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I.
Bár a körülöttünk lévő világban nincs különbség 
szervetlen és szerves vegyületek között, mindkét 
vegyületcsaládra ugyanazok a természeti törvé-
nyek érvényesek, mégis – sok szempontból – érde-
mes a szerves vegyületeket külön tárgyalni. Ebben 
a fejezetben megismerkedünk a szerves vegyületek 
számos közös tulajdonságával, ami indokolja a kü-
lön tankönyvben történő tárgyalásukat. A fejezet 
tartalma – a benne foglalt tananyag – első látásra 
ijesztő. Igen, az – még második olvasatban is! Ennek 
a fejezetnek azonban nem az a célja, hogy maradék 
nélkül megtanuld a benne szereplő – valóban ren-
geteg – új fogalmat, hanem csak annyi, hogy átte-
kintésed legyen a szerves vegyületek rendszeréről. 
A legtöbb itt szereplő fogalmat később alaposab-
ban, részletesebben tárgyaljuk. Két dolgot azonban 
már most meg kell tanulnod: a szerves molekulák 
szerkezeti képleteinek írását és olvasását, valamint 
a szerves molekulák elnevezésének szabályait. Ezek 
ugyanis alapvetőek a többi fejezetben tárgyalt tan-
anyag megértéséhez.
 Azért ebben a fejezetben is találsz érdekessége-
ket. A leckék címében feltett kérdéseken túl meg-
tudhatod, hogy mi az életerő-elmélet; mi köze van 
a rózsaillatnak a szobrászathoz és a memóriához; 
hogyan játsszák ki a drogellenes törvényeket a 
dizájner drogok készítői; hogyan kell elsősegélyben 
részesíteni azt, aki metil-alkoholt ivott; mi köze van 
a hangyasavnak a hangyákhoz; milyen célra hasz-
nálták eredetileg a pillanatragasztót; valamint azt is, 
hogyan kerülhet egy kémiatankönyvbe a transz-
former.

1. Szervetlen és szerves vegyületek
 Létezhet-e szilíciumalapú élet? 

2. A szerves vegyületek összetétele
 Vízcseppek az edény alján

3. A szerves vegyületek szerkezeti és vonal-
képlete

 Vízkőoldás citromsavval?

4. Az izoméria 
 Vásárolnál-e köménymagízű rágót?

5. Funkciós csoportok
 Az „alkohol” az alkoholok legismertebb képviselője?

6. A szerves vegyületek elnevezése
 Mi a neve „Szent-Györgyi anyagának”?

7. Egyesülések, bomlások a szerves kémiában
 Mit fújnak a sportolók sérült testrészére?

8. Kicserélődési reakciók a szerves kémiában
 Az illat, ami fogva tart 

Összefoglalás

Miért más egy kicsit 
a szerves kémia?
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Szervetlen és szerves vegyületek
Létezhet-e szilíciumalapú élet?1.

A 19. század vége óta foglalkoztatja az emberiséget – külö-
nösen a tudományos-fantasztikus irodalmat kedvelőket – a 
szilíciumalapú élet kérdése. A szén és a szilícium tulajdon-
ságai valóban hasonlóak. A kérdés megválaszolásához 
azonban először tekintsük át a szerves és a szervetlen ve-
gyületek közötti különbségeket, illetve kapcsolatokat!

A vegyületeket az őket felépítő elemek minősége szerint 
két csoportba sorolhatjuk: szerves vegyületek és szervetlen 
vegyületek. Szerves vegyületeknek nevezzük azokat a 
vegyületeket, amelyek felépítésében elsősorban szén és 
hidrogén, számos esetben oxigén és nitrogén is részt vesz 
(1. ábra). Ilyen szerves vegyület például a metán (CH4), a 
szőlőcukor (C6H12O6), az etil-alkohol (C2H5OH), az ecet-
sav (CH3COOH) és a répacukor (C12H22O11). A szerves 
vegyületek száma több millióra tehető.

A szervetlen vegyületek csoportjába tartoznak az 
egyéb vegyületek, például a konyhasó (NaCl), a kénsav 
(H2SO4), a víz (H2O), a kvarc (SiO2). Számuk csupán né-
hány százezerre tehető.

A kémiailag tiszta anyagok fi zikai, kémiai és biológiai 
tulajdonságai, élettani hatásai függetlenek az anyag ere-
detétől, vagyis attól, hogy természetes anyagról vagy an-
nak mesterséges változatáról van szó. A természetes ere-
detű anyagok között is számtalan mérgező anyag található. 

1. A szerves vegyületek többsége szénből, hidrogénből, 
oxigénből és nitrogénből épül fel

Egyre több olyan termékreklámot látunk, hallunk, 
amelyben azt hangsúlyozzák, hogy a termék csupa 
természetes anyagból készült, és nem tartalmaz mes-
terséges összetevőket. Úgy látszik, az emberek félnek a 
mesterséges anyagoktól, és vakon hiszik, hogy ami 
természetes, az csak jó és egészséges lehet. Pedig a 
kérdés nem ilyen egyszerű!

Számos természetes anyagot ismerünk, amelyek ár-
talmasak az egészségre. Ilyenek például a kígyómérgek, 
a mérgező gombák, a gombatoxinok, bizonyos növé-
nyek termései és virágai. A legerősebb ismert méreg is 
természetes eredetű: a botulinum toxinja, a botox. Ez 
az ételmérgezések leggyakoribb okozója is. Izombénító 
hatását a kozmetikai ipar használja ránctalanításra. 
A rákkeltő hatású afl atoxint pedig penészgombák ter-
melik. 

Tudod? Jó, ha tudod!
Melyek egészsége seb bek: 

a természetes vagy a 
mesterséges anyagok?

Az 1800-as évek elejéig úgy gondolták, hogy bizonyos 
vegyületek csak élő szervezetekben alakulhatnak ki 
életerő segítségével. Ez volt az életerő-elmélet (latinul 
„vis vitalis”-elmélet) lényege. Később Antoine Lavoisier 
francia természettudós kísérletekkel igazolta, hogy az 
ilyen anyagok molekuláiban mindig találunk szén- és 
hidrogénatomokat, de számos esetben oxigén- és nit-
rogénatomok is részt vesznek a felépítésben. Ezért 
nevezzük a szenet, a hidrogént, a nitrogént és az oxi-
gént organogén (szerves anyagot képező) elemnek. 
Jöns Jakob Berselius svéd kémikus, korának egyik 
legnagyobb hatású tudósa az élő szervezetből kivont 
vegyületeket elnevezte szerves vegyületeknek, és java-
solta a többi vegyülettől elkülönített tárgyalását. A má-
sik ok, ami miatt a szerves vegyületeket külön tárgyal-
juk az, hogy a szerves vegyületek molekuláiban jól 
körülhatárolt alapegységek (atomok, atomcsoportok), 
ún. funkciós csoportok találhatók, amelyek alapvetően 
meghatározzák a vegyületek tulajdonságait (2. ábra).

