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/. l<ém1e tagozatosok harmad1l<, 1aborctór1umí fordu1óJe '

1. foladat r

Ismorotfon összotétcIü VogYülot magnéz1um tartaImónak
naglrctározóso.

A moolra'$Llozáe olve: cz oldetbó1 nátr1un-h1droxtd foloslcaóvol
loválaoztjuk er rnagnéz1um-hidroxídot , maJd gztlrés után vlgezottt_
ráljuk c fölög'nótrÍum-hldroxidot

EU á ró9-i

oldJa fo1 az o,L mg pontogságga1 bomét lsrngrot1ent 1cgfotJobb
20 cn! v1zbon, maJcl nogso át l<VantÍtetíVo ogv 1oo,o cnr9-os méró-

lomb1kbe. Pípottátzon hozzé 20,oo cng 2,o63 rnó1o9 nátrium-híd_ ''

roxÍcl' oldotot, naJd töItso JolÍg a ].ornbikot /hasznét|e a szom' !.
c6cpPontőt l/ ée rázza össze alaposon' szürJa o csapadól<og olo_ i'

gYot s1ma szürőpopíron főzőpohérba. /l szürlct olső 4^5 cÍÍf- é t

lrárbo, n1g l<b. 5o cm3 ezÜr1ot összo nom 9yü1il<. /Ügyo1Jon arra.
lrogy a tölcsérbon a folyaciék színtJe nc érJo o1 a ozürópapÍr

TÍtráljon a fgnt nvort szÍjrlctből 3 x 1o,o0 cm3_ t a 0,2255 mólog

sósavoldottal kovorék indíká tor mei1ott'

Poronér.. /

I. szíJ,rós mo e]k ozd és o után

.fo1odatot ós végozzo o1

I.rcl/t4g/ - 24,3

kérJo ol a fo1iigyo1ő
ablró 1 az o1dhntóségi

tanártó1 o 9zorvo6
l<1sér1otcl(ot.

l'iogllsyzllg_. az índtl<ótor motílVörös-notÍ1émkék
l<özogbon sótótl1la, 1ugos közogbon zöId szÍnü:
tartománVban v11ágo9kók. .r. t1tré1óslroz cgyot1cn
az 

' 

op t iíná 11s ncnny Ís ég'

1/ Vcigorodménykí;nt adJa mog az Ísnoreilcn ös9zotótc}ü vogyülot
magnóz1ur,r t arteImá t tömog9;ben l

2/ Fo1téte1czvo, l-rogy a vogyü1ot PlgSoo. 7|'|?o Vo1t , órto1mozzo a

moIár1s tönog mért és 6zémÍtott ér'tél<c.r l<özött1 o1térést !

kovoréko; s avog

az á tÍnon o t 1 pl'|-

csapp 1ndÍl<átor

Lroy/s/ = 3Z,b
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& fsladat:
M' I-rőL 8_xg számozott kéncaöVol<bgn az oIábbí 11 VogyüIot
vclornolyíl< o lohet:
I'\L/Nos/ 3, BoC12, Cd$o4,

tt1ct2, Pb/N%/), snclr.
Egymás közt1 rgal<ciótk sogÍtségévol állapÍtsa rnog, hogy moIY1k

kérircsóbgn mo1yik Vegvület v1zes oldata von t

A folodat rnogo1dása 9orán töltse kÍ a tu1oldal1 táblézatot
olábbÍÖk 9zc r1n t :

alro} von 1átható rookcíó: + Jo1
alrol nLncson :-JoI

Végoredményként a<lja meg sorszém szorÍnt a vcgyÜ}otok novét;
nlndogy1knó1 ri'u!-s!gq indokolJa 19, hogy m1b61 kövotkoztotott'rá. ,

l'|ogJ ogyzésok :
a,/ ogy_ogy roakcÍólroz tcgfo1Jobb 1-1.5 car' oldatot használJon.

,/ o kémcsó térfog6ta kb 20 criP.,/ t"lindan oIdotbó1 1ogfolJobb ogy_

gzcr lohgt pótlást kérní, do az pontlovonásgal Jár.
b/ a lováló csapadéknak no cgol< a szLnét, do a Jollegét 1o Jo-

gyozzo fo1 ,/polyhc9, szomc9é9, kocsonyós, por9zgrü, Jó1 ü!'o-

podő, kolloLd, stb. /
c/ no szonnyozzo a számozott l<émcsövol<ot mágok tortalméval l Ugy

.öntsön az ogyik kémcsőbő] a mósil<ba, hogy no érJon ogyrnáshoz

e két edény. Áz asztelra csoppont oldatot azonnal ltassa fol
papirvattóVa1. '

d,/ mtvol oz üros kémcgövol< száma l<or1átozott, többször o1 kgll
mosogotnÍo' a csapnél azonbon ogYBzorro csak ogy dlák tartóz-
k odhat I

. Szükség ogotén l'rasználJon kémcsőkofétJ

Cr"/soo/r, llcl , KI, Mn9oo, Naoll,

az



,4Qttc

Ilgy keverék a követkoző anyagot 'tartl:lnazzal a-naftol, benzoes.;v,
toluoI. Ez utóbbi e65yben o1dószer ís.. Vá1i.lssze el exirakc1ó*
segitségéve1. az em1ítoLt vegyületeket egymástó}!

A h'elyes rnódszer kivá1asztásához kémosőben végezzen otdbatóeág{
próbák:tl vizsgáLja nieg a fenti h'árom anyag 81ah.utóságát a) 1lü
eósavban b) vizben c) te1Ített NaHCO3;ben d) 1 N l{aoH-ban.

.'1 jegyzőkönyvben jegyezze fel
el. az oldhatóeági kíeérletek ereidmónycít
b) az elválasztás menetét
o) indokolja meg, bogv rnÍért a kivátaeztott clJáráot

a lka lma zta

x Extrakoió3 a gzorves anyagok e1kttóönitésének egyÍk 1eb'etségeo
módJa, ani az e1ktt1önitcndő anyagnak azt a sajótaágát baoználja
ki, bogy annak oIdékonysága egynáeeal nem elegyedő rldószerekben
klllönböző mértékÍt lehot.
Az' elvéIagztóat választótölcsérben végozzük. Áz égyoáasal nem

keveredő fo].r'adékfézis1kban az elválasztandó anyagok r alapos
őaezerázás ée a fázts}k'elkti1önülége utón _ az' ugynev€zott
megoczláot bánsradrguknak (k) megfe1e1őon oszIanak o1

(k Cr.f6rt"/Ctl.fázig). Ha tehrít ep anyag mÍndkét oldószerben
.visuoniíoá-Jot rtoóóíÉ ie' akkjr is ag ggJrik oldószorbe - né-
h.ányszor azt l|ceerélve ég ujra extrab.álva _ átrízbatól

}.z ext:rah'á,Ló c!öóezor térfogata egy-egy ösazerázás alkalmával
no legyen több, rnint az gxtraháIt o]_dat térfogatának 2o4aÁa.
Háronr kirázás jelen feladat megáloásáh& olegendó.


