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I tétel................................................................................................................................................................20 pont 

Egy só vizben való oldódásakor a hőeffektus függ a rácsenergiától és a hidratációs energiától. A rácsenergia az az 

energia amely akkor szabadul fel, amikor a végtelen távolságban levő ellentétes töltésű ionok vonzzák egymást egy 

kristályt képezve. A hidratációs energia az az energia, amely akkor szabadul fel, amikor az ionok és vizmolekulák 

közötti elektrosztatikus vonzóerők lépnek fel. 

A rácsenergia közvetlenül csak kivételes esetekben határozható meg direkt módon. A legtöbb esetben a vegyület 

képződési entalpiájának a meghatározására a Haber-Born ciklust használják. 

Adva vannak a következő energiák, a folyamatoknak megfelelően: 

          Ca(s) → Ca(g),                     ∆H1 = +178,2  kJ/mol   

          Ca(g) → Ca+(g),                   ∆H2 = +589,7 kJ/mol     

          Ca+(g) → Ca2+(g),                ∆H3 = +1145,0 kJ/mol     

          F2(g) → 2F(g),                     ∆H4 = +158,0  kJ/mol   

          F(g) → F– (g),                      ∆H5 = –322,0  kJ/mol   

          Ca(s) + F2(g)  → CaF2(s),    ∆H6= –1219,6  kJ/mol   

a) Vázold a kálcium-fluorid képződési ciklusát és számitsd ki ennek a rácsenergiáját, kiindulva a megadott 

adatokból. 

A kálcium-fluoridot a hidrogén-fluorid előállitására használják. A reakció 300 oC-on megy végbe, acélkemencében, 

96%-os töménységű ( = 1,84 g/mL) kénsav oldat szilárd kálcium-fluoridhoz való hozzáadagolásával. 

b) Számitsd ki 1000 L hidrogén-fluorid előállitásához szükséges 96%-os töménységű kénsav oldat térfogatát, a 

munkakörülmények között mérve. A kemencében levő nyomást vedd 1 atm-nak. 

A fluort elektrolitikus úton állitják elő kálium-fluorid és hidrogén-fluorid keverékét használva, mig a klór nátrium-

klorid oldatból állitható elő. 

c) Az e.m.f. számitásai alapján, magyarázd meg, miért nem állitható elő a fluor kálium-fluorid oldat 

elektrolizise során. Ird le a kálium-fluorid oldat elektrolizisekor az elektródokon lejátszodó folyamatok 

egyenletét. 

Adva vannak a redukciós potenciálok, pH=7-en, a következő pároknak:  

F2/F–,     =  2,64 V 

O2/H2O ,    =  0,82 V 

H3O+ /H2,    =  0,00 V 

K+ /K,                      = – 2,85 V 
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II tétel.....................................................................................................................................................25 pont 

Egy pohárban levő A oldatnak a pH-ja 4 és  Mn2+ (C = 0,01 mól/L) ionokat  illetve 
–
4MnO  (C = 0,004 mól/L) ionokat 

tartalmaz. Egy B oldatot tartalmazó másik pohárban a pH=9 és kálium-kromátot (C = 0,008 mól/L) tartalmaz szilárd 

ezüst-kromát jelenlétében. Az A oldatba egy platina elektródot helyezünk, és a B oldatba pedig egy ezüst elektródot. 

A két poharat egy sóhiddal összekötjük. Megmérjük az e.m.f.-et, amely 25 oC-on 0,573 V. 

a) Ird le a két félcellában lejátszodó redox folyamatok egyenleteit. 

b)  Számitsd ki a B oldatban az Ag+ ionok koncentrációját. 

c) Számitsd ki a MnO2/Mn2+ redoxpár redukciós potenciálját, valamint a 2–
4MnO  / MnO2 pár redukciós 

potenciálját, a szervetlen anyagok diagramjából kiindulva. 

