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Fontos 
 
1. 15 perced lesz elolvasni a szöveget és megtervezni a munkád. Ezalatt írni vagy kísérletezni nem szabad. 

(Aludni sem) 

2. Köpeny és szemüveg kötelező. 

3. Óvatosan kezeld a sav és lúgoldatokat! 

4. Csak a pipettatöltőket használd, szájjal szigorúan tilos pipettázni. 

5. Korlátozott mennyiségű oldatot kaptál. Ha kiöntöd, vagy elhasználod, csak büntetés fejében kaphatsz. 

6. A büretták és pipetták tiszták. Ne pazarold az oldatokat mosogatásra.. 

7. Öntsd a lefolyóba a használt oldatokat. 

8. Ne zavard a többieket. Tarts rendet az asztalodon. 

9. Ha valamit eltörsz, kérj az asszisztensektől segítséget.  

10. Használd a hátoldalakat jegyzetelésre 

11. 5 óra a teljes idő (az olvasást is beleértve). A STOP után azonnal állj le, és add be a válaszlapot és a 

szintézis terméked. 
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Chemicals and glassware  
Name Mennyiség Címke 

Mindenkinél 
Kálium-jodid, 120 g/L 22 mL KI 12% (m/v) 
sósav, 1M.  20 mL HCl 1M 

Etanol 96% 40 mL C2H5OH 
Ftálsavanhidrid, szilárd  0,625 g Phthalic anhydride 
Ftalazol (gyógyszerminta) az 50 mL-es pohárban  Kimérve   - 

Nátrium-hidrogénkarbonát, szilárd, kimérve 2 g 4 db. NaHCO3 
100 mL főzőpohár (futtatáshoz) 1  TLC camera 
Műanyag óraüveg 2 db  
25 mL mérőlombik dugóval 1  
150 mL Erlenmeyer titráláshoz, benne kimért szulfatiazol 
(1,25 g) 1 db.  
250 mL pohár tioszulfát oldattal 50 mL Na2S2O3 0,1000 M 
250 mL Erlenmeyer (a szűrletnek) 1 db. For filtrate 

Fiola a termék feloldására (a TLC-hez) 1 db  
10 mL mérőlombik  1 db  

10 mL osztott pipetta 1 db  
5 mL osztott pipetta 1 db  
1 mL osztott pipetta 1 db  
Büretta 1 db  
Tölcsér a szűréshez 1 db  
Kis tölcsér a bürettához 1 db  
Üvegbot 1 db  
Gumidugó 1 db  
Desztvizes flaska 1 db  
TLC lap UV jelöléssel 1 db  
TLC kapilláris 1 db  
Szűrőpapír 1 db  
Pipettalabda 1 db  
Állvány, bürettafogó, szűrőkarika 1 db  
Grafitceruza  1 db  
Cérnakesztyű (forró edények megfogására) 1 pár  
   
   
Két ember osztozik   
Rezsó 1 db  

Ecetsav, 1:1 v/v 22 mL CH3COOH 1:1 (v:v) 

Kénsav, 1:1 v/v 12 mL H2SO4 1:1 (v:v) 
Kálium-bromid, 10 g/L 100 mL KBr 10 g/L 

Nátrium-nitrit, ca. 0.02 M. 155 mL NaNO2 
Tropeolin 00 (indikátor), 0,1% oldat (cseppentősben) 20 mL Tropeolin   
Keményítő, 1% oldat (cseppentősben) 20 mL Starch   
Vonalzó  1 db  
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10-12 diák osztozik rajta 

nátrium tioszulfát, 0,1000 M. 400 mL Na2S2O3 0.1000 M 
Eluens a TLC-hez 1 db Eluent   
10 mL mérőhenger (eluenshez) 1 db  
csipesz  1 db  
Marker  1 db  
Papírtörlő 1 tekercs  
Latex kesztyű M, S, L  
UV lámpa 1 db  

Laboronként 
Szárítószekrény 1 db  
  

 
Rezsó működtetése 

• szürkésfehér (Fischer): 

 - két szabályzós: a baloldali szabályzóval állítsd be a kívánt hőmérsékletet 

 - egy szabályzós: nyomd a Power gombot, aztán a Heat gombot, és állítsd be a kívánt hőmérsékletet a kerek szabályzóval. 

