
Szerves szintetikus laboratóriumi gyakorlat 

2016/2017 II. félév 

Helyszín: Ch.2.07 Hallgatói labor (minden csoportnak) 

 

 

Oktatók és technikusok beosztása: 

 

Hétfő, 1415-2000 Oktatók: Dr. Kupai József  Technikus: Tóhelyi Krisztina 

     Dr. Poppe László és  Segítő: Nagy Sándor, Kisszékelyi P. 

     Dr. Weiser Diána (angol) Aaron Keely 

 

Kedd, 1315-1900 Oktatók:  Dr. Tőrincsi Mercédesz Technikus: Németh László 

Oláh Márk   Segítő: Abaházi E., Nagy-Győr L. 

 

Szerda, 815-1400 Oktatók:  Dr. Hazai László  Technikus: Bernáth Rita 

     Dr. Tóth Tünde  Segítő: Szentjóbi H., Csuka Pál 

 

Szerda, 1415-2000 Oktatók: Dr. Hornyánszky Gábor Technikus: Tóth-Németh Edit 

     Dr. Keglevich Péter  Segítő: Farkas Emese, Bata Zsófia 

 

Csütörtök, 1315-1900 Oktatók:  Dr. Kovács Péter  Technikus: Németh László 

     Dr. Keglevich Péter  Segítő: Hargitai Csilla, Fődi Tamás 

 

Péntek, 1015-1700 Oktató:  Dr. Zauer Károly  Technikus: Németh László 

         Segítő: Nagy Flóra 

 

Laboridő:  Laboroktatás:  2017. február 6. - 2017. május 12. 

   Leszerelés:   2017. május 8-12. 

   Oktatási szünetek:  2016. március 15. szerda (Nemzeti Ünnep) 

      2016. április 12. kedd (laborszünnap) 

      2016. április 13. csütörtök (vegyésznapok) 

      2016. április 14. péntek (laborszünnap) 

2016. április 17. hétfő (Húsvét) 

      2016. május 1. hétfő (A munka ünnepe) 

 

Laborok munkaprogramja: 

 

Hét Dátum Program (a gyakorlati munkán kívüli tevékenységek) 

1 febr. 8. (Sz) 

 

febr. 6. (H) 

febr. 7. (K) 

febr. 8. (Sz) 

febr. 9. (Cs) 

febr. 10. (P) 

1215-1400: Bevezető előadás. Tűz- és munkavédelmi tájékoztató. (K174) 

Minden csoportnak: 

Laborprogram ismertetés, csoportbeosztás, felszerelés (2 óra) 

2  

febr. 13. (H) 

 

febr. 14. (K) 

 

febr. 15. (Sz) 

 

febr. 15. (Sz) 

 

terc-Butil-klorid, (extrakció, desztillálás) 

1415-1500 Tűz és munkavédelem ZH (20 perc); KisZH-1. témakör 

1500-1530: Tűzvédelmi gyakorlat 

1315-1400 Tűz és munkavédelem ZH (20 perc); KisZH-1. témakör 

1400-1430: Tűzvédelmi gyakorlat 

815-900 Tűz és munkavédelem ZH (20 perc); KisZH-1. témakör 

900-930: Tűzvédelmi gyakorlat 

1415-1500 Tűz és munkavédelem ZH (20 perc); KisZH-1. témakör 

1500-1530: Tűzvédelmi gyakorlat 



febr. 16. (Cs) 

 

febr. 17. (P) 

1315-1400 Tűz és munkavédelem ZH (20 perc); KisZH-1. témakör 

1400-1430: Tűzvédelmi gyakorlat 

1015-1100 Tűz és munkavédelem ZH (20 perc); KisZH-1. témakör 

1100-1130: Tűzvédelmi gyakorlat 

3 febr. 20. (H) 

febr. 21. (K) 

febr. 22. (Sz) 

febr. 23. (Cs) 

febr. 24. (P) 

Praktikum megbeszélés; KisZH-2 témakör 

4-Brómacetanilid (külön recept) 

Cannizzaro-reakció elindítása 

 

4 febr. 27.  (H) 

febr. 28. (K) 

márc. 1. (Sz) 

márc. 2. (Cs) 

márc. 3. (P) 

Praktikum megbeszélés; KisZH-3 témakör 

Cannizzaro-reakció feldolgozása (extrakció, kristályosítás, vákuumdeszt.) 

