MI HAJTJA AZ AUTÓT?

2010-ben a Földön – becslések
szerint – 1 milliárd gépjármű volt
használható állapotban. Ezeknek
nagy része benzinnel vagy dízelolajjal működik. Mik ezek az anyagok? Honnan szerezzük őket? Miért használhatók üzemanyagként?
Ebben a fejezetben ezekre a kérdésekre kapunk válaszokat.
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MI HAJTJA AZ AUTÓT?

SZÉNHIDROGÉNEK
– Mit gondolsz, miért hívják a kőolajat és a földgázt szénhidrogénnek?
– Nem tudom.
– Nos azért, mert szénhidrogének.
– Aha.

A bányászoknak vagy a geológusoknak, talán az utca
emberének is a szénhidrogén elnevezés a földgázt és
a kőolajat jelenti. A kémikusoknak azonban egy öszszetételét tekintve egyszerű vegyületcsoportot: olyan
anyagokat, amelyek molekulája csak szénatomokból és
hidrogénatomokból áll. Szerencsére van összefüggés a
két szóhasználat között: a földgáz és a kőolaj is jórészt
kémiai értelemben vett szénhidrogénekből áll.
A motorhajtó anyagok legnagyobb részét kőolajból
állítják elő. A kőolaj egy több ezer összetevőt tartalmazó keverék. Ennek a rengeteg anyagnak a nagy része
kémiai szempontból elég egyszerű: csak szénből és hidrogénből áll. Ezért nevezik őket szénhidrogéneknek.
Szerves és szervetlen anyagok

A szénhidrogének a szerves vegyületek legegyszerűbb
családját alkotják. Szervesnek nevezik már évszázadok óta azokat az anyagokat, amelyek kizárólag az élő
szervezetekben találhatók meg, és sokáig úgy gondolták, hogy mesterségesen nem is állíthatók elő a szervetlen anyagokból. Azt hitték, hogy a szerves anyagok
felépítése alapvetően különbözik a szervetlenekétől.
Úgy gondolták, hogy más elvek, törvényszerűségek,
netán más összetevők jellemzik a szerves anyagokat.
Majdnem kétszáz éve tudjuk, hogy ez nem így van.
Atomok építik fel ezeket is, meg azokat is. A periódusos rendszer atomjai. Az atomok közötti kötések, a
molekulák közötti kölcsönhatások, az anyagok közötti
kémiai reakciók mind-mind ugyanazokon a természeti
törvényeken alapulnak.

De akkor mi indokolja, hogy még ma is beszélünk
szerves és szervetlen anyagokról, amelyekkel a kémia
tudományának két külön ága foglalkozik? Talán az,
hogy a szerves vegyületek felépítésében egy atom mindig főszerepet játszik: a szénatom. Mondhatjuk tehát,
hogy a szerves vegyületek tulajdonképpen a szén vegyületei. Ebben a könyvben jó sok szénvegyülettel
(azaz szerves vegyülettel) találkozol majd.
A legegyszerűbb szénhidrogén

Hány szénatom és hány hidrogénatom van a legegyszerűbb szénhidrogén molekulájában?
A kémia rejtelmes világában járatlanok könnyen rávághatják: ha a legegyszerűbb, akkor egy szénatom és
egy hidrogénatom! Tévednek. De miért?
A legegyszerűbb szénhidrogén molekulájában tényleg egyetlen szénatom van, de mindjárt négy hidrogénatom, úgyhogy az összegképlete CH4. A szénatomnak
négy vegyértékelektronja van, mindegyikkel kovalens
kötést alakít ki. Ezért kell rögtön négy hidrogénatom,
hogy létező molekulát kapjunk. Ismerős lehet a neve:
ez a metán molekulája. A metán színtelen, szagtalan, szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú anyag.

A metán szerkezeti képlete
és molekulamodellje
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Metán a természetben
A metán hatalmas mennyiségben képződött, illetve képződik ma is a különféle szerves anyagokból – például növények
és állatok maradványaiból – oxigénmentes körülmények között. Az első tudós, aki tiszta állapotban előállította, majd
részletesen megvizsgálta a tulajdonságait – tulajdonképpen
felfedezte az anyagot –, egy mocsárban gyűjtötte össze a
gázt. A mocsár ideális környezet a metán keletkezéséhez,
hiszen rengeteg szerves anyag levegőtől elzártan található
benne. (Egyébként Alessandro Volta volt ez a bizonyos tudós, a galvánelem felfedezője, akinek a nevét máig őrzi az
elektromos feszültség mértékegysége is.)
A földtörténet évmilliói során keletkezett metán jelentős
része felhalmozódott a mélyben, a kőzetek pórusaiban. Ez
a földgáz, amit döbbenetes, évi 4000 milliárd m3-t meghaladó mennyiségben termelnek ki és használnak fel energiaforrásként.
Nagyon sok metán keletkezik növényevő állatok gyomrában is, az ott élő baktériumok közreműködésével. Napjainkban az egyik legnagyobb metánkibocsátó éppen a szar-

vasmarha-tenyésztés. Ennek azért van nagy jelentősége, mert
a metán a Föld légkörében üvegházhatást okoz, ami pedig
globális felmelegedést idézhet elő. Biológusok úgy vélik, hogy
a földtörténeti múltban, mintegy 150 millió évvel ezelőtt élt
hatalmas testű dinoszauruszfajok szintén termeltek metánt,
és a bélrendszerükből távozó gáz (ez egy tankönyv, úgyhogy
nem tudtuk rövidebben megfogalmazni) jelentősen megemelte a földi átlaghőmérsékletet. Jól befűtöttek…

A metán csak a legegyszerűbb képviselője egy hatalmas vegyületcsoportnak. A szénatomok ugyanis
egymással is össze tudnak kapcsolódni, így két, három, illetve elvileg akárhány szénatomos szénhidrogének is léteznek. Íme, néhány egyszerű példa:

szénhidrogének találhatók. Például a következő ábrán
látható pentán, hexán, heptán és oktán, amelyek szobahőmérsékleten folyadékok.

