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A feladathoz kérdések társulnak, amelyek külön lapon vannak, a válaszokat arra a lapra 
kérjük megadni. A feladat megkezdése előtt, kérem, figyelmesen olvassa el a teljes 
leírást, és annak megfelelően értelemszerűen szervezze munkáját a rendelkezésre álló idő 
figyelembe vételével. 
A feladathoz a megadott eszközökön kívül más eszközöket nem biztosítunk! Párhuzamos 
mérések elvégzését javasoljuk. 
 

Jódtinktúra jód- és jodidion-tartalmának meghatározása 
 

A jódtinktúra 90%-os etanolban feloldott 4,8 - 5,2%-nyi jód és 3,7 - 4,3%-nyi kálium-jodid 
oldata. A gyógyászatban elterjedt fertőtlenítőszer. 

A mérés elve: 
A tioszulfátion az ismert módon redukálja a jódot:  

S2O32– + I2  = S4O62– + I–    (válaszlapon kiegészítendő egyenlet) 

A halogenidek az ezüstionokkal csapadékot képeznek: 

Ag+
  +  I− = AgI 

A titrálásnál Fajans-féle végpontjelzést használunk. Az adszorpciós indikátorok olyan 
festékanyagok, amelyek az ezüst-halogenid csapadék felületére adszorbeálódnak, a 
végpontot az adszorbeálódott festék ezüstsójának színe jelzi. 
 

Az eljárás leírása: 
 

„A” mérés   
A törzsoldatból 10,00 cm3-t 200 cm3-es Erlenmeyer-lombikba pipettázunk, 20 cm3 desztillált 
vizet adunk hozzá, és 0,05 mol/dm3 koncentrációjú tioszulfát mérőoldattal titráljuk. A 
titrálás előrehaladtát a jód színének eltűnése jelzi. Amikor már csak egészen halványsárga, 
8-10 csepp keményítő-oldatot teszünk bele, és sötétkékből színtelenig titráljuk.  
 

”B” mérés 
Az előzőek alapján megtitrált oldathoz 30 cm3 desztillált vizet adunk. Indikátorként 
hozzáadunk 3 csepp p-etoxi-krizoidin-oldatot, (pH-ját 0,01 mol/dm3  koncentrációjú HNO3 
oldattal 4,5 körüli értékre állítjuk be, indikátorpapír segítségével) és titráljuk 0,05000 
mol/dm3 koncentrációjú AgNO3 mérőoldattal. A végpont közelében a mérőoldatot 
cseppenként adagoljuk. A mérés során a csapadék felületére adszorbeálódott indikátor színe 
vörösödik, majd a végpontban újra sárgára vált, (az oldat kezdeti pH-jától függően esetleg 
narancssárgára). 
( M(I)= 126,9 g/mol, M(KI) = 166,0 g/mol) 
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Válaszlap 
Versenyző száma  Pontszám: 

 
 

Írja fel a reakcióegyenletet: 
 

2 S2O32– + I2  = S4O62– + 2 I– 

 

Fogyások ”A” mérésnél: 
 
Átlagfogyás: F1  (cm3-ben)                                           Mérési pontosság max. 8 pont 
 
 
Fogyások „B” mérésnél: 
 
Átlagfogyás: F2 (cm3-ben)                                         Mérési pontosság max. 8 pont 
 
 
A kapott jódtinktúra jód tartalmának kiszámítása:  
 
A nátrium-tioszulfát mérőoldat koncentrációja 0,05010 mol/dm3. 
F1  ·0,05010 mmol tioszulfát reagál (F1  ·0,05010)/2 mmol jóddal. 
100,0 cm3 törzsoldatban ennek a 10 szerese van, azaz  5(F1  ·0,05010) mmol jód. 
Ennek tömege: F1  ·0,05010  ·1,269 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kapott jódtinktúra jódtartalma: F1  · 0,05010  · 1,269 gramm  

4 pont
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A kapott jódtinktúra kálium-jodid tartalmának kiszámítása:  
 
(F2  ·0,05000 mmol) ezüst-nitrát reagál (F2  ·0,05000) mmol jodiddal. 
Az első titrálásnál keletkezett jodid: F1  ·0,05010 mmol 
A törzsoldat 10 cm3-ében tehát (F2  ·0,05000) – (F1  ·0,05010) mmol jodid volt. 

