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1 feladat 
“I’ll be back” 

Terminator T-800 

Paying tribute to my constant co-author 

A környezetben felszaporodó műanyagok rossz hatással vannak az élőhelyekre, ami 

manapság egyre nagyobb probléma. Meglepő módon néha maga a természet ajánl fel segítséget. 

Nemrég japán kutatók azt fedezték fel, hogy az Ideonella sakaiensis baktérium képes a polietilén- 

tereftalátot (PET), szénatomok és energia forrásaként használni, annak ellenére, hogy az a biológiai 

lebontásnak nagyon ellenálló polimer. 

O

O O

O

n  
A PET biodegradációja két enzimatikus lépésből áll. Mindkettőt hidroláz enzimek 

katalizálják, és három kis molekulasúlyú aromás termékhez vezetnek (М<600 g/mol). Ezek az A, B, 

és C, bennük 2, 4, illetve 6-féle hidrogénatom van. Miután bekerül az Ideonella sakaiensis sejtjeibe, 

a C-ből А keletkezik, amiről kiderült, hogy a baktérium számára az egyetlen szénatomforrás. 

1. Nyilakkal jelöld meg azokat a kötéseket, amelyek felszakadnak a hidroláz enzim által 

katalizált biodegradáció során! 

2. Rajzold fel A, B, és C, összes olyan lehetséges szerkezetét, ami megfelel a megadott 

adatoknak! 

A a továbbiakban egy három lépéses enzimkatalizált metabolikus átalakulásban vesz részt (az 

alábbiak kémiai egyenletek minden partner feltüntetésével): 

A X
X

O2

NADPH + H+ NADP+

A1

NADP+ NADPH + H+

CO2

A2

O2

A3

OH

O

 
Az X az A3 molekula egy funkciós csoportja, a NADP+ és a NADPH + H+ pedig a koenzim 

oxidált és redukált alakjai. 

3. Következtesd ki az A3 szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy benne az oxigén és 

hidrogénatomok móltörtje megegyezik és kisebb, mint a szénatomok móltörtje! 

4. Rajzold fel az A1 és A2 szerkezeti képletét! 

5. Válaszd ki az Ideonella sakaiensis -ről tett megállapítások közül a helyeset a válaszlapon! 

Azt találták, hogy a PET alapú polimerfilm biodegradációjának sebessége (ha egy állandó 

sejtszámú baktériumtelep bontotta) 0,13 mg∙cm–2∙nap–1. 

6. Számítsad ki, hogy hány napra lenne szüksége egy ilyen jellegű baktériumtelepnek, hogy 

gömbalakú PET részecskék (átmérőjük 1 cm és sűrűségük 1,45 g∙cm–3) 1 tömegszázalékát lebontsa! 
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Annak lehetőségét, hogy PET-et hidrolizálja, korábban már kimutatták a kutinázra, ami az az 

enzim, ami a természetben hasonló módon bontja le a kutin biopolimert. Ez a növényi levelek 

felületét borító szövet fontos összetevője. A D vegyület (70,54 tömeg% С, 11,84 tömeg% H, és 

17,62 tömeg% O) a kutin bioszintézise során a fő monomer. 

7. Következtess a D szerkezetére (М < 300 g/mol) ha az egy egyenes láncú vegyület, amiben 

nincsenek királis szénatomok! 

8. Rajzold fel a polimer csupán a D-ből álló monomer egységét! 

 

 

 

 

2. feladat 
A fehérjéket karboxilát és aminocsoportok között kialakuló peptidkötésekkel összekapcsolt α-

aminosav egységek építik fel. A szokásos (fehérjeépítő) α-aminosavak mellett léteznek más 

természetes anyagok is, amelyekben amino és savcsoportok vannak. Ugyan ezek szerepelhetnek a 

metabolikus folyamatokban, de a fehérjékben nem találjuk meg őket. Például az A vegyületet 

(moláris tömeg 125 g/mol) gyógyszerként és táplálékkiegészítőként is használják. Sokkal 

erőteljesebben savas anyag, mint az α-aminosavak. 