Gondoltad volna? Miért tárgyaljuk külön 
a szerves vegyületeket?

2. A cukormentes 
rágógumik 
édesítő szere az 
aszpartám. 
Molekulájában 
többféle funkciós 
csoport található
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Az a hit, hogy a természetes anyagokban van valami 
plusz, ami a mesterséges anyagokban nincs, több év-
századra nyúlik vissza. Az 1800-as évek elejéig úgy 
gondolták, hogy a szerves vegyületeket nem lehet elő-
állítani egyszerű kémiai reakciók segítségével, mivel 
azok csak az élő szervezetekben alakulhatnak ki „élet-
erő” segítségével. Ez volt az életerő-elmélet (latinul „vis 
vitalis”-elmélet) lényege. Ennek megfelelően a szerves 
anyagokat kizárólag élőlényekből (állatokból, növé-
nyekből, gombákból) és anyagcseretermékeikből állí-
tották elő. Sokáig azt hitték, hogy ezekre a szerves 
vegyületekre nem ugyanazok a természeti törvények 
vonatkoznak, mint a szervetlen vegyületekre.

Az életerő-elméletet megrendítő első felfedezések 
Friedrich Wöhler német vegyész nevéhez kötődnek 
(3. ábra). Wöhler 1824-ben oxálsavat állított elő egy 
szervetlen vegyület, a dicián hidrolízisével. Az oxálsa-
vat – a legegyszerűbb kétértékű karbonsavat – addig 
sóskából nyerték. Négy évvel később, 1828-ban a kar-
bamidot – amit addig a vizeletből nyertek ki – sikerült 
előállítania ammónium-cianát hevítésével. 

Ma már tudjuk, hogy minden szerves vegyület elő-
állítható szintetikusan is, és a szerves vegyületek 
kémiájá ra ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek, 
mint a szervetlenekre. Ennek ellenére az emberek egy 
része a természetes ere-
detű szerves vegyületek-
nek még ma is valami 
olyan misztikus hatást 
tulajdonít, ami a mester-
ségesen előállított vegyü-
letekből hiányzik. 
Mi az oxálsav, és mi a 

karbamid képlete?

Tudod? Jó, ha tudod! Mi az életerő-elmélet?

A szén a földi élet, a szerves vegyületek, a periódusos 
rendszerben vele egy csoportban található szilícium 
a földkéregben található szervetlen vegyületek fő alko-
tója. Vegyértékelektron-szerkezetük hasonlósága miatt 
a szén és a szilícium számos vegyülete hasonló össze-
tételű. Vannak azonban olyan lényeges különbségek, 
amelyek kétségessé teszik a szilíciumalapú élet léte-
zését:

1. A szénatom kis mérete és viszonylag nagy elekt-
ronegativitása következtében képes többszörös kova-
lens kötések és hosszú szénláncok kialakítására is. 
A szilíciumatom nagyobb mérete és kisebb elektrone-
gativitása miatt ezekre nem képes.

2. A szénatomok sokkal több és sokkal változatosabb 
összetételű és szerkezetű vegyületeket képeznek, mint 
a szilíciumatomok.

3. A világűr kémiai összetételének vizsgálata azt 
mutatja, hogy az űrben többféle szénalapú vegyület 
megtalálható, de szilíciumtartalmú csak az egyszerű 
oxid, a szilícium-dioxid.
A két elem élő szervezetekben betöltött szerepével 

kapcsolatos az is, hogy – közönséges körülmények 
között – a szén oxidja (a CO2) gáz-halmazállapotú, 
míg a SiO2 szilárd. Mi lehet ennek a szerkezeti magya-
rázata?

Gondoltad volna? Miért nem valószínű 
a szilíciumalapú élet?

3. Friedrich Wöhler 
(1800–1882), az életerő-

elmélet megdöntője

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő 
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Kis mennyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben 

méreg.
2. Amelyik anyagnak kedvező élettani hatása van, an-

nak mindig van káros mellékhatása is.

Nézz utána! Nagy bölcsességek nyomában…

Szerves vegyületek
• Fő alkotóelemei: C, H (O, N) → organogén 

elemek.
Természetes és mesterséges anyagok
• Bármely anyag tulajdonsága független 

annak eredetétől.
• Számos természetes eredetű anyag lehet mérgező (pl. 

botox, fuzárium, afl atoxin).
• Életerő-elmélet: a 19. század elején megcáfolták 

(Wöhler).

Szerves vegyület: elsősorban szénből 
és hidrogénből (esetleg oxigénből 
és nitrogénből is) felépülő vegyüle-
tek.
Organogén elemek: a szerves vegyületeket alapvetően 
felépítő elemek: a szén, a hidrogén, az oxigén és a nit-
rogén.
Életerő-elmélet: a szerves vegyületek csak az élő szer-
vezetben képződhetnek, mert kialakulásukhoz „életerő” 
szükséges.

Van fogalmad?
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A szerves vegyületek összetétele
Vízcseppek az edény alján 2.

Megfi gyeltétek már, hogy ha hideg vizet teszünk fel melegedni a gáztűzhelyre, akkor 
az edény alján, kívülről vízcseppek jelennek meg? Ez nem azért van, mert lyukas az 
edény, hanem azért, mert a földgáz – ami főleg metánból áll – égésekor képződő vízgőz 
a hideg edény alján lecsapódik. Ez bizonyítja, hogy a metán hidrogént is tartalmaz. 
Amennyiben meszes vízbe mártott poharat tartunk az égő gáz fölé, a pohár falán fehér 
mészkőkiválást tapasztalunk (1. ábra). Ez az égéskor keletkező szén-dioxid következmé-
nye: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

A szerves vegyületek széntartalmát az égetésükkor keletkező szén-dioxid, hidrogéntar-
talmát az égetésükkor keletkező víz mennyiségének mérésével tudjuk meghatározni. 

A szerves vegyületek összetételét a molekulaképlettel jellemezzük. A molekulakép-
let az alkotó atomok anyagmennyiség-arányán kívül kifejezi a molekulát felépítő ato-
mok számát is. A molekulaképletből következtethetünk a vegyületet alkotó elemek 
mennyiségére. A vegyületet alkotó elemek mennyiségének ismeretéből pedig következ-
tethetünk a vegyület molekulaképletére.

1. A szerves vegyületek szén- 
és hidrogéntartalmát 
az égéstermékük kémiai 
elemzésével lehet 
meghatározni

Kétszer kettő…? Hogyan számítsuk ki? – Molekulaképletből összetétel

Hány gramm szenet tartalmaz 120 g etán (C2H6)? 
Ar(C) = 12,0; Ar(H) = 1,0.

