
 

DOI:10.24360/KOKEL.2020.2.76                                                                                   87 

Megoldások 

K339. a) Az érc összegképlete felírható U𝑥𝑥O𝑦𝑦 alakban, vagyis a moláris 
tömeg függvényében kell felírni x és y arányát, ez egyértelműen megha-
tározza az érc képletét. 

Berzelius 120 g/mol moláris tömegűnek gondolta az uránt, ezzel 1 mol-
nyi vegyületben 120𝑏𝑏 g urán és 16𝑦𝑦 g oxigén van. Ezt felhasználva és azt, 
hogy az urántartalom 84,8 tömegszázalék, felírható: 

0,848 =
120𝑏𝑏 g

(120𝑏𝑏 + 16𝑦𝑦) g
   ⟶      

𝑏𝑏
𝑦𝑦

=
13,568
18,24

≈
3
4

 

Ebből pedig következik, hogy az érc összetétele Berzelius szerint: U3O4. 
Hasonló gondolatmenet alapján írhatóak fel a másik két esetben is az 
egyenletek. 
Armstrong:  

0,848 =
180𝑏𝑏 g

(180𝑏𝑏 + 16𝑦𝑦) g
   ⟶    

𝑏𝑏
𝑦𝑦

=
13,568
27,36

≈
1
2

 

Ebből pedig következik, hogy az érc összetétele Armstrong szerint: UO2. 
Mengyelejev: 

0,848 =
240𝑏𝑏 g

(240𝑏𝑏 + 16𝑦𝑦) g
    ⟶      

𝑏𝑏
𝑦𝑦

=
13,568
36,48

≈
3
8

 

Ebből pedig következik, hogy az érc összetétele Mengyelejev szerint: 
U3O8. 
b) Ma már tudjuk, hogy az urán moláris tömege 238 g/mol az előzőek-
hez hasonlóan kiszámolható: 

0,848 =
238𝑏𝑏 g

(238𝑏𝑏 + 16𝑦𝑦) g
    ⟶    

𝑏𝑏
𝑦𝑦

=
13,568
36,176

≈
3
8

 

 

Vagyis az érc összetétele U3O8. Ez az uránszurokérc, ami egy vegyes 
oxid. Az oxigén oxidációs száma minden esetben −2, az uráné pedig +4 
és +6. 
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A feladat közepesen bizonyult nehéznek. Igazán vegyes megoldásokat és 
eredményeket kaptunk, de nagyon sokan rájöttek az összegképletre vagy 
annak egy többszörösére. Ami igazán komoly nehézséget okozott, az az 
oxidációs szám meghatározása volt. 

(Jantner Anna) 
 
K340. A vas(III)-oxid és az alumínium 1:2 arányban reagálnak egymás-
sal, ezért a 30 gramm, azaz 0,188 mol vas(III)-oxid feleslegben van a 
8,0 gramm, azaz 0,296 mol alumíniumhoz képest, tehát a reakcióban az 
összes alumínium reagált. A mintában így lehetett vas(III)-oxid, alumí-
nium-oxid és az az elemi vas, ami nem csöpögött ki az edényből.  
A fejlődő gáz csak hidrogén lehet, amely a vassal való reakcióban képző-
dik, egy molnyi vasból egy molnyi hidrogéngáz. A 87,5 cm3 gáz 3,57⋅10–

3 molnak felel meg, tehát ugyanennyi vas volt a mintában, ami 0,20 g 
elemi vasat jelent. 

A feleslegben alkalmazott NaOH az alumíniumionokat komplex formá-
ban oldatban tartja, míg a vasionokat kicsapja, szárítás után FeO(OH) 
formában számolunk vele. (Természetesen a valóság ennél összetet-
tebb.) A 2,67 g szárított csapadék tehát 0,00301 molnak felel meg, 
amelynek vasiontartalma 1,67 g, amely eredetileg 2,10 g vas(III)-oxid-
ban volt benne. A maradék tömeg az alumínium-oxidhoz tartozik, tehát 
a 3,55 grammos mintában 1,25 g Al2O3 volt. Így a minta összetétele 
59,3 m/m% Fe2O3, 35,1 m/m% Al2O3 és 5,6 m/m% Fe. 

Sajnos néhány dolgozatban nem vették figyelembe, hogy a reakció hőmér-
sékletén alumínium semmiképpen sem maradhat elemi formában, különö-
sen, hogy az volt a limitáló reagens. Illetve hibaként fordult még elő, hogy 
az elemi vasból keletkezett vasionokkal nem számolt a versenyző a csapa-
dék képződésénél. 