Metánkibocsátást mérnek birkákon

A pentán, a hexán,
a heptán szerkezeti
képlete és molekulamodellje

Az etán, a propán és a
bután szerkezeti képlete
és molekulamodellje
Mi az összegképlete
ezeknek az anyagoknak?

Az etán, a propán és a bután – a metánhoz hasonlóan – szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotúak, így
elsősorban a földgázban fordulnak elő a metán mellett, annál jóval kisebb mennyiségben. (Biztosan ismerős a propán-bután gáz elnevezés.) A kőolajban legnagyobbrészt még ezeknél is nagyobb szénatomszámú
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Találd ki, hány hidrogénatom van az ikozán molekulájában!
Egy n szénatomot tartalmazó szénhidrogén molekulájában, ha a szénatomok egymás után, lánccá kapcsolódnak össze egyszeres kovalens kötésekkel, 2n + 2
darab hidrogénatom van. Az általános összegképletük
tehát CnH 2n + 2.
Az oktán szerkezeti képlete és molekulamodellje

Tanuljunk ógörögül!
Az előbb említett szénhidrogének nevének előtagja ógörög
eredetű. Néhány más, többé-kevésbé ismert kifejezésben is
előfordulnak. Nézz utána, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak: pentaton, pentatlon, hexameter, hexaéder, heptarchia,
oktogon, Octopus vulgaris!

Előfordulnak a kőolajban sokkal nagyobb szénatomszámú szénhidrogének is. A 20 szénatomos ikozán
például már szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú. Mégis jelen van a folyékony kőolajban? Igen, oldott állapotban. A folyékony szénhidrogének kitűnően
oldják a szilárd halmazállapotú „társaikat”.

Képletírás lustáknak
Akik nem szeretnek sokat bajlódni nagy molekulák képletének felírásával, választhatnak egy kényelmesebb megoldást is: a vonalképletet. Az előbb említett oktán szerkezeti
képletét például az alábbi vonalképlettel helyettesíthetjük:

Az oktán vonalképlete
A képleten minden töréspont és a két vonalvég egy-egy
szénatomot jelöl. A hidrogénatomokat pedig egyszerűen
nem tüntetjük fel.
Akkor honnan tudjuk, hogy hány hidrogénatom van a
molekulában? És hogy pontosan hol vannak?

Kérdések és feladatok

Rajzold fel az etán, a bután és a hexán szerkezeti
képletét!
Milyen halmazállapotú szobahőmérsékleten a propán és az oktán? Vajon milyen halmazállapotú lehet a harminc szénatomos triakontán?
Milyen összefüggés van a szénhidrogének halmazállapota és szénatomszáma között?

Mi az összegképlete a nyolcvan szénatomos oktakontánnak, amelynek molekulájában – a tanult
szénhidrogénekhez hasonlóan – nyolcvan darab
szénatom szépen sorban egyszeres kovalens kötésekkel kapcsolódik össze?
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A KŐOLAJ
Az emberiség több kőolajat használ fel, mint amennyi vizet megiszik
ugyanannyi idő alatt.

A kőolaj sötét színű, általában sűrűn folyó (viszkózus) folyadék. Keletkezése nagyon hasonlít a metánéhoz (elvégre jórészt szénhidrogének alkotják): szerves anyagból, levegőtől elzárt körülmények között jön
létre. A Földön a tengerek és óceánok mélye a leghatalmasabb és „legbiztosabb” oxigénmentes környezet.
A kőolaj itt keletkezik, az elpusztuló, mélybe süllyedő,
majd eltemetődő planktonokból és algákból. Maga a
folyamat igen bonyolult, a lényeg az, hogy a mélyben
óriási mennyiségű kőolaj rejtőzik.
Ma a kőolaj nagy részét nem tenger vagy óceán mélyéről termelik ki. Hogyan lehetséges ez?
Kőolaj-finomítás

A felszínre hozott kőolajat szinte soha nem használják
fel közvetlenül. Kőolaj-finomítóba szállítják, és szakaszos lepárlásnak (desztillálásnak) vetik alá.

A kőolaj
desztillálása
Egy gömblombikba töltsünk kevés
kőolajat! Zárjuk le
olyan átfúrt gumidugóval, amelybe
meghajlított üvegcsövet helyeztünk!
Az üvegcsövet tekerjük körbe gézlappal, rögzítsük, majd nedvesítsük meg hideg vízzel! A cső
végéhez tegyünk egy kémcsövet!
Óvatosan melegítsük a kőolajat, és figyeljük meg a változásokat! A kísérlet úgy is kivitelezhető, hogy két helyen
átfúrt dugót használunk, és a másik lyukba egy hőmérőt
helyezünk el, amivel folyamatosan követhetjük a kőolaj
hőmérsékletét.
Hogyan lehetséges, hogy a sötét színű kőolajból színtelen folyadékot nyerünk a desztilláció elején?
A százhalombattai kőolaj-finomító
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Miért is hívják szakaszosnak a lepárlást? A kőolaj melegítése során először azok az összetevők távoznak el,
amelyeknek a legalacsonyabb a forráspontja. Ha a gőzt
elvezetjük és lehűtjük, lecsapódik. Ezzel a kőolajból
kinyertük a legillékonyabb anyagokat. Ha folytatjuk a
műveletet, és időnként kicseréljük a kémcsövet, újabb
és újabb részleteket (frakciókat) nyerhetünk. Ezzel tulajdonképpen szétválasztjuk egymástól a kőolaj összetevőit. (Nem egyesével persze, mert azok, amelyeknek közel esik egymáshoz a forráspontja, gyakorlatilag
egyszerre távoznak el. Így a frakciók továbbra is keverékek.)
Az iparban inkább fordítva csinálják: előbb elpárologtatják a kőolajat, és a gőzt fokozatosan hűtik le.
Ez azonban a lényegen nem változtat.