1. Adj 1-1 példát optikailag inaktív és optikailag aktív fehérjeépítő α-aminosavra! Rajzold fel az 

utóbbinak a bioszintézis során a fehérjékbe bekerülő izomerjét Fischer projekcióban! Jelöld az 

asszimetriacentrum abszolút konfigurációját (R/S)! 

Az A egy fehér kristályos por, ami jól oldódik vízben, de a legtöbb szerves oldószerben 

rosszul. A pKa savi állandója a savas és az ammóniumcsoportnak 1,50 illetve 8,74, és más 

ionizálható csoport nincs az A-ban.  

2. Írd fel a savi állandók kifejezését! Jelöld az A semleges formáját HA-val, és a savi állandók 

legyenek: K1 = Ka(H2A+) és K2 = Ka(HA). 

3. Az alanin (2-aminopropionsav) példáján mutasd meg, hogy mi az aminosav domináns 

formája az izoelektromos pontján (amikor a különböző aminosav formák összesített töltése nulla)!  

4. Számítsd ki az А oldatának pH-ját az izoelektromos pontján! 

5. Mi az A teljesen töltés nélküli formájának a móltörtje ebben az oldatban, ha az ionizálható 

csoportok ionizációja egymástól független folyamatnak tekinthető? 

Az antimikrobiális Х vegyületet először A-ból állították elő az alábbi ábra szerint: 
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6. Rajzold fel A – D szerkezeti képletét! 

А az emlősök számára nagyon fontos vegyület. A legtöbb faj képes a bioszintézisére egy α-

aminosavból (E) három egymást követő enzimatikus lépésben. (ld. alább, az enzimek: Е1 – Е3). A 

folyamatban csak dekarboxilási és kételektronos oxidációs lépések vannak. Mindezek ellenére az A 

bizonyos emlősök számára elengedhetetlen, mert a dekarboxiláz enzim aktivitása kicsi, és ezért a 

szintézis második lépése leáll. Ezért szükséges az A bevitele táplálkozással. 

E AGF
E1 E2 E3

 
7. Írd fel A bioszintézisét egy háromlépéses sémával! Add meg a köztitermékek és a kiinduló E 

aminosav szerkezetét! 

А-t először marhaepéből izolálták nátriumsó formájában. А kölcsönhat az epesavakkal 

(különösen a kólsavval, cholic acid) és olyan konjugátumokat ad, amelyek felületaktív anyagként 

elősegítik a zsírok emulgeálását a bélben. A májban a kólsav glicinnel és A-val a H illetve az I, 

vegyületet adja. 
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8. Rajzold fel a H és I szerkezeti képletét! Melyik ezek közül a jobb zsíremulgeálószer? Válaszd 

ki a molekulát és karikázd be azt a csoportot, amely a jobb emulgeálókészségért felel! 
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3. feladat 
Az alkének oxidációs reakciói a szerves szintézis legelterjedtebb módszerei a C–C kettős 

kötés funkcionalizálására. 

Ia
R

O

O O
H

0°C A
KMnO4, H2O Ib

NaOH / H2O

 
1. Írd fel az A vegyület és az Ia és Ib sztereoizomerek szerkezetét, ha az Ia és А molekulájában 

van szimmetriasík, de az Ib vegyületében nincs! 

Az allilhelyzetben szubsztituált ciklohexének epoxidálásának sztereoszelektivitása függ a 

szubsztituens jellegétől.  
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2. Írd fel a B – D vegyületek szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy az epoxidációt az egyik esetben 

a sztérikus tényezők határozzák meg, a másikban pedig egy olyan intermolekuláris hidrogénkötés 

kialakulása, amiben a ciklohexén szubsztituense a hidrogénkötés donora.. 

