
else case kod of { nyilat nyomtunk le } 
2: UjPoz := (Poz +Maxltem - 2) mod Maxltem +1; 

{ fel } 
4: UjPoz := Poz mod Maxltem +1; { le } 

end; 
if not vege then 
begin 

menüpont (Poz, black, white); 
menüpont (UjPoz, white, black); { ú j menüpont 

kiemelve} 
Poz:=UjPoz; 

end; 
until vege; 
END. 

A Poz változó arra a menüelemre mutat, amelyik ki van emelve, az 
UjPoz  pedig arra, amelyiket a nyilakkal kiválasztottunk. 

Borzási Péter 

Kísérletek a redoxi típusú kémiai változások 
jobb megismerésére (IX-XI. osztály) 

1. Három kémcsőbe öntsünk egyenként 5 cm3 vas(II)-klorid-, ko-
balt(II)-klorid-, illetve nikkel(II)-klorid-oldatot. Mindegyik oldathoz tölt-
sünk 5 cm3 2 moláros NaOH-oldatot. Figyeljük meg a kiváló csapadékok 
(gyengén oldódó fém-hidroxidok)  színét. Ezután dugjuk be a 
kémcsöveket, s erélyesen rázogassuk őket. Figyeljük a csapadékok színét! 

A vassót tartalmazó kémcsőben észlelhető változás, a többiben nem. 

2 Fe(OH)2 + 1/2 O2 + H2O -> 2 Fe(OH)3 

A reakcióegyenlet a változást írja le, amely annak a következménye, 
hogy a [Ne]3d6 konfigurációjú  Fe2+-ion könnyen valósítja meg a félig 
feltöltött  alhéj stabilabb szerkezetét oxidálódva Fe3+-ionná. A Co2 + (3d 7 ) 
és Ni2 +(3d 8) ionok ilyen enyhe körülmények között nem oxidálódnak. 
Ezeknek a fémeknek  a hidroxidjaihoz töltsünk 2 cm 3 tömény hidrogén-
peroxid-oldatot. Változást a Co(OH)2-ot tartalmazó kémcsőben észlelünk 
az alábbi reakcióegyenlet szerint: 

2 C o ( O H ) 2 + H 2 O 2 - > 2 C O ( O H ) 3 

A Ni(OH)2 még ilyen körülmények között sem oxidálódik. Készítsük 
el mégegyszer a Ni(OH)2-csapadékot (vagy az előző kísérleteknél a 
hidrogén-peroxid adagolása előtt osszuk kétfelé  a kémcső tartalmát), s 



csepegtessünk hozzá brómos vizet. A csapadék színe megváltozott, mivel 
a Br2 képes feloxidálni  a nikkelt Ni(III)-oxidációs állapotba a következő 
reakcióegyenlet szerint: 

2. A króm három különböző oxidációs állapotának a kísérleti bi-
zonyítása: nagy kémcsőben 10 cm3 telített kálium-dikromát-oldatra (na-
rancssárga) töltsünk 20 cm3 tömény sósavoldatot. Enyhén melegítsük a 
kémcsövet! Az oldat színe zöldre változik. Ehhez az oldathoz tegyünk pár 
cink darabkát. Miközben heves gázfejlődést  észlelünk, az oldat színe ismét 
változik, kékre. Az oldathoz öntsünk 2-3 cm3 benzolt, a kék színeződés 
jobban észlelhető. 

3. Nemfémes  elemek oxidációs állapota változásának szemléltetése. A 
kísérletsorozathoz készítsünk három alapoldatot a következőkppen: 

A: 1,5 g KIO3 + 10 cm3 tömény sósavoldat + desztillált víz, amig az 
össztérfogat  100 cm3 lesz 

B: 1,5 g NaHSO3 + 0,3 g keményítő + desztillált víz 100 cm3-ig 
C: 0,3 g HgCt2 + desztillált víz 100 cm3-ig. 
a) Egyenlő térfogatokat  (25-25 cm3) öntsünk össze egy 100 cm3-es 

pohárban. Kék szín jelenik meg. 

b) Öntsünk össze egyenlő térfogatokat  (25 cm3 ) a C+B+A oldatokból 
(tartsuk be a jelölt sorrendet!). Az oldat előszőr sárga, majd sötétkék lesz. 

A jodát erős oxidálószer, oxidálja a jodidot jóddá és a HSO3--t szulfáttá. 
A HSO3" nemcsak a jodátot, a jódot is redukálja jodiddá. AI2 -> 2 I- reakció 



gyorsabb mint a jód-keményítő közti reakció, ezért amíg a HSO3 nem 
fogy  el, a kék szín nem jelenik meg. 

