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A levegő SO2-tartalmának meghatározása szulfát formájában történő 
elválasztással 

 
 
Az ún. londoni típusú szmog fő alkotója a SO2. Ha a levegőt lúgos H2O2-oldaton 
buborékoltatjuk keresztül, SO2-tartalma elnyelődik és teljes mennyiségében szulfáttá alakul. 
A H2O2 forralással elbontható (a reakciót az ezüstionok katalizálják), és a szulfát mérhetővé 
válik.  
A szulfátionokat nem könnyű titrálással meghatározni. Azonban vizes oldatból a benzidin 
sósavas oldatával a szulfát benzidínium-szulfát csapadék alakjában leválasztható, mivel az 
rosszul oldódik hideg vízben. Ez lehetőséget teremt nemcsak a szulfátionok meghatározására, 
hanem az oldat többi komponensétől való elválasztására is. 
 

NH2NH2

 
benzidin 

 
A szűrőre gyűjtött és kimosott csapadékból a szulfáttal egyenértékű benzidíniumiont 
kétértékű savként fenolftalein indikátor mellett, forrón, NaOH-mérőoldattal titrálhatjuk. A 
benzidin nagyon gyenge bázis, a végpontjelzést nem zavarja. A titrálás során felszabaduló 
benzidin oldatban maradását etanol hozzáadásával biztosítjuk. 
 
A feladat elvégzésére és a válaszlap kitöltésére összesen 120 perc áll rendelkezésre. A 
kiadott eszközökön kívül kizárólag számológép használható.  
A kérdésekre adott válaszait alaposan, szükség esetén számolásokkal indokolja! 
A rendelkezésre álló eszközök és anyagok listája a mellékletben található. 
 
A benzidin mérgező, használjon gumikesztyűt a benzidines oldatok kezelése során! 
 

 
0. A levegő SO2-tartalmának elnyeletése 
Alkalmas légszivattyúval (mintavevővel), amely a 10 µm-esnél nagyobb részecskéket kiszűri, 
lúgos H2O2-oldaton keresztül 0,100 m3/perc áramlási sebességgel buborékoltatjuk a 
vizsgálandó levegőt 60,0 órán át. A kapott oldatot egy csepp AgNO3-oldat becseppentése után 
alaposan kiforraljuk, HCl-oldattal körülbelül semlegesítjük, majd 100 cm3-es mérőlombikban 
jelre töltjük. Mindebből a versenyzőnek csak a lombik jelre töltése a feladata. 

KÓDSZÁM: 



 

1. A benzidínium-szulfát leválasztása 
 
A minta 10,00-10,00 cm3-es részleteit három titrálólombikban desztillált vízzel 20 cm3-re 
kiegészítjük. Az oldatokat egyenként forrásig melegítjük. A lecsapóbürettába 20 cm3 sósavas 
benzidinoldatot töltünk, majd a forró oldatba csepegtetjük állandó keverés közben (kb. 2-3 
perc alatt). Közben már a következő oldatot melegíthetjük. A forró lombikok megfogásához 
gumiujjat használhatunk (érdemes előtte hideg lombikkal kipróbálni a használatát). A 
csapadékos elegyet minimum 30 percig állni hagyjuk, legalább az utolsó 10 percben jégbe 
hűtve. Hűtsünk mellé 100 cm3 desztillált vizet is a csapadék és a szűrőpapír mosásához. 
 
2. A NaOH-mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása 
 
A kiadott NaOH-mérőoldat körülbelül 0,1 mol/dm3 koncentrációjú. Pontos koncentrációjának 
meghatározásához 0,05 mol/dm3 koncentrációjú H2SO4-oldat (pontos koncentrációja az 
edényen) megfelelő részletét titráljuk, 1-2 csepp metilvörös indikátor jelenlétében. A NaOH-
mérőoldat frissen készült, nem karbonátos, ezért az oldat kiforralása a végpont közelében 
szükségtelen. 
 
A bepipettázandó H2SO4-oldat térfogatának kiszámítása: 
 
 
 
 
 
 
A mért fogyások: 
 
 
 
 
 
Az átlagfogyás: 
 
 

Pontosság: 8 pont 
 
A NaOH-mérőoldat pontos koncentrációja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Száma:    Koncentrációja: 

1 pont 
 
 
 
 



 

