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OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană 

22 februarie 2014 

 

I. TÉTEL ………………………………………………………………………………………………… 20 pont 

A. a. 148 g/mol molekulatömegű telítetlen szerves vegyületet katalitkusan hidrogéneznek. Hány kettős kötést tartalmaz a 

molekula, ha 0,345 g vegyület 224 ml hidrogénnel lép reakcióba (20°C és 1 atm).                

b. Az aragáz butéliák cseppfolyós szondagázat tartalmaznak, nyomás alatt. Magyarázza meg, a hideg évszakban miért a propán 

dominál, míg a meleg évszakban a bután? (propán forráspontja = – 42°C, és a bután forráspontja  = – 0,5°C). 

c. Magyarázd meg a molekula szerkezete alapján, hogy 1L (n. k.) acetilén-gáz miért oldható egy liter folyékony vízben, míg a 

többi osztályhoz tartozó szénhidrogén hidrofob.     

 

B. 200 m3 (n. k.) propán hőbontása során 320 m3 (n. k.) gázelegy keletkezik. 160 cm3 (n. k.) térfogatú keletkezett gázkeveréket 

CCl4-ban oldott brómoldaton vezetnek át. A megmaradt gázokat teljesen elégetik. Az égés során keletkezett víz lecsapódása után 

visszamaradt 150 cm3 (n. k.)  gázat a mészvíz teljesen leköt.  

Határozzuk meg: 

a. a keletkezett gázelegy összetételét térfogatszázalékban. 

b. a bontás után keletkezett keverék átlagos molekulatömegét. 

 

 

II. TÉTEL ……………………………………………………………………………………………… 25 pont 

A. 1dm3 légmentesen zárt edényben egy gázhalmazállapotú szénhidrogén valamint 100% fölöslegben vett oxigén keveréke 

található 406,5 K hőmérsékleten és 1 atm nyomáson. Az égés után, ugyanazon a hőmérsékleten, a tartályban levő nyomás 5%-kal 

nő. A keletkezett víz tömege 0,162 g.              . 

Határozzuk meg: 

a. a kezedeti keverék mólszámát valamint az égés során keletkezett keverékben levő mólszámot; 

b. a szénhidrogén molekulaképletét; 

c. jelöljön meg ennek a szénhidrogénnek egy jelentősebb felhasználását és írja le a megfelelő reakcióegyenletet. 

 

B. Adott az alábbi reakciósor: 

 

A    B     C + 2 Cl2        E + F 

 

3B    C     A + CH3Cl          G 

 

C              D    G + HOH   [H] I 

 

Az (A) vegyület 37,09% Na-t tartalmaz és T. E. = 2-vel rendelkező szénhidrogénből származik.   

Határozzuk meg: 

a. az (A) vegyület molekula és szerkezeti képletét; 

b. a reakciósorban foglalt reakciók egyenletét, valamint az  A, B, C, D, G, I vegyületek elnevezését;  

c. a C vegyület molekulaképletével megegyező izomerek szerkezeti képleteit.  
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(n-alcan) 500°C, 5atm 

III. TÉTEL ………………………………………………………………………………………………. 25 pont 

A. Egy T. E. = 3 (A) szénhidrogén  80 g/mol molekulatömeggel rendelkezik, és HBr addiciója során 66,11% Br-ot tartalmazó 

vegyületet eredményez. Egy mól (A) –nak savas KMnO4 oldattal való oxidációja során 3,2 mol  KMnO4 szükséges. Az (A) 

szénhidrogén Ni jelenlétében való hidrogénezése során (B) szénhidrogén keletkezik, amely csak szekunder szénatomokat 

tartalmaz.  

Határozzuk meg: 

a. az (A) szénhidrogén szerkezeti képletét és elnevezését; 

b. írja le a szövegben megjelölt reakciók teljes egyenletét és a szerves vegyületek elnevezését.  

  

B. Butadién és α-metilsztirol kopolimerizációjából keletkező 79,6 g vegyület elégetése során 134,4 L (n. k.) szén-dioxid 

keletkezik.  

Határozzuk meg: 

a. a kaucsukban levő monomerek mólarányát; 

b. írja le a természetes kaucsuk szerkezeti képletét és jelölje meg a rugalmasságának okát. 

 

IV. TÉTEL ………………………………………………………………………………………………. 30 pont 

A. A bazsalikom leveléből kivonható C10H16 molekulaképletű ocimén ózonizálása során 2 mol formaldehid, 2-ketopropanál és 4-

ketopentanál keletkezik. 

Határozzuk meg: 

a. Írja le az ocimén síkszerkezeti képletét és az ózonolízis reakcióegyenletét, tudva azt, hogy a szénlánc egy része izoprén-típusú.  

b. Nevezze meg az ocimént IUPAC szerint. 

 

B. A poliakrilnitril egyik előállítási módszere során metánt, ammóniát és oxigént használnak nyersanyagként. 

a. Írja le a szövegben megemlített reakcióegyenleteket. 

b. Számítsa ki 212 kg poliakrilnitril előállítotásához szükséges 98% tisztaságú metán térfogatát, ha a teljes folyamat hozama 75% 

(n. k.).  

 

C. A katalitikus reformálás az egygyűrűs arének egyik ipari előállítása, amelynek során a benzin oktánszáma növelhető. Egy ilyen 

reakció az alábbi séma szerint megy végbe:  

 

CnH2n+2         CnH2n-6 + 4H2 

 

a. Tudva azt, hogy a keletkezett hidrogén az előállított arén tömegének 8,69%-a, határozza meg a két szénhidrogén molekula és 

szerkezeti képletét.  

b. Egy C6-C8 kőolajfrakcióból származó benzin egy  84 g/mol molekulatömegű X cikloalkánt 12 tömeg%-ban, illetve 98 g/mol 

molekulatömegű Y cikloalkánt 8 tömeg%-ban tartalmaz. A benzinből 90%-os hozammal elkülönítik a két szénhidrogént, majd a 

dehidrogénezés során 95%-os hozammal a Z és T arén keletkezik. Azonosítsa a négy szénhidrogént (X, Y, Z, T) és számítsa ki a 

két arén tömegét, ha a folyamatba bevezetett benzin tömege 5 t.   

 

Adottak:  

– atomtömegek: H – 1; C – 12; N – 14; O – 16; Na – 23; Cl – 35,5; Br – 80 

– moláris térfogat = 22,4 L/mol 

– egyetemes gázállandó: R = 0,082 L·atm / mol∙K 

 

NOTĂ: Timp de lucru 3 ore. 

Subiecte elaborate de IGNAT IULIANA, profesor la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” din Brăila 


