
XL. Irinyi Janos Kozepiskolai 
Kemiaverseny Magyar Kemikusok 

EgyesUlete2008. Donto 
Javitokulcs 

Osszpontszam 160 pont 

I. A.LTALA.NOS KEMIA ES ANYAGSZERKEZET 
(Osszesen: 30 pont) 

I. Tegye ki a rnegfelelo relaciojelet (>, =, -c) a kovetkezo mennyisegek koze! 10 pont 

1. mennyiseg 2. mennyiseg 
A bronz olvadaspontja < A rez olvadaspontja 

A desztillalt viz fagyaspontja > A tengervfz fagyaspontja 

Ciklohexan forraspontja > n-hexan forraspontja 

n-hexan forraspontja 80 kPa nyomason < n-hexan forraspontja 0,1 MPa nyornason 

I drrr' terfogatu oxigengaz tornege 2S'C-on, 0, I MPa nyornason < l drrr' terfogatu oxigengaz tomege O'Cvon, 0,1 MPa nyomason 

Szen-dioxid-gaz suriisege 36·C-on, legkori nyomason = Propangaz sunisege 36·C-on, legkori nyomason 

I drrr' natrium terfogat-novekedese 1O-20'C kozott melegftve < 1 drrr' natrium terfogat-novekedese llO-120'C kozott melegitve 

Az 610m siirusege kg/drrr' egysegben = Az 610m sunisege g/crn ' egysegben 

A meszegetes reakei6h6je > A meszoltas reakei6h6je 

A sz616eukor optikai aktivitasa > A glicerin optikai aktivitasa 

2. D. Mengyelejev (1834-1904) peri6dusos rendszerenek elkeszftesekor nehany, akkor meg nem ismert elem letezeset is 
megjosolta, ezek tulajdonsagait (rninosegi, mennyisegi) helytalloan adta meg. Melyek lehettek ezek? Huzza ala 
megfelelo valasziokjat! 3 pont 
a) az elem atornjanak elektronszama b) az atom elektronegativitasa 
c) az elem atomsulya (relativ atomtOmege) d) az elem langfestesenek szfne 
e) az elem oxidjanak keplete f) az elem halmazallapota 
g) az e1em elsa ionizacios energiajanak nagy saga 

(3 helyes valasz 2 pont, 2 helyes valasz 1 pont, I helyes valasz 0,5 pont. Hibas valasz kiut egy j6 valaszt.) 
A megjosolt e1em egyiket "ekaszilfcium"-nak nevezte el, ezt az elemet C. Winkler fedezte fel. A masik elem 
tulajdonsagait az alumfniumehoz rokonftotta. Ezt az elemet L. Boisbaudran allftotta elo. Mindket tud6s hazajar61 
nevezte el az uj elemet. Melyekrol van sz6? 
nev]: Germanium nevz: Gallium 2· D,S pont 

3. Vizes oldatokban szamos egyensiilyt ismerimk, ezek koziil most harmat vizsgalunk. Mindharom vizes oldatba 
kulonbozd gazokat vezetve azt nezzilk meg, hogyan tol6dik el az egyensuly. A tablazatban nyi1lal jelolje, hogy merre 
tolodik el az egyensiily. Irja be azt is, hogy az egyenstilyban resztvevo anyagok koziil melyikre volt hatassal a gaz 
oldodasa. es annak koncentracioja hogyan valtozott (csokkent vagy nou). Ha nines valtozas a gaz hatasara, azt is jelolje, 
(A rez(I)- es (lI)-ion klorokornplexenek stabilitasa igen kicsi, nyugodtan eltekinthetiink tole.) Az a es b jelii cellakhoz 
tartozo magyarazatot kulon Irja Ie. (13 + 2 ·2) pont = 17pont 

Ca" + CO/ ~ CaC01 2 Cuz" +4 r ~ 2 Cui + 12 HN02 + H20 ~ H30" + NO z -
HI ~ a COJ- protonalddik, csokken 

It koncentracioia 
...... no a jodidion koncentracieja +- no az HJO" koncentracioja 