3. A csapadék szűrése, mosása 
 
Előkészítjük a szűrőket: a három tölcsért a szűrőlécbe helyezzük, négyrét hajtogatott 
szűrőpapírral béleljük ki őket, pár csepp desztillált vízzel megnedvesítve bele is tapasztjuk, 
alájuk főzőpoharat teszünk. A három előkészített mintát lehet egymással párhuzamosan 
szűrni. 
A szűrés során nem törekszünk arra, hogy a csapadék a szűrőre kerüljön. A lényeg, hogy a 
szűrés (és a szűrőpapír visszahelyezése) után a kiindulási lombikban legyen az egész 
csapadék, teljesen savmentesre mosva. 
A csapadékos elegyet a szűrőpapír belsejébe tartott üvegbot mentén csorgatjuk a szűrőre. 
Ügyeljünk arra, hogy a folyadék szintje mindig legalább 1 cm-rel a szűrő pereme alatt 
maradjon. Vigyázat: az üvegbottal könnyen kiszakítható a nedves szűrőpapír! 
Az üvegbotokat mindig a megfelelő lombikba tegyük, ha nem használjuk. A lombikban 
maradt csapadékot hideg desztillált víz kis részleteivel öblítjük, majd a szűrőre öntjük. Végül 
a korábban a szűrőre vitt csapadékot és a szűrőpapírt is átmossuk. Fordítsunk figyelmet az 
egymáson fekvő szűrőpapírrétegek alapos átöblítésére. A mosófolyadék, ill. a szűrőpapír 
kémhatása jelzi a mosás eredményességét. Összesen 25-30 cm3-nél több desztillált vizet ne 
használjon! 
 
Milyen irányú eltérést okoznak a szulfát meghatározásában a következő hibák? Az alábbi 
jelekkel válaszoljon! 
+  többet mérünk, mint a valódi érték 
−  kevesebbet mérünk, mint a valódi érték 
0  nem okoz hibát  
+/−  valamilyen hibát okoz, de nem tudjuk megmondani, milyen irányút 
   
A kénsav titrálásánál túltitrálunk.   
Nem mossuk át megfelelően a szűrőpapírt.   
Szobahőmérsékletű vizet használunk a csapadék és a szűrőpapír mosására.   
A csapadék teljes mennyisége átkerül a szűrőpapírra.   
   

2 pont 
 
 
 
4. A csapadék titrálása 
 
A csapadékot tartalmazó nedves szűrőpapírokat csipesszel a leválasztásra használt megfelelő 
titrálólombikba tesszük vissza, 25 cm3 desztillált vizet adunk hozzá és forrásig melegítjük. A 
tűzről levéve egy percet várunk, majd 15 cm3 etanolt adunk hozzá. Vigyázat, az etanol 
tűzveszélyes, a fülke alól csak a kimért mennyiséget hozzuk ki! Az oldatot 5-7 csepp 
fenolftalein indikátor jelenlétében 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-mérőoldattal titráljuk a 
halvány rózsaszín megjelenéséig. A csapadék oldódása csak a titrálás közben válik teljessé. 
Segíteni lehet, ha a szűrőpapírt az üvegbottal nyomkodjuk. A titrálás akkor tekinthető 
befejezettnek, ha a rózsaszín egy percig megmarad (később eltűnhet a levegő szén-
dioxidjának hatására). 
 
 
 
 
 
 



 

A mért fogyások: 
 
  
 
Az átlagfogyás: 
 
 

Pontosság: 12 pont 
 
Írja fel a benzidínium-szulfát csapadék lúg hatására történő oldódásának egyenletét! 
 

 
 

1 pont 
 
A szulfát koncentrációja a jelre töltött mérőlombikban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Száma:    Koncentrációja:     mol/dm3 

2 pont 
 
A SO2 elnyelődésének ionegyenlete lúgos H2O2-oldatban: 
 
 
 

1 pont 
 
A SO2 koncentrációja a levegőben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám:    Koncentráció:      µg/m3 

2 pont 
 
Miért kell a H2O2-ot a mérés előtt elbontani? 
 
 
 

1 pont 



 

MELLÉKLET 
 

Eszközök és anyagok listája 
 

 
Minden versenyzőnek: 
 
ismeretlen szulfáttartalmú minta mérőlombikban, számmal ellátva 
100 cm3, 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldat, számmal ellátva 
100 cm3 kb. 0,05 mol/dm3 koncentrációjú H2SO4-oldat, pontos koncentrációja az edényen 
100 cm3 sósavas benzidin, kb. 0,7%-os 
4 db 100 cm3-es főzőpohár, 3 a szűréshez, 1 a hideg desztillált víznek 
1 db 250 cm3-es főzőpohár, kuka 
2 db 50 cm3-es főzőpohár, az ismeretlennek és tartaléknak 
4 db titrálólombik, 3 a lecsapáshoz, egy a kénsav titrálásához 
3 db hosszú szárú tölcsér 
3 db üvegbot 
2 db 25 cm3-es mérőhenger 
1-1 db 10 cm3-es és 20 cm3-es pipetta 
1 db pipettalabda 
1 db lecsapóbüretta, felszerelve (másik oldalán 1 db szűrőléc felszerelve) 
1 db büretta állványon 
1 db fehér csempe 
1 flaska desztillált víz 
1 db Bunsen-égő 
1 db vas háromláb 
1 db „azbesztlap” (kerámiával bevont fémháló) 
1 db műanyag edény a jégbe hűtéshez 
1 db védőszemüveg 
2 db gumiujj 
1 db csipesz 
papírvatta 
cseppentő 
 