(Borbás Réka) 
 
K341. Feltehetőleg Y egy fém, ezért írható fel elemi formában, ekkor vi-
szont az oxidációs száma szinte biztos, hogy pozitív, ami azt jelenti, hogy 
az A-ban és YZ-ben az X és Z atomok oxidációs számai negatívak. Viszont 
B-ben X és Z oxidációs számai ellentétes előjelűek, tehát az egyik elem 
tud redukálódni és oxidálódni is. B keletkezésének feltételeinek 
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tökéletesen megfelel a hidrogén és klór reakciója, és a keletkező sósav 
oldhatósága valóban megegyezik a megadott adattal. Ez esetben egy 
olyan fém az Y, aminek van hidridje, és nagyon hevesen reagál klórral, 
oxidációs száma pedig +1. Erre tökéletes példa a Na, hisz az NaH létező 
vegyület, és az Na Cl2-ben való égését tényleg sárga láng jellemzi. 
Mivel B a sósav, ezért B és U reakciójának termékei UCln és H2. Tudjuk, 
hogy UCln tömegszázalékos U-tartalma 44,06%. 
Vegyünk a vegyületből 100g-ot, ebben 44,06g U és 55,94g Cl van. 

𝑛𝑛(𝐔𝐔) =
𝑚𝑚(U)
𝑀𝑀(U) =

44,06 g
𝑀𝑀

 

𝑛𝑛(Cl) =
55,94 g

35,5 g·mol–1 = 1,58 mol 

Tudjuk, hogy 

𝑛𝑛(U)
𝑛𝑛(Cl)

=
1
𝑛𝑛

=
44,06 g

𝑀𝑀
1,58 mol

 

ezt átrendezve megkapjuk, hogy M = 27,89n, melyre egyetlen kémiailag 
értelmes megoldás adódik. Ha n = 2, akkor M = 56 g/mol, azaz vas(II)-
ion jelenik meg, melyre tényleg igaz, hogyha klórral reagáltatnánk, ak-
kor nagyobb klórtartalmú vegyületet kaptunk volna. (Szemben a szá-
moknak szintén megfelelő ScF3-dal, és HgI2-dal.) 
Tehát: 

X Cl A NaCl 
Y Na B HCl 
Z H C FeCl2 
U Fe 

A reakciók: 

2 Na + Cl2 = 2 NaCl 
2 Na + H2 = 2 NaH 
NaH + H2O = NaOH + H2 
Cl2 + H2 = 2 HCl 
2 Na + 2 HCl = 2 NaCl + H2 
Fe + 2 HCl = H2 + FeCl2 
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3 
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A feladat jól sikerült, jellemző hiba a számolás elhagyása volt. A megoldó-
kulcs Sajósi Benedek megoldása alapján készült. 

(Forman Ferenc) 
 
K342. Induljunk ki az oldhatósági adatokból 20 és 10°C-on. 100 g víz 
53,8 g ZnSO4-ot old, amelyből hűtés után kiválik x mol ZnSO4⋅7H2O, te-
hát oldatban marad 100 – 126x g vízben 53,8 – 161,3x g cink-szulfát, 
amelynek aránya 100:47,2. Innen kapjuk, hogy x = 0,0648 mol, azaz 
18,62 g ZnSO4⋅7H2O válik ki. A kísérletben 10,08 g kristályvizes só vált 
ki, tehát az oldhatóságban megadott érték 10,08 /18,62 = 0,5413-szere-
sével kell számolnunk. Azaz 20 °C-on 54,13 g vízben oldott 29,12 g cink-
szulfát volt. A 20 °C-ra való hűtés során kivált 46,06 g kristályvizes só, 
amelyben 25,86 g cink-szulfát és 20,20 g víz van, tehát kiinduláskor volt 
(20,20 + 54,13) gramm, azaz 74,33 g víz és 25,86 + 29,12 = 54,98 g cink-
szulfát. Ennyi cink-szulfát 97,93 g ZnSO4⋅7H2O-ban volt, tehát 98,17 g 
szennyezett sóból indultunk ki, amelyet 31,39 g vízben oldottunk fel. 
További hűtéssel az első gondolatmenethez hasonlóan az 54,13 g vízből 
és 29,12 g cink-szulfátból y mol kristályvizes só válik ki, amelyből a kö-
vetkező arányhoz jutunk: (29,12-161,3y)/(54,13-126y)=42,6/100. In-
nen kapjuk, hogy y = 0,06063, tehát további 7,34 g ZnSO4⋅7H2O válik ki, 
azaz összesen 63,5 g ZnSO4⋅7H2O nyerhető ki. Ez 64,8 %-a a feloldott 
ZnSO4⋅7H2O-nak, és 64,7%-a a szennyezett sónak. 
Ebben a feladatban is született néhány hibátlan megoldás: Karvaly Krisz-
tián Márk, Lucio Saracco, Nemeskéri Dániel, Szabó Márton, Sajósi Bene-
dek és a Nátrium-hidroxid csapat részéről. A feladat több elszámolási le-
hetőséget is nyújtott, ez sajnos néhányaknak sikerült is. Nagyobb hiba volt, 
hogy vagy a feladat egy részében, vagy az egészében nem számoltak azzal, 
hogy kristályvizes só válik ki. Másik, többször előforduló hiba volt, hogy a 
70 °C-os oldatot telítettnek vették, de ezt a feladat szövege nem állította. 
Persze az átkristályosítást telített, vagy közel telített oldattal érdemes vé-
gezni, mivel a hígabb oldat csökkenti a hatékonyságot. 

