Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Tantárgy: ÁLTALÁNOS KÉMIA GYAKORLAT
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév
Óraszám:
Szeminárium: 14
Gyakorlat: 56
1.hét:
Szeminárium:Sztöchiometriaiszámítások

Vegyjel, képlet, relatív- ésmolárisatomtömeg,
molekulatömegfogalma, számítása.
Anyagmennyiségfogalma, az Avogadro
állandójelentése,
alkalmazásuksztöchiometriaifeladatokmegoldásá
ban. Moláristérfogatfogalma,
alkalmazásasztöchiometriaifeladatokmegoldásáb
an.Azértékesjegyfogalmaésalkalmazása a
számításieredményekmegadásában.Tapasztalatik
éplet, molekulaképletfogalma.
Vegyületekszázalékosösszetétele.Képletmeghatár
ozástömegszázalékosösszetételalapján.

ntősége, fontossága a laboratóriumigyakorlatban.
Oldatokkeverése.
Gyakorlat:Tájékoztató, bevezetés a
laboratóriumimunkába
1) Laboratóriumimunkaszabályokismertetése
2) Bevezetés a laboratóriumimunkába
A) Balesetvédelem (olvasmány)
B) Laboratóriumieszközök (olvasmány,
bemutatás)
C) Üvegmegmunkálás, gázégőhasználata
(olvasmány, bemutatás)
D) Dugófúrás, gumi- ésparafadugók (olvasmány)
4.hét:

2.hét:

Szeminárium:

Szeminárium:Koncentrációszámítások

Oldhatóság, telített, telítetlenoldatfogalma.
Telítettoldatokkészítésévelkapcsolatosszámítások
.
Kristályvízmenteséskristályvizessókkristályosítás
ávalkapcsolatosszámítások. A
kristályosítássalkapcsolatosszámításokjelentőség
e, fontossága a
gyakorlatimunkábanszennyezettanyagokátkristál
yosításával, tisztításávalkapcsolatban.

Az oldatok, elegyek, oldottanyag, oldószer,
komponensfogalmánakátismétlése, elmélyítése.
Az oldatok,
elegyekösszetételénekmegadásilehetőségei.
A legfontosabbkoncentrációegységek
(anyagmennyiség-koncentráció (molaritás),
molalitás, tömegkoncentráció) fogalma,
jelentése, alkalmazásuk a
koncentrációszámításifeladatokmegoldásában.
Az
oldatoktömegszázalékosösszetételénekmegadása,
alkalmazásakoncentrációszámításifeladatokmego
ldásában.
Sűrűségfogalma,
alkalmazásakoncentrációszámításifeladatokmego
ldásában.Koncentrációegységekátszámítása.
3.hét:

Gyakorlat:Számonkéréstémaköre a
kémiaialapismeretekből:Azelemek
Laboratóriumialapműveletek

neve ésvegyjele

1) Tömeg- éstérfogatmérés, oldatkészítés
A) Tömegméréstára- ésanalitikaimérlegen
(bemutatás)
B) Térfogatmérés,
oldatkészítésbemutatása:pipetta, büretta,
mérőlombikhasználata, porítás(bemutatás)
C) Pipettakalibrálása

Szeminárium:Oldatkészítésselkapcsolatosszámítások

Szilárdanyagbóloldássaltörténőoldatkészítésselka
pcsolatosszámítások.
Töményoldatbólhígítássaltörténőoldatkészítéssel 5.hét:
Szeminárium:Reakcióegyenletek
kapcsolatosszámítások. A
kétféleoldatkészítésselkapcsolatosszámításokjele Egyszerű (elsősorbannemredoxi)

