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Utasítások 
1. Végig hordjad a köpenyt és a védőszemüveget!  

2. Óvatosan bánj a savas, lúgos és oxidáló oldatokkal! 

3. Pipettalabdát használj! Szájjal szigorúan tilos pipettázni! 

4. Figyelj arra, hogy kevés oldatot adtak! Ha kiöntöd, vagy elfogy, büntetés ellenében lehet 

csak kapni utánpótlást! 

5. Tiszta, száraz pipettákat kaptál. Ne vesztegesd az oldatokat mosogatásra! 

6. Munka közben ne zavarj másokat és tarts rendet az asztalodon! 

7. A használt oldatokat a legközelebbi (nagy vagy kicsi) lefolyóba öntheted. 

8. A feladatlap hátoldalára írhatod a piszkozatokat! Vannak elméleti kérdések is! 
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Eszközök (mindenkinél) 
Állvány bürettafogóval        1 

10 ml osztott pipetta (a mintának)       1 

100 ml mérőlombik (a mintának)       1 

100 ml Erlenmeyer-lombik titráláshoz      1 

250 ml Erlenmeyer-lombik titráláshoz       1 

Óraüveg          2 

10 ml osztott kémcső (mérőhenger helyett kell használni)   2 

Büretta           1 

25-50 ml főzőpohár         1 

Pipettalabda          1 

Tölcsér (a büretta feltöltéséhez)        1 

Kémcsőállvány         1 

Kémcsövek           10 

Üvegfiola (üres, dugóval)        1 

Eppendorf-cső (üres)         3 

Desztvizes flaska         1 

Spatula          1 

Üvegbot          1 

Cseppentő (dobozban?):       összesen 8 

Reagensek pipettázására         4 

Kémcsőreakciókhoz         4 

Papírtörlő (tekercsben)        1 asztalonként 

 

Reagensek 
Kvantitatív analízishez (mindenkinél): 

Formaldehid, 20% oldat (60 ml-es edényben) 

NaOH, 0,09570 М oldat (60 ml-es edényben) 

NaHCO3, 8%-os oldat (50 ml-es üvegben) 

KBr, 8%-os oldat (50 ml-es üvegben) 

KI, 16%-os oldat (50 ml-es üvegben) 

H2SO4, 1:6 hígítás (térfogatra) (100 ml-es üvegben)  

Na2S2O3, 0,1000 М oldat (100 ml-es üvegben, újratöltéshez az üveg a fülkében van). 
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Az asztalon, 3 versenyzőnek: 
Keményítő, 0,5% oldat (üvegcsében, szemcseppentővel adagold, tartsd a cseppentőt az üvegben, 

hogy a cseppentők ne keveredjenek). 

HCl, ~ 0,1 М oldat (üvegcsében, szemcseppentővel adagold)  

Metilnarancs, 0,1% oldat (üvegcsében, szemcseppentővel adagold)  

Fenolftalein, 1% oldat (üvegcsében, szemcseppentővel adagold)  

 

A fülkében (egy minden laborban) 
NaОCl, ~0,18 M oldat (műanyag palackban, a fülke alatt levő bürettával adagolandó) 

Na2S2O3, 0,1000 М oldat, a versenyzők üvegeinek feltöltésére 

H2SO4, 1:6 hígítás (térfogatra), a versenyzők üvegeinek feltöltésére 

 

Kvalitatív analízis (mindenkinél) 
Kénsav, 1:2 hígítás (térfogatra) (üvegcsében, szemcseppentővel adagold) 

Ezüst-nitrát, 0,1М (üvegcsében, szemcseppentővel adagold) 

NaOH, 0,1М (üvegcsében, szemcseppentővel adagold) 

Bárium nitrát, 0,1М (üvegcsében, szemcseppentővel adagold) 

pH-papír (Petri-csészében) 

 

Minták 
Kvantitatív analízis 

Műtrágyakeverék oldata, mérőlombikban 

Kvalitatív analízis 
Műtrágyahatóanyag-minták (külön-külön), Eppendorf-csövekben (1-9 számozva). 
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A műtrágya-hatóanyagok olyan szervetlen vegyületek, amelyek a növények számára 

elengedhetetlen elemeket (főleg a káliumot, foszfort és nitrogént) pótolják. A műtrágya biológiai 

hozzáférhetősége függ attól, hogy az elem milyen formában van. Ha nincs a műtrágyának 

dokumentációja, vagy sokáig állt, kvalitatív és/vagy kvantitatív analízise szükséges lehet. Ezen a 

laboron ismeretlen műtrágya-hatóanyagok kvalitatív meghatározását és egy kevert műtrágya 

oldatának mennyiségi vizsgálatát végzed majd el. 

 

1. rész Mennyiségi meghatározás 
A mérőlombikban egy valódi műtrágyakeverék (karbamid és ammónium-nitrát) oldatát 

találod. Az oldat mennyiségi vizsgálata során meg kell határoznod, hogy a nitrogén milyen hányada 

van nitrát, ammónium és karbamid formájában. Gondosan töltsd jelre a mérőlombikot desztillált 

vízzel, és jól keverd össze az oldatot (ledugózva legalább tízszer fordítsd fel)! 

 

Olvasd gondosan végig az eljárást és osszad be az idődet, mielőtt nekikezdesz a munkának! 

Gondosan kövesd a receptet és jól mosd el a titrálólombikokat a titrálások közben! 

