Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Tantárgy: SZERVETLEN ÉS KVALITATÍV ANALITIKAI KÉMIA GYAKORLAT
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Szeminárium: 14
Gyakorlat: 70
1.hét:
Gyakorlat: 1) A
laboratóriumimunkarendmegbeszélése
2) Balesetvédelmioktatás
3) A felszerelésekátvétele
4) HidrogénelőállításaKipp-készülékben, a
hidrogénmeggyújtása (bemutatás)
5) Káliumklorátreakciójakénnelésvörösfoszforral
(bemutatás)
6) Kén-hidrogénreakciójakéndioxiddal(bemutatás, olvasmány)
7) Kénoldódásaammónium-szulfidban
(bemutatás)

anyagokoldódásacseppfolyósammóniában
(bemutatás)
6) Salétromossavelőállításaéstulajdonságai
7) Kísérleteksalétromsavval
4.hét:

1) Foszfor-pentaoxidreakciójavízzel
2) Kísérletekvörösésfehérfoszforral
3) A szén-dioxidtulajdonságainégyesével)
4) A szén-monoxidelőállításaéstulajdonságai (kb.
20 g HCOONa-ból) (négyesével)
5) Kísérletekbórsavval
6) Alkálifémekésalkáliföldfémekreakciójavízzel
(négyesével)
7) Az alumínium,
2.hét:
ónésólomkölcsönhatásasavakkaléslúgokkal
Gyakorlat: 1) A klórelőállítása (~2 g KMnO4-ból 8) A vas,
kiindulva) ésreakciójafémekkel (négyesével)
rézéscinkkölcsönhatásasavakkaléslúgokkal
2) Alkáli-klorid, -bromidés 9) A kálium-permanganátoxidálótulajdonsága
jodidreakciójatöménykénsavval
3) A hipokloritionreakciói
5.hét:
Gyakorlat: 1) A reakciókgyakorlaticsoportosítása
4)
Oxigénelőállításacsiszolatosgázfejlesztőkészülék (olvasmány)
ben
2) Az ionokcsoportosítása (olvasmány)
5) Elemekégéseoxigénben (oxigéngázpalackból) 3) Az anionokreakciói (olvasmány)
(négyesével)
4) Az anionok I. osztálya (olvasmány)
6) A hidrogén-peroxidreakciói
5) A karbonát-, hidrogén-karbonát-, a szilikát-, a
7) A hidrogén-peroxidkimutatása
szulfid-, poliszulfid- és a szulfitionokreakciói
8) Kén-hidrogénéskén-hidrogénesvízelőállítása, 6) Halogenátionokmegkülönböztetése
a H2S kimutatása (olvasmány)
7) Tisztaságivizsgálatkémiaimódszerekkel
9) A kénsavkémiaitulajdonságai
(olvasmány)
8)Tisztaságivizsgálat:Bromátszennyezésvizsgálatak
3.hét:
álium-bromidban
Gyakorlat: 1) Nitrogénelőállítása
2) Az ammóniaoxidálásahalogénekkel
6.hét:
Gyakorlat: 1) Az anionok II. osztálya (olvasmány)
(négyesével)
3) Ammóniaoldódásavízben (szökőkútkísérlet)
2) A foszfát-, a szulfát-, a fluorid-, a bromát- és a
(bemutatás)
jodátionokreakciói
4) Nitrogén-monoxidelőállításaéstulajdonságai
3) Ortofoszfátionokeltávolításavizesoldatokból
(bemutatás)
4) Az anionok III. osztálya (olvaszmány)
5) Ammóniacseppfolyósítása,
5) A klorid-, a bromid- és a jodidionokreakciói
Gyakorlat:

6)Ismeretlen:Szilárdformábankiadottalkálifémsóis
meretlenanionjánakkimutatásaazanionok I-II.
osztályából. A lehetségesionokköre: karbonát-,
hidrogén-karbonát-, szulfid-, szulfit-, szulfát-,
foszfát- (hidrogén-foszfát-, dihidrogén-foszfát-),
fluorid-, bromát-, jodát-ionok.
(Nincskiadvaegyüttszulfit- ésszulfátion.)
7) Szorgalmiismeretlen: Egy anion
kimutatásaoldatbólazanionok I-II. osztályából. A
lehetségesionokköre: karbonát- (hidrogénkarbonát-), szulfid-, szulfit-, szulfát-, foszfát(hidrogén-foszfát-, dihidrogén-foszfát-), fluorid-,
bromát-, jodát-ionok. (Nincskiadvaegyüttszulfitésszulfátion.)

következőanionpároknincsenekkiadva: szulfitésszulfátion; bromid- ésnitrátion; jodidésnitrátion.)
5) Szorgalmi ismeretlen:1 vagy 2 anion
kimutatásaoldatbólazelőbbiekfigyelembevételéve
l.
9.hét:

1) A kationok I. osztálya (olvasmány)
2) A kationok I. osztályánakreakciói: A réz(II)-,
azezüst(I)-, a kadmium(II)-, a higany(II)-, a
higany(I)-, azólom(II)-és a
bizmut(III)ionokreakcói
3) Ismeretlen:2
kationkimutásaegymásmellettoldatból a kationok
7.hét:
I. osztályából. A lehetségesionokköre: réz(II)-,
Gyakorlat: 1) Bromidazezüst(I)-, a kadmium(II)-, a higany(II)-, a
ésjodidionokegymásmellettikimutatásaklórosvízz higany(I)-, azólom(II)-és a
el
bizmut(III)ionok(Nincsegyüttkiadva : higany(I)2) Kloridionokkimutatásabromidéshigany(II)ion; réz(II)- éshigany(I)ion)
ésjodidionokmellett (Berg-reakció)
4) Szorgalmiismeretlen:I.osztálybeli 1 vagy 2
3) Ismeretlen:Két anion
kationkimutatásaoldatból (Nincsegyüttkiadva :
kimutatásaegymásmellettoldatbólazanionok I–
higany(I)- éshigany(II)ion; réz(II)III. osztályából A lehetségesionokköre: karbonát- éshigany(I)ion)
, szulfid-, szulfit-, szulfát-, foszfát- (hidrogénfoszfát-, dihidrogén-foszfát-), fluorid-, bromát-, 10.hét:
Gyakorlat: 1) A kationok III. osztálya
jodát-, klorid-, bromid-, jodidionok.(Nincskiadvaegyüttszulfit- ésszulfátion.)
(olvasmány)
4) Szorgalmiismeretlen: 1 vagy 2 anion
2) A kationok III.
kimutatásaegymásmellettoldatbólazanionok I–
osztályánakreakciói:Anikkel(II)-, a kobalt(II)-, a
III. osztályából A lehetségesionokköre: karbonát- vas(II)-, a vas(III)-, a mangán(II)-, a króm(III)-, a
, szulfid-, szulfit-, szulfát-, foszfát- (hidrogéncink(II)-ésazalumínium(III)ionokreakciói
foszfát-, dihidrogén-foszfát-), fluorid-, bromát-, 3) Átmenetifémjodát-, klorid-, bromid-, jodidcianidokéscianokomplexekképződéseésvizsgálat
ionok.(Nincskiadvaegyüttszulfit- ésszulfátion.)
a
4) Néhány ion kimutatásaszervesreagenssel
5) Kromát8.hét:
ésdikromátionokképződéseéstulajdonságai
Gyakorlat: 1) Az anionok IV. osztálya
6) Permanganátionokképződése
(olvasmány)
7) A 3d
2) A nitrit-, a nitrát-és a klorátionok (A
átmenetifémekoxidációsállapotaivizesoldatokban
klorátionok 5. próbájabemutatás)
(olvasmány)
3) Nitrit-ésnitrátionokkimutatása Griess–
8)
Tisztaságivizsgálat:Ólomszennyezésvizsgálatabórs
Ilosvayreagenssel
4)Ismeretlen:Szilárdformábankiadottalkálifémsók avban
everék 2 ismeretlenanionjánakkimutatása. A
9)
lehetségesionokköre:karbonát-, szulfid-, szulfit-, Tisztaságivizsgálat:Ezüstszennyezésvizsgálatabázis
szulfát-, foszfát- (hidrogén-foszfát-, dihidrogén- osbizmut(III)-nitrátban
foszfát-), fluorid-, bromát-, jodát-, klorid-,
bromid-, jodid-, nitrit-, nitrát-ionok.(A
Gyakorlat:

11.hét:

4) Ismeretlen:
Összetettkvalitatívanalitikaifeladatönállóvégrehaj
tása:
Kétkomponensűszilárdkeverékösszetevőinekkim
utatása (kationés anion; A kétkomponensbenvagy
a kation, vagyaz anion azonos, ígyösszesen 3 ion
mutatandóki. A kationoklehetségesköre: réz(II)-,
ezüst(I)-, kadmium(II)-, higany(II)-, ólom(II)-,
bizmut(III)-, nikkel(II)-, kobalt(II)-, vas(III)-,
mangán(II)-, króm(III)-, cink(II)-,
alumínium(III)-, kalcium(II)-, stroncium(II)-,
bárium(II)-, ammónium-, lítium-, nátriumvagykáliumion, de nincskiadvaegyüttkét IV.,
vagykét V. osztálybelikation. Az
anionoklehetségesköre: karbonát- (hidrogénkarbonát-), szulfát-, foszfát- (hidrogén-foszfát-,
dihidrogén-foszfát-), fluorid-, klorid-, bromid-,
12.hét:
jodid-, nitrát-ionok, de a
Gyakorlat: 1) A kationok IV. osztálya (olvasmány) feltüntetettdeprotonáltésprotonáltformákközöttne
2) A kationok IV. osztályánakreakciói: A
mkellkülönbségettenni
kalcium(II)-, a stroncium(II)- és a
5) A felszerelésekleadása.
bárium(II)ionokreakciói
3) A stroncium(II)- és a
bárium(II)ionokkimutatásanátrium-rodizonáttal.
4) A kationok V. osztálya (olvasmány)
5) A kationok V. osztályánakreakciói: A lítium-, a
nátrium-, a kálium-, azammónium-és a
magnéziumionokreakciói
6) Vízbenrosszuloldódóalkálifémsókvizsgálata
7) Nyomnyimennyiségűammóniakimutatása
(bemutatás)
8) Ismeretlen: 2
egymásmellettikomponenskimutatásaoldatból a
kationok I., III., IV. és V. osztályából Az
egyikkomponensréz(II)-, ezüst(I)-, kadmium(II)-,
higany(I)-, higany(II)-, ólom(II)-, bizmut(III)-,
nikkel(II)-, kobalt(II)-, vas(II)-, vas(III)-,
mangán(II)-, króm(III)-, cink(II)vagyalumínium(III)ion, míg a másikkalcium(II)-,
stroncium(II)-, bárium(II)-, ammónium-, lítium-,
nátrium- vagykáliumionlehet.
9) Szorgalmiismeretlen:
Megegyezőösszetételűazismeretlennel.
1) Arzénszennyezéskimutatása SangerBlack-próbával (bemutatás)
2)
Tisztaságivizsgálat:Vasszennyezésvizsgálatacitro
msavban
3) Ismeretlen:2
egymásmellettikomponenskimutatásaoldatból a
kationok III. osztályából. A lehetségesionokköre:
nikkel(II)-, kobalt(II)-, vas(III)-, mangán(II)-,
króm(III), cink(II)-, alumínium(III)ion.
4) Szorgalmiismeretlen: 1 vagy 2
egymásmellettikomponenskimutatásaoldatból a
kationok III. osztályából. A lehetségesionokköre:
nikkel(II)-, kobalt(II)-, vas(III)-, mangán(II)-,
króm(III), cink(II)-, alumínium(III)ion.
Gyakorlat:

13.hét:
1) A csoportreakciókösszefoglalása
(olvasmány)
2) Összetettanyagokanalízise a
csoportreakcióksegítségével (olvasmány)
3) Ismeretlenanyagokazonosítása (olvasmány)
Gyakorlat:

Követelmények
A tárgyat a 2. félévbenhirdetjük meg heti 1 óraszemináriumés 5
óralaboratóriumigyakorlatformájában. A szemináriumokcélja a
következőgyakorlatokelőkészítése.
A tárgyatheti 1 óraszemináriumés 5 óralaboratóriumigyakorlatformájábanhirdetjük. A
szemináriumokcélja a következőgyakorlatokelőkészítése.
A gyakorlatokratörténőfelkészültséget, a
korábbanelsajátítottanyagrészekismereténekmélységét (hangsúlyozottanszámonkérve a
vegyjelek, képletekismeretét) a gyakorlatokelsőrészében (25-30 perc) írásbanellenőrizzük.
Ezenírásbelimunkákbannyújtottteljesítménylényegesrészétképezik a gyakorlatijegynek. Az
ismeretlenekelemzéséreosztályzatotadunk. A tisztaságivizsgálatokat„elfogadható”,
vagy„nemelfogadható” minősítésselértékeljük. A
szorgalmiismeretlenekjóeredményeipozitívanbefolyásolják a végsőeredményt. A
laboratóriumimunkáróljegyzőkönyvetkellvezetni, amelynekszínvonalát a
gyakorlatijegymegállapításánálszinténfigyelembevesszük.
A gyakorlatteljesítésénekfeltételei:

1) részvételmindengyakorlaton (egyszeriindokolthiányzásesetén a
pótláslehetőségétbiztosítjuk)
2) jegyzőkönyvekgyakorlatravalóelőkészítése, és a gyakorlaton a jegyzőkönyvvezetése
3) valamennyiismeretlenmeghatározása
4) valamennyitisztaságivizsgálatelvégzése
5) azismeretlenekrekapottjegyekátlaga ≥ 2,0
6) a gyakorlatelejénírtzárthelyidolgozatokösszpontszámánaklegalább 50 %-nakmegszerzése
A gyakorlatijegyetalapvetőenkéteredményhatározza meg:
1) a kiszh-k összesítettpontszámahány %-a azelérhetőösszpontszámnak
2) azismeretlenekrekapottjegyek, a tisztaságivizsgálatrakapottjegyés a
pluszismeretlenekkelszerzett 5-ös jegyekátlaga.
Az értékelésnélazonbanfigyelembevesszük a gyakorlatiésszemináriumimunkát
(bemutatókísérletekbenvalórészvételstb.), valamint a jegyzőkönyvminőségét.
A gyakorlatra “aláírásmegtagadva” beíráskerül, ha neméri el a kívántszintet
1) a gyakorlatimunka (kétszerihiányzás a gyakorlatról, a
gyakorlatrarendszeresennemelőkészítettjegyzőkönyvstb.)
2) azelméletimunka (a zh-k összesítettpontszámaneméri el azösszpontszám 30 %-át )
Ebbenazesetben a gyakorlatijegy cask a gyakorlatújbólifelvételéveljavítható.
Ha a gyakorlatimunkamegfelelő, de azelméletifelkészültségnem (a
kiszárthelyidolgozatokösszesítettpontszáma: 30 % <pontszám< 50 %), akkor a
gyakorlatijegyelégtelen, ami a vizsgaidőszakbanegyetlenalkalommaljavítható. A javításmódja:
írásbelibeszámoló a gyakorlatés a szemináriumelméletianyagából.
Továbbiinformációk:honlapon (oktatáscímszóalatt) található.