Sharpless kidolgozott egy enantioszelektív epoxidációs eljárást 

allilalkohokra, ami a t-BuOOH-t használja oxidálószerként, és a Me(OR)n-t 

katalizátorként. Itt az Me egy átmenetifém, és OR egy királis ligandum. A 

ligandum történetesen vagy a (+)- vagy a (–)-dietil tartarát ((+)-DET, illetve  

(-)-DET). A (–)-DET térszerkezetét a Newman-projekció mutatja. 

CO2Et
H

OH

EtO2C
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3. Írd fel a (–)-DET szerkezetét Fischer-projekcióban! Ez a molekula D- vagy L-hidroxisav?  

A (+)- és (–)-DET racém keverékét a but-2-én-disavból (II) RCO3H-val reagáltatva, majd a 

terméket vizes NaOH-val feldolgozva kapják. 

4. Írd fel a II vegyület szerkezeti képletét! 

5. Határozd meg a Me(OR)n alkoholát képletét, ha a 1Н NMR spektruma két jelet tartalmaz 

(dublett és szeptett, relatív intenzitásuk 6:1), és a széntartalma ωC = 50,7%. 

A fenti reakcióban keletkező oxirán domináns enantiomerjét a 

Sharpless-szabály segítségével lehet megkapni. Ez szerint az allil-

alkoholszármazékot a mellékelt módon rajzoljuk fel. Ha a (–)-DET-et 

használjuk az epoxidációban, akkor az epoxidgyűrű az alkén síkja felett 

alakul ki. Ha (+)-DET-et használunk, az új gyűrű ezen sík alatt alakul ki. 

R CH2OH

R' R''
(+)-DET

(-)-DET

 

A (Z)-tridec-2-én-1-ol (E) oxidációja a t-BuOOH/Me(OR)n/(-)-DET rendszerrel az F 

vegyületté a disparlur (moly feromonja) szintézisének kulcslépése.. 

6. Írd fel az E és F vegyületek szerkezeti képletét! Tüntesd fel az F molekula 

kiralitáscentrumainak abszolút konfigurációját (R/S)! 
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4. feladat 
A jodidion oxidációja hidrogén-peroxiddal savas közegben lassan játszódik le. Ha olyan 

vegyületet adunk az elegyhez, ami gyakorlatilag egyből megköti a keletkező molekuláris jódot, 

akkor a jód színe egy bizonyos ideig nem jelenik meg (késleltetési idő). Ha 0,125 M H2O2 és 

0,05 M KI (a koncentrációk a reakcióelegyre vonatkoznak a reakció kezdetén) és aszkorbinsav 

(AA, ld. az ábrán; koncentrációi a reakció kezdetén 1,25∙10–4, 5∙10–4 és 1,25∙10–3 М voltak) oldatait 

kevertük össze pH 4,5-ön, a jód színe τ = 4, 16 és 40 s után jelent meg. 

O

HO OH

OHO

HO H

 
1. Írd fel: 

a) A jodidion lassú oxidációjának (1) reakcióegyenletét hidrogénperoxiddal savas közegben; 

b) A gyors reakció (2), ami miatt a jódmolekulák színének megjelenése csak később történik 

meg,. reakcióegyenletét (jelöld a dehidroaszkorbinsavat C6H6O6-vel); 

c) Egy egyenletet, ami megadja az összefüggést a szín megjelenésének ideje, τ és az 

aszkorbinsav koncentrációja között (add meg az arányossági tényező számértékét); 

d) A H2O2 (1)-es reakcióban való fogyásának sebességi egyenletét állandó pH-n, ha tudjuk, hogy 

elsőrendű a folyamat a jodidionra nézve (legyen a sebességi állandó k1). 