CO! - a COJ~ protonaledlk, csdkken 
a koncentracidia 

nines valtozas +- no az HJO+koneentraci6ja 

ct, +- a COJ protonalodik, csokken 
a koncentraci6ia 

a b 

NH) ...... a COJ-- kevesbe protomilOdik 
no a koncentracioia 

....a rez(In·ion ammln
komplexe kepzodik -+esokken az HJO" koncentracieja 

HCI +- a COJ- protomil6dik, csokken 
a koncentracioja nines vliltozas I+- no az HJO+ koncentracidja 

a) a kl6r mint erelyes oxidal6szer oxidalja a jodidiont es a rez(I)-et is, igy ellentetes hatassal van, nem tudjuk 
eldonteni, hogy merre tol6dik az egyenstily 
b) no az HJO" koncentracioja, de pont ellenkezOieg hat a nitrition oxidaci6ja, nem tudjuk eldonteni, hogy merre 
tol6dik az egyensuly 



II. SZERVETLEN KEMIA 
(Osszesen: 25 pont) 

I. Egy szines. kristalyos anyagot kell azonositanunk. Az alabbi harem kfserlet alapjan kell felismemi es megnevezni a 
kerdeses vegyuletet. 10 pont 
a) Vegyszeres kanalnyi kristalyos anyagot egy j61 kiszantott kerncsoben borszeszego langjaval melegftettlmk, majd 10
12 s rruilva parazslo gyujtopalcat dugtunk a kerncsobe. 
Tapasztalat: a megmelegftett anyag pattog6 hangot hallatott, gyengen fustolt. A parazslo gyujtopalca langra lobbant. 
b) Egy 30 cm hosszu, 3 ern szeles alumfniumlemezre egy ugyanilyen meretu megvizezett szfiropapfrt rasimftottunk, s a 
sztiropapfr kozepebe tettiink egy kristalyszerncset. A lemez ket veget krokodilcsipesszel es vezetekkel egy zsebtelep 
pozitiv es neganv polusahoz kapcsoltuk. 
Tapaszialat: a kristaly korul egy kisebb lila szfnil folt jelent meg, majd egy vekony rozsaszfnu csfk kezdett huzodni a 
papfr kozepetol az ararnforras pozitfv p61usa fele. 
c) (VegyifUlke alatt!) Magas iiveghenger aljara vegyszeres kanalnyi kristalyt szortunk, majd keyes cc. sosavat ontottunk 
ra. Az uveghengerbe, kb. fele magassagig leengedtunk egy j61 megvizezett kicsiny, piros szirrmi viragot. 
Tapasztalat: A sosav hatasara sercego hang kfsereteben sargas zold szfrni gaz keletkezett, amely a henger also 
harrnadaban gyiilt ossze. A piros virag elobb rozsaszfn, majd teljesen feher lett. 
Mi volt a kfserletekben hasznalt szilard halmazallaponi kristalyos anyag neve, keplete ? 
kalium-permanganat, KMn04 2 pont 
"a" kfserlet reakciojanak egyenlete: 
2 KMn04 = K~MnO~ + Mn02 + O2 2 pont 
"c" kfserletben a s6savval valo reakci6 egyenlete: 
2 KMnO~ + 16 HCI = 2 KCI + 2 MnCh + 8 H 20 + 5 Ch 2 pont 
Miert szfntelenedett el a virag? 
Mert a Ch-gaz elroncsolta a festeket / szinanyagot. 2 pont 
"b" kiserletben hogyan ertelrnezheto a r6zsaszfn csfk jelenlete es mozgasa? 
A vizes oldatban K+· es Mn04- -ionok vannak, ezek koziil az anionok rozsaszfnuek, Elektromos mezoben a 
pozitfv polus fele vandorolnak, mozgasuk a sziniik miatt lathatova valt, a szintelen K+-lonok mozgasa nem 
erzekelheto. 2 pont 

2. A tablazat egy-egy soraban szereplo negy feher anyagot kell megkulonboztetni egyrnastol. Ehhez az alabb felsorolt .
 
anyagok allnak rendelkezesre:
 
sosavoldat, ezust-nitrat-oldat, amrnoniaoldat, desztillalt viz, kalium-jodid-oldat, kalium-klorid-oldar, natrium-hidroxid

oldat.
 
