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Útmutató  

kémiai számítási feladatok megoldásához 

II. rész 
 

Az előző számban tárgyaltakban előforduló fogalmak bármilyen természetű kémiai 
számítási feladat megoldásánál előfordulhatnak. Gyakran szükséges az anyagi tulajdon-
ságokkal kapcsolatos fizikai mennyiségek használata is. Így: 

 térfogat: jele V, mértékegysége SI rendszerben m3, feladatokban használatosak: 
dm3, liter: L, cm3, mL (1m3 = 103dm3 = 103L = 106cm3 = 106mL) 

A térfogat meghatározása: szilárd szabályos mértani alakú testek esetén a geometriá-
ban tanultak alapján: 

 

 
  

kocka  henger gömb 
V = a3 V = π∙r2∙h  V = 4/3∙π∙r3 

 

A szabálytalan alakú szilárdállapotú testeknek, folyadékoknak és gázoknak a térfoga-
tát a tömegük és térfogatuk arányának (sűrűség) segítségével számoljuk ki. Sűrűség (jele 
ρ) alatt az egységnyi térfogatú anyag tömegét értjük: ρ = m/V. Mértékegységei: SI mér-
tékrendszerben kg/m3 számítási feladatokban használatosak: kg/dm3, g/cm3. Mivel a 
gázállapotú anyagok térfogata a hőmérséklet és nyomás függvénye, ezért ezeket az álla-
pothatározókat ismerni kell, s adott értékeik mellett az adott mennyiségű gáz térfogatát 
az általános gáztörvény (p∙V = ν∙R∙T) segítségével számíthatjuk ki: V = ν∙R∙T/p , ahol 
R = 22,4dm3 ∙1atm/273K (a 22,4dm3 az 1mólnyi gáz normálkörülményeken mért térfo-
gata) 

 hőmérséklet: a számítási feladatokban gyakran a hőmérséklet értékeket különböző 
skála szerint adják meg, ezek egymásba átalakíthatók, ha a következő jelöléseket 
használjuk: T (abszolút hőmérsékleti skála), t (Celzius-skála), F (Fahrenheit-
skála), az alábbi összefüggések segítségével: 

T = t + 273,   t = (F – 32)∙5/9 
 

 gáznyomás (jele p), SI rendszerben a mértékegysége: Pa. Számítási feladatokban 
előfordulnak a bar, atm és Torr (mmHg) egységek is. Az ezek közötti kapcsola-
tot a következő egyenlőségek fejezik ki: 

1Pa = 10-5bar  1atm = 1,01325∙105Pa  1Torr = 133,322Pa 
 1mmHg = 1Torr 
Mintapéldák:  
1. 10L metánhoz mekkora térfogatú azonos állapotú nitrogént kell kevernünk ah-

hoz, hogy 25 átlagos molekulatömegű gázelegyet kapjunk? 
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Megoldás: jelöljük a gázkeverék átlagos molekulatömegét Mkev.-el, az anyagmennyi-
ség, tömeg és moláros tömeg közti összefüggéseket használva és tudva, hogy azonos 
körülmények között minden gáz moláros térfogatának mértéke azonos, írhatjuk: 

Mkev. = (mCH4 + mN2)/( νCH4 + νN2)  ν = V/VM  m = ν∙M  
Behelyettesítve az ismert értékeket, VM-el való egyszerűsítés után: 25 = (10∙16 + 

VN2∙28)/ (10 + VN2) , a nitrogén térfogatára kapjuk:VN2 = 30L 
 

2. Egy hengeralakú gáztartály belső átmérője 40cm, magassága 2m. A hengerben 
propán és szén-monoxid található 50-50tf.%-os arányban 20oC hőmérsékleten, 4atm 
nyomáson. Mekkora a hengerben levő gáz tömege? 

Megoldás:  
MC3H8 = 44g/mol  MCO = 28g/mol  d = 2r = 0,4m 
Vh = π∙r2∙h = 3,14∙0,22∙2m3 = 251,2dm3  Vh =Vgáz = 251,2dm3  
Az általános gáztörvény segítségével kiszámítható, hogy a Vg térfogatban mekkora 

anyagmennyiségű gáz található és ennek mekkora a tömege: 
p∙V = νg∙R∙T   νg = 4∙251,2∙273/22,4∙293 = 41,8mol νCH4=νCO=41,8/2mol 
m=ν∙M  mg = mCH4 + mN2 = 20,9∙44 + 20,9∙28 = 1504,8g = 1,51kg  
 

Szerves anyagok tulajdonságait felhasználó számítási  
feladatok megoldásánál előforduló fogalmak 

Homológ sorozat: azonos szerkezeti elemekből felépülő vegyületek sora, amelyben 
a két szomszédos tag molekulája csak egy metiléncsoportban (-CH2 -) különbözik egy-
mástól.   