2. Minthogy az AA fogyásának és az (1)-es reakciónak megegyezik a reakciósebessége, számold 

ki: 

a) az AA fogyásának reakciósebességét a (2)-es reakcióban, mol/(L·s) egységben; 

b) Az (1)-es reakció sebességi állandójának, k1 értékét, ha a reagensek koncentrációja 

megegyezik a kiindulási értékekkel; 

c) A késleltetési időt, τ , ha 0,05 M H2O2, 0,05 M KI és 1,25∙10–3 M AA reagál pH 4,5-ön, 

feltételezve hogy a reagensek koncentrációja megegyezik a kiindulási értékekkel. 

3. A molibdátion katalizálja a jodidion oxidációját hidrogénperoxiddal, ugyanis a 

szupramolibdénsav, H2MoO5 és anionjai gyorsabban oxidálják a jodidot, mint a H2O2. 

a) Feltéve, hogy a molibdát csak H2MoO5 formájában van jelen, írd fel a reakció sebességi 

egyenletét általános alakjában! (jelöld a sebességi állandót kMo-val) 

b) Becsüld meg a kMo állandó értékét 1∙10–4 M MoO4
2–, jelenlétében, ha a késleltetési idő 50 s 

volt a 2c-ben megadott feltételek mellett. 

c) Számítsd ki a késleltetési időt 3∙10–4 M molibdát mellett! 
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5. feladat 
A ladderánok a szénhidrogének egy nagyon érdekes csoportja, amelyeknek egy szokatlan 

szerkezeti egysége a természetben is előfordul (anaerob ammóniaoxidáló mikroorganizmusok 

lipidjeiben). A [2]-ladderán a csoport legegyszerűbb tagja, ennek összegképlete С6Н10. Ezt a 

vegyületet rossz termeléssel a norbornán-2-on vagy az 1,5-hexadién fotolízisében lehet megkapni.  
O hυ

Hg, gas phase
[2]-ladderane

(C6H10)
hυ

Hg, gas phase
5% 4%  

1. Írd fel a [2]-ladderán szerkezetét, ha tudjuk, hogy: a) nincs szabadon rotáló kötése; b) 1Н 

NMR spektrumában 3 jel van, c) 13С NMR spektrumában 2 jel van! Írd fel a [2]-ladderán nevét az 

IUPAC szabályoknak megfelelően . 

A [3]-ladderán képlete С8H12; két sztereoizomere van: az anti-[3]-ladderán, aminek egy 

szimmetriasíkja van, és a syn-[3]-ladderán, aminek két szimmetriasíkja van. Mindkét izomert a cisz-

3,4-diklorociklobut-1-én-ből állították elő. Nátriumamalgámmal ebből a nagyon aktív А (С4Н4) 

köztitermék keletkezik, ami azonnal dimerizál és a В vegyület keletkezik. A В katalitikus 

hidrogénezése adja a syn-[3]-ladderánt. A cisz-3,4-diklorociklobut-1-énből lítium amalgámmal 

viszont a С (LiC8H8Cl) organolítiumvegyület keletkezik, amiből spontán lítium-klorid eliminálódik 

és a D szénhidrogént kapjuk, aminek a katalitikus hidrogénezése adja az anti-[3]-ladderánt. 
Cl

Cl

Li/Hg

Et2O

Na/Hg

Et2O
[A]

C4H4

[C]
LiC8H8Cl -LiCl

DB

syn-[3]-ladderane
(C8H12)

anti-[3]-ladderane
(C8H12)  

2. Fejtsd meg a [3]-ladderánok szerkezetét! Írd fel a В, D vegyületek és az А és С reaktív 

köztitermékek szerkezetét! 

3. Írd fel az [n]-ladderánok általános szerkezeti képletét a sztereokémiával nem foglalkozva! 

