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kísérlet, labor
 

 
Molekulatömeg meghatározás 

Az iskolai tananyagban találkoztatok a fogalommal, de lényegében csak gázok eseté-
ben ismerkedhettetek meg a megoldás lényegével.  

A kísérletező természettudósok már nagyon rég észrevették, hogy az anyagok oldá-
sakor megváltoznak az oldószer tulajdonságai: az oldat gőznyomása és fagyáspontja ala-
csonyabb, a forráspontja magasabb, mint a használt oldószeré. Ezeket a tényeket hasz-
nosították is (a hűtőkeverékek készítésekor, télen a járdák jégtelenítésére sót szórnak, a 
szakácsok rájöttek, hogy hamarabb megpuhul a hús, a zöldség, gyümölcs, ha sós, ecetes, 
vagy cukros lében főnek). Tanulmányozva ezeket a jelenséget arra a következtetésre ju-
tottak, hogy bizonyos anyagok esetében az oldószer adott tulajdonságainak változása 
nem függ az oldott anyag minőségétől, csak a feloldott anyag részecskéinek (molekulái-
nak) számától. Ezeket a tulajdonságokat kolligativ tulajdonságoknak nevezik gyűjtőnév-
vel. Ilyenek a gőznyomás, fagyás- és forrás hőmérséklete. A mérések alapján nyilvánva-
lóvá vált, hogy a nem illékony és az oldás közben nem disszociálódó anyagokból 1 mól-
nyit adott mennyiségű (1kg tömegű) oldószerben oldva, (ennek az oldatnak a tömény-
ségét nevezzük egységnyi molalitásúnak) az oldószer kolligativ tulajdonságainak azonos 
mértékű változása történik függetlenül az oldott anyag minőségétől. 

Jelöljük a fagyáspont csökkenést Δtf-el, a forráspont emelkedést Δtb-vel (az indexek 
az angol elnevezés kezdőbetűi: freese-megfagy, boil-forral), ezeknek értéke egy adott 
oldószer esetében a feloldott anyag molalitásával arányos: 

Δtf = Kf·⋅m illetve Δtb = Kb⋅m , ahol a Kf és Kb az oldószer anyagi minőségére jel-
lemző állandók, amelyek meghatározás szerint az 1kg oldószerben 1mol oldott anyag ál-
tal okozott fagyáspont csökkenést, illetve forráspont növekedést jelentik. A következő 
táblázat a molekulatömeg meghatározásra használható oldószerek közül egy párnak a 
moláris forráspontemelkedése és fagyáspontcsökkenése értékét tartalmazza: 
 

Oldószer Kb (oC kg/mol) 
 

Kf (oC kg/mol) 
 

Benzol 2,53 4,90 
Etanol 1,22 - 
Szén-tetraklorid- 5,03 32,00 
Víz 0,512 1,86 
Naftaliun - 6,8 

 
Mire is használhatók ezek az értékek? 
1. A moláris forráspont emelkedés és fagyáspont csökkenés értékeit ismerve egy ol-

dószerre, kiszámíthatjuk a vele készített oldat forráspontját (tbo) az oldószer forráspont-
jának(tbv) ismeretében, illetve a fagyáspontját (tfo) az oldószer fagyáspontjának(tfv) isme-
retében. Ehhez csak a feloldott anyag és az oldat tömegére van szükség: 

tfo = tfv – Δtf  és  tbo = tbv + Δtb 
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Mintafeladat: Feloldottak 80g vízben 20g glukózt (C6H12O6). Mekkora lesz az oldat 
forráspontja? 

Kiszámítjuk az 1kg vízben levő oldott anyagmennyiséget:  
 
80⋅10-3kg viz ... 20 /180  mol glukóz 
1kg               ....m = 1,39 mol 
Δtb = 1,86⋅1,39 = 2,59 oC 
 tbo = 100 + 2,59 = 102,59oC 

 
2. Molekulatömeg meghatározás: Ismert tömegű (b) oldószerben pontosan lemért 

tömegű (a) meghatározandó anyagot oldunk, s megmérjük az oldat fagyáspontját, vagy 
forráspontját (tf). Ebből az  értékből kiszámítható az oldott anyag moláris tömege. 