1. Telített szénhidrogének CnH2n+2 általános képletű homológ sor tagjai, ezért ismerve 
egy szénhidrogén %-os elemi összetételét (vagy egy adott tömegű minta elégetésekor 
kapott szén-dioxid vagy vízmennyiség tömegét), megállapítható a molekulaképlete. 

 

Mintapélda: 
1. Az A gázállapotú telített szénhidrogén elemi mennyiségi analízisekor 81,82% sze-

net kaptak. Írjátok fel a szénhidrogén molekulaképletét, lehetséges szerkezetét. Számít-
sátok ki, mekkora a gáznyomás 25oC hőmérsékleten abban a 2dm3 térfogatú acél pa-
lackban, amelyben 6,6g tömegű A anyag található! 

Megoldás: 
Az A a CnH2n+2 általános képletű homológ sor tagja. 1mol A tömege 14n + 2, ami-

ben 12g szén van 
(14n + 2)g A ...12gC 
 100g A ......81,82g  n = 3  Tehát A = C3H8 
A három szénatomot tartalmazó telített szénláncban nincs lehetőség a szénatomok 

különböző módon való kapcsolódására, ezért a C3H8 molekula képletnek egyetlen szer-
kezet felel meg. Az A anyag anyagmennyisége, amelynek tömege 6,6g:  

ν = m/M = 6,6g/44g∙mol-1 = 0,15mol. Az általános gáztörvény segítségével kiszámítható 
ennek az anyagmennyiségű gáznak a nyomása az adott körülmények között.: 

p = 0,15∙ 278.22,4/2∙273 = 1,83atm 

 

2. A telítetlen szénhidrogének  

 Monoének homológ sor tagjainak összetétele a CnH2n általános képlettel írható le. 
Szénláncukban egy szén-szén kettőskötés (1σ és 1π) található az egyes kötések mel-
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lett. A C és H mennyiségének aránya – a molekula méretétől (n) függetlenül – nem 
elégséges a vegyület azonosítására. Ismerni kell még a molekulatömeget is 

 alkineknél, a molekulában egy szén-szén hármaskötés található (1σ és 2π), a ho-
mológ sor általános molekulaképlete CnH2n-2. Azonos általános képlettel írható 
le a diének összetétele is. E két vegyületosztályban a tömegszázalékos összetétel 
ismerete a molekulaképlet megállapításához elégséges, de a molekula szerkezeté-
nek megállapításához nem. Még szükséges egy, a molekula szerkezetére jellemző 
információ ismerete, hogy azonosítható legyen a vegyület. 

 aromás (egy gyűrűs) szénhidrogének: benzol, toluol, xilol stb. a CnH2n-6 általános 
molekulaképletű homológ sor tagjai. A %-os elemi összetétel ismeretében meg-
határozható a molekulaképlet. Amennyiben egy szénhidrogénről csak annyit tu-
dunk, hogy a C tartalma 92,31%, és nem ismerjük, hogy melyik homológ sor 
tagja, akkor a 100g anyagban levő elemek anyagmennyiségének aránya egyenlő: 

νC = 92,31/12 = 7,69mol νH = (100-92,31)/1 = 7,69. Tehát (CH)n képletet kapunk, 
ami a szén és hidrogén atomok elektronszerkezetének ismeretében nem egy jól megha-
tározott vegyülethez, hanem a C2H2, C4H4 és a C6H6 molekulaképletekhez rendelhető: 

H−C≡C−H  H2C=C=C=CH2     
Annak eldöntésére, hogy melyik vegyületnek az összetételét adták meg, ismerni kell 

még legalább egy jellemző tulajdonságot, ami alapján eldönthető az elemzett vegyület 
identitása. Amennyiben ilyen nem ismert, mind a három szerkezetet meg kell adni. 

Izomerek: olyan molekulák, amelyek elemi összetétele és molekulatömege azonos, 
de szerkezetük különböző. Ennek oka lehet a molekula atomjainak különböző kapcso-
lódási sorrendje (szerkezeti izomerek: lánc izomerek, helyzeti izomerek, funkciós izomerek, kom-
penzációs izomerek), vagy különböző térbeli elhelyezkedése (geometriai izomerek-vagy cisz-
transz izomerek és optikai izomerek) 

 

Megjegyzendő: 
 a különböző általános molekulaképletű homológ sorok azonos számú szénato-

mot tartalmazó tagjai nem lehetnek izomerek! 
Amennyiben két különböző vegyületosztály homológ sora azonos általános moleku-

laképlettel jellemezhető, akkor az azonos szénatomszámú tagok a két homológ sorból 
izomerek. Így egy adott szénatomszámú alkén és cikloalkán (pl. a butén és ciklobután, 
molekulaképletük C4H8) vagy egy alkin az ugyanolyan szénatomszámú dién és cikloén 
(pentin a pentadiénnel, ciklopenténnel a molekulaképletük C5H8) konstitúciós izomerek. 