(Borbás Réka) 
 
K343. a) A vegyület összegképlete a megadottak alapján C6H6N6X6, mo-
láris tömege M = (162 g / mol + 6 ∙ MX). Tökéletes égéséhez molekulán-
ként 1,5 O2, azaz 3 O atom szükséges. Az égéskor keletkező 3 vízhez (6 
H) és 6 szén-dioxidhoz (6 C) összesen legalább 15 O kell, azaz a 
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molekulában még legalább 12-nek kell lennie (tehát X csoportonként 
legalább 2; vagyis MX ≥ 32 g / mol).  
Az ismert részekben a nitrogén tömege mólonként 84 g. Ekkor a mole-
kula tömege M = Mnitrogén, összes / 0,3836 ≈ 219 g / mol. Ezek szerint X cso-
port tömegére mólonként [(219-162)/6] g= 9,5 g jön ki, ami tehát nem 
lehet.  
Ezek szerint X tartalmaz legalább egy nitrogént is. Ekkor a nitrogén tö-
mege mólonként 168 g, a molekuláé ebből és a tömegszázalékos össze-
tételi adatból számolva 438 g. Tehát egy X csoport moláris tömege 
[(438-162)/6] g/mol = 46 g/mol, ami pontosan megfelel egy nitrogén- 
és két oxigénatomnak (egy nitrocsoportnak), tehát találtunk egy megol-
dást. (Több keresésével kevés eredményre jutunk, a nitrogénszám nö-
velésével egyre több, oxigén nélkül égő tömeggel kellene elszámolnunk.)   
X csoport tehát legvalószínűbb, hogy nitrocsoportot jelöl, ahogy ez rob-
banóanyagokban gyakori (és a többi konstitúciós izomer nem is igen lé-
tezik.) Tökéletes égésének egyenlete: 

C6H6N12O12 + 1,5 O2 = 6 CO2 + 3 H2O + 6 N2 
b) Az anyag moláris tömege az előzőekből M = 438 g / mol, tehát a 
2 grammnyi minta 4,566 mmol-nyi anyagmennyiséget képvisel. A leve-
gőt ideális gáznak tekintve a p ∙ V = n ∙ R ∙ T képlet alapján kiszámíthat-
juk a kezdeti levegő mennyiségét, ahol p = 100000 Pa, V = 0,01 m3, 
R = 8,314 J / ( K ∙ mol ), T = 298,15 K. Ezekből n = 403,418 mmol. Ennek 
~21 %-a oxigén, ~85 mmol, tehát az egész minta elégetésére elég. A re-
akció során a minta anyagmennyiségének másfélszerese fogy el oxigén-
ből, helyébe összesen 15-szörös mennyiségű gáz keletkezik, tehát az 
égetés után a tartályban a gáz mennyisége 13,5 ∙ 4,566 mmol = 61,641 
mmol-lal nő. (410 K magasabb, mint 100 °C, tehát a víz is gáz-halmazál-
lapotban lesz.) Így az égetés után n = 465,059 mmol = 0,465059 mol; 
T = 410 K, V változatlan. Az előző képletet használva ezek alapján a nyo-
más p ≈ 158527 Pa. 
A standard nyomás fogalma néha összezavaró, az 1 atm és 1 bar értéket 
is elfogadtam. Alapvetően a feladat nem bizonyult nehéznek, 10 maximális 
pontszámú megoldás is érkezett. Az egyik megoldó a számokból kapható 
N=S csoport létezését eleve kizárta, érdekességként megjegyezzük, hogy 
ez tionitrozo-csoport néven igenis létezik, nem ezért nem jó megoldás. 

 (Szobota András) 
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K344*. A feladat szerint 0,70 g/dm3 koncentrációjú kalciumiont tartal-
mazó oldatot kell készíteni. Ha ehhez csapvizet használunk, ki kell szá-
mítani, hogy a csapvízben mennyi a kalciumion koncentráció. A titrálás 
során fogyott EDTA oldat térfogata: V = 2,20 cm3 = 0,0022 dm3, kon-
centrációja: c = 0,01 mol/dm3 = 0,01 mmol/cm3, anyagmennyisége: 
n = c∙V = 0,01∙2,2 = 0,022 mmol = n(Ca2+) + n(Mg2+) Tudjuk, hogy a csap-
vízben n(Ca2+)/n(Mg2+) = 2:1, vagyis 10 cm3 (0,01 dm3) csapvízben 
n(Ca2+) = 0,022/3∙2 = 0,01466 mmol. Ebből kiszámolhatjuk, hogy 
cn(Ca2+) = n/V = 0,01466/0,01 = 1,466 mmol/dm3. Tömegkoncentráci-
ója: cm(Ca2+) = cn∙M(Ca2+) = 1,466∙40,1 = 58,8 mg/dm3 = 0,0588 g/dm3. 
Vagyis ha nem számolunk a csapvízben lévő kalciumionokkal, ennyivel 
fogunk hibázni. Az eltérés: 0,0588/0,7∙100 = 8,4%. 
b) A kristályvizes sóval oldatba vitt víz tömegét a számolás során elha-
nyagolhatjuk. 1 dm3 oldatot véve a 0,7 g kalciumion ebben az esetben 
CaCl2∙H2O-tól származik. Kiszámolhatjuk a valósan bemért kalciumion 
mennyiségét:  