A kapott minta kálium-jodid tartalma: ((F2  ·0,05000) – (F1  ·0,05010))  ·1,66 gramm 
 
 
 
 
 
 
A kapott jódtinktúra kálium-jodid tartalma:  
 ((F2  ·0,05000) – (F1  ·0,05010))  ·1,66  gramm 

5 pont
 
A különböző jódtartalmú részecskék milyen koncentrációban voltak a 
törzsoldatban, ha tudjuk hogy a I2 + I−    I3

− folyamat egyensúlyi 
állandója adott körülmények között 710. 
[I–] = (0,05000F2 – 0,05010F1) ·0,1 – [I3–] mol/dm3 
[I2] = 0,05 (F1  ·0,05010) - [I3–] mol/dm3 
 
K = 710 = [I3–]/([I–] · [I2])  
A kapott másodfokú egyenletből a trijodidion koncentrációja kiszámítható, annak 
ismeretében pedig a jód és jodidion egyensúlyi koncentrációja már könnyen 
számítható a fenti képletekből. 
 

5 pont
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A munka megkezdése előtt 
ide írja a kódját! 

 
1. feladat Egy univerzális rézkomplex 8 pont
 
Ebben a feladatban egy szép rézvegyületet állítunk elő, amelyet nemcsak pigmentként használnak 
különféle műanyagokban, de reumás betegségekben és trombózis kezelésére is bevált, valamint a 
pirotechnikában is használják rakétahajtóanyagként. Ez a vegyület az aszpirin (az orto-hidroxi-
benzoesav ecetsav-észtere) rézkomplexe. 
 
Az előre kimért 2,00 g aszpirinhez egy főzőpohárban adjon mérőhengerrel 10 ml vizet, és annyi 
1 molos NaHCO3-oldatot, hogy az aszpirin 95%-a reagáljon (azaz az aszpirin van csekély 
feleslegben). Szűrje át az oldatot egy Erlenmeyer-lombikba! Mennyi NaHCO3-oldatra volt 
szükség? 
 
Aszpirin: C6H4-OCO-CH3-COOH M=180g/mol 
V=2g/(180g/mol)·0,95/(0,001mol/ml)=10,6ml 
 
 
 1 pont 
Mit tapasztal? Írja fel a reakció egyenletét! A reakcióban résztvevő anyagok közül a vízben 
oldhatatlanokat aláhúzással jelölje! 
 
gázfejlődés, az addig oldhatatlan anyag feloldódik, de marad egy kevés oldatlanul. 
 
C6H4-OCO-CH3-COOH + NaHCO3 = C6H4-OCO-CH3-COONa + H2O + CO2 
 
 
 
 1 pont 
 
A kapott oldthoz mérőhengerrel mérjen annyi 0,2 molos CuSO4-oldatot, hogy a Cu2+ 20% 
feleslegben legyen. Egy Cu2+ ion 4 szalicilát-ionnal reagál. Hány ml CuSO4-oldatra van szükség? 
 
 
V=2g/(180g/mol)·0,95/4·1,2/(0,0002mol/ml)=15,8ml 
 
 
 
 
 1 pont 
 



 
A kivált terméket egy tiszta szűrőpapíron szűrje ki, és mossa meg kis részletekben 30 ml desztillált 
vízzel. A terméket hagyja a szűrőn, hogy minél jobban lecsöpögjön, majd a gyakorlat végén kaparja 
át egy, a kódjával ellátott Petri-csészébe, és hagyja az asztalon! 
Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét! 
 
 
Cu2+ + 4 [C6H4-(OCO-CH3)-COO]- → [Cu[C6H4-(OCO-CH3)-COO]4]2- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 pont 
 
Miért nem használhatunk az első lépésben NaOH-oldatot NaHCO3 helyett? 
 
Elhidrolizált volna az észter, nem kívánt termék is keletkezett volna. 
 
 
 
 
 1 pont 
 
Miért használunk az első lépésben a sztöchiometrikus mennyiségnél kevesebb NaHCO3-t? Mi 
történne a második lépésben, ha a NaHCO3 lenne feleslegben? 
 
Ha a NaHCO3 kerül feleslegbe, akkor a második lépésnél bázisos rézkarbonát is keletkezett volna, 
ami szennyezte volna a terméket. 
 