Dízelolaj: Még magasabb forráspontú összetevőket
tartalmazó, halványsárga, már nem túlságosan illékony folyadék. Elsősorban motorhajtó anyagként használják dízelmotorokban.
Pakura: A desztilláció maradéka. Sötét színű,
rendkívül viszkózus anyag. Fűtőolajként használható
például hőerőművekben, de megfelelő eljárással ezt is
további összetevőkre lehet bontani. (Így kapják pl. a
gyertyák anyagául szolgáló paraffint.) Ennek az eljárásnak is van maradéka, a fekete színű, gyakorlatilag
szilárd bitumen. Ezt megolvasztva (inkább csak meglágyítva) útburkolásra használják (aszfalt néven). Ebben vannak a kőolaj legmagasabb forráspontú (legnagyobb – 30-40 fölötti – szénatomszámú) összetevői.

A finomítás termékei

A kőolaj-finomítóban előállított legfontosabb frakciók
a következők.
Benzin: Általában színtelen folyadék, illékony, alacsony forráspontú szénhidrogének keveréke. Mivel
a szénhidrogéneknek annál alacsonyabb a forráspontja, minél kevesebb szénatomot tartalmaznak, azt
is mondhatjuk, hogy a kőolaj legkisebb szénatomszámú összetevői al- Benzin
kotják a benzint. Hatalmas mennyiségben használják
motorhajtó anyagként, benzinmotorokban (más néven
Otto-motorokban).
Petróleum (kerozin): A benzinnél valamivel magasabb forráspontú összetevőket tartalmaz. Repülőgép-üzemanyagként, rakétahajtó anyagként használják, de a világ kevésbé fejlett területein, ahol az
áramszolgáltatás nem épült ki, elterjedten használják
világításra is (petróleumlámpában).
Petróleumlámpa

Bitumen
Melyik párolog el leghamarabb: a benzin, a petróleum
vagy az aszfalt az útról? Miért?

Kőolajszármazékok égése
Egy porcelántálkába tölts kevés benzint, egy másikba kevés
petróleumot, egy harmadikba pedig tegyél paraffingyertyareszeléket! Mindegyik anyagot próbáld meggyújtani úgy,
hogy egy égő gyújtópálcával közelítesz lassan az anyaghoz!
Figyeld meg a három
anyag viselkedése közti
különbséget! Mi lehet az
eltérő viselkedés magyarázata?
Amelyik meggyulladt, azt
próbáld meg óvatosan eloltani úgy, hogy főzőpohárból egy kevés vizet öntesz
rá!
Mi történik? Mi a jelenség magyarázata?
Hogyan lehetséges az,
hogy a gyertya mégis ég?
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A világ leghosszabb kísérlete
Brisbane-ben, Ausztráliában zajlik a világ legrégebben elkezdett kísérlete. Egy professzor 1927-ben bitument melegített meg egy tölcsér alakú edényben. 1930-ig várt, hogy az
anyag tökéletesen elrendeződjön (kitöltse az edényt), majd
levágta a tölcsér szárának végét, hogy a bitumen kicsepeghessen. 1938-ban le is cseppent az első csepp. A profeszszor csak kapkodta a fejét, hiszen 1947-ben ezt egy újabb
követte. 1988-ban már a hetedik csepp is leesett, kár, hogy
a lecseppenéseket soha nem látta senki. 2000-ben a nyolcadik cseppenést már webkamera figyelte, de pont elromlott, amikor az esemény megtörtént. 2014-ben jött aztán a
kilencedik csepp, de az meg hozzáragadt a korábban leesett
nyolcadikhoz, úgyhogy ez nem volt igazi cseppenés.

Azóta kicserélték a poharat a tölcsér alatt, most
már van hely a tizediknek.
Sokan nézik most is az online közvetítést itt:
www.thetenthwatch.com

A bitumencseppes
kísérlet a Queensland
Egyetemen (Brisbane,
Ausztrália)

Na ne!
1991 óta osztják ki – a Nobel-díj paródiájaként – az Ig Nobel-díjat, az adott év leghaszontalanabb, legértelmetlenebb
vagy éppen legviccesebb tudományos felfedezései „elismeréseként”. (Az ignoble kifejezés jelentése alantas, értéktelen,
rossz minőségű.) A csepegő bitumen 2005-ben kiérdemelte
a fizikai Ig Nobel-díjat.
Ízelítő a közelmúlt „elismeréseiből”:
Biológia (2014): Annak megfigyeléséért, hogy a kutyák
székletürítés közben legnagyobb valószínűséggel a Föld
mágneses tengelyének irányában állnak.
Sarkkutatás (2014): Annak kísérleti bizonyításáért, hogy a
havas tájon a rénszarvasok hamarabb észreveszik a sötét ruhát viselő embereket, mint azokat, akik beöltöztek
jegesmedvének.

