagú, meggyújtva kormozó lánggal ég. A harmadik párlat szaga a kátrá-
nyéra emlékeztető, nem gyullad meg. Ez a gázolaj, aminek magas a gyulladási pontja. 
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4. Krakkolás: kiskanálnyi vasport  tegyetek az ábrán vázolt oldatcsöves kémcsőbe (a), 
melynek szájába egyfuratú dugón át paraffin-olajat (telített zsír) tartalmazó cseppentőt 
(b) rögzítsetek. A kémcső alját hevítsétek 1 percen át, 
majd folytatva a hevítést, cseppentsetek a vasra  paraf-
finolajat, miközben a kémcső oldalkivezetőjét kössétek a 
szedőedényhez (c). Egy meggyújtott gyújtópálcát köze-
lítsétek ennek az oldalcsövéhez. A keletkező éghető gá-
zokat a láng fellobbanása jelzi. A szedő alján megjelenő 
cseppek folyékony halmazállapotú szénhidrogének. A 
hőforrás eltávolítása után két kémcsőbe tegyetek kén-
savval megsavanyított híg kálium-permanganát oldatot. 
Az egyik kémcsőbe cseppentsetek a paraffin olajból, a 
másikba a szedőedénybe gyűlt folyadékból. Az észlelt 
változásból állapítsátok meg, hogy milyen szénhidrogén 
keletkezett a „rakkolás” során!  

 
Máthé Enikő 

 
 

Mérési feladat  

Határozzuk meg egy rugóval működő golyóstoll külső része, valamint a belső moz-
gó részek (paszta és nyomógomb) tömegeinek az arányát anélkül, hogy szétszednénk. 
Mérleget nem használhatunk.  

 

A feladat megoldása 
▪ Egy pasztás toll (golyóstoll) vázlatos szerkezete az ábrán látható.  
A paszta-nyomógomb, mozgó belső rész, két helyzetet foglalhat el a külsejéhez viszo-

nyítva (kieresztett és benyomott állapot). Átváltáskor súlyponteltolódás jön létre (ábra).  
▪ Éles kés élén kiegyensúlyozzuk a golyóstollat, majd kissé rányomjuk a kés élére, így 

meg is jegyeztük a súlypont helyét. Ezt mindkét állapotban elvégezzük minél pontosabban!  
 Ezek koordinátái: beCkiC xésx . A súlyponteltolódásból  Cx , valamint a belső 

rész viszonylagos eltolódásából  l , a külső (tok) és a belső részek (paszta) tömegeinek 
aránya  pt mm  kiszámítható;  beki lll  .  

Legyen tCpC désd  az alkatrészek – paszta és tok – súlypontjainak távolsága 

ezeknek a  baloldalától mérve.  
▪ Az egyensúly feltétele a pasztára valamint a tokra ható súlyerők –alátámasztási pontra 

vonatkoztatott–forgatónyomatékainak egyenlősége:    pCtC GMGM   .  

 

Így, 
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