 
 
 
 1 pont 
 
A termék minőségére kapott pontszám: (a javító tölti ki) 
80% fölött 2 pont, 50% alatt 0 pont, köztük líneáris, ha nagyon vizes vagy láthatóan 
szennyezett (karbonátos) 0.5, vagy 1 pont levonás, de nincs minusz pont. 

 
 

 2 pont 



 
 
2. feladat  12 pont
 
Ebben a feladatban szerves savak Na-sóit kell azonosítanunk néhány egyszerű reakció segítségével.  
Számozott kémcsövekben az alábbi anyagok szilárd mintáit találja: 
-vízmentes Na-acetát 
-Na-acetát-trihidrát 
-Na-diacetát (Na-acetát, ami kristályoldószerként mólonként egy mol ecetsavat tartalmaz.) 
-Na-formiát 
-Na-propionát 
-Na-triklóracetát (azaz a triklórecetsav sója) 
 
Az azonosításhoz az alábbi kísérleteket végezzük: 
-pH mérés: egy-egy kis kristály felhasználásával készítsen vizes oldatot a mintákból, és univerzál-
indikátorral határozza meg az oldat pH-ját! 
-Ezüsttükör-próba: 1-2 ml AgNO3-oldathoz annyi ammónia-oldatot adunk, hogy a kezdetben kiváló 
csapadék éppen feloldódjon, majd a vizsgálandó minta kis kristályát is az oldathoz adjuk, és 
hőpuskával melegítjük 40-50 fokra, nem kell forralni! Redukáló anyagok hatására szürke csapadék, 
vagy csillogó ezüstbevonat képződik. 
-Hevítési próba: száraz kémcsőbe késhegynyi mintát teszünk, majd hőpuskával melegítjük, kb. 100 
fokig. Kristályoldószert tartalmazó anyagok általában megolvadnak, majd az oldószer elpárolog, és 
a kémcső hidegebb részén lecsapódik. A lecsapódott oldószer vizsgálható, pl. pH papír 
segítségével. 
-Kénsavas próba: egy óraüvegre késhegynyi vizsgálandó mintát szórunk, és egy csepp 20%-os 
kénsavat cseppentünk rá. Egy másik óraüvegre pH-papírt tapasztunk egy csepp desztvízzel, és az 
első óraüvegre borítjuk. Illékony gyenge savak sóiból ilyen körülmények között eltávozik a sav, 
melyet az indikátorpapír jelez. Óvatosan megszagolva a jellegzetes szagú szerves savak sokszor 
azonosíthatóak. 
 
Állítsa sorba az ismeretleneket a vizes oldat pH-ja alapján. Jelölje, ha a pH közelítőleg egyezik! 
 
Na-diacetát<Cl3C-COOK<HCOONa< 
<CH3COONa≈CH3COONa•3H2O<C2H5COONa 
 
 1 pont 
A fenti minták melyike adja az ezüsttükör-próbát? Írja fel a reakció egyenletét! 
 
Na-formiát 
Ag+ + 2 NH3 = [Ag(NH3)2]+ 
2 [Ag(NH3)2]+ + HCOO- = 2 Ag + NH4

+ + 3 NH3+ CO2 
 
 1 pont 
Na-formiát esetén a kénsavas próbához szigorúan tilos tömény kénsavat használni.Miért? 
 
A Na-formiátból a cc.kénsav CO-t fejleszt, ami mérgező gáz. 
 
 
 1 pont 
 
Kísérleti tapasztalatai alapján töltse ki a túloldali táblázatot! A táblázatban pontosan tüntesse fel a 
tapasztalatait, és azonosítsa az ismeretleneket! 



 

No pH ezüsttükör-p. hevítés H2SO4-p. anyag neve 

1.  - - savas pH, ecetszag CH3COONa sicc. 

2.  - megolvad  
+ pára, pH seml. savas pH, ecetszag CH3COONa·3H2O 

3.  
- 

esetleg a komplex 
bomlása megfigyelhető 

megolvad  
+ pára, pH savas, ecetszag savas pH, ecetszag CH3COONa·CH3COOH 

4.  + - savas pH, szúrós szag HCOONa 

5.  - - savas pH, büdös C2H5COONa 

6.  - - - CCl3COONa 

6x(4x0.25+0.5)pont=9 pont 