Minden anyag csak egyszer szerepelhet, fgy persze lesznek olyanok, amelyek kimaradnak.
 
Az azonositando anyag ala frja Ie a megfigyelest (mit tapasztal a reagens hozzaadasara, pI. feher csapadek valik Ie, gaz
 
fejlodik, rnegzoldiil az oldat stb.). A csil1aggal jelolt ~ esetben frja fel a reakci6egyenletet vagy egyenleteket, ionos
 
formaban! Rossz reagens valasztas eseten az adott sorra nem jar pont.
 

(4 +8 +3) pont = 15 pont 

A valaszton 
reagens keplete Az egyrnastol megkulonboztetendo anyagok (soronkent) 

AgNOJ 
Natrium-szulfid Natrium-klorid Natrium-nitrat Natrium-bromid 
fekete csapadek feher csapadek szintelen oldat sarl!asfeher csapadek 

Ezust-nitrat Kalciurn-nitrat Natrium-nitrat Alumfniurn-nitrat 
NaOH barna csapadek feher csapadek szintelen oldat * feher csapadek, amely feleslegben 

oldOdik 

KI 
Ezust-nitrat Natrium-peroxid Kalium-klorid Kalcium-szulfat 

sarga csapadek az oldat megbarnul szintelen oldat nem old6dik 
Kalcium-karbid Rez-szulfat Kalcium-klorid Kalcium-karbonat 

H2O * feher csapadek kek oldat szintelen oldat nem oldodlk 
es l!3zfejlc'ides 

Reakcioegyenletek: 
A13+ + 3 OW = Al(OHh 
CaC 2+ 2 H20 =CaCOHh + CzHz 

AICOHh.+ OW = Al(OH)4



, 
III. SZERVES KEMIA 

(Osszesen: 2S pont) 

I. "A kovetkezo vegyUletek kozos tulajdonsaga, hogy a molaris torneguk 90 g/mol, valamint esak szen-, hidrogen- es 
oxigenatomokat tartalmaznak. A tablazat minden soraba mas vegyUletet Irjon, 9 pont 

sorszam Jellemz6 Atomesoportos keplet Nev 
1. Mergezo, szilard anyag. EI6fordul 

a spenotban. 
COOH 
I 

COOH 
CH=O 
I 

CH-OH 
I 

CHrOH 
CHJ-CH-COOH 

I 
OH 

CHz-OH 
I 

C=O 
I 

CHrOH 

0,5 pont 

0,5 pont 

0,5 pont 

0,5 pont 

Oxalsav, vagy 
etandisav 

0,5 pont 
Glicerin-aldehid 

0,5 pont 
Tejsav 
(2
hidroxipropansav) 

0,5 pont 
1,3-dihidroxi
aceton 

0,5 pont 

2. Kiralitascentrumrnal rendelkezik, 
natrium-hidroxiddal nem reagal 

3. Kiralis molekula 

4. Nines kiralitascentruma, natrium
hidroxiddal nem reagal 

Az allftasok melle Irja be a vegyUlet sorszarnat: 
A piroszolosav redukei6jakor kepzodik: 3 Kalcium-s6ja vizben nem old6dik: 1 
Konstitucios izomerek: 2, 3, 4 Alkalmas a rozsdafoltok eltavolitasara: 1 
A kovaszos uborka leve tartalmazza: 3 5 pont 

2. Az alabbi tablazat kitoltese soran a kiindulasi szerves vegyUleteket kel1 kitalalni, A reakei6k kozos sajatossaga az, 
hogy mindegyik vegyUlet reakciopartnere azonos. A tablazatban esak a szerves termeket ttintettuk fel, de + jel1el 
utalunk ra, ha meg mas anyag is keletkezett. A megoldas soran adjuk meg a kiindulasi anyag gyokcsoportos kepletet, 
never es a reakei6 ttpusat is! Az elso sorban egy megoldott feladat lathato. 7,5 pont 