Valószínűség-számítás (2013): Annak bizonyításáért, hogy
egy fekvő tehén annál nagyobb valószínűséggel áll fel,
minél régebb óta fekszik, viszont az álló tehén esetén
megjósolhatatlan, hogy mikor fog lefeküdni.
Fizika (2011): Annak a kérdésnek a tanulmányozásáért,
hogy miért szédülnek el a diszkoszvetők, miközben
a kalapácsvetők nem.
Orvostudomány (2010): Annak vizsgálatáért, hogy az asztma tüneteit enyhíti a hullámvasutazás.
Kémia (2007): A vanillin (a vanília ízanyaga) tehéntrágyából történő előállításáért.
Informatika (2000): Annak a számítógépes programnak
a kifejlesztéséért, amely felismeri, ha egy macska átfut a
billentyűzeten.

Kérdések és feladatok

Mi a kőolaj-finomítás lényege?
Melyek a kőolaj-finomítás termékei? Mire használják ezeket?

Milyen kísérlettel bizonyíthatjuk a benzin illékonyságát?
Miért nem lehet vízzel eloltani az égő benzint?
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A BENZIN
100 millió liter. Ennyi benzint állítanak elő a világon – óránként!
Számítsd ki, hogy hány 20 ezer literes tartálykocsiba férne bele a világ
éves benzintermelése!

Benzin a motorban

Az összes kőolajpárlat közül gazdasági szempontból
a benzin a legfontosabb. A benzint legnagyobbrészt
a gépjárművek motorjában égetik el. A folyamat lényege röviden annyi, hogy a benzin(gőz)-levegő keverék a porlasztóból a motor hengerébe kerül, ahol a
dugattyú összenyomja. Ebben az összenyomott állapotban egy elektromos szikra begyújtja, berobbantja
az elegyet, és a robbanás (azaz a kitáguló forró gázok)
ereje visszalöki a dugattyút. Ennek a folyamatsornak
az ismétlődése folyton mozgásban tartja a dugattyút,
s végül is ez adja a hajtóerőt. Erről például itt nézhetsz
meg egy animációt:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Otto-motor

Otto-motor dugattyújának négy üteme
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Kitáguló forró gázok? Miért tágulnak ki? Miért
forrók? És milyen gázok?
Ezekre a kérdésekre akkor kapunk választ, ha megvizsgáljuk, mi történik a benzingőz és a levegő összesűrített elegyében, elektromos szikra hatására. (Felrobban, rendben, de mi a kémiai folyamat?)
Az egyszerűség kedvéért a benzint tekintsük úgy,
mintha oktán lenne. Az oktán – mint minden szénhidrogén – éghető. Elegendő oxigén jelenlétében széndioxid és víz keletkezik belőle:
C8H18(g) + 12,5 O2(g) → 8 CO2(g) + 9 H2O(g) + hő
Ebből az egyenletből máris látszik, hogy miért alkalmas a benzin a dugattyú kilökésére. 13,5 mol gázhalmazállapotú anyagból 17 mol gáz-halmazállapotú
anyag keletkezik, azaz már akkor is térfogat-növekedés (tágulás) lépne fel, ha a hőmérséklet nem változna
meg. (Ne feledjük: azonos hőmérsékleten és nyomáson
a gázok térfogata egyenesen arányos az anyagmennyiségükkel. 17 mol gáz éppen 17/13,5-szer nagyobb térfogatú, mint 13,5 mol.)
Csakhogy hőmérséklet-növekedés is történik! Az
égés exoterm folyamat, hő szabadul fel. Megmérték,
hogy 1 mol oktán égésekor nagyjából 5000 kJ energia
szabadul fel. Így a robbanás pillanatában a hőmérséklet eléri a 2000 °C-ot is. Emiatt nagyon nagy nyomás
alakul ki a hengerben (a légköri nyomásnak akár az
50-szerese), majd pedig a forró gázok kitágulva viszszalökik a dugattyút. Ezután kezdődhet a folyamat
elölről.
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Több benzint!

Ha lenne egy kőolajkutad, hozzá egy kőolaj-finomítód,
biztosan arra törekednél, hogy minél több benzint állíts elő a desztilláció során. Persze, hiszen az a legnagyobb üzlet. Csakhogy 100 liter kőolajból átlagosan
mindössze 45 liter benzin nyerhető lepárlással. Egyszerűen azért, mert ekkora az aránya a kis szénatomszámú (alacsony forráspontú) szénhidrogéneknek.
De ne érjük be ennyivel! Csináljunk a nagyobb
szénhidrogén-molekulákból kisebbeket, gyártsunk a
pakurából is benzint! Hogyan? Tördeljük szét a hosszú
szénhidrogén-molekulákat! Ezt magas hőmérsékleten
a legegyszerűbb megtenni. Ilyenkor például a 10 szénatomos szénhidrogénből (dekán a neve) 8 és 2 szénatomos „darabok” keletkeznek:
„C10” → „C8” + „C2”
Próbáld meg felírni az egyenletet a szénhidrogének
összegképletével!
Az előző feladatot csak akkor sikerül megoldani, ha az
egyik szénhidrogén összegképlete eltér az eddig megszokottól. Például így:
C10H 22 → C8H18 + C2H4
Milyen lehet a C2H4 molekula szerkezete? A szénatomoknak most is négy kovalens kötést kell kialakítaniuk, ez nem kérdés. Az egyetlen lehetőség az, hogy
kettős kötéssel kapcsolódnak egymáshoz:

A C2H4 molekula
szerkezeti képlete és
molekulamodellje

Ez a molekula a szénhidrogének egy másik csoportjába tartozik. Ebben nem csak egyszeres kötések vannak
a szénatomok között, mint az eddigiekben. Az ilyen
szénhidrogéneket telítetlennek nevezik, míg a csupa
egyszeres kötést tartalmazókat telítettnek.
A telítetlen szénhidrogén elnevezés érthető, hiszen
a C2H4 még nincs „tele” hidrogénatommal, ha nagyon
akarjuk, tehetünk még bele kettőt. Akkor azonban
már „tele” lesz, két szénatomos molekulában hatnál
több hidrogénatom nem lehet. Látni fogjuk nemsokára, hogy ez a folyamat a valóságban is lejátszódik,
nem csak papíron.
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Telített szénhidrogén keletkezése telítetlenből

A telített szénhidrogének molekulája csak egyszeres
kötéseket tartalmaz, a telítetleneké legalább egy kettős vagy hármas kötést is.

