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Kísérletezzünk 
Az EMT rendezésében szervezett IX. Nemzetközi Vegyészkonferencián a középiskolai tanárok és 

tanárjelöltek külön szakosztályban mutatták be dolgozataikat, s beszélték meg szakmai kérdéseiket.  
A bemutatott anyagból válogattunk ötleteket az iskolai kísérletezésre. 

1. Toxikus fémionok kimutatása szűrőpapíron végzett cseppreakciókkal 
(bemutatta Sarka Lajos a Nyíregyházi Főiskola előadótanára) 

 
Az elemzésre használt reagens a kálium-jodid, melynek  0,2mol/dm3 töménységű

oldatával átitatott, majd megszárított szűrőpapírt (előnyös 10cm átmérőjű papírkoron-
got használni, amelyen az egész kísérletsorozat elvégezhető) előre készítsen elő a tanár. 
A vizsgálandó, fémionokat tartalmazó oldatok a vegyszeres üvegből szemcseppentővel, 
vagy kapillárissá kihúzott üvegcsövecskével adagolhatók a szűrő-papírra kis csepp for-
májában. A javasolt munkamenetre részletes közlést tartalmaz az alábbi táblázat a Cu2+-
ion esetében, a többi ionnál a felcseppentés után észleltekkel a gyakorlatot végző tanu-
lók töltsék ki a táblázatot! 
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Pb2+

mintaoldat: Pb(NO3)2

KI-os szűrőpapír

Ag+

mintaoldat: AgNO3

KI-os szűrőpapír

Hg2+

mintaoldat: Hg(NO3)2

KI-os szűrőpapír 
 

KI felesleg hatása: 
 

KI-os szűrőpapír 

 

HgI2 + 2I-= HgI42- 

Mivel az ipari szennyvizek, talajminták általában egyszerre több, az élővilágra mérgező ne-
hézfém-iont is tartalmazhatnak, ezért az azonosításokat ionkeverékeket tartalmazó oldatokból 
is ajánlatos elvégezni. A keveréket tartalmazó oldatot cseppentve a szűrőpapírra, megfigyelen-
dő a keletkezett foltok, gyűrűk színe, keletkezési sorrendje! A X. osztályos tanulók, miután 
megismerték a nehezen oldódó ionos vegyületeket és az oldékonysági szorzat fogalmát, ma-
gyarázzák az észlelteket a keletkezett jodidok oldékonysági szorzatának ismeretében  

 
Vegyület: Oldékonysági szorzat  

nagyságrendje: 

HgI2 10-28 
AgI 10-16 
PbI2 10-9 
BiI3 10-18 
CuI 10-12 

A gyakorlat felhasználható tanórán új anyag közlésekor, gyakorlati órán, kémiakö-
rön, vagy ellenőrző gyakorlat alkalmából, amikor a tanár előre elkészített, a tanuló szá-
mára ismeretlen összetételű mintát oszt ki, az elemzés eredményei alapján, a megfelelő
elméleti indoklásokkal a tanuló megállapítja a minta összetételét. A kísérleti jegyzőkönyv 
alapján minősíthető a tanuló teljesítménye. 

2. „Legyél Te is Felfedező” eszközkészlet  
(bemutatta Fodor Erika az ELTE Trefort Á. Gyak. Gimn. tanára, az eszközkészlet 

és kísérletsorozat alkotója) 
A bemutatott, szabadalmaztatott eszközkészlet anyagtakarékos, balesetveszély-

mentes, látványos, sokoldalúan kiértékelhető nagyszámú kísérlet elvégzésére alkalmas 
(receptfüzetet is tartalmaz). Használata nem igényel szaktermet. 
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A bemutatón a résztvevők által elvégzett pár kísérletből kedvcsinálóként közlünk 
egy párat. 

 
a)  fehér csempelap közepére egy  KClO3 kristálykát helyez a tanár, köréje 2 – 3 cm 

átmérőjű kör mentén kevés KI-ot szór. A központban levő kristályra cseppen-
tővel egy csepp sósavoldatot cseppent, s felszólítja a tanulókat, hogy egyik te-
nyerüket tartsák a KI körvonalán túl merőlegesen a csempére és kövessék a tör-
ténteket. Rövid idő alatt a tanulók számos következtetést vonhatnak le: 
− hogyan képződik a klór 
− milyen jellegzetes tulajdonságai vannak a klórnak (halmazállapota, színe, szaga, 

diffúzió módja, oxidáló hatása ) 
− a gázok korpuszkuláris tulajdonsága (a tenyérről visszaverődő molekulák az el-

lentétes oldalon nagyobb mennyiségben lévén a reakciótermék mennyisége is 
nagyobb, a színváltozás intenzívebb ) 

− ha a jelenséget nem észleli valamelyik gyermek, a megismételt kísérlet előtt szá-
razra kell töröltetni a kezét, mert a verejtékben oldódik a gáz, s elmarad a várt 
hatás 

− a kémiai változás terméke azonosítható, a megbarnult kör egyik pontjára ke-
ményítőoldatot, egy másik pontjára Na2 S2O3-oldatot cseppentve 

 
b)  Derékszögben meghajlított üvegcső hajlatába pár kristályka ammónium-kloridot 

tegyünk. Kis szűrőpapír csíkra univerzális indikátor oldatból cseppentsünk, majd 
helyezzük a csövecske egyik végébe. A csövecskét azon a részén, ahol a kristály 
van, melegítsük az eszköztárban található kis borszeszégő lángjával úgy, hogy a 
csövecske párhuzamos legyen az asztal lapjával. Értelmezzük az indikátoros pa-
pír színváltozásait (először kékül, majd pirosodik). A bázikus kémhatású bomlás-
terméknek, az ammóniának kisebb molekulatömege lévén nagyobb sebességgel 
mozognak a molekulái mint a hidrogén-kloridnak, amely a nedves indikátorpapí-
ron savas hatást eredményez. A folyamat endoterm jellege is bizonyítható. 

 
c)  Az ammónium-klorid szintézise. Sötét (pl. kék) papírlapra kapilláris csőben levő

tömény sósavcseppel húzzunk vonalkát, s vele párhuzamosan egy másik csö-
vecskében levő ammónia cseppel egy másik vonalkát. A sötét alapon jól látható 
a keletkező ammónium-klorid (problémafelvetésként magyaráztassuk,  miért füst 
formában látható a reakciótermék?) 
X. osztályban a reakciót a tanár végezze el úgy, hogy a két reagáló anyagból 
cseppentsen a mutató-, illetve a hüvelykujjára, s ezeket közelítse az osztály felé 
tartva kezét. Ezután tanulókkal is ismételje meg a kísérletet, felszólítva minden 
észlelés hangos közlésére. Az ujjbegyek közelítésekor a fehér füstképződés köz-
ben kezd melegedést is észlelni a diák. A folyamat exoterm jellegét érzékelhetővé 
tettük, miközben a csekély anyagmennyiségek használata nem okoz egészségká-
rosodást. Egymásután elvégezve a két kísérletet, amelyeknek nagyon kicsi az idő-
igénye is, a megfordítható kémiai folyamatok termodinamikai jellemzését is elvé-
gezhetjük. 