1. megoldás (mólmódszer):
A vegyület moláris tömege:  M(C2H6) = 30 g/mol
A vegyület anyagmennyiségének számítása: n(C2H6) = 120 g : 30 g/mol = 4,00 mol
A vegyület képlete alapján:  n(C) = 2 · n(C2H6) = 8,00 mol
A keresett tömeg számítása:  m(C) = 12 g/mol · 8,00 mol = 96 g

2. megoldás (hármasszabály):
A vegyület moláris tömege:  M(C2H6) = 30 g/mol
Az egyenes arányosság felírása: Mivel 30 g C2H6-ban van  2 · 12 g C,
 ezért  120 g C2H6-ban van  x g C.
A felírható matematikai egyenlet:  30 · x = 2 · 12 · 120
Ennek megoldása:  x = 96

3. megoldás (logikai út):
A moláris atomtömegek aránya:  M(C) : M(H) = 12 g/mol : 1 g/mol = 12 : 1
Az alkotók anyagmennyiség-aránya: n(C) : n(H) = 2 : 6
Az alkotók tömegaránya ezek szorzata: m(C) : m(H) = 24 : 6
A szén tömege tehát a vegyület tömegének 24/30-szerese: m(C) = 120,0 g · 24/30 =  96 g

M(C) = 96,0 g

m(C2H6) = 120 g

M(C2H6) = 30 g/mol

n(C2H6) = 4,00 mol

C2H6

n(C) = 8,00 mol

M(C) = 12,0 g/mol
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Egy szerves vegyület moláris tömege 180 g/mol, tömegének 40,0%-a szén, 6,67%-a hidrogén és 53,3%-a oxigén. Mi a vegyü-
let molekulaképlete? Ar(C) = 12,0; Ar(H) = 1,0; Ar(O) = 16,0.

Megoldás:

Mivel az ismert adatok nem tartalmaznak tömeget, térfogatot, anyagmennyiséget vagy részecskeszámot, ezért egy ilyen 
adatot önkényesen megválaszthatunk.
Vegyünk – célszerűen – 1 mol vegyületet! Ennek tömege: 180 g.

A szén, a hidrogén és az oxigén tömegének kiszámítása:
180 g vegyületben van 72,0 g szén, 12,0 g hidrogén és 96,0 g oxigén.

A tömegek átszámítása anyagmennyiségekre:
1 mol vegyületben van 6,00 mol szén, 12,0 mol hidrogén és 6,00 mol oxigén.

A vegyület molekulaképlete: C6H12O6.

A szénhidrogének molekulái csak szénatomokból és 
hidrogénatomokból épülnek fel. A szerves vegyületek-
ben a szénatomok négy vegyértékűek, a hidrogénato-
mok egy vegyértékűek. A legkisebb széntartalmú szén-
hidrogén tehát a metán: CH4. Mivel a metán moláris 
tömege 16,0 g/mol, a szénatomé pedig 12,0 g/mol, ezért 
a metán 75 tömegszázalék szenet tartalmaz (2. ábra). 
Hogyan lehetséges ennél kisebb széntartalmú szénhid-

rogén?

Szerinted…? Szénhidrogén 60 tömegszázalék 
széntartalommal?

Kétszer kettő…? Hogyan számítsuk ki? – Összetételből molekula képlet

Az 2. ábrán látható grafi kon azt sejteti, hogy nem lé-
tezhet ilyen szénhidrogén. Tételezzük fel, hogy mégis 
létezik! Ha a szénhidrogén tömegének 60%-a szén, 
akkor a szénhidrogén moláris tömege: 20 g/mol. És 
ebben van 12 g szén, azaz 8 g hidrogén. Mivel a szén-
atom legfeljebb 4 hidrogénatommal képezhet vegyüle-
tet, ezért ez csak akkor lehetséges, ha a hidrogén mo-
láris atomtömege 2 g/mol. Van ilyen hidrogén? Igen, 
van! A deutérium! Tehát a keresett vegyület képlete: 
CD4.

Gondoltad volna?
Létezik 60 tömegszázalék 

szenet tartalmazó 
szénhidrogén!

Szerves vegyületek összetételének 
• meghatározása

– C-tartalom: CO2 formájában,
– H-tartalom: H2O formájában,

• számítása
 – molekulaképlet alapján.
A molekulaképlet
• megmutatja a molekulában található különböző ato-

mok számát,
• meghatározható a vegyület összetételének ismereté-

ben.Molekulaképlet: a vegyületek össze-
tételét kifejező kémiai képlet, amely 
nemcsak az alkotóelemek anyag-
mennyiség-arányát mutatja meg, 
hanem a molekulában található különböző atomok 
számát is.

Van fogalmad?

2. A szén -
hidro gének-
ben a tömeg-
százalékos 
szén tartalom 
egyre nő 
a szénatom-
számmal

1 mol vegyület 180 g

96,0 g O

12,0 g H

72,0 g C

 6,0 mol O

12,0 mol H

 6,0 mol C

C6H12O6

83,3
82,75
81,8

75

80

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12
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A szerves vegyületek szerkezeti képlete
Vízkőoldás citromsavval?3.

Vízkőmentesítésre számos savas kémhatású anyagot lehet 
használni a háztartásban. Leghatékonyabb a sósav, de ve-
szélyes, és könnyen megtámadja azokat a tárgyakat, beren-
dezéseket (pl. kávéfőzőt, mosógépet), amit vízkőmentesíteni 
akarunk. Sokkal „szelídebb” a háztartási ecet. Egyetlen hát-
ránya, hogy használata után egy ideig minden ecetszagú 
lesz. Az ecetnél is előnyösebb tulajdonságú a citromsav, 
amely kiváló vízkőoldó hatású, és használata után nem ma-
rad szaga, ezért például kávéfőzők vízkőmentesítésére 
ideális anyag. A citromsav egy szerves vegyület. Moleku-
lájában az atomok elhelyezkedését, egymáshoz való kap-
csolódását az 1. ábra mutatja. Ahhoz, hogy helyesen értel-
mezzük az ilyen ábrákat, meg kell ismerkednünk a szerves 
vegyületek molekuláinak szerkezeti képletével és molekula-
modelljeivel. 

A szerves vegyületek molekuláinak kémiai jelölésére több-
nyire nem elegendő a molekulaképlet. A molekula részle-
tes szerkezetét szemlélteti a szerkezeti vagy konstitúciós 
képlet. A konstitúciós képletben feltüntetjük az atomok 
kapcsolódási sorrendjét, valamint a kötő és nemkötő 
elektronpárokat. A félkonstitúciós képlet egyszerűbb a 
konstitúciós képletnél, mert benne nem jelöljük a C–H 
kötéseket. A molekula jellemző atomcsoportjait emeli ki 
az atomcsoportos képlet (2. ábra).