Ezzel a folyamattal növelhetjük tehát a kőolajból előállítható benzin mennyiségét. Melléktermékként telítetlen vegyületeket kapunk (mint a fenti példában
a C2H4-et), amelyeket fel tudunk használni értékes
anyagok előállítására. Erről később még szó lesz.
Jobb benzint!

Nem csak a benzin mennyisége számít, a minősége
is. Vajon mit jelenthet a benzin minősége? Amikor a
dugattyú összenyomja a benzin-levegő elegyet, az felmelegszik. Előfordulhat, hogy emiatt már azelőtt berobban, hogy a dugattyú elérné a legnagyobb sűrítést.
Ez a motor teljesítményének romlásával (sőt hosszabb
távon károsodásával) jár. Nagyon fontos tehát, hogy
a benzin mennyire jól „tűri” az összenyomást: az a
jobb minőségű benzin, amit levegővel keverve kisebb
térfogatra lehet sűríteni robbanás nélkül. Ezt a tulajdonságát az oktánszám jellemzi. Minél nagyobb az
oktánszám, annál jobb a nyomástűrés és a minőség.
Milyen oktánszámú benzineket lehet kapni a benzinkutaknál?
Sajnos a kőolajból lepárlással nyert benzin oktánszáma sokszor nem elég nagy. De erre is van megoldás! Megfelelő körülmények között (nagy nyomáson, magas hőmérsékleten, katalizátor jelenlétében
és természetesen a levegő kizárásával) olyan kémiai
reakciókat lehet elindítani, amelyek során az öszszenyomást jobban tűrő anyagok keletkeznek. A hat
szénatomos hexán példáján megmutatunk néhány
ilyen folyamatot.
Most aztán kapkodhatjuk a fejünket. Újabb fajta
szénhidrogének!

13

2015. 06. 11. 19:15

Nagyobb oktánszámú szénhidrogének
előállítása hexánból

Elágazó láncok

Úgy látszik, léteznek olyan telített szénhidrogének,
amelyekben a szénatomok nem egymás után, láncszerűen kapcsolódnak össze, hanem elágazások is vannak
a molekulában. Hat szénatommal például az alábbi áb-

rán látható a lehetőségek vannak. Érdekes, hogy ezeknek mind ugyanaz az összegképletük: C6H14.
Vajon a tulajdonságaik különböznek?

Hexánizomerek

14
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Izomer szénhidrogének tulajdonságainak
összehasonlítása

hexán

Olvadáspont

Forráspont

Oktánszám

–129 °C

58 °C

94

–154 °C

60 °C

73

–95 °C

69 °C

25

2,3-dimetil-bután

2-metil-pentán

Láthatjuk, hogy az azonos összegképlet mögött nagyon is eltérő tulajdonságok rejtőznek. Ezek más-más
anyagok. Szaknyelven izomereknek nevezik őket: azonos az összegképletük, de eltérő a molekulaszerkezetük. Még a nevük is különbözik, csak azt nevezik
hexánnak, amelyben nincsen elágazás. (A többit egy
logikus, de összetett szabályrendszer alapján nevezik
el, ezzel mi nem foglalkozunk.)

A ciklohexán molekulamodellje
A hexán és a ciklohexán izomerek?

azonban, amelyeknek a molekulájában gyűrű, abban
pedig váltakozva egyszeres és kétszeres kötések találhatók, aromás vegyületeknek nevezik. Ez nem a kémikusok tréfája. Az ilyen molekulaszerkezetű anyagok tulajdonságai lényegesen eltérnek mind a telített,
mind a telítetlen vegyületek tulajdonságaitól. Ez indokolja az eltérő besorolást. Legfeljebb a névadás furcsa egy kicsit.

Az azonos összegképletű, de eltérő molekulaszerkezetű anyagokat izomereknek nevezzük.
Izomerek
Próbáld meg felrajzolni a hét szénatomos telített szénhidrogén (C7H16, heptán) összes izomerjének vonalképletét!
Meg tudnád csinálni ugyanezt a 20 szénatomosra is? És
a 100 szénatomosra? Nos, nagyon sokáig tartana. Öszszeszámolták, hogy 20 szénatomos telített szénhidrogénből elvileg 366 319, 100 szénatomosból pedig
5 921 072 038 125 809 849 884 993 369 103 538 010 139 izomer létezik. Kiolvasni is alig lehet.
Számold ki, hogy ha percenként két darab húsz szénatomos izomer képletét tudod lerajzolni, akkor mennyi
ideig tartana az összes képlet felírása!
Gyűrűk

Vannak olyan szénhidrogének is, amelyekben a szénatomok „gyűrűvé” kapcsolódnak. Ilyen például a 83-as
oktánszámú anyag, amelyet ciklohexánnak neveznek.
(A ciklo- előtag utal a gyűrűs szerkezetre, a hexán a
hat szénatomra.)
Szintén gyűrűt tartalmaz a 101-es oktánszámú
anyag, de ott még kettős kötések is vannak a molekulában. Gondolhatnánk, hogy itt egy gyűrűs és egyben telítetlen vegyületről van szó. Az ilyen anyagokat
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A benzol