m(Ca2+) = 0,7/M(CaCl2∙H2O)∙M(CaCl2) = 0,7/147∙111 = 0,529 g.  

A hiba = [1 – (0,529 – 0,7)] 100 = 24,4%.  
A javítás során többféle módon számolt hibát is elfogadtunk. 

(Bacsó Zsófia Réka) 
 

K345.* A vas(II)-szulfid és kénsav reakciójában  

FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S (g)  

folyamat zajlik. A kénsavoldat tömege 189 g, amely 122,9 g vizet és 
66,15 g azaz 0,675 mol kénsavat tartalmaz, tehát ugyanekkora anyag-
mennyiségű vas(II)-szulfid oldódott fel, és ugyanennyi kén-hidrogén és 
vas(II)-szulfát képződött. Ez 102,5 g FeSO4-ot jelent. Ha a szilárd fázis-
ban x mol FeSO4⋅7H2O van, akkor oldatban 102,5 – 151,8x g vas(II)-szul-
fát és 122,9 – 126x g víz, melyeknek aránya az oldhatósági adatokból 
28,8:100. Innen adódik az x = 0,5809, tehát 161,4 gramm FeSO4⋅7H2O 
van szilárd fázisban, a maradék tömeg pedig az oldat, a folyadékfázis, 
64,0 g oldat, tehát a szilárd és folyadék fázis tömegaránya 2,48 : 1. 
Hibátlan megoldást adott be: Csécsi Marcell, Karvaly Krisztián Márk, Lo-
vas Miklós, Lucio Saracco, Nemeskéri Dániel, Papp Marcell Miklós, Polák 
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Máté, Sajósi Benedek, Szabó Márton, Tóth Nóra. Kisebb pontlevonások el-
számolási hibákból születtek.  

(Borbás Réka) 
 
K346.* Ha a pH = 5,2, akkor a [H+] = 6,31⋅10–6 mol/dm3. Az egyensúlyi 
állandó értékét felhasználva felírható, hogy  

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 1,75 ∙ 10−5 =
(6,31 ∙ 10−6)2

𝑐𝑐𝑒𝑒
 

ahol ce a disszociálatlan ecetsav egyensúlyi koncentrációját jelöli. Az ösz-
szefüggésből ce = 2,27⋅10-6 mol/dm3, így a bemérési koncentráció 
(6,31+2,27)⋅10–6 mol/dm3 = 8,59⋅10–6 mol/dm3. A 700 kg oldatban 
700⋅0,23 kg = 161 kg NaCl és így 539 kg vizes ecetsavoldat van. Ez na-
gyon híg ecetsavoldatot jelent, amelynek sűrűsége megegyezik a víz sű-
rűségével, tehát 539 dm3 ecetsavoldatot készített. Ennyi oldatban 
539 dm3 ⋅ 8,59⋅10–6 mol/dm3 = 4,63 mmol, azaz 0,278 g ecetsavat jelent. 
Ez a mennyiség 1,39 cm3 tömény oldatban van.  
A 700 kg oldat 700 kg : 1,1 kg/dm3 = 637 dm3 oldatban van. Így a 161 kg, 
azaz 2,74 kmol NaCl-ra nézve ez az oldat 4,32 mol/dm3 töménységű. 
Maximális pontszámot kapott a megoldására Karvaly Krisztián Márk, Lo-
vas Miklós, Polák Máté, Sajósi Benedek, Szabó Márton, Tóth Nóra. Előfor-
dult a megoldásokban, hogy a 20%-os ecetsav sűrűségét a vízével azonos-
nak tekintették, de ez hibás. A 20% (ún. vegyesszázalék) ebben az esetben 
azt fejezi ki, hogy 20 gramm ecetsav található az oldat 100 cm3-ében. 