A szerves molekulák összetételének és szerkezeti kép-
letének megállapításához fontos tudni a felépítésükben 
részt vevő atomok (C, H, O) vegyértékét. Egy atom 
vegyértéke azt jelenti, hogy az atom hány kötő 
elektronpárral kapcsolódik más atomokhoz. A szerves 
vegyületekben a szénatom mindig négy vegyértékű, a 
hidrogénatom mindig egy vegyértékű, az oxigénatom 
két vegyértékű, a nitrogénatom általában – de nem 
mindig! – három vegyértékű, a halogénatomok (klór-
atom, brómatom, jódatom) többnyire egy vegyérté-
kűek (3. ábra).

Tudod? Jó, ha tudod! A vegyérték

3. A szerves molekulák építőelemei

1. A citromsav-
molekula modellje:
a fekete golyók 
a szénatomokat, 
a fehér golyók a
hidrogénatomokat, 
a piros golyók az 
oxigénatomokat
jelölik

2. A propánsav 
molekulaképlete 
és különböző 
szerkezeti 
képletei

2. A
mo
és k
sze
kép

Molekulaképlet C3H6O2

Konstitúciós 
képlet

Félkonstitúciós 
képlet

Atomcsoportos 
képlet

H

H H

HH H

C C C

O

O

H3C CH2

H

C

O

O

CH3  CH2  COOH

C H O N halogének

Ahogy az eredeti képről készült vázlat sem adja vissza 
az eredeti kép részletességét, mégis mindenki felisme-
ri, hogy mit ábrázol, ugyanígy történik ez egy moleku-
la képletekkel történő leírásakor. Egyik képlet sem 
hasonlít igazán az eredeti molekulára, mégis minden 
kémiához értő számára ugyanazt a molekulát jelenti 
(4. ábra).

Tudod? Jó, ha tudod! A modell a valóság 
egyszerűsített mása

4. A szerkezeti képlet is a molekula egyfajta modellje

HH O

OHC

C C C

H3C

HH

HH

C

C

HH

H

C

H

C

HH

H

C C

H

C

HH

H

C

H

C

HH

HH

C

C

HH

H

C

H

C

HH

COOH

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

HH HHH

H H

H

H

HH

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H CCC CC CCC CC C CC CCC C

COOHCH2CH3 CHCH2CH2CH2 CHCH2CH CH2CH CH2CH2 CH2 CH2CH2CH2
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A kémiai képletek nem fejezik ki a 
molekulák térbeli kiterjedését, szer-
kezetét. Ezért a szerves kémiában 
gyakran használunk molekulamo-
delleket a molekulák térszerkezeté-
nek szemléltetésére, tanulmányozásá-
ra. A három leggyakrabban használt 
modell: a kalottamodell, a golyómo-
dell és a pálcikamodell (5. ábra). Bár 
az egyes atomok megkülönböztetésére 

5. A propánsav-molekula konstitúciós és molekulaképlete, valamint különböző modelljei

Kémiai képlet
• Molekulaképlet
• Szerkezeti képlet: konstitúciós képlet, 

félkonstitúciós képlet, atomcsoportos 
képlet

Molekulamodellek
• Kalottamodell, golyómodell, pálcikamodell
Vegyérték
• C-atom: 4, H-atom: 1, O-atom: 2
Vonalképlet
• A molekula legegyszerűbb szerkezeti képlete.
• Sem a szénatomokat, sem a hozzájuk kapcsolódó hid-

rogénatomokat nem jelöljük.
• A szénatomokat (megfelelő számú hidrogénatomokkal) 

a vonalak töréspontjába, illetve végpontjába képzeljük.

Konstitúciós képlet: olyan szerkezeti 
képlet, amelyben feltüntetjük az ato-
mok kapcsolódási sorrendjét, vala-
mint a kötő és nemkötő elektron-
párokat is. 
Félkonstitúciós képlet: olyan szerkezeti képlet, amely-
ben feltüntetjük az atomok kapcsolódási sorrendjét, 
valamint a kötő  és  nemkötő elektronpárokat, kivéve a 
szén–hidrogén kötés elektronpárjait.
Atomcsoportos képlet: olyan szerkezeti képlet, amely-
ben kiemeljük a molekula jellemző atomcsoportjait.
Vegyérték: megmutatja, hogy egy adott atom hány 
kötő elektronpárral kapcsolódik más atomokhoz.
Vonalképlet: olyan szerkezeti képlet, amelyben sem a 
szénatomokat, sem a hozzájuk kapcsolódó hidrogén-
atomokat nem jelöljük, azokat a vonalak töréspontjába, 
illetve végpontjába képzeljük.

Van fogalmad?

5. A propánsav-molekula konstitúciós és molekulaképlete, valamint különböző modelljei

Konstitúciós
képlet

Molekula-
képlet

Pálcika-
modell Golyó modell Kalotta-

modell

C3H6O2H CC

H

H

C

H

H

O

O H

6. A propánsav-molekula molekulaképlete, félkonstitúciós 
képlete és vonalképlete
6. A propánsav-molekula molekulaképlete, félkonstitúciós

Molekulaképlet C3H6O2

Félkonstitúciós 
képlet

Vonalképlet
O

O H

H3C CH2

H

C

O

O

Tudod? Jó, ha tudod! Milyen vegyület 
az apollo–11-ol?

a modellekben különböző színű építőelemeket használunk, 
ne felejtsük el, hogy az atomoknak nincs színük!

Különösen sok atomból álló molekulák esetén szemléletes 
a molekulák vonalképlete. A vonalképlet esetén sem a 
szénatomokat, sem a hozzájuk kapcsolódó hidrogénato-
mokat nem jelöljük, azokat a vonalak töréspontjába, illet-
ve végpontjába képzeljük (6. ábra).

Amikor az Apollo–11 űrhajó landolt 
a Holdon, akkor azonosították az 
α-karofi llén-alkohol szerkezeti képle-
tét. A szegfűszegben és a borsban is 
megtalálható vegyület molekulája 
csak szénből, hidrogénből és egyetlen 
oxigénatomból épül fel. Az –OH cso-
port pedig pontosan a 11. szénatom-
hoz kapcsolódik. A vegyület vonal-
képlete kísértetiesen hasonlít egy ra-
kétára, amelyből hajtógázok törnek ki 
(7. ábra).  A Holdra szállás és a mole-
kula szerkezetének szerencsés egybe-
esése adta az apropóját annak, hogy a 
vegyületet apollo–11-olnak nevezzék 
el. A vegyületet azonosító kutatók 
küldtek a cikküket tartalmazó folyó-
iratból egy példányt Neil Armstrong-
nak is. De hogyan kell értelmezni ezt 
a rakétaképletet?