 

1. titrálás Az ammóniumban levő nitrogéntartalom meghatározása 
Az eljárás lényege az ammóniumion és a formaldehid reakciója, amiben sav és urotropin 

keletkezik: 

4NH4
+ + 6HCHO = (CH2)6N4 + 4H+ + 6H2O 

A kapott savat lehet a NaOH oldattal megtitrálni.  

 

Eljárás 
Tegyél 5 ml formaldehid-oldatot és 1-2 csepp fenolftaleint az Erlenmeyer-lombikba! 

Cseppenként, kevergetve adj hozzá 0,1 M nátrium-hidroxid-oldatot, amíg halvány rózsaszín 

elszíneződés nem jelenik meg! Ekkor adj hozzá egy 10.00 ml-es mintát az ismeretlen oldatából és 

keverd össze! Hagyd a keveréket 1 percig állni, majd titráld meg a 0,1 М nátrium-hidroxid-oldattal 

(pontos koncentrációja 0,09570 М) stabil világos rózsaszínig! Szükség szerint ismételd meg a 

mérést! 

 
Írd fel a fogyásokat a táblázatba, egyértelműen jelezd a végsőnek elfogadott fogyás értékét, és 

számold ki az ammóniumionok koncentrációját a vizsgált oldatban! Számold ki és írd fel az 

ammóniumból származó nitrogén és a nitrátból származó nitrogén tömegét (g-ban) a vizsgált 

oldatban! 
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2. titrálás Az amidban és ammóniumban levő nitrogéntartalom 

együttes meghatározása 
Az eljárás alapja az ammónium és amid formájában levő nitrogén oxidációja elemi nitrogénné 

hipoklorittal, kálium-bromid jelenlétében az alábbi egyenletek szerint: 

2NH4
+ + 3ClO– = N2 + 3Cl– + 2H+ + 3H2O 

(NH2)2CO + 3ClO– = CO2 + N2 + 2H2O + 3Cl– 

A hipoklorit feleslegét jodometriával határozhatjuk meg: 

ClO– + 2I– + 2H+ = Cl– + I2 + H2O 

I2 + 2S2O3
2– = 2I– + S4O6

2– 

Eljárás 
Vegyél 5.00 ml mintát az ismeretlenből a titráló Erlenmeyer-lombikba, adj hozzá 1 csepp 

metilnarancsot és 1-2 csepp 0,1 М HCl-oldatot, úgy hogy a narancs-piros közti átmeneti színt 

mutassa az oldat! Eztán adj hozzá 5 ml 8%-os NaHCO3-oldatot és 5 ml 8%-os KBr-oldatot az 

osztott kémcső segítségével! Adj hozzá 8,00 ml hipoklorit-oldatot a fülke alatt levő bürettából! 

Keverd jól össze, tedd a szájára az óraüveget, és hagyd állni 10 percig! (Közben nekiállhatsz a 

műtrágya-hatóanyagok azonosításának, ld. következő rész). Ezután nem ugyanavval az osztott 

kémcsővel adj hozzá 5 ml 16%-os KI-oldatot és 10 ml H2SO4-t (1:6, lassan!), és keverd ismét 

össze! Tedd vissza az óraüveget, és hagyd állni 10 percet! Titráld meg a keletkezett jódot nátrium-

tioszulfáttal addig, amíg az oldat színe világossárga (“szalmasárga”) lesz! Ekkor adj hozzá 2-3 

csepp keményítőt, és titráld erőteljesen (különösen akkor, ha szilárd jód vált ki!) keverve addig, 

amíg a kék szín eltűnik! Szükség szerint ismételd meg a titrálást! 

Végezz üres kísérletet ugyanolyan körülmények között, ugyanannyit felhasználva a 

reagensekből, de a vizsgált oldat nélkül! Figyelem: a visszatitrálás miatt jó nagy térfogat fogyása 

várható (több, mint 25 ml). Szükség szerint ismételd meg a titrálást! Nyugodtan kérj a 

laboránsoktól további tioszulfátot, ha szükséges! 

Írd fel a titrálási eredményeket a táblázatba, számold ki a karbamid és ammónium formájában 

az oldatban levő nitrogén össztömegét (g-ban)! 

Számítsd ki az ammónium, nitrát és karbamid formájú nitrogén arányát (%-ban) a vizsgált 

műtrágyában! 

 

2. rész Minőségi meghatározás 
A felsorolt műtrágya-hatóanyagok vannak a kilenc Eppendorf-csőben (1 – 9): 

• Foszforitliszt (kalcium-ortofoszfát),  

• Norvég salétrom (kalcium-nitrát),  
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• Ammonsalétrom (ammónium-nitrát),  

• Ammónium-szulfát,  

• Kálium-szulfát,  

• Szilvin (kálim-klorid),  

• Dolomitliszt (kalcium-magnézium-karbonát),  

• Monofoszfát (kálium-dihidrogénfoszfát),  

• Ammofosz (ammónium-hidrogén/dihidrogén-foszfát).  

Azonosítsd az Eppendorf-csövekben levő anyagokat, a rendelkezésedre bocsátott 

reagensekkel! Töltsd ki a táblázatot a válaszlapon a megfigyeléseiddel! Írd fel a megfelelő 

reakcióegyenleteket! 

 

3. rész Válaszold meg az elméleti kérdéseket a válaszlapon! 
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