A Candidatus Brocadia anammoxidans anaerob baktérium energiaforrásként a NO2
- és NH4

+ 

átalakítását N2-vé és H2O-vé használja. A folyamat egy olyan sejtszervecskében játszódik le, 

aminek nagyon szokatlan a membránja: a lipidek 90%-át a pentacikloanammoxinsav, C20H30O2 

adja. A sav kulcsfontosságú szerkezeti eleme az [5]-ladderán, amiben a gyűrűk elrendeződése csak 

anti-helyzetű. Azt is tudni lehet, hogy a savban 9 tercier szénatom van. Kvaterner szén nincs benne, 

és a ladderánváz szubsztituált szénatomja (S)-konfigurációjú.  

4. Írd fel a pentacikloanammoxinsav szerkezetét! 
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6. feladat 
Az elektromosság felfedezése sok eredményt hozott a kémiában is, pl. 

új elemeket. 1807-ben Humphry Davy olvadt vegyületeik elektrolízisével 

előállította az A és B fémet. Ezeknek az elemeknek egyedien magas a 

reakciókészsége. Levegőn gyorsan oxidok, peroxidok, nitridek, karbonátok 

és más vegyületek keverékévé alakulnak. 

 
Levegőn elégetve B-ből a narancsszínű C vegyület (ω, tömegszázalék (O) = 45%) keletkezik, 

az A elégetése során egy másik halványsárga oxigénvegyület H (ω (O) = 41%) keletkezik. Mind C-

t, mind H-t használják oxigénregenerálásra tengeralattjárókon és űrjárműveken. A folyamat alapja a 

C és a szén-dioxid kölcsönhatása, amiben D és oxigén keletkezik. A D és sósav reakciójában kapott 

oldatot bepárolva az E vegyület kapható, amiből A-val reagáltatva az iparban a B anyagot 

előállítják. Ezt a reakciót a B előállítására az elektrolízisnél is gyakrabban használja az ipar. A 

folyamatot egy rozsdamentes acéloszlopban játszatják le, ahol olvadt E halad lefelé, és az A gőzeit 

alulról felfelé táplálják be. A reakció során B gőzei elillannak és hűtéssel lecsaphatók.  

C-t aluminium-szulfát kénsavval megsavanyított oldatához adva, majd az oldatot lehűtve az F 

vegyület jól formált színtelen kristályai keletkeznek. F és nátrium-perklorát reakciójában a G fehér 

csapadék kapható, ami a B fém néhány rosszul oldódó vegyületének egyike. 

1. Határozd meg A – H képletét, írd fel az ábrán feltüntetett folyamatok egyenletét! 

A
O2 H

E

t° B
O2 C

DHCl

Al2(SO4)3
H2SO4

F
NaClO4 G

CO2
 

2. Miért tolódik el az egyensúly a termékek felé a B fém előállításának (olvadt E -ből és A? 

gőzéből) folyamatában? Válaszd ki a helyes állítást a válaszlapon! 

Általában A és B minden vegyületében pozitív oxidációs állapotú. Mindazonáltal akadnak 

olyan komplex vegyületek, amelyben ezek a fémek negatív oxidációs állapotban vannak. 

3. A válaszlapon felsorolt ligandumok közül válaszd ki azokat, amelyekkel alkotott 

komplexekben az A negatív oxidációs állapotban lehet. 

Ismert az A és B egy intermetallikus vegyülete. Ebben a B móltörtje 33,3%. 

4. Add meg az intermetallikus vegyület összetételét! 

 

H. Davy (1778 – 1829) 
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7. feladat 
Sokféle cement létezik, de a legelterjedtebb a Portland-cement. Ez a legnagyobbrészt (több, 

mint 90%) őrölt klinker-ből áll, aminek a hozzávetőleges összetételét a táblázat adja meg. A 

Portland-cement tulajdonságait a klinker két kalcium-szilikát összetevője, X és Y határozza meg. A 

kalcium tömegszázaléka X-ben és Y-ban 52,66%, illetve 46,54%. A táblázat első sora a klinker 

összetevőinek cementkémiában használt nemzetközi jelölését adja meg. A valóságban a klinker 2–3 

tömegszázaléknyi egyéb összetevőt is tartalmaz (kálium, nátrium, foszfor, mangán, kén, hidrogén, 

stb. oxidjai a kiindulási nyersanyagokból), de ebben a feladatban eltekintünk ettől. 