7. Az apollo–
11-ol egysze-
rűsített kémiai 
képlete

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő 
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Mi a citromsav, hol fordul elő, és mire használják?
2. Hasonlítsátok össze a citromsav-molekula kalotta-

modelljét, golyómodelljét és pálcikamodelljét!
3. Készítsétek el műanyag golyók és műanyagragasztó 

segítségével a C-vitamin (aszkorbinsav) modelljét!

Nézz utána! Citromsav

OH
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Az izoméria
Vásárolnál-e köménymagízű rágót?4.

1. Balra a mentalevél, jobbra 
a kömény mag ízanyagának 
molekulája. A két karvon molekula 
egymás tükörképe

Valószínűleg nem. Pedig 
a mentalevél és a kö-
ménymag ízanyagának 
molekulája – a kar von-
molekula – szinte min-
den részletében ugyan-
az. Mindössze annyi a 
különbség közöttük, 
hogy a két molekulát 
csak tükrözéssel lehet 
egymással fedésbe hoz-
ni (1. ábra). Ezt az apró 
eltérést észleljük érzék-
szerveinkkel.

2. A konstitúciós izomereknek megegyezik a molekulaképletük, 
de eltérő a konstitúciós képletük

4. A konfi gurációs izomereknek megegyezik a molekulaképletük, a konstitúciós képletük, de eltérő az atomcsoportok 
térbeli elrendeződése

3. Színes golyókból 
is előállíthatunk 
konstitúciós és 
konfi gurációs 
izomereket

O

H

O

H

CH2 CH3H3C CH2 CH2 CH CH3

3

H3C CH2

CH

CH CH3H2C CH2 CH2
H2C

CH2

H2C

CH2

CH2

CH2H3C OH CH3H3C O

CH3C
O

OH
CH

O

O CH3

C

H OHC

H

OH

H OHC

H OHC

H OHC

HCHO

O

H

H OHC

H

H OHC

H OHC

HCHO

C

H OHC

n-pentán i-pentán

pent-1-én ciklopentán

etanol dimetil-éter

ecetsav metil-formiát

szőlőcukor gyümölcscukor

COOH

C

H

C
H COOH

COOH

C

H

C
H COOH

HO

O

HO

O
H3C COOH

H

C

NH2

H3C COOHC

H

NH2

maleinsav fumársav

cisz-olajsav transz-olajsavL-alanin D-alanin

A szerves vegyületek körében nagyon gyakori jelenség, 
hogy két vegyületnek ugyanaz a molekulaképlete, mégis 
eltérő a tulajdonsága. Az egyik folyadék, a másik gáz. Az 
egyik kellemes illatú, a másik szúrós szagú. Az egyik víz-
ben jól oldódik, a másik rosszul. Az egyik méreg, a másik 
gyógyszer. Ennek az oka az, hogy az azonos molekulakép-
letű vegyületek molekuláinak különbözhet a szerkezete. 
Ezt a jelenséget nevezzük izomériának.

Az azonos molekulaképletű, de eltérő szerkezetű mole-
kulákat izomermolekuláknak nevezzük. Attól függően, 
hogy az izomermolekulák miben különböznek egymástól, 
háromféle izomériatípust különböztetünk meg: konstitú-
ciós izomériát, konfi gurációs izomériát és konformációs 
izomériát.

A konstitúciós izomerek esetében a molekulák konsti-
túciója, az atomok kapcsolódási sorrendje vagy a kötések 
minősége különbözik egymástól. Konstitúciós izomerek 
lehetnek egymástól kémiailag nagyon különböző vegyü-
letek (pl. alkoholok és éterek, karbonsavak és észterek) is 
(2. ábra).

A konfi gurációs izomerek esetében megegyezik a mo-
lekulák konstitúciója, de valamilyen térszerkezeti ok miatt 
jól megkülönböztethető térszerkezetű molekulák jönnek 
létre (3. ábra). A konfi gurációs izoméria két típusa a geo-
metriai és az optikai izoméria (4. ábra). Ezekkel a könyv 
későbbi fejezeteiben részletesen foglalkozunk (58. és 104. 
oldalon). konstitúciós izomerek

konfigurációs izomerek
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A külvilágból érkező optikai információkat a szem  hátsó 
felszínét borító sejtréteg, a retina fogja fel és alakítja át 
idegimpulzusok sorozatává. Ez a látóideg közvetítésével 
kerül az agyba. Az emberi szem kétfajta receptorsejtet 
tartalmaz: pálcikákat és csapokat. A pálcikák a sárgafolt 
kivételével a teljes retinán megtalálhatóak, gyenge fény-
viszonyoknál aktívak, színlátásra viszont nem  alkalmasak. 
A csapok a retina központi részén találhatók és erős fény-
viszonyok között aktívak, a színlátásért felelősek. Az állat-
világban a galambok például csak csapokkal  rendelkeznek, 
ezért csak nappal látnak, míg a baglyok csak pálcikákkal, 
így nem látnak színeket, de szürkületben is látnak.

A pálcikákban található rodopszin két részből, egy 
11-cisz-retinálból és egy fehérjéből áll. Ha sötétben 
vagyunk, és egy nagyon gyenge fényforrásból fénysu-
gár érkezik a szemünkbe, a 11-cisz-retinál lesz az, ami 
elnyeli a fényfotont. Ennek energiájával átbillen egy 
másik térbeli szerkezetté, transz-retinállá. Ez a keletke-
ző anyag indítja el aztán a látás idegi folyamatát, és 
érkezik be az információ az agyunkba a folyamat végén.

Gondoltad volna? A látás és a cisz-transz 
izomerek

A konformációs izomerek egy adott molekulaképletű, 
konstitúciójú és konfi gurációjú molekula olyan térszerke-
zetei, amelyek könnyen átalakulhatnak egymásba. A kon-
formációs izomerek leginkább energiájukban különböz-
nek egymástól egy kicsit (5. ábra).

5. A konformációs izomerek molekulaképlete, konstitúciós 
képlete és konfi gurációja is azonos. Az izomerek szigma-kötések 
körüli elfordulással alakulhatnak át egymásba

Izoméria
• A molekula szerkezete megadható
 – konstitúciójával,
 – konfi gurációjával,
 – konformációjával.
• Izomerek
 – azonos összetétel,
 – különböző szerkezet.
• Konstitúciós izomerek
 – azonos összetétel,
 – különböző konstitúció.
• Konfi gurációs izomerek
 – azonos összetétel,
 – azonos konstitúció,
 – különböző konfi guráció.
• Konformációs izomerek
 – azonos összetétel,
 – azonos konstitúció,
 – azonos konfi guráció,
 – különböző konformáció.