(Borbás Réka) 
H313. A két elektródreakció: 

Anód:  2 Cl− → Cl2 + 2 e− 
Katód: 2 H+ + 2 e− → H2 

A két diszproporciós reakció: 

Cl2 + H2O → H+ + Cl− + HOCl 
3 HOCl → 3 H+ + 2 Cl− + ClO3

− 

Az 1 tonna = 1000 kg nátrium-klorát anyagmennyisége:  
106 g / 106,5 g mol–1 = 9,4 · 103 mol, ehhez 2,8 · 104 mol hipoklórossav 
és ugyanilyen anyagmennyiségű klór előállítása szükséges. Azaz 1 nap 
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alatt 2 · 2,8 · 104 mol · 9,65 · 104 C mol–1 = 5,4 · 109 C töltés áramlása 
szükséges. 1 nap 86400 s, vagyis a szükséges átlagos áramerősség  
5,4 · 109 C / 86400 s = 6,3 · 104 A = 63 kA. Ekkorra áram fenntartásához 
szükséges napi elektromos energia 1,9 V elektrolizáló feszültség mellett 
E = 1,9 V · 31 kA · 24 h = 2,9 · 103 kWh = 2,9 MWh. 
1. A feladat szövege semmit nem árult el a közeg pH-járól, ezért a katódre-
akciót 2 H2O + 2e− → H2 + 2 OH− módon is helyesen lehetett felírni. A disz-
proporciós reakciókban ugyanígy hipoklórossav helyett hipoklorit–iont is 
lehetett írni. 
2. Sok megoldó eljutott a helyes megoldásig, de szinte mindenki indokolat-
lanul sok (akár hat-hét) értékes jeggyel adta meg az áramerősséget és az 
elektromos energiát is. 
3. Egy megoldó – helyesen – megjegyezte, hogy a szükséges áramerősség 
nagyon nagy. Ez minden, elektrolízisen alapuló ipari folyamat sajátja. Az 
elektromos áram fenntartásának költsége a felhasznált elektromos ener-
giával arányos: ezért az elektrolizáló cella feszültségének csekély csökken-
tése is nagy megtakarításokhoz vezethet a gyakorlatban. 
4. A valóságban a klorátion keletkezése lényegesen összetettebb módon 
megy. Ez viszont a feladat végeredményét nem befolyásolja: ha az anódre-
akciót Cl− + 3 H2O → ClO3

− + 6 H+ + 6 e− módon írjuk fel, akkor is ugyanazt 
az áramerősséget és elektromos energiát kapjuk. 

(Lente Gábor) 
 
H317. A termékek (szilárd és gáz) együttes tömege kevesebb, mint a ki-
indulási anyagoké, így melléktermék képződésével kell számolni, ami ki-
zárásos alapon a víz (mivel más nem marad a rendszerben). Így belát-
ható, hogy mivel 2+2,5–3,232–0,898 = 0,37 g víz keletkezését 0,898 g 
gáz fejlődése kíséri, így egy mol vízre hozzávetőleg 44 g gáz jut. Ez alap-
ján a gáz a CO2, ami 1:1 mólarányban keletkezik a vízzel szénsav bomlá-
sakor, míg a sav feltehetőleg karbonátsó savas bontásával keletkezett. 
(Ráadásul a CO2 szagtalan, ami megfelel a feladat szövegének.)  A CO2 
karbonátsókból keletkezésére az alábbi egyenletet írhatjuk fel (ahol M a 
+z oxidációs számú fémet, HnA az n értékű savat jelöli): 

M(CO3)z/2 + z/x HxA = z/2 H2O + MAz/x + z/2 CO2 
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Ez alapján látható, hogy a fém-karbonát 2,5 grammjából 0,37 g víz kelet-
kezett. A fém különböző oxidációs számaira az alábbi moláris tömegek 
adódnak a karbonátra: 

z M(M(CO3)z/2) (g/mol) Opció 

1 60,8 - 

2 121,6 NiZn(CO3)2 

3 182,4 Nb3(CO3)2 - savakból hidrogént fejleszt 

4  Oxidok képződése közben bomlanak 
 
A CuCO3 majdnem jó a 123,5 g/mol moláris tömeggel. Itt egyesek pró-
bálkoztak más vegyes karbonátokkal, ezzel azonban vigyázni kell, mert 
közülük nem mindegyik létezik. Az ionok különböző mérete miatt 
ugyanis még az azonos vegyértékűek sem helyettesíthetik egymást fel-
tétlenül, a sztöchiometriákat éppen a kristályrácsban betöltött külön-
böző pozíciók adják. 
Hasonlóképpen járhatunk el a sav moláris tömegének kiszámításánál is. 

z M(HnA) (g/mol) Opció 

1 48,6 - 

2 97,3 H2SO4, H3PO4 

3 146,0 - 

Mivel a szulfátok kristályvizesek (legalábbis az eddig felmerült fémek 
szulfátjai), ezért az A vegyület a foszforsav, ami kétértékű savként visel-
kedik. Tehát a reakcióegyenlet az alábbinak adódik: 

