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1. feladat 
 

Aminosavak mennyiségi meghatározása 
 
Az aminosavak mennyiségének meghatározása lényeges analitikai feladat, amit manapság 
általában automatizált műszerekkel végeznek. Mindazonáltal van olyan eset, amikor 
hagyományos sav-bázis titrálás is használható. A borászok pl. a must összes aminosav-
tartalmát, ami az erjedést végző mikroorganizmusok számára nagyon fontos, így tudják 
gyorsan meghatározni. 
A titrálást nem lehet egyszerűen sav vagy bázis hozzáadásával végezni, ugyanis az 
aminosavak nagyon gyenge bázisként, illetve savként viselkednek. a) Írja le a glicin 
oldatának HCl, illetve NaOH oldattal történő tirálásakor végbemenő reakciók egyenletét! 
A megoldást az jelenti, hogy az egyik funkciós csoportot reakcióba visszük. Egy lehetséges 
reakcióra S. P. L. Sörensen, a pH fogalom kidolgozója talált rá. Formaldehid vizes oldatával 
reagálva a szabad amin-csoportok kondenzációs reakcióban vesznek részt, koncentrációjuk 
nagymértékben csökken. Ennek következtében az amin tartalmú vegyületek oldata NaOH-dal 
közvetlenül titrálható lesz. 
A (többlépéses) kondenzáció reakciójának első lépése általában (mind az amin-, mind a 
korábbi aldehid-csoport hajlamos a további kondenzációra.): 
 
    R–NH2 + HCHO → R–NH–CH2OH 
 
A feladat során egy kínai éttermek által használt ételízesítő MSG tartalmát vizsgáljuk. Az 
MSG (vagy E-kóddal: E621) a glutaminsav (HOOC–CH(CH2CH2COOH)–NH2) 
mononátrium sója. Ízfokozóként sok élelmiszeripari termékbe kerül. A mérésben használt 
NaOH oldat pontos koncentrációját oxálsav ismert mennyiségének titrálásával határozzuk 
meg. 
 
A mérés előtt a felhasznált formaldehid oldatot semlegesíteni kell, mert hosszabb állás során 
változik a pH-ja. b) Milyen reakció következményeként? 
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A mérés menete 
 
 
A receptben nem mindenütt tüntettük fel a használandó térfogatokat és térfogatmérő 
eszközöket. Egyértelműen írja le a mérések menetét, a beméréseket, fogyásokat és a 
megfigyeléseket a kérdésekre adott válaszaival együtt! 
 
A kis számozott Erlenmeyer lombikban található kristályvizes oxálsav (HOOCCOOH٠2H2O) 
mintából (pontos tömege a lombikon van feltüntetve). 100,00 cm3 törzsoldatot készítünk. A 
törzsoldat részleteit titráljuk a kb. 0,1 M NaOH-oldattal 2 csepp fenolftalein indikátor mellett. 

A további mérés előtt egy főzőpohárban a kb. 0,1 M NaOH oldattal semlegesítjük a használt 
18%-os formaldehid oldatot 15 csepp timolftalein indikátor mellett. (A NaOH-oldatot a 
leghalványabb kék szín megjelenéséig kell adagolni. A rendelkezésre álló 150 cm3 
formaldehid oldatot egyszerre semlegesítsük, majd a semlegesített formaldehid oldatot 
öntsük vissza a zárható folyadéküvegbe! A formalinhoz várhatóan 5−15 cm3 NaOH-oldatot 
kell adni közömbösítésig. A formalin erős méreg, ezért a hígítását lehetőleg fülkében 
végezzük, a művelethez gumikesztyű használata ajánlott!) 
Az ételízesítő mintája a másik számozott Erlenmeyer lombikban található (pontos tömege a 
lombikon van feltüntetve). 100,00 cm3 törzsoldatot készítünk belőle. A törzsoldat részleteit 
fogjuk több, egymást követő titrálással vizsgálni.  

Egy-egy részlethez a titrálólombikban 20 cm3–t adunk a semlegesített formaldehid oldatból. 
3−4 csepp timolftalein indikátor hozzáadása után a leghalványabb kék szín megjelenéséig 
(fehér csempe vagy papír háttérrel!) megtitráljuk az oldatot NaOH-oldattal.  