• kék (IKA):  
- kapcsold be (bal kapcsoló), nyomd be a bal oldali szabályzót, majd tekerd a kívánt hőmérsékletre. 

 

A rezsó hőmérsékletét próbálgatással kell úgy állítanim hogy az oldat egyenletesen forrjon (etanolhoz 140-150 fokot kell 
állítani, vizes oldathoz 210-230 fokot; a pontos értékek eltérnek rezsóról rezsóra, és függenek attól, hogy hány poharat fűt a 
rezsó). 
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Ftalazol előállítása és titrimetriás vizsgálata 

A szulfanilamidokat (p-aminobenzolszulfonamid származékok, a szulfanilsav amidjai) antibakteriális 
készítményekben használják a XX század közepe óta. A csoport első tagja (az első szintetikus antibiotikum) a 
Prontosil volt. Már rég nincs használatban, de sok származékát előállították és használták. Különösen a ftalazolt 
használják emésztőszervi fertőzések kezelésére, mert lassan szívódik fel, és hosszasan van jelen hatásos 
koncentrációban a tápcsatornában. 

A feladatban ftalazolt állítasz elő, és titrálással meghatározod a mennyiségét. A mérőoldat (nátrium-nitrit) 
koncentrációját is meg kell határozni. 

 

I. rész Ftalazol előállítása és azonosítása 
A ftalazol (ftalil-szulfatiazol, C17H13N3O5S2, М = 403 g/mol) egy fehér, vagy enyhén sárgás por, nem oldódik 
vízben, híg savakban, éterben és kloroformban; oldódik dimetilformamidban és bázisos oldatokban (híg 
hidroxid, karbonát, hidrogénkarbonát), rosszul oldódik etanolban és acetonban. A ftalazolt tipikusan 2-(p-
aminobenzol-szulfonamid)tiazol (szulfatiazole, norsulfazole) és ftálsavanhidrid melegítésével kapják alkoholos 
oldatban, vagy az anyagokat összeömlesztve: 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. A ftalazol előállítása 

Add a kimért ftálsavanhidrid mintát (0,625 g) és 12 mL etanolt az Erlenmeyerben levő kimért szulfatiazolhoz 
(1,25 g). Fedd le az óraüveggel és óvatosan forrald 5 percig a túl heves forrást elkerülve. Először minden 
feloldódik, aztán a termék kiválik. Csapvíz alatt hűtsd le, és adj hozzá 12 mL deszt. vizet. Címkézd fel a 
szűrőpapírt (ceruzával írd a kódodat rá még szárazon). Szűrd le a csapadékot. A lombikban maradt csapadékot 
néhány 3-5 mL-es etanolrészlettel vidd a szűrőre. 