NiZn(CO3)2 + 2 H3PO4 = NiHPO4 + ZnHPO4 + 2 H2O + 2 CO2 

A feladat nem köti ki, hogy a keletkező csapadék kémiailag egységes ve-
gyület. Ez alapján azonban a B anyagnak nem is kell sztöchiometrikus 
mennyiségben jelen lennie, hanem lehet feleslegben is. (az A anyag nem 
lehet feleslegben, hiszen elfogy az oldatból.) Tehát minden 30,8 g/mol-
nál kisebb kémiai egyenértékű kation megoldása a feladatnak, ha karbo-
nátja és hidrogén-foszfátja kristályvízmentes csapadék. Így B vegyület 
kationja lehet Be2+, Mg2+, Ca2+, Cr3+, Co2+, Ni2+és Ga3+. 
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Sokféle megoldás érkezett, ami a feladat alulhatározottságát tekintve vár-
ható is volt. Érdekes módon ugyanakkor mindegyikben volt valamilyen 
(jellemzően anyagismereti) hiba, így maximális pontszám nem volt. 
Az eredeti orosz feladat megoldása a kalcium-karbonát és kénsav volt, 
ami a legközismertebb a lehetőségek közül. Ugyanakkor a vizes oldatban 
leváló kalcium-szulfát kristályvizes, és így kiderült, hogy a szerzők is vé-
tettek anyagismereti hibát. 

(Forman Ferenc) 
 

H318. A záptojásszagú (kénhidrogénes) kísérletből kiderül, hogy a 
minta kationja az I. vagy II. kationosztályba tartozik. Innen már a rejtő-
szín (sárgás piros) alapján kitalálható, hogy HgO vagy HgI2 volt a méreg. 
A higanyvegyületek kellően mérgezőek, és melegítés hatására hőbom-
lást szenvednek, ami megmagyarázza a hevítés hatására történő tömeg-
csökkenést. A nehézfémion magyarázza fehérje denaturálódását is. A hi-
ganyt kálium-jodiddal tették vízoldhatóvá (és segítették a felszívódá-
sát), erre a utal a klóros oxidáció, valamint a termék visszaredukciója 
nátrium-tioszulfáttal. A reakcióegyenletek: 

HgO + 4 I– + H2O = [HgI4]2–+ 2 OH– 
vagy 
HgI2 + 2 I–= [HgI4]2– 
[HgI4]2–+ H2S = HgS + 2 H+ + 4 I– 
3 I– + Cl2 = I3– + 2 Cl– 
I3– + 2 S2O32– = 3 I– + S4O62– 

A mintából 0,074 uncia (18,5%) volt a paprika. HgO esetén a 0,0295 un-
cia HgS 0,055 uncia (13,8%) HgO-nak felel meg a teljes mintában, vagyis 
a KI tömege teszi ki a maradék 0,271 unciát (67,8%). HgI2 esetén 0,1154 
uncia (28,9%) higanyvegyületből indultunk ki, és a KI tömege jelenti a 
fennmaradó 0,2106 uncia (52,7%) tömeget. 
Következésképpen HgO esetén 100/150×0,043/0,055×0,4 = 0,209 un-
cia (5,9 g), míg HgI2 esetén 0,099 uncia (2,8 g) paprikát kellett elfogyasz-
tani. A higany(II)-jodid termokróm viselkedése miatt Holmes bizonyára 
meg tudta állapítani, hogy melyik vegyületről van szó, ez azonban nem 
került említésre a szövegben. 
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A feladat számos buktatót tartogatott magában, az átlagpontszám 6,2 
lett. Sokan megtalálták a két higanyvegyület egyikét, de mindkettőt csak 
Simon Vivien.  

(Forman Ferenc) 
 

H319. a) A reakció az aceton aldol-kondenzációja, minek során a BaO 
Ba(OH)2-dá alakul. (Tehát hiába csak katalitikus bázis szükséges a folya-
mathoz, sztöchiometrikus oxid kell a vízelvonás miatt). 

 
b) A reakció a feltétben (a papírhüvelyben) játszódik le. Az összetett (és 
elegáns) kísérleti elrendezést az indokolja, hogy a célterméknek van to-
vábbi két savas protonja, és egy elektrofil centruma, így túlreakcióra haj-
lamos, például az alábbiak szerint: 
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Mivel azonban a termék forráspontja moláris tömegénél fogva jóval na-
gyobb, mint az acetoné, így nem jelenik meg gőzfázisban, és a bárium-
hidroxiddal sem érintkezik. 

Jó volt látni, hogy a versenyzők megbirkóztak a szokatlan feladattípussal, 
ami a kísérlettervezést illeti, és jól is sikerült. Maximális pontszámot ka-
pott Benkő Dávid, Fajszi Bulcsú és Yokota Adan. 

