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1. feladat: Egy oxo-vegyiilet azonositasa 

A kemikusok, a kemia fejlddesenek sok evszazada alatt, a vegyiiletek anyagi mincsegenek meghatarozasara, 
azonositasara szamos m6dszert dolgoztak ki. A:z. egyik legegyszenfbb, es a gyakorlo vegyeszek altai is 
gyakran alkalmazott lehetoseg, a vegyiilet olvadaspontjanak meghatarozasa, E m6dszemek persze 
termeszetes korlatja az, hogy a vizsgalt anyagnak szilard halmazallapotunak, kristalyosnak kell lennie. 
Sokszor azonban meg a folyadekok is azonosithatok olvadaspont meressel, ha elozdleg olyan szarmazekot 
keszitunk beloliik amelyek jol kristalyosodnak, A modszer kiilonosen jol hasznalhato akkor, ha a 
vegyiiletcsaladon beliil a szarmazekok olvadaspontja (tovabbiakban: Op), a kiindulasi vegyiilettdl fiiggoen 
szeles homerseklet hatarok kozott valtozik, 
Egy ilyen lehetoseg az oxo-vegyiiletek (aldehidek es ketonok) valarnint a 2,4-dinitro-fenilhidrazin (a 
tovabbiakban: DNPH) kozott lejatszodo kondenzacios folyamat: 

aldehid vagy 2,4-dinitro-fenilhidrazin (...}-2,4-dinitro-feniIhidrazon 
keton 

A feladat egy ismeretlen oxovegyiilet azonositasa: CD a reagens elkeszitese 
(2) szarmazekkeszites 
(3) Op. meghatarozas 
@ tablazat segitsegevel azonositas 

Rendelkezesre tillo anyagok: DNPH, 96%-os alkohol, cc. H2S04, reagens bromos viz, ismeretlen vegyiilet. 

Rendelkezesre tillo eszkoziik: 25ml-es, 50ml-es erlenmeyer lombik, iivegbot, sziir6oerendezes, Pasteur 
pipetta, lOml-es merohenger, 25ml-es merohenger, kristalyosito tal (huteshez), tires kemcsovek, Op. csd, 
ejtocso, homerd, gumigyUn:i, olajfiirdd, rezso, csempe, gumikesztyli, vedoalarc. 

FIGYELEM: A gyakorlati munka megkezdesetel kezdve a @ resz (szarmazek eloallitasa) 
befejezeseig a vedoalarc es a gumikesztyii folvamatos viselese kotelezo, amit a 
feliigyelO tanarok ellenoriznek. Ezen utasitas megszegese - egy figyelmeztetes utan - a 
gyakorlat befejezeset vonj a maga utan!l! A vedoeszkozok viselese a <!> es ® reszekben 
ajanlott, de nem kotelezd. 

CD DNPH reagens elkeszftese: 

A 25 rnl-es erlenmeyer lombikba szorjon 0,4g (2 mmol) DNPH-t (kimerve az asztalon talalhato), a 10 ml-es 
merdhengerrel kimerve adjon hozza 2ml cc. kensavat. A merdhengert azonnal oblitse el vizzel, majd ketszer 
96%-os alkohollal (tovabbiakban: alkohol), es szajaval lefele forditva helyezze az asztalra, hogy az alkohol 
kicsopogjon. (ugyanezt fogja majd hasznalni az ismeretlen bemeresehezl) 

Egy-ket percig razogassa az elegyet, majd amikor a szilard anyag mar csaknem feloldodott, OVATOSAN, 
Pasteur pip etta segitsegevel, a razogatast folytatva, lassan csopogtessen hozza 3 ml vizet (kozben az elegy 
erosen melegszik, ami nem baj!). Tovabbi ket perc razogatas utan (keves DNPH maradhat oldatlanul) a meg 
ferro oldathoz adjon hozza 10 ml alkoholt . Atlatszc, melysarga oldatot kell kapnia. 
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<2> A szarmazek eloallitasa: 

Az 50 ml-es erlenmeyer lombikba merohengerrel merjen be 0,5 ml (kb 7mmol) ismeretlen vegyiiletet (egy 
kemcsoben az asztalon talalhato), oldja fel 20 ml alkoholban, majd adja hozza a fentiek szerint elkeszitett 
DNPH reagens teljes mennyiseget. 

