Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Tantárgy: SZERVETLEN ÉS KVALITATÍV ANALITIKAI KÉMIA ELMÉLET
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 42
1.hét:

A hidrogén.Atomiésfizikaisajátságok,

előfordulásuk, kémiaitulajdonságok. A
képlet, deutériuméstrícium. Előállításésfelhasználás.
ionok, vegyületekelnevezése.
A nemesgázok (18. csoport).A
A
nemesgázokatomiésfizikaisajátságai,
periódusosrendszer.Aperiódusosrendszerfelépítése, előfordulása, kémiaitulajdonságai. A
kapcsolataazelektronszerkezetkiépülésével. A
nemesgázklatrátok.
periódusosrendszermezői.
Kvalitatívanalitikaikémia:
Kvalitatívanalitikaikémia:
A
Kvalitatívanalitikaikémiaalapjai.Azanalitikaikémiafog kémiaireakciókcsoportosításaazanalitikaikémiasz
alma, kialakulása. A
empontjaiszerint: általános-, csoport-,
kvalitatívkémiaanalízisfeladataésmódszerei. A
specifikusésszelektívreakciókfogalma, példákkal.
minőségikémiaianalízisbenhasználatosfontosabb A szelektivitásnöveléséneklehetőségei:
módszerek. A
maszkirozás.
kémiaireakciókcsoportosításilehetőségei:
A minőségikémiaianalíziselőkészítőműveletei: a
gyakorlatiszempontok, kémiaiszempontok.
mintavétel, homogenizálás, oldás.
Előadás:Szervetlenkémia:
Atomok, molekulák, elemek, vegyületek.Vegyjel,

2.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:
Rácstípusok.Az ion-, atom-,

réteg-, molekulaésfémesrácslegfontosabbjellemzői.
Az elemekrőláltalában.Azelemekcsoportosítása,
gyakoriságuk. Előállításukfizikaiéskémiai
(kohászati) módszerekkel.
Nemfémeselemekelőállításaoxidációval. Fémoxidokéshalogenidekredukciójaszénnel,
hidrogénnel, fémekkel. Fémhalogenidekéskarbonilokhőbontása.
Elemekkinyeréseéstisztításaelektrolízissel.
Kvalitatívanaltikaikémia:

A
kémiaireakciókcsoportosításaazanalitikaikémiasz
empontjaiszerint: sav-bázis-, redoxiéskomplexképződéssel,
színváltozássaléscsapadékképződésseljáróreaciók
. A Lambert-Beer törvény. Oldhatóság,
oldhatóságiszorzat. A komplexegyensúlyok, a
stabilitástmegszabótényezők. A hard-soft
(kemény-lágy) savbáziselméletalkalmazásaazanalitikaikémiában.
3.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:

4.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:
A halogének (17. csoport).A

halogénelemekelőfordulása,
fizikaiéskémiaitulajdonságai. A
halogénelemekhidrogén- ésoxigénvegyületei,
oxosavai. Az oxosavakszerkezeteéserőssége.
Előállításukésfelhasználásuk.
Kvalitatívanalitikaikémia:
Az anionokcsoportosítása.Acsoportosításlehetőségei,

szervetlenkémiaialapjai. A
csoportreakciókösszefoglalása,
egyébcsoportosításilehetőségek.
5.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:
A kalkogénelemek (16. csoport).A

kalkogénelemekelőfordulása,
fizikaiéskémiaitulajdonságai. A
kalkogénelemekhidrogénvegyületei. A vízés a
vízlágyítás. A kalkogénelemekoxigénvegyületei,
oxosavai. Az elemekelőállításaésfelhasználása.
Kvalitatívanalitikaikémia:
Az anionok 1. osztálya: a karbonát-,

hidrogénkarbonát-, szilikát-, szulfid-, poliszulfid-

, szulfit-, tioszulfát- éshipokloritionokreakciói,
ezekalkalmazásaazionokkimutatásában,
elválasztásában.
6.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:
A nitrogéncsoport (15. csoport).A

függésénekelméletiháttere.
9.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:
Az s-mező (1-2.csoport)
elemei.Azalkálifémekfizikaiéskémiaitulajdonságai