Kiindulasi anyag Tennek Reakciotfpus 
CH,CH2COOH propansav natrium-propanoat + protolitikus reakei6 
CHJCH,CI kloretan etanol + szubsztlnicle 
C6HsOH fenol natrium-fenolat + nrotolitikus reakcio/sav-bazis reakcio 
CHJCHzCHzCHzCOOCHJ metll-pentanoat natrium-pentanoat + 

metanol 
eszterhldrolizls/szappanesttas 

CHJCHCICH1CH,2-klorbutan bur-z-en + elimlnacid 
NHJ+CHzCOO"lNH1CH2COOH 2licinl2-aminoetansav gliein natriumsoja + protolitlkus reakcic/sav-bazls reakcid 
Pontozasi iitmutato:
 
A kiindulasi anyagok neve es keplete is pont. Barmilyen hiba a kepletben vagy a nevben. pontvesztest jelent. A
 
reakcionpus rnegnevezese 0,5 - 0,5 pont.
 

3. Gazfejleszto keszulekben etil-alkoholb61 es torneny kensavbol gazt allftunk e16. 8,5 pont 
a) Milyen szfrni a fejl6d6 gaz, es hogyan lehet tisztan felfogni? 
Szintelen. Viz alatt, 1 pont 
b) A gazt meggyiijtjuk es a lang role szaraz f6z6poharat teszUnk. Mit tapasztalunk? Irja fOl az egesenek 
reakcioegyenletetl 
A fOzopohar beparasodik, viz keletkezik. Cz~ + 3 Oz = 2 COz + 2 H20 0.5 + 1 pont 
c) Mit tapasztalna, ha az eg6 gaz role meszes vfzzel kioblftett poharat tenne? 
A meszes viz megzavarosodik. 0,5 pont 
d) A lang role Feher porcelanlernezt helyezve Fekete koromreteg kepzodik. Mi ennek az oka? 
Ha nem tokeletes az eges, akkor korom keletkezik. 0,5 pont 
e) A gazt bromos vizbe vezetjiik. Mit tapasztalunk? lrjuk fel a reakci6egyenletet! NevezzUk el a termeket! 
Elszinteleniti. CzH~ + Br, = BrCHz - CHzBr 1-2-dibrometan 0,5 + I + 0,5 pont 
f) Egy kerncsobe ezust-nitrat-oldatot teszunk. Az el6z6 kfserletnel hasznalt br6mos vizb61 ontunk hozzd, Mit 

tapasztaIUnk?@JI'
 
Nem tortenik valtozas, nincse B -. nok oldatban.) 'V<A. V\t... . 0,5 pont
 
g) Az etent kalium-permariganat-oldatba vezetjiik. It tapasztalunk?
 
Az oldatot elszinteleniti. 0,5 pont
 
h) Milyen vegyiiletet lehet meg eloallftani etil-alkoholbol es tomeny kensavbol? frja fel a reakci6egyenletet!
 
Dietil-eter 2 CHrCHrOH = CHrCHrQ-CHz- CHJ + HzO I + I pont
 



, , , 
IV. SZAMITASI FELADATOK 

1. 68,75 g vizmentes stroncium-kloridbol es vizbOl ferron telitett oldatot keszftiink. Ha az oldatot 10
 
'C-ra hiitjiik, akkor a feloldott stroncium-kloriddal azonos tomegu sO kristalyosodik ki. Ha a vizet
 
hagyjuk teljesen elparologni, akkor 1,681-szer nagyobb tomegu sohoz jutunk. lO'C-on 100,0 gramm
 
viz 28,38 gramm stroncium-kloridot old.
 
a) Mi a kristalyos stroncium-klorid keplete?
 
b) Mekkora a stroncium-klorid oldhatosaga ferron (x g so/100,0 g viz)?
 

(Osszesen 10 pont) 
Megoldds: 
a) M(SrCIz) =158,6 g/mol 

A kristalyvizes stroncium-klorid keplete SrClz .x H20, ennek tomege 1,681- szer nagyobb, 
mint a vizmentes forrnae. Egy mol kristalyvizes soban a kristalyvfz tomege 0,681' 158,6 g = 
108,0 g arnibol x = 6 3 
A kristalyos stroncium-klorid keplete SrC11..6H60 I 

b) 68,75 g kristalyvfz tartalrnu stroncium-kloridban van 40,90 g SrCIz es 27,85 g viz 1 
27,85 g SrC1298,13 g vfzben oldodik 10 •Coon. 2 
Osszesen tehat 126,0 g vfzben 68,75 g sot oldottunk ferron. 1 
Forron 54,57 g sot old 100,0 g viz. 1 