 
Asztalonként: 

 
gyufa 
jég 
fenolftalein indikátor 
metilvörös indikátor 
szűrőpapír 
indikátorpapír 
gumikesztyű 
 
Fülkékben: 
 
etil-alkohol, főzőpohárral 
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• A feladat elvégzésére és a válaszlap kitöltésére összesen 90 perc áll rendelkezésre.  
• A kiadott eszközökön kívül csak íróeszköz használható.  
• Az egyes vegyületek között lejátszódó reakció nem minden esetben pillanatszerű, 

ezért érdemes összeöntés után néhány percet várni. 
• A kémcsöveket többszöri használathoz el lehet mosogatni.  
• A válaszlapon szerepeljen a versenyző kódszáma!  
• A feladatlap elvihető.  

 
Az asztalon található: 
 

− 1 db kémcsőállvány  
− 8 db számozott kémcső az ismeretlenekkel 
− 12 db üres kémcső 
− 8 db műanyag Pasteur-pipetta 
− desztillált víz 

 
 
A kiadott nyolc számozott kémcső az alábbi vegyületek kb. 2 %-os oldataiból tartalmaz 
egyet-egyet. Azonosítsa az ismeretleneket egymás közötti reakcióik segítségével! 
 

 fenil-metanol (benzil-alkohol) vizes oldata   
 prop-2-én-1-ol (allil-alkohol) vizes oldata   
 transz-but-2-énsav (krotonsav) vizes, tetrahidrofurános oldata1   
 fenol vizes oldata  
 KI vizes oldata 
 Br2 vizes oldata 
 FeCl3 vizes oldata2 
 K2Cr2O7 oldata (35 %-os kénsavban)3 

 

                                                 
1 A tetrahidrofurán egy éter típusú oldószer, amely vízzel korlátlanul elegyedik. Elősegíti a vízben nehezen 
oldódó krotonsav oldását, de nem befolyásolja a reakcióit, a fenti reagensekkel szemben inert. 
2 A vas(III)-klorid jellegzetes színreakciót ad savas hidroxilcsoportot tartalmazó aromás vegyületekkel. 
3 A savas dikromátoldat jó oxidálószer, amely az alkoholokat könnyen oxidálja karbonsavakká, illetve 
oxovegyületekké. Fenollal reagálva sötétbarna színű benzokinon-fenol komplex képződik, amely vízben rosszul 
oldódik. 
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VÁLASZLAP 
 
 
 

1. Rajzolja fel a megnevezett vegyületek szerkezeti képletét! (4 pont) 
 
 
 

 

Név Képlet 

fenil-metanol  

prop-2-én-1-ol  

transz-but-2-énsav  

fenol  

KÓDSZÁM: 



 .  

2. Melyik kémcsőben vannak a megnevezett anyagok? (8 pont) 
 

fenil-metanol vizes oldata   

prop-2-én-1-ol vizes oldata  

transz-but-2-énsav vizes, 
tetrahidrofurános oldata 

 

fenol vizes oldata  

KI vizes oldata  

Br2 vizes oldata  

FeCl3 vizes oldata  

K2Cr2O7 35 %-os kénsavas oldata  

 
 

 



 .  

3. Mely reakció(k), változás(ok), illetve észlelet(ek) segítségével tudjuk egyértelműen 
azonosítani az egyes vegyületeket az analízis során? (8 pont) 
(Ha valamelyik rész megválaszoláshoz kevés a hely, a VÁLASZLAP hátoldalán lehet 
folytatni. Ebben az esetben a táblázat F oszlopában *-gal jelezze, hogy máshol 
folytatódik a válasz!)  
 

F  Reakció/Változás/Észlelet 
 

fenil-metanol vizes 
oldata 

 

 

prop-2-én-1-ol vizes 
oldata 

 

 
transz-but-2-énsav 
vizes, tetrahidrofurános 
oldata 

 

 

fenol vizes oldata 

 

 

KI vizes oldata 

 

 

Br2 vizes oldata 

 

 

FeCl3 vizes oldata 

 

 

K2Cr2O7 35%-os 
kénsavas oldata 

 

 
 