Jelölés    C4AF C3A M 
Összetétel X Y Ca4Al2Fe2O10 Ca3Al2O6 MgO 

ω,% 62.0 16.0 8.50 12.0 1.50 
 
A klinker előállítására használt nyersanyagok: mészkő (kalcit), agyag (kaolinit 

Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O), periklász (MgO), vasérc (Fe2O3) és kvarchomok. Az összes itt említett ásvány 

tartalmaz SiO2 szennyezést, mégpedig 8,50 tömeg%-ot. A SiO2 mellett a vasérc még 4,10% Al2O3 

szennyezést, az agyag pedig 4,60% Fe2O3-ot is tartalmaz. Az összes kiindulási anyagot 

összekeverik a szükséges arányban, és levegőn 1500 °С-on speciális forgó kemencékben kiégetve 

kapják meg a klinkert. Lehűtés és összeőrlés után a klinkerhez gipszet adnak (ilyen körülmények 

között ez részlegesen dehidratálódik és égetett gipszet ad), így kapják a Portland-cementet. A gipsz 

mennyiségét az szabja meg, hogy a végső termékben a kén(VI)-oxid tömegszázaléka 3,00% legyen.  

Mivel a természetes nyersanyagok összetétele nem állandó, a klinker gyártásánál használt 

arányokat folyamatosan változtatni kell. A Portland-cement tulajdonságaira az X és Y aránya van a 

legnagyobb hatással, és ez pedig a SiO2, Al2O3 és Fe2O3 klinkerbeli arányától függ. Mindennek 

jellemzésére a mésztelítettségi tényezőt (Lime Saturation Factor, LSF) használják, amit az említett 

oxidok klinkerben mérhető tömegtörtjéből számítanak az alábbi módon: 

LSF = 
)Oω(Fe0.650)Oω(Al1.18)ω(SiO2.80

ω(CaO)

32322 ⋅+⋅+⋅
 

Az LSF jellemzi az X és Y arányát és a klinkerben levő CaO kötöttségi fokát. Ha LSF = 1, 

akkor csak X van jelen, és nincs Y. Ha LSF>1, akkor X és szabad CaO van jelen. Az LSF értéke 

mutatja, hogy a cement összetétele standard, és így az elvárt módon fog megkötni. 

1. Határozd meg X és Y képletét, és következtesd ki nemzetközi jelölésüket is! 

2. Számítsd ki 100 tonna Portland-cement előállításához az összes szükséges összetevő tömegét! 

3. Számítsd ki a Portland-cementben levő összes oxid tömegtörtjét! 

4. Számítsd ki a fent megadott összetételű Portland-cement LSF-értékét! Írd le a számolásaid! 

Minden számolásban egész számokra kerekített atomtömegeket használj! A végső 

eredményeket legalább 3 értékes jegyre add meg! 
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8. feladat 
A hidrogén ígéretes megújuló energiaforrás. Egy 

hidrogéntermelési módszer a víz fotokatalitikus 

bomlása. A folyamat mechanizmusát mutatja az ábra. 

A titán-dioxid például egy ilyen lehetséges 

fotokatalizátor. Ha olyan fénnyel sugározzuk be, 

amiben a fotonok energiája nagyobb, mint a félvezető 

tiltott sávjának szélessége (Eg), akkor elektronok 

mennek át a vezetési sávba (conduction band), és lyukak  
 

(h+) maradnak a vegyértéksávban (valence band). A folyamat hatékonysága csökken, ha az e−−h+ 

párok gyorsan rekombinálódhatnak. A töltések jobb szeparációja érdekében a katalizátort átmeneti 

fémekkel szennyezik. 