2. Olajsav (C1sH3402) mellett sztearinsavat (ClsH3602) vagy paJmitinsavat (CI6H3202) tartalmaz6 minta
 
savszama 197,5, j6dszama pedig 22,38. Savszam: 1,000 gramm vizsgalati anyagban levo szabad savak
 
kozombOsitesehez sziikseges kalium-hldroxid mennyisege miIJigramm egysegben kifejezve. Jodszam:
 
az a grammban megadott jodmennylseg, amellyeJ 100,0 gramm tomegii vlzsgalatl zsiradek reakcioba
 
lep.
 
a) Hatarozza meg, hogy melyik savat tartalmazta a minta es milyen tomegszazalekban!
 
b) Hany gramm hldrogennel tehthetd a minta 100,0 grammja?
 

(Osszesen 12 pont) 
Megoldds: 
a) M(ClSH3402) =282 g/mol M(ClSH3602) =284 g/mol M(CI6H3202) =256 g/mol 1,5 

Mivel egy mol olajsav egy mol joddal reagal, Igy 100,0 g keverek 0,088 I8 mmol olajsavat 2 
tartalmaz, amely 24,8!tg. ',; 
1,000 gr:~ keverek kozornbosftesehez 3,527mmol KOjI szukseges, 
tehat 3,571 .mmol savat tartalmaz, 100,0 g keverek 0,35¥ mol savat tartalmaz, ebbol 

0,08818 mol az olajsav, a tobbi 0,2645 mol vagy palmitin- vagy sztearinsav, amelynek a 1 
tomege 75,16 g. Behelyettesftve M =mIn =(75,16/0,2645) g/mol =284, I g/moI. 1,5 
A keverek tehat sztearinsavat tartalmazott. 1 
Aminta 24,84 tomegszazaJek olajsavat es 75,14 tomegszazaJek sztearinsavat 
tartalmazott. 

b) A hidrogen aj6dhoz hasonloan csak az olajsavval reagal, es az egy kettos kotes rniatt egy 
mol olajsav egy mol hidrogennel reagal. 
100,0 g keverek 0,08818 mmol hidrogennel reagal, melynek tornege 0, I7i4 g 
017 4 hidro ennel telitheto a minta 1000 rammia. r c 

3. A natrium-hidrogenszulfld harem vizzel, a natrium-szulfat het vizzel, a natrium-dlhldrogen
plrofoszfat (Na2H~P207) pedig hat vizzeJ kristalyosodik. Egy, a fenti harom anyagbol keszftett keverek 
17,0 tomegszazalekban tartaJmaz natrlumot. Adja meg a keverek tomegszazalekos hidrogentartalmat! 

(Osszesen 8 pont) 
Megoldds: 
A harem anyag keplete: NaHS . 3 H20, Na2S04. 7 H20, es Na2H2P207. 6 H20 3
 
Mind a harem anyagban 1:7 a Na- es a H-atomok szamaranya, fgy 23 g Na meIIett mindig 7 g 3
 
hidrogen van, barmilyen osszetetelu a keverek.
 
17,0 g Na mellett 5.17 g hidrogen van.
 
5,17 tomegszazaJek hidrogent tartalmaz a keverek.
 2 



4. Az alkoholszonda az emberi verben talalhato alkohol (kozvetett) kirnutatasara szolgalo eszkoz, 
Laboratorlumban nagyon pontosan meghatarozhato a veralkoholszlnt keyes vermintabol is, de ezt 
altalaban esak "vilas esetekben" alkalrnazzak. Egyszeriibb es gyorsabb m6dszer a kilelegzett levegot 
vizsgalni. Ennek alapja, hogy az elfogyasztott alkohol (valtozatlan formaban) a veraramba keriil es a 
tildf legcsereje soran goze! a kilelegzett levegoben is megjelennek. A kilelegzett levegd alkoholtartalma 
aranyos a verben levoevel, annak 2100-ad resze, A "hagyomanyos" alkoholszonda (az ismert kis 
iivegcsdvecske) mfikddesi alapja az alabbi kemiai reakci6: 