reakcióegyenletekfelírása, rendezése.
Sztöchiometriaifeladatokmegoldásareakcióegyen
letekalapján. A reaktánsokés a
termékektömégével,
térfogatávalkapcsolatosszámítások. A
reakcióegyenletekalapjántörténőszámításokgyak
orlatifelhasználásánaklehetőségekeverékek,
elegyekösszetételénekmeghatározásában. A
gyakorlatiélettelkapcsolatosszámítások,
kitermelés, veszteségfogalma, figyelembevétele
a számításoksorán.
Gyakorlat: A
leggyakoribbfizikaialapmennyiségekmértékegysé
gei, ezekátváltása, SI prefixumok
1) Tömeg- éstérfogatmérés,
oldatkészítésszilárdanyagbólkiindulva:Oldatkészí
tés:
Adottkoncentrációjúoldatkészítésekristályossóbó
lkiindulva
2) Sűrűségmérés
A) a
készítettoldatsűrűségénekmeghatározásamérőlom
bikkalvagypiknométerrel
B) a készítettoldattömegszázalékosösszetételénekmegadása
3) Dekantálás, centrifugálás, szűrés (bemutatás)

vízfürdőhasználata (bemutatás, olvasmány)
2) Keverékek, elegyekszétválasztása,
szilárdanyagoktisztítása
A) Kristályosítás, átkristályosítás (olvasmány)
B) Átkristályosítás, tisztítás:
szennyezettbenzoesavtisztítása
3) I.
preparátumelőállítása(azegyikfeladatotkellelvége
zni a gyakorlatvezetőútmutatásaszerint)
A) vas(III)-ammónium-szulfátelőállítása
B) alumínium-kálium-szulfátelőállítása
C) króm(III)-kálium-szulfátelőállítása
D) ammónium-cink-szulfátelőállítása
E) bázisosréz(II)-karbonátelőállítása
F) bázisoscink(II)-karbonátelőállítása
G) kalcium-karbonátelőállítása

7.hét:
Szeminárium:I. ZÁRTHELYI

Számításifeladatok a sztöchiometria,
koncentrációszámolástémakörében.
Reakcióegyenletekrendezése,
számításokreakcióegyenletekalapján(1-6.
szemináriumanyaga).
6.hét:
Szeminárium:Oxidációsszám, redoxireakciókrendezése Gyakorlat: A leggyakoribbszervetlensavakés a
Oxidáció, redukció, oxidációsszámfogalma,
belőlükszármaztathatóanionok neve, képlete
azoxidációsszámokváltozása. Egyszerű1) Hőmérsékletmérés, halmazállapotváltozások
ésösszetettionok, elemek,
A) A nátriumsemlegesvegyületekatomjaioxidációsszámánakm tioszulfátolvadáspontjánakmeghatározása
eghatározása.
B) A
Redoxireakciókrendezéseoxidációsszámmegtisztítottbenzoesavolvadáspontjánakmeghatá
változásalapján. A
rozása
reakcióegyenletekrendezésénekjelentősége a
2) Az I. preparátumbefejezése, beadása
kémiamindenterületén, alkalmazásuk a
3) Sztöchiometria: Szilárdkeveréktömeg%szervetlenésszerveskémiában. Redoxireakcióosösszetételénekmeghatározása: Kálium-klorát egyenletekalapjántörténőszámítások.
kálium-kloridösszetételénekmeghatározása
Összetettfeladatokbanannakfelismerése,
4)
hogymilyeneddigmegtanultfogalmak,
Oldatkészítéshigítással:Adottkoncentrációjúnátri
összefüggésekfelhasználásával,
um-hidroxid-oldatkészítése
alkalmazásávallehet a feladatotmegoldani.
Gyakorlat:Számonkéréstémaköre a
kémiaialapismeretekből:Aleggyakoribbfizikaiszárm

8.hét:

aztatottmennyiségekmértékegységei,
ezekátváltása, SI prefixumok

Szeminárium:Savbázistitrálássalkapcsolatosszámítások

Laboratóriumialapműveletek, preparátumkészítése

Oldatokhígításávalkapcsolatosszámítások. Savbázistitrálásokelvialapjai,
oldatokkoncentrációjánakmeghatározásatitrálásie