A reagens hozzaadasa utan a reakcicelegyet 10 percig hagyja szobahcmersekleten allni. A hidrazon 
szarmazek ekozben az oldatbol kivalik, Vegul allitsa a lombikot tovabbi 5 percre jeges vizbe. 

A kristalyosodas alatt a 25 ml-es erlenmeyer lombikot, amiben a DNPH reagenst keszitette, mossa el vizzel, 
oblitse at 2-szer alkohollal es jeges vizbe allitva hUtson le benne 15 ml alkoholt. 

A megadott ida letelte utan a csapadekot uvegszuron sziirje ki*, majd a kristalyokat a sziirdn a kovetkezo 
m6don mossa meg: A vakuum megsziintetese utan az anyagot a lehiitott alkohol feleben egy iivegbot 
segitsegevel szuszpendalja (keverje) fel, majd ujra szivassa Ie. Ismetelje meg a miiveletet a hideg alkohol 
masik felevel, de most a leszivatas utan tovabbi 10 percig szivasson meg at rajta levegdt. 

A varakozas ideje alatt valaszoljon a "Valaszlap't-on talalhato, a gyakorlatot ertelmezf kerdesekrel (az 
alarcot, kesztyiit most mar leveheti) 

® Az olvadaspont meghatarozasa: 

A sziirc5n levc5 kristalyokat, ha sziikseges, az iivegbot segitsegevel torje ossze, toltse Op-csobe" (egy kb. 
0,5-1 rom atmerajii, egyik vegen leforrasztott iivegcsa), erdsitse a 4. abra szerint a homerdre, majd a 
hdmerc-Op.vcsd egyiittessel a rezson melegitett olajfiirdot kavargatva merje meg az eldallitott szarrnazek 
olvadaspontjat. Olvadaspontnak egy intervallumot adjon meg; amelynek also erteke jelzi az anyag 
olvadasanak kezdetet, a felso erteke pedig azt a hofokot, amikor mar teljesen megolvadt. 

® Azonosftas: 

Az alabbi tablazatban jonehany oxovegyulet fenti eljarassal eloallitott DNPH szarmazekenak olvadaspontja 
talalhato. A mert olvadaspont alapjan azonositsa az ismeretleniil kapott vegyiiletet! 

oxo-vegyulet 
(aldehidek) 

DNPH-szarmazek 
Op.-ja (0C) 

oxo-vegyulet 
(ketonok) 

DNl'Hcszarmazek 
Op.-ia (0C) 

acetaldehid 162-165 acetil-aceton 203-205 
akrolein 160-162 aceton 119-121 
benzaldehid 227-229 acetofenon 243-245 
n-butiraldehid 115-117 benzofenon 230-233 
citral 107-109 ciklopentanon 141-144 
n-decilaldehid 98-101 ciklohexanon 155-158 
dietil-acetaldehid 122-125 di-izobutil-keton 87-90 
formaldehid 168-171 dietil-keton 150-152 
kapronaldehid 97-100 di-n-propil-keton 70-73 
kloral 125-128 di-izopropil-keton 83-85 
krotonaldehid 183-185 D.Lckamfor 157-160 
n-nonaldehid 93-98 metil-etil-keton 107-110 
propionaldehid 147-150 metil-n-hexil-keton 50-53 
szalicilaldehid 243-246 meti1-izopropil-keton 113-116 
vanillin 223-225 metil-n-propil-keton 137-140 

*a kivitelezest Id. a 3. oldalon 
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KIVITELEZES 

gumilabda
,IdhUzot.t 'f~ ..--~	 1.ilbra: a Pasteur pipetta lenyegeben egy cseppento eszkoz, 

ennek megfeleloen hasznalja. . 
Uvelc:sll~ 

2.ilbra: A szures.
 