Cr2072- + C2H50H + H+ = cr3+ + CH3CHO + H20 (kiegeszitendo egyenlet) 

Az alkohol aldehidde torteno oxidacleja soran a narancsvoros kalium-dikrornat helyett zold krom
szulfat jelenik meg, vagyis szinvaltozas tortenik, 
Egy alkoholszonda 0,500 cnr' 1,00 mol/dar'-es kalium-dikrcmat-oldatot tartalmaz. Hany mg etil
alkoholt mutatott ki az a szonda, amelynek tartalmat 0,195 mol/drrr' koncentraciojii vas(II)-szulfat· 
oldattal titralva (az alabbi klegeszltendo egyenlet alapjan) 14,4 cnr' fogyast mertiink? 

Cr2072- + Fe2+ + H+ = cr3+ + Fe3+ + H20 (kiegeszftendo egyenlet) 

(Osszesen 10 pont) 
Megoldas: 
A szondaban leva kalium-dikromat anyagrnennyisege: n =5,00 . 10-4 mol 
A fogyott merooldatban leva vastllj-szulfat anyagmennyisege 
n = c· v= 0,195·14,4· 10-3 =2,81 . 10-3 mol I 

2Cr2072- + 6 Fe2+ +14 H+ = 2 Cr3+ + 6 Fe3+ +7 H20 

A Fe2+ -ionnal reagalo kaliurn-dikromat ennek a hatoda: 4,68 - 10-4 mol. I 
Az alkohollal reagalt kaliurn-dikromat 5,00 - 10-4 - 4,68 - 10-4 =0,320 - 10-4 mol I 

2Cr2072- + 3 C2H50H + 8 H+ =2 Cr3+ + 3 CH3CHO + 7 H20 

Az etil-alkohol anyagrnennyisege 3 . 0,320 - 10-4 mol =9,60 . 10-5 mol 
Tomege 9,60 . 10-3 mol, 46 g/mol =4,42 . 10-3 g =4,42 mg 

5. Vekony, teglalap alakura formalt ismeretlen anyagi minosegii femlemezt 100,00 cnr' terfogatu
 
0,2000 mol/drrr' koncentraciojti ezust-nltrat-oldatba meritetttink. Nehany perees varakozas utan az
 
oldatb61 kivett, megszaritott lemez tomege 1,218 grammal nett, az oldat Ag" -koncentracioja 0,0400
 
mol/dnr' lett. (Az oldat terfogatvaltozasat61 eltekinthetiink.) A kiserletet elvegeztiik egy masik,
 
ugyanilyen femlemezzel es vas(III)-klorid-oldattal. A vas(III)-klorid-oldat kezdeti, es a kiserlet
 
befejezesekor mert koncentracioja ugyanesak 0,2000 mol/drrr'Illetve 0,0400 moV dnr',
 
a) Mi az ismeretlen fern?
 
b) Mennyivel valtozott a femlemez tomege a vas(III)·klorid-oldatb6l val6 kivetel (iII. szaritas) utan?
 

(Osszesen 11pont) 
Megoldas: 
a) Me + n-Ag+ = Me"+ + n-Ag 

A femlemezre kivalt 0,01600 mol Ag 
Legyen a fern molaris tomege M 
n mol Ag+-ion kivalasakor a tornegnovekedes (107,9 n - M) g 
0,01600 mol Ag+ -ion kivalasakor a tomegnovekedes 1,218 g 2 
Felirva az aranypart 1,218 n = 0,01600· «(107,9 n - M) 
rnegoldva 31,77n=M, amelynek n =2 eseten van kemiai ertelme M =63,55 g/mol 2 

Az ismeretIen femlemez rezbOl kesztilt. I 
b) 2 Fe3+ + Cu =2 Fe2+ + Cu 2+ 2 

0,01600 mol Fe3+ -ion 0,008000 mol rez oldodasat eredmenyezi, amely 0,5080 g. I 
A lemez tomege 0.5080 grammal esokkent. 1 



6. Egy ~gyertekii gyenge say oldatat tizszeresre higitva a say dlsszoclaciofoka haromszorosara no. 
a) Hanyszorosara kell higitani az eredeti oldatot, hogy a gyenge say disszociacioja 

10,0%-os legyen? 
b) Mekkora a say savallando]a, ha 10,0%-os disszociacio eseten az oldat pH-ja 4,00. 