(Forman Ferenc) 
 

H320. a) A különböző kumulatív komplexstabilitási állandók a követke-
zőképpen fejezhetők ki az egyes specieszek egyensúlyi koncentrációi-
val: 

𝛽𝛽1 =
[AlF2+]

[Al3+][F−]
 

𝛽𝛽2 =
[AlF2

+]
[Al3+][F−]2 

𝛽𝛽3 =
[AlF3 ]

[Al3+][F−]3 

𝛽𝛽4 =
[AlF4

−]
[Al3+][F−]4 

𝛽𝛽5 =
[AlF5

2−]
[Al3+][F−]5 

𝛽𝛽6 =
[AlF6

3−]
[Al3+][F−]6 

Ha a nevezőkkel minden eddigi egyenletet megszorzunk, akkor kifejez-
hetjük a számlálókban lévő specieszek koncentrációit. Ezen specieszek, 
valamint még a szabad Al3+ egyensúlyi koncentrációját összeadva éppen 
a teljes oldott alumíniumkoncentrációt kapjuk: 

𝑐𝑐Al = [Al3+] + 𝛽𝛽1[Al3+][F−] + 𝛽𝛽2[Al3+][F−]2 + 𝛽𝛽3[Al3+][F−]3 + 
+𝛽𝛽4[Al3+][F−]4 + 𝛽𝛽5[Al3+][F−]5 + 𝛽𝛽6[Al3+][F−]6 

𝑐𝑐Al = [Al3+] (1 + 𝛽𝛽1[F−] + 𝛽𝛽2[F−]2 + 𝛽𝛽3[F−]3 + 𝛽𝛽4[F−]4 + 
+𝛽𝛽5[F−]5 + 𝛽𝛽6[F−]6) 

Innen a szabad [Al3+] egyensúlyi koncentráció kifejezhető: 
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[Al3+] =
=

𝑐𝑐Al

1 + 𝛽𝛽1[F−] + 𝛽𝛽2[F−]2 + 𝛽𝛽3[F−]3 + 𝛽𝛽4[F−]4 + 𝛽𝛽5[F−]5 + 𝛽𝛽6[F−]6 

Az összes oldott fluortartalmat hasonlóan megkaphatjuk, viszont ekkor 
figyelembe kell venni azt is, hogy az egyes komplexek hány fluoridiont 
tartalmaznak, és ezzel korrigálni kell az egyenletet: 

𝑐𝑐F = [F−] + 𝛽𝛽1[Al3+][F−] + 2𝛽𝛽2[Al3+][F−]2 + 3𝛽𝛽3[Al3+][F−]3 + 
+4𝛽𝛽4[Al3+][F−]4 + 5𝛽𝛽5[Al3+][F−]5 + 6𝛽𝛽6[Al3+][F−]6 

𝑐𝑐F = [𝐴𝐴𝑙𝑙3+] (
[F−]

[𝐴𝐴𝑙𝑙3+] + 𝛽𝛽1[F−] + 2𝛽𝛽2[F−]2 + 3𝛽𝛽3[F−]3 + 4𝛽𝛽4[F−]4 + 

+5𝛽𝛽5[F−]5 + 6𝛽𝛽6[F−]6) 
Figyelembe véve, hogy egy hexafluoro-aluminát sót oldottunk fel, az ösz-
szes fluortartalom hatszorosa az összes alumíniumtartalomnak. Ez után 
az egyes összkoncentrációk helyébe az előzőleg kapott kifejezéseket 
írva: 

𝑐𝑐F = 6𝑐𝑐Al 

[𝐴𝐴𝑙𝑙3+] (
[F−]

[𝐴𝐴𝑙𝑙3+] + 𝛽𝛽1[F−] + 2𝛽𝛽2[F−]2 + 3𝛽𝛽3[F−]3 + 

+4𝛽𝛽4[F−]4 + 5𝛽𝛽5[F−]5 + 6𝛽𝛽6[F−]6) =
= 6[Al3+] (1 + 𝛽𝛽1[F−] + 𝛽𝛽2[F−]2 + 𝛽𝛽3[F−]3 + 

+𝛽𝛽4[F−]4 + 𝛽𝛽5[F−]5 + 𝛽𝛽6[F−]6) 
Egyszerűsítés és  [Al3+] korábban kifejezett értékének beírása után: 

[F−]
𝑐𝑐Al

1 + 𝛽𝛽1[F−] + 𝛽𝛽2[F−]2 + 𝛽𝛽3[F−]3 + 𝛽𝛽4[F−]4 + 𝛽𝛽5[F−]5 + 𝛽𝛽6[F−]6

+ 

+𝛽𝛽1[F−] + 2𝛽𝛽2[F−]2 + 3𝛽𝛽3[F−]3 + 4𝛽𝛽4[F−]4 + 5𝛽𝛽5[F−]5 + 6𝛽𝛽6[F−]6 = 
= 6(1 + 𝛽𝛽1[F−] + 𝛽𝛽2[F−]2 + 𝛽𝛽3[F−]3 + 𝛽𝛽4[F−]4 + 𝛽𝛽5[F−]5 + 𝛽𝛽6[F−]6) 