1) Melegítés, hűtés, hőmérsékletmérés, a

redményekalapján. A savbázistitrálásokfelhasználásánaklehetőségeiegyéb
meghatározásokban: moláristömeg, tisztaság,
savak, bázisokértékűségénekmegadása.
Gyakorlat:Egyszerűszervetlenvegyületekelnevezé
se, képlete
1) A sav-bázistitrálásbemutatása (bemutatás)
2) Sav-bázistitrálások
A) A készítettnátrium-hidroxidoldathígításatízszeresére
B) A
készítettlúgoldatkoncentrációjánakmeghatározás
a
C) Az
átkristályosítottbenzoesavmolekulatömegénekme
ghatározása sav-bázistitrálással
3) Az átkristályosítottbenzoesavbeadása

komponensekreakcióialapján.
Gyakorlat:Számonkéréstémaköre a
kémiaialapismeretekből:Oxidációsszámokmeghatár

ozása
1) II. Preparátum:
fémvegyületekelőállításafémbőlkiindulva
(azegyikfeladatotkellelvégezni a
gyakorlatvezetőútmutatásaszerint)
A) ólom(II)-kloridelőállítása
B) vas(II)-ammónium-szulfátelőállítása
C) cink(II)-szulfátelőállítása
D) alumínium(III)-szulfátelőállítása
E) cink(II)-nitrátelőállítása
F) magnézium(II)-szulfátelőállítása
2) Kísérletiadatokábrázolása,
grafikonokelemzése:Areakciósebességfüggése a
kiindulásianyagokkoncentrációjától

9.hét:
Szeminárium:

11.hét:

A sztöchiometriai- éskoncentrációszámítással,
gáztörvényekkelkapcsolatosösszefüggésekalkalm
azása a
keverékekkelkapcsolatosfeladatokmegoldásasorá
n.

Szeminárium:Erőssavakésbázisok pH-ja

Savak, bázisok, kémhatás, pH, pOH,
vízionszorzatfogalma.
Egyértékűerőssavakésbázisok pHjánakszámításakoncentrációból,
koncentrációszámítása a pH ismeretében.
Gyakorlat:Számonkéréstémaköre a
kémiaialapismeretekből:Egyszerűszervetlenvegyüle Különbözőkoncentrációjú, pH-júerős savtekelnevezése, képlete
éslúgoldatokkészítésével,
Gáztörvényekalkalmazása, laboróriumigázfejlesztés
elegyítésévelkapcsolatosszámítások.
1) Műveletekgázokkal (bemutatás)
Gyengesavakésbázisok pH-ja
A) Gázoklaboratóriumielőállítása:
Gyengesavakésbázisok pH-jánakszámítása.
Gyakorlat:Számonkéréstémaköre a
gázpalackkezelése, laboratóriumigázfejlesztés
kémiaialapismeretekből:Kémiaireakcióegyenletekre
(Kipp-készülékben,
ndezése
csiszolatosgázfejlesztőkészülékben)
1) Fakultatívgyakorlat:Kísérletiadatokábrázolása,
B)
Oxigénelőállításacsiszolatosgázfejlesztőkészülék grafikonokelemzése(azegyikfeladatotkellelvégez
ni, de mindkétgyakorlatlényegéttudnikell!)
ben, kénégetéseoxigénben(négyesével)
A)
2)
Moláristömegmeghatározásaazideálisgáztörvény Csapadékképződésseljáróreakciókmennyiségivis
zonyainaktanulmányozása
alapján(kettesével)
B)
Abszolúthőmérsékletiskálaalsópontjánakközelítő
10.hét:
meghatározása
Szeminárium:Szilárdkeverékek, folyadékésgázelegyekösszetételénekmeghatározása
2) II. preparátumbefejezése, beadása
Átlagosmoláristömegfogalma,
meghatározásaszilárdkeverékekben, folyadék12.hét:
ésgázelegyekben. Szilárdkeverékek, folyadékSzeminárium:Sóoldatok pH-jánakszámítása.
ésgázelegyekösszetételénekmeghatározásaátlago Sókfogalma.
smoláristömegalapján. Szilárdkeverékek,
Különbözőegyértékűsavakésbázisokreakciójasor
folyadékánkeletkezősóoldatokkémhatásánakmegbecsülés
ésgázelegyekösszetételénekmeghatározása a
e. Sóoldatok (gyengeBrönstedsavakvagybázisok)

pH-jánakszámítása.
Gyakorlat:Kémiaireakcióegyenletekrendezése
1) Folyadék-folyadékextrakció (bemutatás)
2)
Csapadékképződésselésgázfejlődésseljáróreakció
ktanulmányozása
3) Elektrokémia:
A) A
standardpotenciáltáblázatalapjánértelmezhetőrea
kciók
B) Daniell-elemösszeállítása (négyesével)