(Osszesen 13 pont) 
Megoldds: 
a) K, = a/c l/(1-a,) = a/czl(l-az) I 

CJ= 10 Cz 3al= az 2 
alzcz' 10/(1-al) = 9alzcz!(I-3al) 1 
1O(1-3al) = 9(1-al) ahonnan al = 0, 0476 1 
a] =0,100 I 
a\zc,/(I-a,) =a]zczl(l-a]) 1 
c/cz =(1-a,) a/I(l-a]) alz =4,67 I 

4,67-szeres terfogatra kell higitani az oldatot. 1 
b) c =[W]/a =1,00· 10-3 mol/drrr' 2 

K. = aZcI(l-a) =1,11 . 10-5 (moVdm3i 2 

7. Egy lzooktan-heptan elegy nyomasttirese azonos a 95-os oktanszarmi benzin nyomasturesevel,
 
Hatarozzuk meg, hogy az elegy gozenek sztochiometriai mennyisegu levegoben val6 elegetesekor a
 
flistgaz anyagmennyisege hanyszorosa a kiindulasi gazelegy anyagmennyisegenek!
 
(A levegd osszetetele: 20 VN % oxigen es 80 V/V% Nz nitrogen, a fiistgazt homerseklete pedig 857·C.)
 
b) Amennyiben a motor hengerebe 25,0'C hdmersekletfi a belepf szenhidrogenelegy es levego
 
egyiittese, s az eges 857'C-on megy vegbe, akkor a "kipufogas" elotti pillanatban a hengerben uralkod6
 
nyomas hanyszoros az eges elfitti allapothoz kepest?
 
c) Mennyi az oktanszama annak a benzinnek, amelynek nyomasturese azonos annak az izooktan

heptan elegynek a nyomastfiresevel, amelynek fiistgazaban a szen-dloxid es vizg6z
 
anyagmennyisegenek aranya COz : HzO = 79 : 89 ? Ez a benzin jobb vagy rosszabb mindsegu-e a 95-os
 
oktanszamunal?
 

(Osszesen 16 pont) 
Megoldas: 
a) Az oktan egesi egyenlete: CgH1S + 12,5 Oz =8 COz + 9 HzO 1 

A heptan egesi egyenlete: C7H l6 + II Oz =7 COz + 8 HzO I
 
A levego osszetetelenek figyelernbe-vetele V(Nz) = 4 . V(Oz) ill. n(Nz) = 4 . n(Oz) 1
 
Oktan egese: (1+12,5+50 = 63,5) mol kiindulasi anyagbol-» 67 mol fustgaz
 
Heptan egese (1+ II +44 =56) mol kiindulasi elegybol - 59 mol fustgaz
 

: terfogataran fi yelembe vetele:
 
6312,5 mol kiindulasi gazelegyb61 - 6660 mol fustgaz
 
Az anyagmennviseg novekedese: 6660/6312,5 = 1,055 -szeres (5,5%-os)
 

b) A reakci6 allando terfogaton megy vegbe, 
p~/pl =n-fn, . T2/TI 

P21PI =1,055 . 11301298 = 4,00
 
A hengerben uralkod6 nyomas negyszerese a kiindulasi nyomasnak. 2
 

c) A kerdeses keverekben jelolje x az oktan, y a heptan anyagrnennyiseget. I 
x + y =100 
CsHls - 8 CO~ + 9 H20 alapjan: x CgH1S - 8 X COz + 9 X HzO 
C1Hl6 - 7 CO2 + 8 HzO alapjan: y C7H l6 - 7 YCOz + 8 YH20 2 
(8x+7y) : (9x+8y) = 79:89 
Az egyenlet-rendszer megoldasa: x = 90 Y= 10 azaz 
90-es oktanszamu ez a benzin. 
A 90-es oktanszamu benzin a rosszabb minosegii iizemanyag 