, előfordulásuk, előállításukésfelhasználásuk. Az
alkálifémekoldódásacseppfolyósammóniában. Az
alkálifémekkovalensvegyületei,
komplexvegyületei, koronaéterekéskriptándok.
Az alkálifémszerepe a biológiairendszerekben.

nitrogéncsoportelemeinekelőfordulása,
fizikaiéskémiaitulajdonságai.
Vegyületeikfőtípusai. Az
ammóniaelőállításaésalkalmazásai.
Kvalitatívanalitikaikémia:
Oxidokésoxosavakszerkezete,
kémiaitulajdonságaik, gyakorlatijelentőségük. Az A kationok 1. osztálya: azezüst-, ólom-, higany(I)-,
higany(II)-, réz-, bizmutelemekelőállításaésfelhasználása.
éskadmiumionokreakcióiéselválasztásuk.
Kvalitatívanalitikaikémia:
Az anionok 2. osztálya: a borát-, foszfát-, szulfát-,
10.hét:
fluorid, bromát- ésjodátionokreakciói,
Előadás:Szervetlenkémia:
ezekalkalmazásaazionokkimutatásában,
Az alkáliföldfémekfizikaiéskémiaitulajdonságai,
elválasztásában.
előfordulásuk, előállításukésfelhasználásuk. Az
alkáliföldfémekfontosabbvegyületei: hidridek,
7.hét:
halogenidek, oxidok,
Előadás:Szervetlenkémia:
hidroxidokésásványisavakkalalkotottsók,
A IV. oszlopfőcsoportjának (14. csoport) elemei.A 14.
komplexek.
csoportelemeinekelőfordulása,
Kvalitatívanalitikaikémia:
fizikaiéskémiaitulajdonságai. A
Tiosavak, tiobázisok, tiosók.
szénésszilíciumkémiájánakjellemzővonásai. A
A kationok 2. osztálya: anionképzőfélfémek, arzenit,
szénvegyületekfőtípusai. A
arzenát, tetrakloro-antimonát(III), hexakloroszilíciumfőbbvegyületei. Oxidok,
antimonát(V), tetrakloro-sztannát(II)
oxosavakésszármazékaik. Az
éshexakloro-sztannát(IV)
elemekelőállításaésfelhasználása.
ionokreakcióiéselválasztásuk.
Kvalitatívanalitikaikémia:
Az anionok 3. és 4. osztálya: a klorid-, bromid-, jodid11.hét:
, cianid- ésrodanid-, valamint a nitrit-, nitrát-,
Előadás:Szervetlenkémia:
acetát-, klorát-, perklorátionokés a
A d-mező (3-12.csoport) elemei:
peroxidreakciói,
azátmenetifémekáltalánosjellemzése.Azátmenetifémeke
ezekalkalmazásaazionokkimutatásában,
lektronszerkezete, azoxidációsszám, az atomelválasztásában.
ésionméretváltozása. Az
átmenetifémekvízszintesésfüggőlegeshasonlóság
8.hét:
a. Az
Előadás:Szervetlenkémia:
átmenetifémekfizikaiéskémiaitulajdonságai,
A III. oszlopfőcsoportjának (13. csoport) elemei.A 13.
előfordulásuk, előállításuk. A hard-soft (keménycsoportelemeinekelőfordulása,
lágy) sav-báziselméletalapjai. Az
fizikaiéskémiaitulajdonságai.
átmenetifémekionjaivizesoldatokban, a
Oxidokésszármazékaik. Az
hidratáltkationok,
alumíniumelőállításaésfelhasználása. A
oxokationokésoxoanionoklétezésénekfeltételei.
legfontosabbvegyületeik.
Az izo- ésheteropolisavakképződése.
Kvalitaítívanalitikaikémia:
Kvalitatívanalitikaikémia:
A kationokcsoportosítása.Acsoportosításlehetőségei,
A kationok 3. osztálya: nikkel-, kobalt-, vas(II)-,
szervetlenkémiaialapjai.
vas(III)-, mangán- (permanganát), króm(III)Rendszeresminőségielemzés. A Fresenius(kromát), alumíniumrendszer.Aszulfidokfőtípusai, oldhatóságuk pH
éscinkionokreakcióiéselválasztásuk.