A benzol szerkezeti képletei
Az a bizonyos 101-es oktánszámú anyag a benzol névre
hallgat. 1825-ben fedezte fel Michael Faraday (akinek a
neve fizikaóráról ismerős) a kőszénkátrányban, de a nevét
nem ő adta. 8 évvel később ugyanis egy német vegyésznek
sikerült ugyanezt az anyagot a trópusokon honos benzoéfa
illatos gyantájából előállítania: innen ered a ma is használatos név. (Érdekes, hogy a benzin elnevezés is végeredményben erre vezethető vissza.)
Az „aromás” elnevezést eredetileg tényleg a benzollal kémiailag „rokon” vegyületek (amelyek pl. a benzolból előállíthatók) jellemző szaga miatt alkották meg. Később azonban már egy sokkal elvontabb fogalom lett: a molekula
szerkezetére utal. Rájöttek ugyanis a kémikusok, hogy a hat
szénatomos gyűrűben kialakuló három kettős kötés (egyes
kötésekkel váltakozva) különlegesen stabil molekulát eredményez. Mit is jelent ez? Egyrészt azt, hogy kémiai reakcióban „szívesen” képződik. Például a ciklohexán (C6H12)
magas hőmérsékleten, katalizátor jelenlétében hidrogént
veszít, de nem egy vagy két, hanem rögtön három hidrogénmolekulát. Így keletkezik belőle a benzol (C6H6):
A ciklohexán
dehidrogénezése

Másrészt azt is jelenti, hogy a már képződött benzolmolekula meglehetősen stabil. Nehezen lehet például „visszakönyörögni” rá azt a 6 hidrogénatomot, amelynek az elvesztésével
keletkezett a ciklohexánból.
A kutatások során kiderült, hogy ennek a stabilitásnak az
az oka, hogy a hattagú gyűrűben igazából nem 3 egyszeres
és 3 kétszeres kötés van. A kettős kötések π-elektronjai (6 darab van belőlük) ugyanis delokalizálódnak, így minden kötés
egyforma lesz.
Lássunk erre egy „hétköznapi” példát! Egy ember reggel
unatkozik, ezért hatszög alakúra vágja a kenyerét. Megkenheti vajjal úgy is, hogy csak minden második élet vajazza meg, ez
a szokványos. De hirtelen ötlettől vezérelve szétkenheti a vajat egyenletesen is. Ilyenkor mondja azt, hogy a vajat delokalizálta a teljes kenyérgyűrűn, aromás szerkezetet alakított ki.
Ebben a példában a vaj jelképezi a 6 π-elektront, amelyek
delokalizálódnak.

Aromásnak azokat a vegyületeket nevezik, amelyekben hattagú gyűrűben felváltva egyszeres és kétszeres kötések találhatók a szénatomok között.
A benzol egyébként egy igen veszélyes, mérgező, sőt rákkeltő hatású anyag. Mivel – mint láttuk – a benzinben is megtalálható, maga a benzin is mérgező, körültekintően kell vele
bánni. Például tilos lenyelni!

Kérdések és feladatok

A benzinben megtalálható a hét szénatomos heptán (C7H16) is. Írd fel az égési egyenletét!
Milyen molekulákat nevezünk izomereknek?
Rajzold fel néhány 8 szénatomos, C8H18 összegképletű szénhidrogén szerkezeti képletét! (Ha van
kedved, rajzold fel az összeset: 18 van belőle. De
vigyázz, hogy ne rajzold fel kétszer ugyanazt!)
Miért alakítják át a benzinben található hexánt
ciklohexánná és benzollá?
Vajon van benzol a benzinben? És benzin a benzolban?
Hogyan fordulhat elő, hogy valaki lenyeli a benzint? Miért veszélyes ez?

Rajzold fel egy-egy olyan hat szénatomos szénhidrogén szerkezeti képletét, amely
a) telített és nincs benne gyűrű,
b) telítetlen és nincs benne gyűrű,
c) aromás,
d) gyűrűs és telített,
e) gyűrűs és telítetlen,
és egy kakukktojás, mert ilyet nem lehet:
f) aromás, de nincs benne gyűrű.
Miért nem létezik ilyen?
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MI HAJTJA AZ AUTÓT?

MÉG JOBB BENZINT!
Láttuk, hogy a benzinben található szénhidrogének kémiai átalakításával
(elágazó szénláncú, gyűrűs és aromás vegyületek létrehozásával) növelni lehet
a benzin oktánszámát, ezzel javítani a minőségét. Hogyan lehet még kedvezőbb
tulajdonságokat elérni?

A benzin a levegő oxigénjével reagálva elég a motorban. Ha elegendő mennyiségű levegő áll rendelkezésre, az égés „tökéletes”, csak szén-dioxid és víz keletkezik. Ha viszont nincs jelen kellő mennyiségű oxigén,
akkor szén-monoxid vagy akár elemi szén (korom) is
képződhet.

Lássunk konkrét példákat is! Magyarországon a 95-ös
oktánszámú benzin kb. 4%-nyi etil-alkoholt tartalmaz:

Az etil-alkohol képlete és molekulamodellje

Autó kormozva füstölő kipufogója

Ez egyrészt rontja a teljesítményt, másrészt környezetszennyező. Ezért olyan adalékanyagokat kevernek a
benzinhez, amelyek molekulái tartalmaznak oxigénatomot, ezzel hozzájárulnak az égés tökéletessé tételéhez.