5 márc. 6. (H) 

márc. 7. (K) 

márc. 8. (Sz) 

márc. 9. (Cs) 

márc. 10. (P) 

KisZH-4 témakör 

p-Brómanilin (vízgőzdesztillálás) 

 

6 márc. 13. (H) 

márc. 14. (K) 

márc. 22. (Sz) 

márc. 16. (Cs) 

márc. 17. (P) 

KisZH-5 témakör 

Észterképzés (Butil-acetát, Oktil-acetát, Butil-szalicilát) 

Praktikum ZH (45 perc) - március 17. (P) 1715 (CHFMAX) 

Irodalmazási előadás és Elektronikus irodalmazási bemutató - március 14. 

(K) 815 (Ch.C.14) 

7 márc. 20. (H) 

márc. 21. (K) 

márc. 29 (Sz) 

márc. 23. (Cs) 

márc. 24. (P) 

KisZH-6 témakör  

 

 

8  

márc. 27. (H) 

márc. 28. (K) 

ápr. 5. (Sz) 

 

márc. 30. (Cs) 

márc. 31. (P) 

KisZH-7 témakör, Anyagismeret 

1415-1700 és 1715-2000 Irodalmazási gyakorlat a vegyészolvasóban 

1315-1600 és 1615-1900 Irodalmazási gyakorlat a vegyészolvasóban 

0815-1100 és 1115-1400 Irodalmazási gyakorlat a vegyészolvasóban 

1415-1700 és 1715-2000 Irodalmazási gyakorlat a vegyészolvasóban 

1315-1600 és 1615-1900 Irodalmazási gyakorlat a vegyészolvasóban 

1015-1300 és 1415-1700 Irodalmazási gyakorlat a vegyészolvasóban 

9 ápr. 3. (H) 

ápr. 4. (K) 

ápr. 12. (Sz) 

ápr. 6. (Cs) 

ápr. 7. (P) 

KisZH-8 témakör 

 

 

Praktikum pót ZH - április 6. (Cs) 1900 (CH.209) 

 

10 ápr. 10 (H) 

ápr. 18. (K) 

ápr. 19. (Sz) 

ápr. 20. (Cs) 

ápr. 21. (P) 

 

 

 

 

Szerves kémia ZH (60 perc) – április 21. (P) 1715 (CHFMAX) 

 

 

11 ápr. 24. (H) 

ápr. 25. (K) 

ápr. 26. (Sz) 

ápr. 27. (Cs) 

ápr. 28. (P) 

 

Szerves kémia diger 

 

 



12 máj. 8. (H) 

máj. 2. (K) 

máj. 3. (Sz) 

máj. 4. (Cs) 

máj. 5. (P) 

Szerves kémia diger 

 

 

Szerves kémia pót ZH – május 11. (Cs) 1900 (CH209) 

13 máj. 8. (H) 

máj. 9. (K) 

máj. 10. (Sz) 

 

máj. 11. (Cs) 

máj. 12. (P) 

1415-1700: Leszerelés, gyakorlati jegyek kihirdetése 

1315-1600: Leszerelés, gyakorlati jegyek kihirdetése 

0815-1100: Leszerelés, gyakorlati jegyek kihirdetése 

1415-1700: Leszerelés, gyakorlati jegyek kihirdetése 

1315-1600: Leszerelés, gyakorlati jegyek kihirdetése 

1015-1300: Leszerelés, gyakorlati jegyek kihirdetése 

 

Preparátumok: 

A gyakorlat első felében a hallgatók közös preparátumok elkészítésével elsajátítják a szintetikus munka 

alapfelszereléseinek és alapmódszereinek használatát (melegítés, hűtés, adagolás; extrakció, szárítás, 

bepárlás, desztilláció, vákuum- és vízgőzdesztilláció, kromatográfia; termékek fizikai jellemzőinek 

meghatározása: olvadáspont, törésmutató, stb. mérése.). A gyakorlat további részében a hallgatók 

egyénileg elvégzendő kiscsoportos preparátumok kivitelezésén át megismerkednek a leggyakoribb 

kémiai szintetikus eljárásokkal, reagensekkel és vegyületcsaládokkal. Ugyancsak bevezetést nyernek a 

reakciók és termékek elemzési módszereinek alkalmazásába. A gyakorlatok pontos feladatait és 

időbeosztását a labor csoportvezető oktatók határozzák meg. Jellemző cél: heti egy preparátum 

elkészítése és a kapcsolódó elméleti ismeretek megtárgyalása. 

Az egyéni preparátumok összeállításánál törekedjünk arra, hogy minden hallgató végezze el a következő 

reakciótípusokat: nitrálás, absz. éter készítés, Grignard-reakció, diazotálás, acilezés. 

