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1. feladat 

Vas-vegyOlet elaallftasa es azonosftasa. 

AI A vegyOlet elaallftasa. 

3
1< 

Oldjuk fel a kiadott kaliurn-oxatatot 5 cm desztillalt vfzben, majd melegftsOk az 
oldatot azbeszthalon csaknem torrasiq, 

Oldjuk fel a kiadott vas-tartalmu sot 2,5 cm 3
1< 

desztillalt vfzben es csepegtessOk az 
oldatot a terre kaliurn-oxalat oldatba: k6zben folyamatosan melegftsOk es Ovegbottal 
kevergessOk az elegyet. 

HUtsOk a terre elegyet +5 °C-ra ugy, hogy egeszen kis reszletekben szarazjeq (szilard 
szen-dioxid) torrneleket szorunk bele es hameravel allandoan kevergetjOk. 

SzurjOk Ie a kivalt kristalypepet uveqszurdn, vizsuqarszivattyuval. (Szukseq eseten 
vegyOk igenybe ehhez a feliJgyela tanar segftseget!) Tornorftsuk a kristalyokat a 
szuron a lapos vegu Ovegbottal nyomkodva, majd mossuk 

2x1 cm3
1<

,szarazjeggel 50C-ra hCJt6tt desztillalt vfzzel, azutan 

2x1 cm 3
1< 

96%-os alkohollal, majd 

2x2 cm 3
1< 

acetonnal. 

VegOI 10 percig tarto szivatassal az oldoszer-maradvanyokat teljesen eltavolltva 
szaritsuk meg a kristalyokat, 

A szarftas alatt mosogassuk el a hasznalt eszkozoket es keszftsuk ela a burettat a 
titralashoz, 

1<Hasznaljuk az osztott pipettat! 



BI A vegyOlet azonosltasa. 

MerjOk Ie a legszaraz termeket a felOgyel6 tanar segftsegevel mg pontossaqqal, majd 
keszitsunk bel61e 100,0 cm3 tertoqatu torzsoldatot. 

A torzsoldat 10,00 cm3-et savanyitsuk meg 6-8 cm3 (mer6henger!) 20%-os kensavval, 
majd 60-70 OC-ra melegftve titraljuk meg a ..Qf".O.bQ.4-l.9 mol/dm 3 koncentracioiu 
kaliurn-perrnanqanat oldattal. VegezzOnk 2-3 parhuzarnos titralast. 

A meresi adatokat felhasznalva valasszuk ki az eloallttott vegyOlet sztochiornetriai 
kspletet az alabbiak kozOI: 

A szarnolashoz az alabbi adatokat hasznaljuk: 

Arel(Fe) = 55,8 



A munkahely sors='ma: 

Nev: 

A Lermek Lomege legszaraz allapoLban: 

3-ereA t.or-zsoLdat, 10 .. 00 cm	 f'ogyot.t, lC.~n04-oldaL t.e r-fogat.a s 

1/ 

2/
 

3/
 

ALlag:
 

A vegyuleL kepleLe: 

l'Iegjegyzesek: 

A feladaL elvegzesehez 120	 perc all rendelkezesere. 

A vegyuleL lemerese ugy LorLenik, hogy az uvegszurovel 

egyuLL odaadjak a felugyelo Lanarnak es kozosen elvegzik a 

meresL. Aki 70 perc alaLL nem Ludja a vegyuleLeL bemuLaLni, az 

a feladaL A/ reszere nem kap ponLoL, de kap egy elore 

elkesziLeLL vegyuleLeL, amivel elvegezheLi a fel~daL B/ 

reszeL. 

ugyeljenek a szarazjegre! Kezzel ne fogjak meg j- 78 

°C-OS!/; egyszerre csak kb. keshegynyi mennyisegeL Legyenek az 

oldaLba. Adagolaskor ne hajoljanak az oldaL fole, neho~y a 

szemukbe froccsenjen. A homero leolvashaLo, ha enyhe fujassal 

elLavoliLjak a gomolygo paraL. 

Ha a szarazjeg elfogyoLL vagy osszeragadL, szoljanak a 

felugyelo Lanarnak. 

EZL a lapoL kiLolLve a szamolasL LarLalmaz6 papirokkal egyuLL 

be kell Lenni a boriLekba es a munka vegen be Kell adni. 
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2. feladat 

A taherjek kOl6nb6zo, protcnleadasra 135 -felvetelre kepes csoportokat tartalmaznak. 

Vizes oldatban, az oldat H+ koncentraciojatol fOggoen vagy mint anionok, vagy mint 
kationok vannak jelen. Egy bizonyos pH erteknel, amikor a pozitfvan 135 negativan 
t61t6tt csoportok szarna azonos, elektromos toltesuk kifele nulla. Ekkor elektromos 
terben sem a kat6d, sem az an6d fele nem vandorolnak, Azt a pH erteket, arnelynel ez 
bek6vetkezik, a feherjs izoelekromos pontianak (IEP) nevezzOk. 

Hatarozza meg a szerum albumin (a verszerurnban talathato globularis feherje) 135 
a zselatin (reszben denaturalodott kollaqen) izoelektromos pontjatl 

A feherjek izoelektromos pontlanak k6zelito maqhatarozasara a kovetkezo m6dszer 
alkalmas: 

Hat ksmcscben keszitsuk elo az alabbi sorozatot: 

Umcst1vek nama
Oldat 

4.l. 2. 3. 5. 6. 

0, 1 n Na-acetat ml 2 22 2 2 2 

0,1 n· ecetsav ml 0,25 0,5 1 2 4 -
1 n ecetsav ml 0,8- - -- -

3,75desztllUlt viz ml 3,5 23 3,2-

Minden kerncsohoz merjOnk be 2cm3 1%-05 fsherjeoldatot. Osszekeveres utan adjunk 

a ksmcsovekhez 1cm 3 alkoholt, 135 lsrnet keverjOk 6ssze azok tartalmat ugy, hogy a 
kerncsd szajat kis parafilm darabbal fedjOk be es nshanyszor fordftsuk meg. Ha nem 
tapasztalunk valtozast 1-2 perc alias utan sem, akkor az alkohol adaqolasat folytassuk 

tovabbi 1-1cm 3 -ek hozzaadasaval. 

Az ecetsav disszociaclos allandoja, K=1,7.10-5 m61/dm3 

KERDESEK: 

1.) Jegyezze fel a klserlet soran tapasztaltakat!
 
2.) Mi a msqhatarozas elvi alapja? Ertelmezze a kfserletet!
 
3.) IEP(szerum alburnin)«? IEP(zselatin)=?
 

A kerdesrs adott valaszait a VALASZLAP-on adja be!
 