Az abran lathat6 berendezes vizsugarszivattyuhoz
 
csatlakoztathato, melynek segitsegevel a sziiron leva
 
kristalyokrol az old6szert az alabbi m6don szivathatja Ie:
 

1. a vizsugarszivattyut teljesen nyissa lei 
2. a lesziimi kivant elegyet ontse a sziirare 

aivopalack 3. esatlakoztassa a gumicsf segitsegevel a vizsugarszivattyut 
lzivaltyUhOJ

a sziv6palack csonkjahoz - ekkor az old6szer a palackba
 
sziv6dik. Ha ez megtortent...
 
4....huzza Ie a gumicsovet a esonkr61 (ha tovabb szivatja a
 
rendszert, a sziiron leva anyagon levegd aramlik keresztiil)
 
5. a vizsugarszivattyut zarja el. 

Cp. call '-.... 

livegllzUrO 
<, 

3. abra: az Op. csovet, az abranak meg-feleloen, a 
kovetkezf m6don toltse meg:

iivegcao 
(i) az Op. csd nyitott veget nyomja a sziirdn leva

./ csapadekba ugy, hogy abba kristalyok preselfidjenek 
~ forditsa meg az Op. csovet es az iivegcsovonII® 

b
(ejtdcsd) keresztiil ejtegesse a csempere annyiszor, 
hogy a kristalyok az Op. esa aljara keriiljenek 
(3) az elozo rmlveleteket ismetelje addig, amig az Op. kb.lcm 
csd aljan egy kb. 1 cm-es reteg ossze nem gyiilik.

7////////////////#////////M 
eaempe 

4. abra: Az olvadaspont merese: 
(i) a megtcltott Op. csovet gumigyiirii segitsegevel 
erositse az abran lathato m6don a homerohoz ugy, 
hogy a merni kivant anyag a higanyzsakkal azonos 
magassagba keriilj on 
~ az olajfiirddt helyezze a rezsora, kezdje el me le
giteni ugy, hogy kozben a homerdvel kombinalt Op. 
csdvel az olajat kevergesse. Vigyazzon arra, hogy a Op. esa 
gumigydni ne erjen bele az olajba, mert elpattanhat. <,
 

Felvaltva figyelje a csf aljan levo csapadekot illetve
 
a higanyszalat,
 

olajfiirdC
A hameroral olvassa Ie azt a homersekletet, ahol az 
anyag olvadni kezd es azt az erteket, ahol eppen 
teljesen megolvadt. 
Az olvadaspontot a ket ertek altai hatarolt 
intervallumkent adja meg. 
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,
VALASZLAP nev: 

1. A gyakorZat ertelmezesevel kapcsoZatos kerdesek (Riividen valaszoljonl): 

1. Milyen tipusu vegyiilet a DNPH (sav, bazis, amfoter, semleges)? ----::--:--:-:------::-::-_--:----::--:--_ 
2. Miert oldodik viszonylag jol kensavas vizben, mig tiszta vizben gyakorlatilag oldhatatlan? (ez a 

kiserletbdl nem deriil ki) __----:---:-....,.....,.._----.,---,-_----,-....,........,....,......,...__"....-_.."..........--:------:-_..,....,...,.....,.........,.--:-__ 
3. Az oxovegyiiletr61 hogyan tudna eldonteni, hogy aldehid vagy keton? Irjon legalabb harem 