Adottak a redukciós potenciálok a következő pároknak: 

Mn2+/Mn,    = – 1,181 V 

–
4MnO  / MnO2,    = 1,679 V 

–
4MnO  / 

2–
4MnO ,    = 0,564 V 

MnO4 
–/ Mn2+

,    = 1,491 V 

Ag+/Ag,    = 0,800 V 

III tétel.................................................................................................................................................... 25 pont 

Adottak a következő galvánelemek: 

              Pt(s) H2(g) HCl (aq) Cl2(g) Pt (s) 

              Pb(s) PbCl2(s) HCl (aq) H2(g) Pt (s) 

              Pb(s) PbSO4(s) K2SO4 (aq)  KNO3 (aq)  KCl(aq)  PbCl2(s) Pb (s) 

a) Ird le, mindhárom galvánelem esetében, az elektródokon lejátszodó folyamatok egyenleteit és a globális 

reakció egyenletét. 

b) Számitsd ki mindegyik galvánelem esetében a standard e.m.f.-et, felhasználva a termodinamikai adatokat a 

táblázatból. 

c) Számitsd ki mindhárom redox reakció esetén az egyensúlyi állandót, 250 C-on.  

d) Figyelembe véve, hogy a rH  és rS  állandók, 25 – 75 oC hőmérséklet között, határozd meg hogyan 

változik az e.m.f., mindegyik galvánelem esetében, a hőmérséklet emelkedésének függvényében. Számitsd 

ki 60 oC hőmérsékleten mindegyik galvánelem e.m.f.-ét. 

Vegyület ∆fH0 (kJ ∙ mol–1) S0 (J ∙ mol–1 ∙ K–1) 

Cl2(g) 0,0 223,1 

H2(g) 0,0 130,7 

HCl (aq) –167,2 56,5 

K2SO4 (aq) –1414,0 225,1 

KCl(aq) –419,5 159,0 

Pb(s) 0,0 26,4 

PbCl2(s) –359,4 136,0 

PbSO4(s) –920,0 148,5 
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IV tétel..................................................................................................................................................... 30 pont 

 A. .............................................................................................................................................................15 pont 

A szénnek két stabil izotópja van: 12C (gyakorisága 98,90%) és 13C (gyakorisága 1,10%). Hasonlóképpen, létezik egy 

kis százalékban előforduló 14C radioaktiv izotóp, melynek a felezési ideje t1/2= 5730 év. Ez a környezetben a 14N 

izotóp egy neutronnal való bombázásával jelenik meg. Ugyanakkor a 14C radioaktiv izotóp β részecskéket bocsájt ki. 

A 14CO2 a többi CO2 molekulával(amelyek összetételében vannak a többi izotópok) összekeverve részt vesz a 

természetben a szén körforgásában. A bomlási sebessége a 14C-nek 13,6 bomlás/perc 1 g szénre. Amikor a növényi 

anyag elpusztul, a szén bomlási sebessége csökken. Feltevések szerint egy viking hajóból származó,1983-ban talált  

fadarabot elemeztek. A bomlási sebesség 12 bomlás/perc 1 g szénre. 

a) Ird le a 14C  képződési, illetve bomlási egyenleteit.  

b) Számitsd ki és határozd meg a fa kivágási évét, amelyől származik a fadarab. 

c) Számitsd ki a gyakorisági arány értékét (12C atomjainak száma/ 14C szén atomjainak száma) a szén 

körforgásába résztvevő CO2-nak. 

B. .....................................................................................................................................................................15 pont 

       A 3H2+ N2 2NH3 egyensúlyban levő rendszernek,  833 oC hőmérsékleten, kiszámitották a gázok parciális 

nyomását: 
2Hp  = 0,379 atm, 

2Np = 0,125 atm, 
3NHp = 0,496 atm. A hidrogén mennyisége, egyensúlyban, 500 mól.  

a) Számitsd ki az egyensúlyi állandókat (Kp  és  Kc)   és a Gibbs szabad energiát, ∆G0. 

b) Számitsd ki a rendszerben található nitrogén és ammónia mennyiségeket, egyensúly esetén. 

c) A rendszerhez adagolnak 11 mól hidrogént, anélkül hogy változtatnák a hőmérsékletet és a nyomást. Az 

egyensúly eltolódik. Számitsd ki  ∆G-t a végbemenő reakció esetén. 

Adottak :  

– atomtömegek: H – 1; C – 12; N – 14;   O – 16;   F – 19;  S – 32;  Cl – 35,5; K–39;  Ca – 40;  Mn–55; Ag – 108.  

– móláris térfogat = 22,4 L/mól 

– Avogadro-féle szám: NA = 6,022∙1023  mól–1 

– Faraday szám: F = 96 485 C/mól 

– az ideális gázállandó : R = 8,314 J∙mól–1∙K–1; R = 0,082 atm∙L∙mól–1∙K–1 

 

NOTĂ: Timp de lucru 3 ore.  
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