 
Szerkezeti (v. konstitúciós) izomerek 
1. Láncizomerek: a szénatomok többféle összeláncolódási módjában különböznek, 

lehetnek szénhidrogének és funkciós csoportot tartalmazó vegyületek: 

H3C CH2 CH2 CH3 H3C CH CH3

CH3  
 n-bután 2metil-propán 
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H3C CH2 CH2 CH2 OH H3C CH CH2

CH3

OH

 
 n-butanol 2-metil-propánol 

 
2. Helyzeti izomerek: a többszörös kötések vagy a funkciós csoportok különböző he-

lyezkedési módjában különböznek. A helyzeti izomeria lehetőségéhez a telítetlen vegyü-
leteknél minimum 4 szénatomot, a monoszubsztituált termékeknél legalább 3-at, míg 
diszubsztituáltaknál  két szénatot kell tartalmazzon a szénlánc: 

 
CH2=CH−CH2−CH3   CH3−CH=CH−CH3 

 1-butén  2-butén 

 

CH2Cl−CH2− CH2−CH3  CH3−CHCl−CH2−CH3 

 1-klórbután 2-klórbután 

 

CHCl2−CH3   CH2Cl−CH2Cl 

 1,1- diklór etán 1,2- diklór etán  

Az egygyűrűs aromás szénhidrogéneknél a diszubsztituált származékoknak vannak 
helyzeti izomerei, a két szubsztituens egymáshoz viszonyított helye szerint. 

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl Cl

 
1,2-diklór benzol 1,3-diklórbenzol 1,4-diklór benzol 

 

3. Funkciós izomerek azonos elemi összetételű molekulák, melyek különböző funkciós 
csoportokat tartalmaznak (pl. alkohol izomer éterrel, karbonsav izomer  észterrel). 

 
CH3−CH2−OH izomérje CH3−O−CH3, vagy CH3−COO−CH3 izomérje CH3−CH2−COOH 

 etanol dimetil éter metilacetat propánsav 

 

4. Kompenzációs izomereknek legalább két molekularészük különbözik összetételében 
CH3−CH2−NH2  CH3−NH−CH3 

etilamin    dimetilamin 

 
Térizomeria (Sztereoizomeria) a molekuláik atomjainak térbeli elrendeződésében 

különböznek. 
1. Geometriai izomerek a molekulában levő kettőskötés szénatomjai szubsztituenseinek 

távolságában (a π-kötés síkjához viszonyított helyzetükben) vagy egy gyűrű különböző 
szénatomjához kapcsolódó szubsztituensek közti távolságban (ezek a gyűrű azonos, 
vagy különböző oldalán találhatók) különböznek. A cisz izomérekben az azonos rangú 
szubstituensek kisebb, a transzizomérekben nagyobb távolságban vannak. 
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 cisz- 2-butén transz 2-butén 

 

 
 cisz-1,2-diklóetén   transz-1,2 diklóretén 

      
cisz-1,6-diklór-ciklohexán     transz-1,6- diklór - ciklohexán 

2. Optikai (vagy konfigurációs)  izomerek: Olyan molekulák, melyek aszimmetrikus szerkeze-
tűek, csak a tükörképükkel hozhatók fedésbe. Az asszimmetriát okozhatja egy asszimetria 
centrum, az aszimmetrikus C-atom, amely mind a négy vegyértékelektronjával más atomhoz, 
vagy atomcsoporthoz kapcsolódik  (l. ábra: a. ahol A,B,C,D különböző atomok, vagy atom-
csoportok Pl. A: H, B: CH3, C: OH, D: COOH, vagy a molekula szimmetrikus alkati formá-
ja a szimmetria tengelykörüli forgásában  akadályozott (l. ábra b.). 

 

     

COOH

NO2

NO2

COOH

COOH

NO2

NO2

COOH
 

 a. b. 

 
Az egyes C–C kötéssel összekapcsolt két benzolgyűrű a kötés tengelye körül szaba-

don foroghat a bifenil molekulában, de a származékokban az 1,5–helyzetben levő nagy-
térfogatú szubstituensek gátolják a gyűrűk szabad forgását. 

Máthé Enikő 
 
 

Kémia 

K. 801. Mekkora tömegű lítiumban van ugyanolyan számú neutron mint 1g nitro-
génben? 

 

K. 802. Pipettából kicseppenő víz térfogatára 0,045cm3 értéket kaptak. Hány elekt-
ron „nyüzsög‖ egy ilyen nagyságú vízcseppben, ha a térfogat-meghatározáskor a víz sű-
rűsége 1g/cm3? Hogyan lehet meghatározni a vízcsepp térfogatát? 

 

K. 803. A krómsav  és a dikrómsav erős savak. Egymásba egyensúlyra vezető fo-
lyamat során átalakulnak a következőképpen: 

2H2CrO4 ↔ H2Cr2O7 + H2O 
Hogyan változik az egyensúlyi állapot, ha a reakcióközegbe a) sósavat, b) nátrium-

hidroxid oldatot csepegtetünk? 
 

 Cl Cl Cl

Cl

 Cl Cl Cl

Cl