 

Irodalmazási feladat: 

A Központi Könyvtár Szakolvasójában tartott gyakorlat (180 perc) során megismerkednek a 

legfontosabb nyomtatott referáló sorozatokkal (Beilstein, Chemical Abstracts) és azok alkalmazásával, a 

számítógép irodalmazásról tartott egyórás bemutatón, pedig a legfontosabb elektronikus 

információforrásokkal. Az irodalmazási feladatot (amely általában egy adott, lehetőség szerint a labor 

tematikájához kapcsolódó anyag előállítási módszereinek felkutatása) a hallgató a laboratóriumi 

feladatokkal párhuzamosan, a nyomtatott és az elektronikus információ-források felhasználásával 

legkésőbb a diger megkezdéséig a csoportvezető oktatónak beadott írott irodalomkutatási beszámoló 

formájában oldja meg. 

 

ZH és diger, követelmények: 

A laborkövetelmények teljesítését félévközi jeggyel minősítjük. Ennek megszerzéséhez az alábbi 

feltételek teljesítése szükséges: 

1. A gyakorlati preparátumok elégséges szintű kivitelezése és az irodalmazási feladat elégséges szintű 

elvégzése. [Aki a gyakorlat óraszámának több, mint egyharmadán nem jelenik meg a laborban, az 

gyakorlati jegyet nem kaphat.] A preparátumok megkezdése előtt feltétel a Munka és tűzvédelmi ZH 

elf minősítése (újra esetében ismétlendő!) A feladatok megvalósításához szükséges elméleti 

ismeretek kikérdezhetők, a munka csak ezek elégséges szintű ismeretében kezdhető meg. E 

feladatok összességét egy részosztályzattal értékeljük, ennek minimális szintje az elégséges. 

2. A szerves kémia alapismeretek elégséges szintje. A Praktikum ZH, a Szerves kémia ZH és a Szerves 

kémia diger érdemjegyei legalább elégséges szintűek legyenek. 

A félévközi jegy az előző két pontban szereplő négy érdemjegy átlaga (figyelembe véve az írásbeli 

kikérdezések eredményét is). 

 

 

 

 

 



Pótlási lehetőségek: 

A szorgalmi időszakban elvégzendő gyakorlati munka és az irodalmazási feladat elégtelen szintje esetén 

pótlási lehetőség nincs. 

A Praktikum ZH és a Szerves kémia ZH írásbeli ismétlésére a szorgalmi időszakban egy alkalommal 

van mód. 

A Szerves kémia diger eredménytelensége esetén egyszer, a szorgalmi időszakban a csoportvezetőnél 

ismételhető. 

A szerves kémia alapismeretekből (Praktikum ZH, Szerves kémia ZH és Szerves kémia diger 

bármelyike) a szorgalmi időszakban elért elégtelen szint esetén a pótlási héten írt pót-pót ZH, ill. a 

laborvezető oktatónál tett szóbeli beszámoló (diger) elégséges szintű teljesítésével a hiányosságok 

pótolhatók, és így a félévközi jegy megszerezhető. 

Annak a hallgatónak, aki a szerves kémia alapismeretekből (Praktikum ZH, Szerves kémia ZH és 

Szerves kémia diger bármelyike) eredménytelen osztályzatot szerzett, de rendelkezik a gyakorlati 

munkájára kapott részosztályzattal, a labor megismétlése esetén a gyakorlati feladatokat nem kell 

megismételnie, csak a szerves kémia alapismeretekből (Praktikum ZH, Szerves kémia ZH és Szerves 

kémia diger) kell újra számot adnia. 

 

Ajánlott számonkérési témakörök: 

 

1. halogénvegyületek reakciói (SN1, SN2, E1, E2, E1cb) 

2. aromás vegyületek reakciói (SEAr, SNAr), irányítási szabályok  

3. oxovegyületek addíciós-eliminációs reakciói (aldol, Schiff-bázis képzés, stb…) redox reakciói, 

Cannizzaro reakció. 

4. aminok előállítása és reakciói  

5. acilezés, savszármazékok egymásba alakítása 

6. olefinek és acetilének addíciós reakciói (Markovnyikov-szabály, Hammond-elv) 

7. alkoholok és fenolok előállítása, Grignard-reakciók. 

8. konfiguráció, konformáció, sztereokémiai alapfogalmak 

 

A fenti témakörökből az adott labornapon min 3, max 5 kérdésből álló írásbeli kikérdezést tartsunk. 

Kérem, hogy a hallgatók teljesítményét plusz-mínusz jellel minősítsük. Ezek aránya a gyakorlati jegyet 

befolyásolja. 

 

Budapest, 2017. január 10. 

 

        Dr. Hornyánszky Gábor 

            laborvezető oktató 