4. A diszproporció és színproporció 
a) változó oxidációs állapottal rendelkező elemek vegyületeinek reak-

ciói során megtörténhet, hogy az elem atomja egy közepes nagyságú 
oxidációs állapotból egy magasabb, s egy alacsonyabb állapotba kerül. 
Ezt a jelenséget nevezzük diszprporciónak. Pl. 

Kémcsőbe tegyünk pár kristály jódot (0,5 g), s csepegtessünk hozzá 10 
csepp óM-os KOH-oldatot. Az elegy rázogatásakor a jód feloldódik,  az 
oldat elszíntelenedik (ha szükséges, még adagoljunk hozzá pár csepp 
lúgoldatot). A kémcső tartalmát hideg vízsugárral hűtsük, míg az elegyből 
kristályok válnak ki. A kristályokról a folyadékot  dekantáljuk egy másik 
kémcsőbe. A kristályokat a kémcső enyhe hevítésével szárítsuk majd 
szántás után hűtsük. Keverjünk hozzá kevés (0,2 g) nátrium-meta-biszul-
fitot  (Na2S2O5). Melegítsük enyhén a keveréket. Az előző elválasztásnál 
kapott oldathoz csepegtessünk ezüstnitrát-oldatot. 

Az észleltek értelmezésére egy száraz kémcsőbe tegyünk KIO3 
kristályokat, s hozzá kétszer akkora mennyiségű nátrium-metabiszulfitot, 
s enyhén melegítsük. Egy másik kémcsőbe tegyünk kevés Ki-oldatot, s 
cseppentsünk hozzá ezüst-nitrát-oldatot. 

b) Egy kémiai elem alacsonyabb és magasabb oxidációs állapotú 
atomját tartalmazó vegyületek kölcsönhatásakor olyan anyag keletkezhet, 
ámelyben az illető elem atomja egy közbeeső oxidációs állapotban 
található. A jelenséget színproporciónak nevezik. 

Erlenmeyer-lombikban 0,25 g kristályos réz-szulfátot  90 cm3 vízben 
oldjunk, majd jól forraljuk  fel  az oldott oxigén eltávolítására. 10 g 
rézforgácsot  és 15 cm3 tömény ammónia-oldatot adagoljunk az elegyhez, 
s jól zárjuk le az edényt gumidugóval. Kövessük az oldat színének 
változását egy óra, majd két óra múlva. A megfigyelés  után vegyük ki 
dugót, s figyeljük  tovább az oldat színét. 

A kölcsönhatás eredményekén színproporció történt: 

a különböző oxidációs fokú  réz ionokat amino-komplexeik formájában 
azonosítjuk: 



Felhasznált  imdalom: 
Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához -

Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 
J. Davis, K. MacNab, E. Haenish, A. McClollan, P. O'Connor: Chimie -

experiente si principii, Ed, Stiintifica,  Bucuresti, 1983. 

Máthé Enikő 

Feladatmegoldók  rovata 

K.G. 104. Ötven mólnyi vízben feloldottak  másfél  mólnyi konyhasót. 
a) Számítsd ki a keletkezett oldat tömegszázalékos konyhasótartalmát 
b) Hány gramm konyhasót kell még oldanunk a fenti  oldatban, ha 

20%-os oldatot akarunk nyerni. (VII. osztály számára) 

K.G. 105. Egy adott tömegű réz(II)-oxidot hidrogénáramban melegítet-
tek, és közben 0,8g-os tömegveszteséget értek el. 

a) Milyen tömegű oxid reagált? 
b) Hány %-os volt a rézoxid átalakulása, ha egy mólnyi rézoxidot 

redukáltak? 
c) a b) pont feltételei  mellett a szilárdfázis  százalékos összetétele? (VIII. 

osztály számára) 

K.G. 106. 10g kiizzított rézgálicból és 10g nem hőkezelt rézgálicból 
keveréket készítünk. 

a) Hány tömegszázalék rezet tartalmaz a keverék? 
b) Hány atomszázalék ként tartalmaz a keverék? 
c) Ha a keverékhez 100g vizet keverünk, mekkora lesz az oldat %-os 

rézszulfát  tartalma? (VIII. osztály számára) 

K.G. 107. Magnéziummal és alumíniummal külön-külön azonos 
tömegű hidrogéngázt akarunk fejleszteni  sósavból. Hogyan aránylik 
egymáshoz a felhasznált  két fém  tömege? Ebből a tömegarányú 

Kémia 