Végül annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy a formaldehid oldatot megfelelően 
közömbösítettük érdemes vakpróbát is végezni, azaz a minta részletei helyett 20 cm3 
semlegesített formaldehid oldat és megfelelő térfogatú desztillált víz elegyével is elvégezni a 
titrálást. 

 
Pontlevonás ellenében új oxálsav (–5p) illetve MSG minta (–5p) kérhető! 
 
c) Tüntesse fel egyértelműen a mért fogyásokat!  
 
d) Adja meg a NaOH oldat pontos koncentrációját! 
 
e) Hány százalék volt az ismeretlen minta MSG tartalma? 
 
f) Hogyan változtak volna a fogyások, ha az ismeretlen törzsoldat az MSG-vel megegyező 
koncentrációban glutaminsavat vagy glicint tartalmazott volna? 
 
 



2005/2006 évi OKTV, harmadik, laboratóriumi forduló, II. kategória 
 

Sorszám: ………. 
 

VÁLASZLAP  Ismeretlen száma:  
 
 

a) Írja le a glicin oldatának HCl, illetve NaOH oldattal történő tirálásakor végbemenő 
reakciók  egyenletét! (1p) 
 
 
 
 
 
 
b) Milyen reakció következményeként változik a formaldehid oldat pH-ja? (1p) 
 

 
 
 
 
 

c) Egyértelműen írja le a mérések menetét, adja meg az egyes lépésekhez használt 
térfogatmérő eszközöket, beméréseket, fogyásokat és a megfigyeléseket is!  (26p) 
 
 
 
 
 
 
d) Adja meg a NaOH oldat pontos koncentrációját! (1p) 
 
 
 
 
 
 
e) Hány százalék volt az ismeretlen minta MSG tartalma? (2p) 
 
 
 
 
 
 
f) Hogyan változtak volna a fogyások, ha az ismeretlen törzsoldat az MSG-vel megegyező 
koncentrációban glutaminsavat vagy glicint tartalmazott volna? (1p) 
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2. feladat 
 

A kiadott nyolc kémcső az alábbi vegyületek vizes oldatai közül tartalmaz egyet-egyet: 
 
akrilamid 
kálium-tetraklorokuprát 
fenol 
hangyasav 
kálium-bromidos brómoldat 
kálium-hidroxid 
nikkel(II)-klorid 
vas(III)-klorid 
 
a) A rendelkezésedre álló eszközök (cseppentő, kémcső, Bunsen égő, indikátor papír) 
segítségével állapítsd meg, hogy mit tartalmaznak a kiadott kémcsövek! Feltételezésedet 
kísérlettel is igazold! 
 
 

1. kémcső: ..........................................................................  

2. kémcső: ..........................................................................  

3. kémcső: ..........................................................................  

4. kémcső: ..........................................................................  

5. kémcső: ..........................................................................  

6. kémcső: ..........................................................................  

7. kémcső: ..........................................................................  

8. kémcső: ..........................................................................  

 
b) A vizsgálatok során észlelt átalakulásokat értelmezd a lejátszódó reakciók egyenletei 
felírásával! 
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A táblázat javasolt kitöltése: mit várok, ha az első oszlopban feltüntetett anyag vizes oldatához hozzácsepegtetem az első sorban feltüntetett 
megfelelő reagens vizes oldatát? 

 
 pH akrilamid K2CuCl4 fenol hangyasav KBr3 KOH NiCl2 FeCl3 

akrilamid 
 

-----        

K2CuCl4 
 

 -----       

fenol 
 

  -----      

hangyasav 
 

   -----     

KBr3 
 

    -----    

KOH 
 

     ------   

NiCl2 
 

      -------  

FeCl3 
 

       ----- 
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Észleletek és reakcióegyenletek: 
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2. feladat - megoldás 
 
A kiadott nyolc kémcső az alábbi vegyületek vizes oldatai közül tartalmaz egyet-egyet: 
 
akrilamid 
kálium-tetraklorokuprát 
fenol 
hangyasav 
kálium-bromidos brómoldat 
kálium-hidroxid 
nikkel(II)-klorid 
vas(III)-klorid 
 
A rendelkezésedre álló eszközök (cseppentő, kémcső, Bunsen égő, indikátor papír) 
segítségével állapítsd meg, hogy mit tartalmaznak a kiadott kémcsövek! Feltételezésedet 
kísérlettel is igazold! 
 