12.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:
A d-mezőelemei.Akróm, molibdén, valamint

a
mangánfizikaiéskémiaitulajdonságai,
előfordulásuk, előállításukésfelhasználásuk. A
mangáneltérőoxidációsállapotúvegyületeiésgyak
orlatijelentőségük. A molibdénés a
mangánbiológiaiszerepe.
A vas,
kobaltésnikkelfizikaiéskémiaitulajdonságai,
előfordulásuk, előállításukésfelhasználásuk. A
vas- ésacélgyártáskémiája. A vas
biológiaiszerepe.
Kvalitatívanalitikaikémia:
A kationok 4. osztálya: kalcium-,

stroncium-,
báriumionokreakcióiéselválasztásuk.
13.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:

A platinafémek (Ru, Rh, Pd; Os, Ir, Pt)
fizikaiéskémiaitulajdonságai,
előfordulásukésfelhasználásuk. A
platinafémekszerepe a gyógyászatban.
A réz, ezüstésaranyfizikaiéskémiaitulajdonságai,
előfordulásuk, előállításukésfelhasználásuk. A
rézszerepe a biológiairendszerekben,
azezüstésaranygyógyászatialkalmazásai.
A cink,
kadmiuméshiganyfizikaiéskémiaitulajdonságai,
előfordulásuk, előállításukésfelhasználásuk. A
cinkbiológiaiszerepe.
Kvalitatívanalitikaikémia:
A kationok 5. osztálya: a nátrium-,

kálium-, lítium-,

magnéziumésammóniumionokreakcióiéskimutatásilehetőség
eik.
14.hét:
Előadás:Szervetlenkémia:
Az f-mezőelemei: a
lantanoidákésaktinoidák.Elektronszerkezet,

a
tulajdonságokváltozása a periódusonbelül. A
tóriumésazuránszerepeazatomenergiahasznosítás
ában. A
ritkaföldfémekésegyébrádioaktívizotópokalkalm
azása a gyógyászatban
Kvalitatívanalitikaikémia:
Az
összetettanalízismenete.Egyszerűbbelválasztásilehető

ségek a minőségikémiaielemzéssorán. A
kationok Fresenius-

féleelválasztásirendszerénekösszefoglalása. A
csapadékokoldásánaklehetőségei,
csatoltegyensúlyok.

Követelmények
Kétrészretagolódikazelőadásanyaga:
Szervetlenkémia (heti 2 óra)
A) A p-mezőelemei
B) Az s-, d- és f-mezőelemei (a kapcsolódóbioszervetlenkémiaiismeretekkel)
Kvalitatívanalitikaikémia(heti 1 óra):
Az anionokéskationokminőségianalitikaikémiája (szorosankapcsolódik a gyakorlatanyagához,
ezértazelőadáslátogatásakötelezőenajánlott)
Tantárgyikövetelmény:
Kollokvium: írásbelibeugró + szóbeli
Beugró:
1) 10 vegyületképleténekmegadása
2) 3 reakcióegyenletrendezése
3) A kationokosztálybasorolásánaksémája
Sikeres a beugró:
1) legalább 8 helyesképlet
2) legalább 2 helyesenrendezettegyenlet
3) a kationokosztálybasorolásalegalább 80 %-osanjó
(összességébenlegalább 20 pontelérése a 25 pontból)
Sikeresbeugróután:szóbelivizsga: 1 tételszervetlenkémiábólés 1
tételkvalitatívanalitikaikémiából.