Izomerek: azonos molekulaképletű, 
de eltérő szerkezetű molekulák.
Konstitúciós izomerek: olyan azo-
nos molekulaképletű molekulák, 
amelyekben a konstitúció (az atomok kapcsolódási sor-
rendje vagy a kötések minősége) különbözik.
Konfi gurációs izomerek: olyan azonos molekulakép-
letű molekulák, amelyekben azonos a konstitúció, de 
valamilyen szerkezeti ok miatt jól megkülönböztethető 
térszerkezetük van.
Konformációs izomerek: egy adott molekulaképletű, 
konstitúciójú és konfi gurációjú molekula olyan térszer-
kezetei, amelyek könnyen átalakulhatnak egymásba.

Van fogalmad?

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő 
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Az izomer, konstitúció, konfi guráció és konformáció 

szavak jelentése és eredete.
2. Forgatás és tükrözés, szimmetriatengely és szimmet-

riasík.
3. A molekulák térbeli szerkezetének ábrázolása.
4. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kap-

csolatos hírt hallottatok!

Nézz utána! Izoméria

CC

H
H

H
H

H

H
CC

H
H

H

H
H

H

H

C C

H

C

C H

H

H

H

H

H

C

CH

H

H

H

H

CH

H

C

H

H

C

H
H

C

H

H

C

H

C

H

H
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kád ciklohexán

fedő etán

szék ciklohexán

Figyeljünk arra, hogy az izomereket ne keverjük a 
korábban már megismert izotópokkal és allotrópok-
kal! Az izotópok azonos rendszámú, de különböző 
tömegszámú atomok. Az allotrópok azonos rendszámú, 
de különböző kristályszerkezetű vagy molekulatömegű 
módosulatai ugyanannak az elemnek. Az izomerek 
azonos molekulaképletű, de eltérő szerkezetű molekulák.

Tudod? Jó, ha tudod! Izotópok, izomerek 
és allotrópok
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Funkciós csoportok
Az „alkohol” az alkoholok legismertebb képviselője?5.

Gyakori jelenség, hogy a hétköznapi nyelvben úgy neve-
zünk egy vegyületet, mint a kémiában egy egész vegyület-
csoportot. Az „alkohol” (etanol) az alkoholok, az „éter” 
(dietil-éter) az éterek, a „fenol” (hidroxibenzol) a fenolok 
legismertebb képviselője. Vajon mi a közös az „alkoholban” 
és az alkoholokban, az „éterben” és az éterekben vagy a 
„fenolban” és a fenolokban? A tulajdonságukat alapvetően 
meghatározó atom vagy atomcsoport, a funkciós csoport.

A szerves vegyületek tulajdonságait alapvetően meghatá-
rozó atomot vagy atomcsoportot funkciós csoportnak 
nevezzük (1. táblázat). Az azonos funkciós csoportot tar-
talmazó vegyületek hasonló tulajdonságaik miatt egy ve-
gyületcsoportot alkotnak.

A legfontosabb funkciós csoportoknak megfelelő ve-
gyületcsoportok nevét, valamint legismertebb képvise-
lőjük nevét és képletét mutatja a 2. táblázat.

Tudod? Jó, ha tudod! Funkciós csoportok 
és vegyületcsoportok

1. táblázat. A legfontosabb funkciós csoportok neve és képlete

2. táblázat. Fontosabb funkciós csoportok, a nekik 
megfelelő vegyületcsoportok és azok egyik képviselője

Az etil-alkohol nagyon jól 
oldódik vízben is és az 
apoláris molekulákból álló 
benzinben is. A tanultak és 
az 1. ábra alapján értel-
mezd az alkohol kettős vi-
selkedését!

Szerinted…? Ilyen is, olyan is

1. Az alkohol jól oldódik 
vízben és benzinben is

2 táblázat Fontosabb funkciós csoportok a nekik

A 
funkciós 
csoport 

neve

A 
vegyület-
csoport 

neve

A legismertebb képviselő

neve képlete

hidroxil-
csoport

alkoholok etil-
alkohol CH3 – CH2 – OH

fenolok fenol

OH

oxo-
csoport

aldehidek form-
aldehid

CH
O

H

ketonok aceton
CH3 CH3C

O

éter-
csoport éterek dietil-

éter CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3

karboxil-
csoport

karbon-
savak ecetsav C3CH

O

OH

észter-
csoport észterek etil-

acetát
C3CH

O

CH2 CH3O

amino-
csoport aminok metil-

amin CH3– NH2

amid-
csoport amidok kar ba-

mid
O

NH2

C
NH2

Karboxil-
csoport

Észter-
csoport

Amid-
csoport

Oxo-
csoport

1 táblázat A legfontosabb funkciós csoportok neve és képlete

Hidroxil-
csoport

Amino-
csoport

Éter-
csoport Halogének

–F, –Cl, –Br, 
–I

O
C

O

N
C

O

O
C

O

OH

O
H

N
H

H

O

H3C

CH2

CH3CH2

CH2

H CH2

CH3O

H H

O

hidrogénkötés

diszperziós 
kötés
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A funkciós csoportok speciális formáját jelentik a kü-
lönböző szénatomszámú szénhidrogéncsoportok, az 
alkilcsoportok. Az alkilcsoportokat a megfelelő szénhid-
rogén-molekulából egy hidrogénatom elvételével képez-
zük. Néhány fontosabb alkilcsoport modellje és félkonsti-
túciós képlete látható a 3. táblázatban.

3. táblázat. Fontos, szénből és hidrogénből álló funkciós 
csoportok az alkilcsoportok

Azok a szerves vegyületek, amelyek hidrogénkötés 
képzésére képes funkciós csoportokat tartalmaznak, 
vízben jól oldódnak (2. ábra). Az oldódás mértéke 
azonban attól is függ, hogy milyen nagy a molekulában 
az apoláris szénhidrogénlánc (4. táblázat).

A szerves molekulák funkciós csoportjának alapvető 
szerepe van a vegyületek élettani hatásában. Az enzi-
mek például csak az azonos funkciós csoporttal ren-
delkező molekulák átalakulását katalizálják. Ezért kell 
gyorsan etil-alkoholt itatni a metil-alkohol-mérgezet-
tel. Az etil-alkohol és a metil-alkohol ugyanis ugyan-
ahhoz az enzimhez kapcsolódik, csak az etil-alkohol 
erősebben kötődik, így meggátolhatja a metil-alkohol 
kötődését.