Tegy néhány szemcsét a mintából a 20 mL-es fiolába a TLC-hez. Hajtsd össze a szűrőpapírt, hogy a szekrény 
ventillátora ne fújja le a mintát róla. Tedd az összehajtott szűrőpapírt a műanyag óraüvegre. Kérd meg a 
laborasszisztenst, hogy rakja a szűrőpapírt a mintával a szárítószekrénybe. A terméket a laborasszisztens méri 
majd meg. Mielőtt odaadod, feltétlen legyen rajta a kódszámod. 
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I.2. Ftalazol azonosítása vékonyrétegkromatográfiával 
Rakd össze a futtatáshoz az edényt. Mérőhengerrel önts 2-3 mL eluenst (etanol – ecetsav, 9:1 v/v, közös 
asztalon) a 100 mL-es pohárba és fedd le a műanyag óraüveggel, hogy az edényt telített gőz töltse ki. Önts 1 
mL etanol-t a mintaszemcséket tartalmazó 20 mL-es fiolába, keverd jól össze (a termék nem oldódik fel 
teljesen a rossz oldhatóság miatt). A kapillárissal vigyél fel kb. 1 µL-t (1 vagy 2 érintés) a kapott oldatból a 
TLC lapra az egyik előre behúzott vonalra (startvonal). Túl sok anyag esetén nagyon szétkenődik a folt. Az a 
javaslat, hogy két eltérő mennyiséget vigyél fel a startvonalra egymástól 0,5-0,8 cm-re. Száritsd meg levegőn a 
lapot és tedd a futtatóedénybe. (A startvonal ne érjen az eluensbe!) Addig futtasd, amíg az oldószerfront eléri a 
másik vonalat, és vedd ki a pohárból (a közös asztalon levő csipeszt használd). Hagyd az eluenst elpárologni. 
Írd a kódod ceruzával a lap használatlan részére, és nézd meg az UV lámpa alatt (a labasszisztenst keresd ehhez 
is). Egyből karikázd be a foltot ceruzával és mérd meg a startvonal és a folt közepe közti távolságot. Jegyezd fel 
a távolságot és számold ki az anyag Rf értékét: 
 

A startvonal és a folt közepének 
távolsága l, cm 

 

Rf = l / L, ahol L az oldószerfront 
távolsága 

 

 
Add be a lapot a válaszlappal. Legyen a kódod rajta a lapon.  
 

II.rész A ftalazol diazometriás meghatározása 
A ftalazol meghatározása a szulfatiazollá való hidrolízisén, és az azt követő mennyiségi diazotáláson alapszik. 
Mindezek előtt meg kell a mérőoldat (nátrium-nitrit) pontos koncentrációját határozni. 

II.1. A nátrium-nitrit-oldat pontos koncentrációjának meghatározása 

Feltöltjük a bürettát a standard 0,1000 М nátrium-tioszulfát-oldattal (a te részed a 250 mL-es pohárban van; 
további oldat a közös asztalon található). Tegyél 2 g nátrium-hidrogénkarbonátot (kimért adagok a 4 mL-es 
műanyag edényekben) a 125 mL-es Erlenmeyerbe, és adj hozzá 5 mL kálium-jodid-oldatot (120 g/L). A 
pipettával adj hozzá 10,0 mL nátrium-nitrit-oldatot (kb 0,02 М) és jól keverd össze. Amikor a nátrium-
hidrogénkarbonát java leülepedik, adj szőrmentén hozzá 1,6 mL 1:1 ecetsavat a pipettával. Óvatosan hagyd 
egyenletesen elkeveredni (kerüld az összerázást), és lazán tedd rá a dugót. Amikor a gázfejlődés nagyjából 
leáll, óvatosan, lóbálva keverd össze. Amikor a nátrium-hidrogénkarbonát ismét leülepedik, pipettázz hozzá 1,2 
mL 1:1 kénsavat, és lazán tedd gyorsan rá a dugót. Amikor a szén-dioxid fejlődésének nagyjából vége (akár 3-
4 perc), óvatosan, lóbálva keverd össze. Eztán öblítsd be az oldatba a dugót és a lombik falát 25 mL deszt. 
vízzel. Titráld a mintát a tioszulfát-oldattal halványsárga színig. Adj hozzá néhány csepp keményítőoldatot és 
erőteljes keverés közben folytasd a kék oldat titrálását amíg elszíntelenedik. 
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Írd az eredményeket a táblázatba. 