1. Válaszd ki, hogy a táblázatban levő fémek közül melyiknek a hozzáadása javíthatja a víz 

fotokatalitikus bomlásának hatékonyságát! 

Ion E0(Men+/Me), V  Ion E0(Men+/Me), V 
Fe3+ −0.037  Pt2+ 1.12 
Mn2+ −1.19  Ru2+ 0.445 
Co2+ −0.28  Cu2+ 0.521 
Ce3+ −2.34  Ag+ 0.7996 

 
A 100 nm-nél kisebb részecskéket tartalmazó rendszerekben gyakran megfigyelhetőek 

méreteffektusok, azaz a anyag fizikai-kémiai jellemzői függenek a részecskék méretétől. A tiltott 

sáv szélességét az alábbi képlet adja meg oxidalapú félvezetőből felépülő nanorészecskék esetén 

R
b

R
aERE gg −+= 20)(

 
Itt az Eg0 – a tiltott sáv szélessége a tömbfázisú anyagban, μ = me

*∙mh
*/(me

* + mh
*) – az elektron és a 

lyuk effektív tömegéből (me
*) és (mh

*) kapható redukált tömeg, ε0 – a vákuum permittivitása, ε – az 

anyag relatív permittivitása, е – az elektron töltése, R – a részecske sugara, a = h2/8µ, 

b = 1.8e2/4πεε0. 

2. а) Számítsd ki a tiltott sáv szélességét R = 2 nm sugarú TiO2 nanorészecskék esetén, ha 

Eg0 = 3,0 eV, ε = 184, μ = 0,74 me; b) Milyen irányba változik annak a sugárzásnak, ami már képes 

vezetést okozni a hullámhossza a nanorészecskékben a tömbfázishoz képest? с) Számítsd ki az 

elektronok és a lyukak effektív tömegét, ha tudjuk, hogy me
* = 12,5 mh

*. 
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A fotokatalitikus hidrogéntermelés hatékonyságát a kvantumhatékonysági tényezővel lehet 

jellemezni. A φ a "hatékony" elektronok számának (ne) és a fényforrás által időegység alatt 

kibocsátott fotonok számának (np) hányadosa. 

3. Számítsad ki a kvantumhatékonysági tényezőt ne/np (%) az alábbi esetben. A hidrogénfejlődés 

maximális sebessége az adott katalizátorra Vmax = 5,6 μmol/min, a fényforrás teljesítménye P = 

67 mW, a fény hullámhossza 421 nm. 

A fotokatalizátor felületén lejátszódó reakció kinetikáját a Langmuir – Hinshelwood modellel 

lehet jellemezni: 

ZPAZZA A +→ →←+ kK
 

 

Itt a Z – adszorpciós hely, А – szerves reagens, Р – 

reakciótermék, KА – az adszorpciós állandó, k − a 

reakció sebességi állandója. A hidrogénfejlődés 

reakciósebességét ebben a reakcióban a 

W(H2) = knA összefüggés adja meg, ahol  

A0A

A0A
A 1 CK

CK
n

+
=   − a felület borítottsági foka. 

A W(H2) függést megmérve és lineáris formára hozva a 
kapott egyenlet y = 3,27 + 1,78x (lásd az ábrát). 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5
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Y,
 h

/m
m

ol

X, l/mmol  

4. a) Határozd meg, hogy az ábrán milyen változók felelnek meg x-nek és y-nak! b) Számítsd ki 

k és KА értékét! 

Állandók: h = 6,63⋅10−34 J⋅s, NA = 6,02⋅1023 mol−1, c = 3⋅108 m⋅s−1, 1 eV = 1,6∙10−19 J,  

me = 9,1⋅10−31 kg, ε0 = 8,85⋅10−12 F/m, е = 1,6⋅10−19 C. 
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