modszertl 1. 2. 3. _ 

4. A viz hozzaadasakor miert melegszik a DNPH/kensav oldat? _ 

5. A termek miert valik k:i az oldatbol? 

6. Miert ken az oldatot sziires e16tt lelnlteni? 

7. Miert sziikseges a sziir6n az anyagot megmosni? _ 

8. Miert hideg alkohollal ken a kristalyokat megmosni? _ 

9. Milyen szerves anyagokat tartalmaz a sziirlet? _ 

10. Milyen szervetlen anyagokat tartalmaz a szfulet? _ 

11. Miert ken Op. meres eldtt az anyagon levegot atszivatni? _ 

12. Miert ken Op. mereskor az anyagot a Hg-zsakkal egy magassagba helyezni? _ 
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II. Az ismeretlen vegyiiletre vonatkozo adatok: 

Az ismeretlen vegyiilet DNPH szarmazekanak Op.-ja: _ 

\ 

A tablazat alapjan lehetseges vegyiilet(ek): _ 

Az ismeretlen vegyiilet: _ 

Megjegyzesek: 
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2. feladat
 

Egybazisii gyenge sav molaris tomegenek es dlsszociacioallandojanak
 

meghatarozasa
 

A rendelkezesre a1l6 anyagok: 

1./ a gyenge say 0,1 mg pontossaggal bernert mennyisege; 

2.10,1091 mol/drn- koncentracioju HCI-oldat; 

3.1 kb. 0,1 rnol/dm-' koncentraciojii NaOH-oldat; 

4.1 metilnaranes es fenolftalein oldat a titralashoz: 

5.1 brornkrezolzold indikatorral keszult, 0,1 egyseg pontossagu osszehasonltto pll-skala 

a 4-5 kozotti pll-tartornanyban es brornkrezolzold indikator; 

Eljaras: 

A.I Hatarozza meg a kiadott NaOH-oldat pontos koncentraciojatl 

B.I Keszitsen az ismeretlenbol 100,0 crn-' torzsoldatot, majd alkalmas indikator mellett 

titralja meg a NaOH-oldattal! (Vegezzen parhuzamos rnereseketl) 

em3-ebolC.I A torzsoldat 5,00 es a NaOH-ol~atb6l keszitsen kemcsoben olyan 

oldatot, melynek pH-ja kb. 4-5 koze esik! 1 esepp brornkrezolzold indikatort 

hasznaljon, majd a kapott oldat szinet az osszehasonlito oldatsorozattal osszeverve 

allapitsa meg az oldat pH-jat 0,1 pH-egyseg pontossaggall 

A rendelkezesre a1l6 adatokb6l szarnftsa ki a gyenge say rnolaris torneget, 

disszociacio-allandojat es a torzsoldatban a disszociaciofok kozelito erteket! 



A.I 

C.I 

Valaszoljon az alabbi kerdesekre: 

A NaOH pontos koncentraciojanak meghatarozasanal a 
bemert savoldat a fogyott NaOH-oldat 

terfogata terfogata 

1./ 1./ 

2.1 2.1 
3./ -. 3./ 

A szamltasokhoz hasznalt atlagfogyas: 

Milyen indikatort hasznalt es miert? 

A NaOH-oldatpontos koncentracioja: 

B.I 
. Hany cm3-t titralt a gyenge say torzsoldatabol? 

Hany parhuzamos titralast vegzett? . 

Hany cm3 kb. 0,1 M NaOH fogyott a fenti titralasokra? 

A szamitasokhoz hasznalt atlagfogyas:
 

Milyen indikatort hasznalt es miert? '
 

A gyenge say torzsoldatanak pontos koncentnici6ja: 

Hogyan keszitett a torzsoldatbcl 4-5 pH-ju oldatot? 

• 

A becsiilt pH erteke: , 

A fenti meresekbol szamftva a gyenge say 

a.l molaris tcmege: 

b.l disszociacio-allandoja: 

c.l disszociaciofoka a rorzsoldatban: 

Ezt a lapot kitOltve be keD adni! 