Titrálás Kezdeti térfogat, mL Végső térfogat, mL Fogyás, mL 

    

    

    

    

 

Az általad elfogadott tioszulfátfogyás ________ mL 

 

Kérdések, 1. rész (kitölthető később) 

1-1. Írd fel ionegyenletekkel a kálium-jodid és nátrium-nitrit reakcióját, és a tioszulfátos titrálás reakcióját: 

 

  

 

1-2. Miért adagoltunk nátrium-hidrogén-karbonátot és ecetsavat a titrálás előtt? Írd fel annak a 
mellékreakciónak az egyenletét, ami zavarta volna a titrálás eredményét a hidrogénkarbonát távollétében: 

 

 

 

1-3. Miért adtunk kénsavat? Írd fel a kénsav hozzáadása után a rendszerben lejátszódó reakciók ionegyenletét. 
(emlékezz a látható változásokra; lehet a korábban írt reakciókat ismét leírni): 

 

 

 

1-4. Számítsd ki a nátrium-nitrit koncentrációját a titrálásod alapján: 

 

 

A nátrium-nitrit mérőoldat koncentrációja: _____ М 

 

 



51th International Mendeleev Olympiad, 2017   Astana 
Practical exam Name 

 
Place # 

 

 8 

II.2. A ftalazol hidrolízise 

Az 50 mL-es főzőpohárban levő kimért ftalazoltartalmú gyógyszerhez adj mérőhengerrel 10 mL 1 М 
sósavat. Fedd le a poharat a kis óraüveggel, és hevítsd forrásig a rezsón, rendszeresen kevergesd a pohár 
tartalmát az üvegbottal. Tartsd fenn az intenzív forralást, hogy ne ülepedjen le a pohár aljára a csapadék (ha 
betömörül, elkezd kontrollálhatatlanul fröcskölni – ez ígéretesnek hangzik!!!). 

Állítsd a rezsót egyenletes forrásra (ez a szabályzó 210–230 oC-os állásánál lehet, de változik 
rezsónként!). Forrald a keveréket 30 percig. Ha elforna sok, adhatsz hozzá sósavat (vedd észre, hogy a 
diazotáláshoz is kell majd sav a következő részben). Hűtsd le a csapadékos keveréket, kvantitatív módon vidd 
át a 25 mL-es mérőlombikba, és töltsd jelre deszt. vízzel. 

II.3. A szulfatiazol meghatározása diazometriával 

A módszer a szulfanilamid csoportot tartalmazó primer aminok meghatározására használható, ilyenek 
keletkeznek a ftalazol vagy az acetil szulfonil guanidin hidrolízisekor. A kapott ftalazol mintát hidrolízis után 
savas közegben nátrium-nitrittel diazotálva lehet titrálni. A titrálás végpontját a tropeolin 00 indikátor színének 
változását figyelve lehet követni, ugyanis ezt a salétromossav oxidálja.  

A vizsgált oldat 2,0 mL-es részletéhez adj a titráló Erlenmeyerben pipettával 1 mL 1 M sósavat, és 
mérőhengerrel 5 mL KBr oldatot (10 mg/mL). Titráld a keveréket a korábban meghatározott koncentrációjú 
nátrium-nitrit-oldattal tropeolin 00 indikátor (kb. 2 csepp 0,1 % oldat) jelenlétében. Nehogy gyorsan titráld (az 
oldatból kb 3 mL fogyjon percenként). A titrálás során a karmazsinvörös keverék narancssárga-sárga színű lesz, 
és a végpontban hirtelen sárgára vált. Jó tanács. Érdemes egy túltitrált oldatot pohárban vagy a nagy 
Erlenmeyerben félretenni, hogy a végpont színét pontosabban lássa az ember. 
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Írd az eredményeket a táblázatba. 

Titrálás Kezdeti térfogat, mL Végső térfogat, mL Fogyás, mL 

    

    

    

    

 

Az általad elfogadott nitritfogyás ________ mL 

 
Kérdések, második rész 
 
2-1. Írj fel ionegyenlettel a szulfatiazol diazotálását. Jelöld a szulfatiazolt R–NH2-vel: 
 
 
 
2-2. Számítsd ki a szulfatiazol koncentrációját (М) a mérőlombikban: 
 
 

A szulfatiazol koncentrációja:           М 
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