Igen, ez az anyag van az alkoholtartalmú italokban is.
A nevében az etil- előtag arra utal, hogy két szénatom
van benne (etánnak hívják a C2H6 összegképletű szénhidrogént), az alkohol szó pedig egy egész vegyületcsaládot jelent a kémiában:
Alkoholnak nevezik a molekulájukban –O–H atomcsoportot (hidroxilcsoportot) tartalmazó szerves
anyagokat.

A metil-alkoholt és a butil-alkoholt is használják
benzinadalékként:

Oxigénatom a molekulában

Az oxigénatomnak hat vegyértékelektronja van, ebből
kettővel tud kovalens kötést kialakítani. Így kétféleképpen „épülhet be” egy vegyület molekulájába:
Az oxigénatom kétféleképpen épülhet be
egy molekulába

A metil-alkohol és a butil-alkohol képlete és modellje
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Másféle vegyület a következő:

Oxovegyületnek nevezik a molekulájukban
atomcsoportot (karbonilcsoportot)
tartalmazó anyagokat.

Vajon mi értelme van megkülönböztetni ezeket az oxigéntartalmú vegyületeket? Mindben van oxigénatom,
az a lényeg. Nem mindegy, hogy az az oxigénatom hogyan kapcsolódik a többi atomhoz? Nem!

A butil-metil-éter képlete és molekulamodellje

Ebben a molekulában az oxigénatom mindkét kovalens kötésével egy-egy szénatomhoz kapcsolódik.
A neve butil-metil-éter. Ki lehet találni, hogy miért.
Itt megint az utótag (éter) jelzi, hogy miféle molekuláról van szó.
Éternek nevezik a molekulájukban –O– atomot tartalmazó anyagokat, ha az oxigénatom mindkét kovalens kötésével szénatomhoz kapcsolódik.

A benzinhez inkább a terc-butil-metil-éter nevű anyagot adják: korábban már láttuk, hogy az elágazó szénlánc az összenyomhatóság miatt fontos.

Funkciós csoportok

Érdemes összehasonlítani a következő négy, nagyon
hasonló képletű anyag tulajdonságait.
Három szénatomos szerves vegyületek tulajdonságainak
összehasonlítása
Propilalkohol

C3H8

C3H8O

C3H8O

C3H6O

Olvadáspont

–188 °C

–126 °C

–113 °C

–95 °C

Halmazállapot szobahőmérsékleten

gáz

folyadék

gáz

folyadék

gyakorlatilag
nem
oldódik

korlátlan

nem
korlátlan

korlátlan

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

igen

Összegképlet

Forráspont

Reakcióba lép
nátriummal?
Reakcióba lép
hidrogénnel?

Ritkábban használják az aceton nevű anyagot is adalékként. Ez egy nagyon illékony, gyorsan párolgó folyadék,
segíti a benzin gyors berobbanását a motorban. Egyébként sokkal jobban ismert körömlakklemosóként.

Az aceton képlete és modellje

18
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Aceton

Szerkezeti
képlet

Vízben való
oldhatósága

A terc-butil-metil-éter
képlete és molekulamodellje

Etilmetiléter

Propán

Név

–42 °C

98 °C

7 °C

56 °C

Láthatjuk, hogy az oxigénatom „megjelenése” a molekulában jelentősen emeli az olvadás- és forráspontot,
javítja a vízoldhatóságot, és általában a kémiai reakciókra való képességet is növeli. De az sem mindegy,
hogy az az oxigénatom miként épül be a molekulába. Két egyszeres vagy egy kétszeres kötéssel? Csak
szénatomokhoz kapcsolódik vagy hidrogénatomhoz
is? A szerves vegyületek molekuláiban ezért fontos
azonosítanunk azokat a részeket (atomokat vagy atomcsoportokat), amelyek jelentős változást „hoznak” az
anyag tulajdonságaiba.
A molekulának azt a részét (atomját vagy atomcsoportját), amelyik döntően meghatározza a kérdéses vegyület tulajdonságait, funkciós csoportnak nevezzük.
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Hogyan kell ezt érteni? Lássunk egy példát! A propil-alkohol jellemző, meghatározó tulajdonságai a viszonylag magas forráspontja, vízzel való korlátlan elegyíthetősége, nátriummal való reakciója (bármi legyen
is az). Mindez a szénatomok jelenlétének köszönhető?
Nem, hiszen a táblázat többi anyagában ugyanúgy van
(sőt molekulánként ugyanannyi) szénatom. Netán a
–CH3 atomcsoport jelenlétének? Nem, az is ugyanúgy
van a többiben. Esetleg az oxigénatom jelenlétének?
Langyos, de még mindig nem a válasz, hiszen a másik két oxigéntartalmú anyag tulajdonságai eltérőek.
Az –OH atomcsoport az, amelyik „felelős” a tulajdonságokért! A propil-alkohol funkciós csoportja
az –OH csoport.

Számíthatunk rá, hogy ha az –OH atomcsoport más
szénatomszámú molekulában van jelen, bizonyos mértékig arra is hasonló tulajdonságok lesznek jellemzőek. Olyan ez, mint amikor egy ember kezében kalapács van. Azzal szöget beverni vagy kovácsolni tud.
És ez lényegében független attól, hogy kinek a kezében van az a kalapács. A kalapácsos ember szöget ver,
kovácsol. Ugyanakkor az, akinek a kezében olló van,
vágni tud. Az ollós ember vág. A kalapácsos ember
meghatározó része a kalapács, az ollósé az olló. Így
vannak ezzel a szerves vegyületek is. A többé-kevésbé
hasonló szénvázukra „fel van aggatva” egy vagy több
funkciós csoport, amelyek alapvetően meghatározzák
a tulajdonságaikat.