A mérési adatokból kiszámítjuk az oldott anyag anyagmennyiségét, ami 1kg oldó-
szerben található: 

b⋅10-3 kg oldószer ... a g oldott anyag 
1kg                     ......  m =a/b⋅10-3  m = m/M 
mivel m = Δtf oC /Kf oCkgmol-1 írható, hogy m/M = Δtf /Kf, ahonnan M már 

könnyen kiszámítható az értékek behelyettesítésével. 
Mintafeladatként kövessétek a következőt: 85g vízben feloldottak 15g anyagot. 

Megmérve a fagyáspontját -5,2 oC értéket kaptak. Mekkora az anyag molekulatömege? 
Mivel a víz fagyáspontja 0oC, Δtf = 5,2  
Az oldat molalitása m = Δtf /Kf = 5,2 / 1,86 = 2,8mol/kg  
Mivel m = 1kg oldószerben oldott anyag tömege g⋅kg-1/Mgmol-1 
M = 15g(85⋅10-3kg)-1/2,8mol⋅kg-1 = 63g/mol 
Tehát a mért anyag molekulatömege 63 
 Próbáljátok meg pl a CO2, a szén-tetraklorid, az étcukor (szacharóz), kéndioxid molekulatöme-

gét kísérletileg meghatározni. Indokoljátok, hogy melyik anyag esetén milyen módszert választotok az 
ismertettek közül. Okoljátok a kapott értékeiteknek eltérését a táblázatokéból ismert adatoktól. 
Eredményes, jó munkát! 

 
A Firka 2007/2008 – 4sz. 163. oldalán a magnézium égéshőjének meghatározásánál nem kö-

zöltük a számítási menetet, feladatként szánva a végzős diákoknak. Azért, hogy akik esetleg fiziká-
ból sem tanultak még hőtani ismereteket, hozzáférhető legyen a gyakorlat, közlünk egy kiegészítést: 

 
A gyakorlati mérés során kapott adatokból számítsátok ki az 1mol anyag égésekor 

cserélt hőmennyiségeket kJ/mol egységben: ΔH1, illetve ΔH2. A hidrogén égéshője  
ΔH3 = -286,0kJ/mol (a negatív jel azt jelenti, hogy a reakció során a kémiai rendszer 
környezetének leadja a hőt, a folyamat exoterm.) 

Hess törvénye értelmében a reakcióhő (képződési entálpia is) mértéke független at-
tól az úttól, amely során a reakció kiindulási anyagaiból végtermék lesz. Ennek értelmé-
ben ha a 2 és 3 index-el jelzett egyenleteket összegezzük, és levonjuk belőle az 1-es in-
dex-el jelzett reakcióegyenletet, akkor megkapjuk a magnézium-oxid képződési egyenle-
tét, amelynek hőeffektusa a Mg égéshője (ΔH)  

Tehát: ΔH = ΔH2 + ΔH3 – ΔH1 
A feladat grafikus ábrázolással is egyértelművé és könnyen megoldhatóvá válik: 
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A nyilak egy körfolyamatot ábrázolnak, melynek hőeffektusa a termodinamika tör-

vényszerűsége értelmében zéróval egyenlő, vagyis ha az azonos irányítású nyilakat ösz-
szegezzük és az ellentéteseket levonjuk, akkor : 

ΔH + ΔH1 – ΔH3 - ΔH2 = O ahonnan ΔH-ra a fentivel azonos értéket kapunk. 
M. E.  

 
 
 
 

Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
 
VIII. osztály – I. forduló  
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért nem esik le a levegő? 
b). Miért tárolják a sűrített gázt acélpalackban? 
c). Miért lesz vizes az, amit vízbe mártunk, míg ha higanyba mártjuk, nem lesz higanyos? 
d). Miért törik könnyen a ceruza hegye? 
 
2. A grafikon a víz hőmérséklet-változását mutatja. Írd rá, hogy milyen halmazálla-

potban van a víz az 1., a 2. és a 3. szakasznál és miért? (3 pont) 
 
 

 
 

idő