Az azonos funkciós csoport, de a molekula más ré-
szeinek különbözősége jellemző a dizájner drogokra. 
Mivel a drogellenes törvények konkrét összetételű 
molekulákra vonatkoznak, a kábítószergyártók a kábí-
tó hatásért felelős funkciós csoportot változatlanul 
hagyva a molekula más részeit módosítják, és így olyan 
új molekulához jutnak, amely még nem szerepel a 
droglistán.

Gondoltad volna? A molekulaszerkezet és 
az oldhatóság kapcsolata

Gondoltad volna? A funkciós csoport 
mindenhatósága

2. A víz-
molekulával 
hidrogénkötésre 
képes funkciós 
csoportok

4. táblázat. A vízoldhatóság mértéke függ az apoláris 
szénhidrogénlánc hosszától, azaz a szénatomszámtól is

Funkciós csoportok
• A molekula tulajdonságait alapvetően 

befolyásoló atom vagy atomcsoport.
• Lehet:
 – hidroxilcsoport,
 – oxocsoport,
 – étercsoport,
 – karboxilcsoport,
 – észtercsoport,
 – aminocsoport,
 – alkilcsoport.

Funkciós csoport: a molekula olyan 
atomja vagy atomcsoportja, amely 
alapvetően meghatározza a vegyü-
let tulajdonságait.

Van fogalmad?

3. táblázat. Fontos, szénből és hidrogénből álló funkciós

Metil-
csoport

Etil-
csoport

Propil-
csoport

Butil-
csoport

CH3  CH3  CH2  CH3  CH2   CH2 CH3  CH2   CH2   CH2 

4. táblázat. A vízoldhatóság mértéke függ az apoláris

Karbonsav

Oldékonysága 
20 °C-on 

(mol/100 g 
víz)

HCOOH korlátlan

CH3 – COOH korlátlan

CH3 – CH2 – COOH korlátlan

CH3 – CH2 – CH2 – COOH korlátlan

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH 4,97

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH 1,1

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH 0,2419

Oldékonysága

Alkohol

Oldékonysága 
20 °C-on 

(mol/100 g 
víz)

CH3 – OH korlátlan

CH3 – CH2 – OH korlátlan

CH3 – CH2 – CH2 – OH korlátlan

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH 0,11

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH 0,03

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH 0,0058

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH 0,0008

H

O

O HH

H
C
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H
O

O HH

O
C

H
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O
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O HH
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A szerves vegyületek elnevezése
Mi a neve „Szent-Györgyi anyagának”?6.

1. Szent-Györgyi Albert 
(1893–1986) Nobel-díjas 
kutatónk, és az általa felfedezett 
ignóz, godnóz, hexuronsav, 
C-vitamin, aszkorbinsav

Amikor Szent-Györgyi Albert tudományos közleményét 
angol nyelven beküldte egy nemzetközi folyóirathoz, az 
általa előállított, pontosan még nem ismert, cukorszerű, 
savas anyagnak az „ignóz” (nemtudom-cukor) nevet adta. 
A szerkesztő ezt nem fogadta el, és visszaküldte a kéziratot 
Szent-Györgyinek, aki ekkor átkeresztelte az anyagot 
godnózra (Isten tudja, milyen cukor). A szerkesztő azonban 
nem volt vicces kedvében, és elnevezte az anyagot 
hexuronsavnak, mivel molekulája hat szénatomot tartal-
mazott (C6H8O6). Később kiderült, hogy ez az anyag nem 
más, mint a C-vitamin (1. ábra). Hogyan is nevezzük el a 
szerves vegyületeket?

A szerves vegyületek nagy és egyre növekvő száma szük-
ségessé tette olyan nevezéktan kidolgozását, amely egyér-
telmű kapcsolatot teremt a vegyület neve, valamint mole-
kulájának összetétele és szerkezete között. A tudományos 
nevezéktan lényege, hogy a vegyület nevében mindig fel-
tüntetjük az alapvegyület nevét és a hozzá kapcsolódó 
atomok vagy atomcsoportok nevét előtagok formájában.

Az alapvegyület neve több részből áll:
– az alapvegyület szénatomszáma,
– az alapvegyület kötésrendszere,
– az alapvegyületben található funkciós csoport.

Az alapvegyület szénatomszámának megadásához 
 ismernünk kell a különböző hosszúságú szénláncokhoz 
tartozó szénhidrogének nevét (1. táblázat). Elágazó szén-
lánc esetén a legtöbb szénatomot tartalmazó – a leghosz-
szabb – lánc határozza meg az alapvegyület szénatomszámát 
(2. ábra). Az oldalláncok elnevezését ábécésorrendben, az 
alapszénlánchoz kapcsolódás helyének megjelölésével ad-
juk meg (3. ábra).

1. táblázat. A C1–C10 szénláncokhoz tartozó elnevezések

2. A leghosszabb szénlánc kiválasztása: öt szénatomos (pentán), 
hét szénatomos (heptán)

Ha egy molekulában valamelyik szerkezeti egységből 
(pl. funkciós csoportból) egynél több van, akkor azok 
számát a nevük elé tett előtaggal jelezzük (2. táblázat).

Tudod? Jó, ha tudod! Ha több is van belőle…

2. táblázat. Az 
azonos szerkezeti 
egységek számára 
utaló előtagok

Az alapvegyület nevében utótagok utalnak az alap-
vegyület kötésrendszerére (telített, telítetlen) és a funk-
ciós csoportra (3. táblázat). További példákat láthatunk a 
4. ábrán.

1 táblázat A C –C szénláncokhoz tartozó elnevezések

Összegképlet Konstitúciós képlet Név

CH4 CH4 metán

C2H6 CH3 –  CH3 etán

C3H8 CH3 –  CH2 –  CH3 propán

C4H10 CH3 –  (CH2)2 –  CH3 bután

C5H12 CH3 –  (CH2)3 –  CH3 pentán

C6H14 CH3 –  (CH2)4 –  CH3 hexán

C7H16 CH3 –  (CH2)5 –  CH3 heptán

C8H18 CH3 –  (CH2)6 –  CH3 oktán

C9H20 CH3 –  (CH2)7 –  CH3 nonán

C10 H22 CH3 – (CH2)8– CH3 dekán

2. tá
azon
egys
utaló

Darab Előtag Darab Előtag

1 mono- 6 hexa-

2 di- 7 hepta-

3 tri- 8 okta-

4 tetra- 9 nona-

5 penta- 10 deka-

O

OH

O

HO

HO

HO

CH CH3CH2

CH2

CH3

CH3

CH CH2CH2

CH2

CH3

CH2

CH2

CH3

CH3

CH3pentán heptán
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Csoport Alkán Alkén Alkin Alkohol Keton Aldehid Karbonsav Amino Amid

Jelölés

Végződés -án -én -in -ol -on -al -sav -amin -amid

3. A leghosszabb szénlánc számozása 
és az oldalláncok elnevezése

3. táblázat. A megfelelő szerkezeti egységre utaló végződések 
(utótagok) az elnevezésben

etanol

propánsav

pentánamid

hexándisav etán-1,2-diol

4. Példák funkciós csoportot tartalmazó molekulák elnevezésére

Az alapvegyület neve: utal a szén-
atom számra, a telítetlen kötésekre 
és a funkciós csoportokra.
Előtag: alkilcsoportok és kevésbé 
rangos funkciós csoportok jelölésére szolgál.