Szerkezet és tulajdonságok
Az –OH atomcsoportban található hidrogénatom részt tud
venni hidrogénkötésben, akár egy másik propil-alkoholmolekula, akár egy vízmolekula oxigénatomjához kapcsolódva. Ez egyrészt a molekulák közötti erősebb vonzóerőt
eredményezi: emiatt ennek a legmagasabb a forráspontja.
Másrészt lehetőséget biztosít arra, hogy a propil-alkohol
molekulái és a víz molekulái egymással is kialakíthassanak
erős másodlagos kötést (hidrogénkötést), ami a vízzel való
korlátlan elegyíthetőséget okozza.

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek három alaptípusának legegyszerűbb képviselői

Ebben a könyvben nagyon sok szerves vegyülettel meg
fogunk még ismerkedni. Amikor ránézünk a képletükre, szénatomokat látunk majd, és egy vagy több
funkciós csoportot. A fenti három biztosan sokszor
előkerül, de lesznek „újak” is. Azonban a puszta képlet mögött mindig ott lesznek az érdekesebbnél érdekesebb tulajdonságok, amelyekért főként éppen ezek
a funkciós csoportok a felelősek.

Hidrogénkötés kialakulása két propil-alkohol-, illetve
egy propil-alkohol- és egy vízmolekula között
Ugyanez a hidrogénatom kémiai reakcióban hidrogénionként leszakadhat, amelynek a nátriumatom elektront adhat le:
C3H7-OH → C3H7-O- + H+
Na + H+ → Na+ + ½ H 2

Kérdések és feladatok

Írd fel a metil-alkohol, az etil-alkohol és a butilalkohol tökéletes égésének egyenletét! Miért adják
hozzá ezeket az anyagokat a benzinhez?
Mit nevezünk funkciós csoportnak?
Rajzold fel a legegyszerűbb olyan szerves vegyület
szerkezeti képletét, amelyet alkoholnak nevezünk!

17239_Kemia10_2015.indd 19

Rajzold fel a legegyszerűbb olyan szerves vegyület szerkezeti képletét, amelyet éternek nevezünk!
Rajzold fel a legegyszerűbb olyan szerves vegyület
szerkezeti képletét, amelyet oxovegyületnek nevezünk!
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MI HAJTJA AZ AUTÓT?

ÖSSZEFOGLALÁS – PROJEKTFELADAT
Összefoglalás

A szerves vegyületek mindegyike tartalmaz szenet.
A legegyszerűbb szerves vegyületek a szénhidrogének, amelyek szén mellett csak hidrogént tartalmaznak. A szénhidrogéneket molekulaszerkezetük alapján
csoportosíthatjuk.
A szénlánc alakja szerint beszélhetünk
a) nyílt láncú (gyűrűt nem tartalmazó) és
b) gyűrűs
szénhidrogénekről.
A szénatomok közötti kötések alapján beszélhetünk
a) telített (csak egyszeres kötéseket tartalmazó),
b) telítetlen (többszörös kötést is tartalmazó) és
c) aromás
szénhidrogénekről.
Az aromás szénhidrogének gyűrűt, abban pedig
váltakozva egyes és kettős kötéseket tartalmaznak.
A bonyolultabb összetételű szerves vegyületek szénen
és hidrogénen kívül másféle atomokat is tartalmaznak.
A leggyakoribb az oxigénatom beépülése a molekulába. Ez három egyszerű módon történhet meg, ezért
a legegyszerűbb oxigéntartalmú szerves vegyületek
három csoportra oszthatók:

a) alkoholok, amelyekben –OH csoport található,
b) éterek, amelyekben –O– atom található (ami mindkét kötésével szénatomhoz kapcsolódik), valamint
c) oxovegyületek, amelyekben C=O csoport van.
Az említett atomcsoportok döntően meghatározzák
az anyag tulajdonságait, ezért ezeket funkciós csoportnak nevezik:
–OH hidroxilcsoport,
–O– éter-„csoport”,
C=O karbonilcsoport.
Később még szó lesz más funkciós csoportokról is.
Csoportosítsd a következő szerves vegyületeket
aszerint, hogy melyik vegyületcsoportba sorolhatók be! A szénhidrogéneknél tanult szempontokat alkalmazd az oxigéntartalmú vegyületekre is.
Például:
gyűrűs, telített alkohol

Projektfeladat

1. Évtizedeken keresztül használtak egy ólomtartalmú adalékanyagot az oktánszám növelésére. A neve
ólom-tetraetil. Nézz utána, hogy milyen tulajdonságú anyagról van szó! Mikor kezdték el alkalmazni? Mikor és miért tiltották be a használatát?
2. Autóversenyzők körében nagyon jól ismert fogalom a nitrózás. Ez egyfajta teljesítménynövelést jelent, amit két különböző módon is el lehet érni.
Nézz utána, hogy mit értenek nitrózás alatt, milyen
anyagokat használnak, és ezek hogyan növelik meg
a motor teljesítményét!
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3. Manapság szinte mindenféle benzin tartalmaz néhány százaléknyi etil-alkoholt. Létezik azonban
olyan üzemanyag is, amelynek akár a 85%-a etil-alkohol, és csak a maradék benzin. (Magyarországon
E85 néven forgalmazzák.) Az ebben található etilalkoholt bioetanolnak is nevezik, utalva arra, hogy
növényi eredetű anyagról van
szó. Nézz utána, hogy milyen
előnyei és hátrányai vannak a
bioetanol benzin helyett történő felhasználásának! Hogyan készül a bioetanol?
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