A jobb oldali zárójeles kifejezéssel osztva az egyenletet: 
[F−]
𝑐𝑐Al

+
𝛽𝛽1[F−] + 2𝛽𝛽2[F−]2 + 3𝛽𝛽3[F−]3 + 4𝛽𝛽4[F−]4 + 5𝛽𝛽5[F−]5 + 6𝛽𝛽6[F−]6

1 + 𝛽𝛽1[F−] + 𝛽𝛽2[F−]2 + 𝛽𝛽3[F−]3 + 𝛽𝛽4[F−]4 + 𝛽𝛽5[F−]5 + 𝛽𝛽6[F−]6 = 6 

Ebben a kifejezésben már csak az egyensúlyi fluoridionkoncentráció, a 
teljes alumíniumkoncentráció és a kumulatív komplexstabilitási állan-
dók szerepelnek.  
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b) Elsőként úgy tekintjük, hogy csak a kiindulási komplexion és szabad 
fluorid- és alumíniumion van jelen. Amennyiben a komplex kiindulási 
0,1 M koncentrációjából x M koncentrációnyi bomlott el, akkor x M kon-
centrációban keletkezett a szabad alumíniumion és 6x M koncentráció-
ban a szabad fluoridion. Ezeket a komplexstabilitási állandó képletébe 
helyettesítve: 

𝛽𝛽6 = 1019,7 =
0,1 − 𝑏𝑏
𝑏𝑏(6𝑏𝑏)6  

Ezt megoldva x-re 2,375 ∙ 10−4 adódik (ez az egyetlen kémiailag reális 
megoldás), aminek hatszorosaként adódik az egyensúlyi fluoridionkon-
centráció, 1,425 ∙ 10−3 M. 
Most úgy tekintjük, hogy a kiindulási komplexion bomlásának csak a leg-
első lépése számottevő, a többi lépést elhanyagoljuk. Feltéve, hogy a ki-
indulási komplexionból y M koncentrációnyi bomlott el, ugyanekkora 
koncentrációban keletkezett fluoridion és AlF5

2−. Ekkor az 5. és 6. kumu-
latív komplexstabilitási állandó hányadosaként a következőt kapjuk: 

𝛽𝛽5

𝛽𝛽6
=

1019,4

1019,7 =
[F−][AlF5

2−]
[AlF6

3−]
=

𝑦𝑦 ∙ 𝑦𝑦
0,1 − 𝑦𝑦

 

Megoldva y-ra ezt a másodfokú egyenletet, 0,0854 adódik (ez az egyet-
len kémiailag reális megoldás), és így egyben 0,0854 M a szabad fluorid-
ionok koncentrációja is. 
A második közelítés valószínűleg jobb. Ennek oka, hogy a komplexstabi-
litási állandók alapján következtetve az egyes specieszek arányára (erre 
leginkább 𝑐𝑐Al kifejezésében a zárójeles összegben a tagok összehasonlí-
tása ad lehetőséget) látható, hogy igen pontatlan elhanyagolás az, ha a 
kiindulási komplex bomlásának csak a legelső lépését vesszük figye-
lembe. A kiszámított 0,0854 M fluoridkoncentráció esetén például: 

[AlF4
−]

[AlF5
2−]

=
𝛽𝛽4[F−]4

𝛽𝛽5[F−]5 =
𝛽𝛽4

𝛽𝛽5[F−]
=

1017,7

1019,4 ∙ 0,0854
= 0,234 

Ez azt jelenti, hogy hasonló nagyságrendben keletkezik a két vizsgált 
komplexion, azaz a bomlás második lépése is számottevően végbemegy, 
ezáltal további fluoridionokat juttatva az oldatba. Tehát a fluoridionok 
valós koncentrációja nagyobb, mint amit a második közelítés használa-
tával számoltunk. Mivel az első közelítéssel még a második közelítéssel 
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kapottnál is kisebb fluoridkoncentrációt kaptunk, így az a valóságtól 
még messzebb áll. Így tehát a második közelítés a pontosabb, bár talán 
jobb megfogalmazás ezt inkább kevésbé pontatlannak nevezni, mintsem 
pontosnak. Mindenesetre azt kijelenthetjük, hogy ez van közelebb a 
tényleges megoldáshoz. 
c) Felírva a kalcium-fluorid (CaF2) oldhatósági szorzatát: 

𝐾𝐾sp = 10−10,5 = [Ca2+][F−]2 

Innen a kalciumionok maximális koncentrációja az oldatban: 

[Ca2+] =
10−10,5

[F−]2  

Ebbe behelyettesítve az előző feladatrészben kapott egyensúlyi fluorid-
ionkoncentrációkat, az első közelítés mellett 1,557 ∙ 10−5 M, míg a má-
sodik közelítés mellett 4,336 ∙ 10−9 M adódik. 
A feladat a versenyzők számára igen nehéznek bizonyult, sok volt a hibás 
megoldás, a legnagyobb gondot az a) feladatrész okozta. A kapott pontok 
átlaga mindössze 5,63 volt. Az egyetlen teljes értékű megoldást Sajósi Be-
nedek küldte be. 

(Csorba Benjámin) 