 

1. kémcső: ..........................................................................  

2. kémcső: ..........................................................................  

3. kémcső: ..........................................................................  

4. kémcső: ..........................................................................  

5. kémcső: ..........................................................................  

6. kémcső: ..........................................................................  

7. kémcső: ..........................................................................  

8. kémcső: ..........................................................................  

 
b, A vizsgálatok során észlelt átalakulásokat értelmezd a lejátszódó reakciók egyenletei 
felírásával! 
 
 



A táblázat javasolt kitöltése: mit várok, ha az első oszlopban feltüntetett anyag vizes oldatához hozzácsepegtetem az első sorban feltüntetett 
megfelelő reagens vizes oldatát? 

 
 pH akrilamid K2CuCl4 fenol hangyasav KBr3 KOH NiCl2 FeCl3 

akrilamid seml ----- szín kékesebb 
lesz 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő 

elszíntele-
nedik 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő 

K2CuCl4 seml szín kékesebb 
lesz ----- szín kékesebb 

lesz 
szín kékesebb 

lesz 
szín-

keveredés kék csapadék szín-
keveredés 

szín-
keveredés 

fenol sav-
seml

semmi 
szembetűnő 

szín kékesebb 
lesz ----- semmi 

szembetűnő 

elszíntele-
nedik, fehér 

csapadék 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő sötétedő szín 

hangyasav sav semmi 
szembetűnő 

szín kékesebb 
lesz 

semmi 
szembetűnő ----- 

elszíntele-
nedik, enyhe 
gázfejlődés 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő 

KBr3 seml elszíntele-
nedik 

szín-
keveredés 

elszíntele-
nedik, fehér 

csapadék 

elszíntele-
nedik, enyhe 
gázfejlődés 

----- elszíntele-
nedik 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő 

KOH lúg semmi 
szembetűnő kék csapadék semmi 

szembetűnő 
semmi 

szembetűnő 
elszíntele-

nedik ------ zöld 
csapadék 

barna 
csapadék 

NiCl2 seml semmi 
szembetűnő 

szín-
keveredés 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő 

semmi 
szembetűnő 

zöld 
csapadék ------- szín-

keveredés 

FeCl3 seml semmi 
szembetűnő 

szín-
keveredés sötétedő szín semmi 

szembetűnő 
semmi 

szembetűnő 
barna 

csapadék 
szín-

keveredés ----- 
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Észleletek és reakcióegyenletek: 
 
H2C=CHCN + Br2  =  CH2Br-CHBr-CN 
 
HCOOH + Br2  =  2 HBr + CO2 
 
CuCl4

2-    CuCl3
- + Cl- 

 
CuCl4

2- + 2 OH- =  Cu(OH)2 + 4 Cl- 
 
C6H5-OH + 3 Br2  =  C6H2Br3-OH 
 
n C6H5-OH + Fe3+  =  Fe(C6H5O)n

(3-n)+ + n H+ 
 
Ni2+ + 2 OH- =  Ni(OH)2 
 
Fe3+ + 3 OH- =  Fe(OH)3 
 
A vegyületeket első lépésben szín alapján lehetett csoportosítani. 
 
Zöld: K2CuCl4, NiCl2 
A két vegyület között a KOH-os reakció egyértelműen különbséget tesz. Ezen kívül a más 
reagensekkel való higítás a tetraklorokuprát-komplex bomlását segíti, az oldat kezdeti zöld 
színe kékesebb lesz. 
 
Sárga: FeCl3, KBr3 
A két vegyület között a KOH-os reakció egyértelműen különbséget tesz. 
 
Színtelen: KOH, HCOOH, CH2=CHCN, C6H5OH 
A hangyasav és kálium-hidroxid a pH-juk alapján egyértelműen különválaszthatóak. A 
kálium-hidroxid segítségével a színes anyagok meghatározása elvégezhető. A KBr3 
azonosítását megerősíti a hangyasavas reakciója is. 
A KBr3 oldat azonosítása után segít megkülönböztetni a fennmaradó két anyagot: az 
akrilamid elszínteleníti, míg a fenol elszínteleníti és jellegzetes fehér csapadékot ad (2,4,6-
tribrómfenol). 