13.hét:
Szeminárium:Pufferoldatok pH-ja, pufferkapacitás

Pufferoldatokfogalma,
pufferoldatokkészítésénekgyakorlatilehetőségei.
Pufferoldatok pHjánakszámítása.Vegyesfeladatokbanannakfelisme
rése, hogymilyeneddigmegtanultfogalmak,
összefüggésekfelhasználásával,
alkalmazásávallehet a feladatotmegoldani.
Gyakorlat:Zárthelyidolgozataz 1-11gyakorlat
anyagából (max. 60 perc)
1) Sóoldatokkémhatása, sókhidrolízise
2) Pufferoldatokvizsgálata
3) Ecetsav-nátriumacetátpufferoldatvizsgálata
4) Ammónia-ammóniumkloridpufferoldatvizsgálata
14.hét:
Szeminárium:II. ZÁRTHELYI

Számításifeladatok a
keverékekösszetételénekmeghatározása,
gáztörvényekés pH-számolástémakörében (8-13.
szemináriumanyaga).

Követelmények
A tárgyatazelsőfélévbenhirdetjük meg, heti 5 órában. Ezt tömbösítve,11héten keresztül
heti4órás laboratóriumigyakorlat és12 hétenkeresztül 2 óraszeminárium (+2 zárthelyidolgozat)
formájábankellteljesíteniük a hallgatóknak. A laboratóriumigyakorlatokonés a
szemináriumokon a részvételkötelező.
A gyakorlatgyakorlatijeggyelzárul. Ezt a
laboratóriumigyakorlatokelejénírtrövidzárthelyidolgozatok, illetve a
nagyzárthelyidolgozatokeredménye, valamint a laboratóriumonvégzettmunkamennyisége,
minősége, a jegyzőkönyvekértékelésehatározzák meg.
A gyakorlatijegymegszerzésénekfeltételei:

1) részvételvalamennyigyakorlaton, a gyakorlatokelvégzéseés a jegyzőkönyvvezetése
(laboratóriumigyakorlatrólvalóhiányzástcsaknagyonindokoltesetbenfogadunk el, és a
laboratóriumigyakorlatotpótolnikell)
2) a kiszárthelyidolgozatokbanmegszerezhetóösszpontszámlegalább 50 %-nakmegszerzése
3) a gyakorlatinagyzárthelyidolgozatbanlegalább 40 %-oseredményelérése
4) a szemináriuminagyzárthelyidolgozatbanátlagosanlegalább 50 %-oseredményelérése
Amennyibenvalakinekazelméletifelkészültségenemmegfelelő (a
kiszárthelyidolgozatokbanmegszerzettpontszám: 50,0% >teljesítmény> 35,0% vagy a
nagyzárthelyidolgozatokeredménye: 40/50 %>eredmény> 25 %), akkor a
gyakorlatelégteleneredménnyelzárul, de lehetőségetadunkegyetlenalkalommalazelégséges (2)
gyakorlatijegyutóvizsgakéntvalómegszerzéséreírásbelidolgozatformájában.
A gyakorlatonnyújtottnemmegfelelőteljesítmény:

1) valamelygyakorlatrólvalóhiányzáspótlásnélkülvagyegy /
többgyakorlatnemmegfelelőszíntűelvégzésevagy
2) 3
vagytöbbalkalommalazadottgyakorlatonszámonkérésrekerülőkémiaialapismeretekrevonatkoz
ókérdésesetén (a lehetséges 5 pontból) 2 vagyennélkevesebbpontszerzésevagy
3) 3 vagytöbbalkalommal a gyakorlatijegyzőkönyv “nemmegfelelő” minősítése vagy
4) a kiszárthelyidolgozatokbanmegszerzettpontszám: < 35 % vagy
5) nagyzárthelyidolgozatokeredménye: < 25 %
esetén a gyakorlat “aláírásmegtagadva” eredménnyelzárulés a gyakorlatijegyetcsak a
gyakorlatújbólifelvételévellehetmegszerezni.Laboratóriumigyakorlatcsakismételtteljesítésseljavítha
tó.

