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A''KALCIuM PEzsGÓrarlETTA''
KA LCIUMTARTALMÁNAK ivIE GHA TÁRozÁ sa

Az id skon mozgáss zerri- betegségek kialakulása gyakran vezethet vissza
csontritkulásra. Megel zésére és a folyu*uitu'sítására a w(,-wszeres kezelést fokozott
kalciumbevitellel egészítik ki pl. kalcilmtartalmri pe'sgot"abletták fogyasztását javasol_
va.

A kalciumionok forr oldatb l oxalátionokkal Ca{Coo)r-Hzo alakban levá-laszthat k. A kalcium_oxalát csapadékot lesz rve és 80-too "C_o n_rrirtwa, a csapadék
tomegébol számíthat a kalcium mennyisége. Eljarhafunk rigy is, hogy az tivegs i.tr regyujtott csapadékot kénsarnral leoldjuÉ uárarar l és a kalciu-ionoktal egyenértélc
o xal áti o n o k at p erm an g an o m etri ás an m e gtrtralj uk .

Ca(COO)z + H2SO4 : CaSO.r + Hr(COO)z

LAB oRArÓnt Uivtl G YAKORLAT
(a II.a, és II.b kateg ri:r részére)

A ve rse nyz sorszáma:

KNÍno4 + '..H'(Coo)' + H2SO4 :

...IVÍnSo4 +

Egészítsd ki a fenti reakcioegyenlete(ke)t a sztochiometriai egyÜtthat kkal!.

Útmutat a meg határozáshoz.
Az asnalodon lév 100 cm3-es mér lombikban 1 db 2,0500 gramm átlagos to-

P"s" pezsg tablettáb l leválasztott kalcium-oxalát csapadékot oldotruk Ie a sz r r lkénsavoldattal. Késáts bel le torzsoldatot!
A torzso]datb l pipettá-- 10,00^- 10,00 cm'-es részleteket a titrál lombikokba(u 

{iryn:.kégelri!) Higítsd meg to cm3 desztrllalt uzz,el, adj hozzá mér hengerrel l0cm' 20 Yo-os kénsavoldatot eslaaangoo *elegítsd oo_áo oC+ra. Yigyéln, ne forrjonfel az oldat, mert az oxálsavfonalás kozben uonttitl Ameleg oidatot titrald meg 0,0l0moVdm3 koncentráci jir katium-pennanganát mér oldattal l Azelso pár csepp perTnan-ganát oldat sáne lassan ttrnik el, de a tet-ette'o tutn';-io'rok katalizaljak a reakciot és aszokásos sebességgel folytathato a titrálas. A végpontban a perÍnanganát halvány r -zsaszín színe 1 percig maradjon meg.
(Relatív atomtom.g.k' Ca: 40, C: 12,o: 16)

_ ...CO: +

IVlérési adatolg eredmények:
1. A mér oldat fogyása tr0,00 cm' torzsoldatra: l

KzSO+ +...H'O

..cm'

....cm'
3. . . . . . . cm,

Áilagfogyrís: cm,

)

(Íbrdíts !)
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PoNTozÁsr JAVASLAT
Kateg riák: ra, Ib és ffl.

I. A mérés pontosságára adhato pontszám: .

a) u egyenlet hibátlan rendezése:

b) a fogyasok leolvasasa két tizedesjeggyel,
az átlag megadasa két tizedesjeggyel:

c) uátiagfog,yás eltérése: 0,00 - 0,20 cm3
O,Zl - 0,40 cm3
O,4l - 0,60 cm3
0,61 - 0,80 cm3
0,81 - 1,00 cm3
1,01 cm3

n'. Az eredményszámolás pontossága:

2. Atorzsoldat NaoH koncentr áci ja:
3' A bemért 1,000 g minta NazCos-tartalma:
4. Az 1,000 g tomegri minta' NaoH-tartalmánaktoÁ-a:

20 pont

I pont

I pont

18 pont
14 pont
10 pont
6 pont
2 pont
0 pont

20 pont

7 pont
8 pont

5 pont


