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1. feladat: Á sorszáIr[nal e11átottl csiszo1atos Erlerrmeye r-lomb ikban
áifőIeg s z i 1 i c irrrnY.öx idbó 1 á11ó szennyezést tartalmazÁ, e1poritott lrar-

nakő van. Határozza meg a kiad:'tt }arnakőminta mangán-diox1d tsrtat-
m'i '^ grar'.unban .

A megha'!i!r_ zás elve-: Az oxálsav meleg kénsavas közegben az alábbi ki-
egészitendő reakcióegyL:nlet szerint redukálja a rna ngán/I V,/-oxido t :

i,íno, + H+ + Cro,rz_
Á fe1es1eg|en visszaÍnarad't oxáleav ká1 ium-pcrrranganát mérőo]'dattal
vigszat1tr'álható a követkoző, kiogészitendő rcakciócgycn1et szerínt:

Mnor- + H+ + cro.,2- --) Mr2* + co, + Hro.

t mrrnkamene t :

a/ yé'ziis.n lristá]y.riztar ta_]_rr'* 'xá].sa]rhól /H2c2o4.2H2ol pontncen
o,1 n ,]_/dm3 konc'entrác1ó ju ,',1datrt.

Y/ A készJtÉ I j , rxálí_ja\rr: ]dat 10roo cm]-éhez adjnn kl-.. 10 .^) 20 %-oe
H2S04- f datc't, mafegítsc fa)- az n1datlt /de ne forrásig! /, majd
titrá1ja rneg a XlVinO i-^ldattal . Két párhuzamns mórós t vég'ezzan!
/Csak azért két mérést, mert az ídő korlátozatt, ha mara'1 lrleJe,
1ehl'tő':.bet./

c/ A lúno r_r.,t tartalmazó nintához pipettázzon 20,0o cn]-t az oxálsav-
old'ataól, adjrn h^zzá ktr. 20 "'] 20 %-^s H2SoA-oldatot, ée vizfür_
tlőn gyak.ri és óvatosan végzctt rázogatás közben me1egítso az o1-
dato'u mindaddig, amíg a MnO, fel nem oldódik, ez,az ami.g a gázfej-
1ődée meg nem szüník /kb. )o pe:e/. A Mno2 fe1oldótiása után a me-
1eg t.1datot titrá1ja meg a KMnon mérőotdatta1.

d/ A titrálási eredményekbő1 számitsa ki a rninta MnOr-tartalmát !

Ávégzett -@pontok szerint fogjuk pontrzni:
a/ A me}hat4r,:'zás pontoGg{ga.

)'/ A kiegészitett rcakcíóe8yenlet ás a számitás he1yessége. A számi_
tás rrrenetének e11enőrzésekor nemcsak azt né zztik helyes-e, hanam
azt is, ho8y j.;1 követhető és egyszerü legyen.

c/ FigyeJ.enbe --esszük, hogy a mérési a'datokat rnennyire szabatogan és
a mérós pont.,sságának megfelelően irja 1e a diák. Ugyanez vonat-
kozik a végererlményrc ís.
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2. feladat: A 6. sorszámu kémcső az
tek közül az egyíket tartalnazza.
Egetési prőba' gyökcsoport-reakciók
1apján azonos i-tsa az ismeretlenként
zitiv és negativ reakció esetén is
azonositltt vegyüJ-et kép1etét és az
egyenleteit /amennyihen J-ehe t séges/

a]_ább f e ]_sorol t szerves vegyü1e-

és o lvad ás p nnt -irregha t ározás a-
kapÓtt anya8.t. tsz1e]'éseit, po-

az abbó]' levont következtetést, az
azonositásh oz a).kalmazott reakciók
irja 1e.

1. Ádipinsav ,/bután-dikarb nngay/. il1vadáspontja 151-15] 'C.
É'. Ántraní1sav /e -amino -benzoe sa ! /, cp.. l-46-t4i Óc.

3. Benzoesav, Op.: L22 őC.
- 

4 . 3,4- DihÍdroxi*benzaIdehíd, np: 146-148 oC 
.

5. 2,5-Dinitr^-].,4-dimeti1-benzn1' l.lp. : l47-I4a Óc.

6. D-Gl:kóz /kr1stályví zmentes/ , op. : 146 oC.

7. J^dofcrrn, oP.: 116-119 Óc.

n.,'fi-i:aftrl, .F. z r22-r2) "2. fu ( L- r'--r, ."^'.-.t.^r'.*l
I . p-nitr^-anilin, op. : L47 "C.

-1O . PikrÍn sav /2, 4, 6-trinit ro-f en,,L/ , .,p . : 121 ':C.
}f . trans z-Sz t i1|,én /ttansz4.,2-difeni1- etén/ , "'p. : 124 "C.
12. Tere-ftá1a1dehíd /4-aldehid"-benzaldehid/, np.: li5-116 dC.

Á kinutatáshnz f e ].használha tó reagensek:

1 mn1ldm] k,rncentrációju KlíCo'-o1dat
2 ,, HCI-o lda t / pú-con /

/fulkében/

2 tt ITaOH-.,1Cat /p"Ic,,n/
2 n líHr-oldat /p,,Icon/
reagens ÁgNOr-cldat / polc,,n/
Fehling I. és II. -o1dat /rutuét',en/
30 %-os liaOH-o]dat ,/rultét,en 5a %-oe Ó].dat van ' eset1eg higit jaru
Brómos víz /fúIkében/
Brómos CCLo /túlkében/
Naiío'-.1431 / t;jl-ké'ben/
vizes-a1koh.)1.ls FeCl'-o]dat /füfkeben/

,^...' )96 %-^s e:anol / fúIkeben/

1u8ÓS fenol-o]_dat /ful'keben/
HrCr-r1dat /poJ-con/
Acet.n /Ír., lkeben/

jeg /fvlkében/

rea8ens 2' 4-dinitrc-fenilhidrazin-o1dat,/fü1kében/
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J. fe1acat: Az L.-5i-ig számozctt rővid kémcsőben elem, oxid vagy
szervet1en sav /eset1eg ecetsav/ sója van. A rendolkezésre á11ó osz-
közök és reagensek segitségéveJ. á11apitsa meg a kepntt ismerot1enck
öaszetéte1ét.

A kimutatáshoz elvégzett reakciók során tapaszta1t 1ényeges vá1tazá-
sokat és az abbó1 1evont következtetéseket jegyezze fe1. Á reakció-
egyenleteket ne irja ].e, de e keletkezett csapadékck, a fejlődő sá-
zok ó,g a csapadéknk o1dódásakar képződő 1anok /eset1eg komp1ex ia-
nok,/ kép1etét a magyarázat közben 1rja 1e

Á kísér].etek befejezésekor a felhaszná1t kémesiveket mosca e1!

l'{eg j ggy3{:e t Lángfestést a következőképpen végezhetjük. óraüvegre szá-
runk egy kevég szi1árd ismeretfent, majd ráóntünk egy keves reagens
HO1-o1datot. Á pépet egy néhány cm hosszu azbesztszáI egyik vegéveJ_
megkeverjük. Az azbesztszá1 más1k véget tége1J'fo8óva1 fogjuk' majd
nen viJ_ágitó Bunsen-lángba tartjuk az azbesztszá1 nécves részét. Uj
vizsgálathoz természetesen tiszta azbesztszáIat vesz.