Van fogalmad?

A szerves molekulák tudományos elne-
vezése

• Egyértelműen utal a molekula szerkeze-
tére.

• Előtag + alapvegyület neve.
• Kapcsolata a molekulaszerkezettel:

– az alapvegyület neve
– szénatomszám jelölése (met-, et-, prop-, but-, pent-, 

hex-, hept-, okt-),
– kötések jelölése (-án, -én, -in),
– funkciós csoport jelölése (-sav, -al, -on, -ol, -amin),

– előtag
– további funkciós csoportok jelölése (amino-, 

hidroxi-, oxo-),
– halogénatomok jelölése (fl uor-, klór-, bróm-, jód-),
– alkilcsoportok jelölése (metil-, etil-, propil-, butil-, 

pentil-, hexil-, heptil-),
– több azonos szerkezeti egység esetén: di-, tri-, tetra-, 

penta-, hexa-, hepta-, okta-.
• Az alapvegyület számozásának kezdése

– a legrangosabb funkciós csoport felől,
– a legközelebb eső telítetlen kötés felőli végen,
– a legközelebbi, hidrogéntől eltérő atom kapcsolódá-

sához közeli végen.
• Az alapvegyület kiválasztása:

– a legnagyobb prioritású oxigén- vagy nitrogéntartal-
mú funkciós csoport,

– a legtöbb telítetlen kötés,
– a leghosszabb folyamatos szénlánc,
– hidroxilcsoport,
– oxocsoport,
– étercsoport,
– karboxilcsoport,
– észtercsoport,
– aminocsoport,
– alkilcsoport.

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő 
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. A funkciós csoportok prioritási sora.
2. A funkciós csoportok neve előtagként.
3. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kap-

csolatos hírt hallottatok!

Nézz utána! Funkciós csoportok 
az elnevezésben

CH CH2CH2

CH2

CH3

CH3

CH3
1 2 3 4 5

CH3

CH CH2CH2

CH2

CH2 CH2
3 4 5 6 7

CH2
2

CH3

3

3

CH3
1

CH2
8

CH2
9

CH3
10

CH2

CH3

CH

CH CHCH

CH2

CH2
7 6 5

CH2
8

CH3
9

CH2

CH3

C

CH2

4

CH3

CH2

CH3

CH2 CH3
2 13

3-etil-2-metilpentán

5,6-dimetil-5-propildekán  3,5,6-trietil-3-metilnonán

CH3CH2 C C OHC
C

O
CH CH C

O

H
C

O

HO
N

H

H
H

NC

O

CH2H3C OH

CH2H3C C
O

HO

NH2

CH2H3C C
O

CH2 CH2

HO
CH2 C

O
CH2 CH2CH2

H O
C

O
1 2 3 4 5 6

OH OH

CH2H2C
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Etil-kloridot. A cseppfolyósított etil-klorid elpárolog, a szövetekből hőt von el, 
így lehűti azokat. A fájdalomérzetet ezáltal csökkenti (1. ábra). Az etil-kloridot 
addíciós reakcióval állítják elő. De mi is az addíció?

A kémiai reakció egyfajta csoportosítás szerint lehet egyesülés, bomlás vagy 
cserebomlás. Ezek a kémiai reakciók a szerves vegyületekre is jellemzők, de 
gyakran más névvel illetik őket.

Az egyesülés típusú szerves kémiai reakciók: az addíció és a polimerizáció.
Az addíció során egy többszörös kötést tartalmazó (telítetlen) vegyület 

molekulája melléktermék képződése nélkül egyesül egy másik anyag moleku-
lájával. 

Egyesülések, bomlások a szerves kémiában
Mit fújnak a sportolók sérült testrészére?7.

1. A fájdalom csillapí tásra használt etil-
kloridot addíciós reakcióval állítják elő2. Ha eténre hidrogén-kloridot addicionálunk, etil-kloridot kapunk

Hosszú szénláncú, pi-kötést is tartalmazó molekulák esetén előfordulhat, 
hogy a molekula egy távolabbi funkciós csoportja addicionálódik a kettős 
kötésre. Ilyen molekulán belüli addíció jellemző az egyszerű cukrokra, 
például a szőlőcukorra (3. ábra).

Gondoltad volna? Addíció molekulán belül?

Az egyesülés típusú szerves ké-
miai reakciók különleges esete a 
poli merizáció. Polimerizáció so-
rán sok telítetlen molekula mel-
léktermék képződése nélkül egye-
sül egymással egy óriásmolekulá-
vá (mak romolekulává) (4. ábra). 
Polimerizációval állítják elő a 
műanyagok egy részét: a polieti-
lént, a polipropilént, a poliszti-
rolt, a PVC-t, a tefl ont és a PET-
palackok anyagát is.

Tudod? Jó, ha tudod!
Polimeri-

záció

3. A szőlőcukor vizes oldatban – a molekulán belüli addíció eredményeképpen – 
gyűrűs és nyílt láncú formában is előfordul

A bomlás típusú szerves kémiai reakciók a következők: az elimináció, a 
hőbontás és a depolimerizáció.

Az elimináció során egy vegyület molekulájából egy kisebb molekula hasad 
ki. Az elimináció az addícióval ellentétes kémiai folyamat (5. ábra).

A hőbontás olyan folyamat, amely során egy anyag hevítés hatására több 
anyagra bomlik (6. ábra). A szerves vegyületek molekulái melegítés hatására 
könnyen bomlanak, ezért a szerves vegyületek hőre általában érzékenyebbek, 
mint a szervetlen vegyületek.

CH2H2C CH2H3C+ HCl

Cl

katal.

O

C

OHCH2

C

H
H

H
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CC
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3 2
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C

H
H

H
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CC

H

OH

H
C
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6

5

4

3 2

1

H

O

H

4. A polimerizáció során sok 
telítetlen molekula egy 
makromolekulává egyesül
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A pillanatragasztó az 1960-as években az amerikai 
hadseregben kezdte pályafutását, ahol a vietnami há-
borúban vérzéscsillapításra használták. A sebre per-
metezve gyakorlatilag azonnal megkötött, és így gátol-
ta meg az elvérzést, amíg a sebesültet eljuttatták a 
kórházba. Az 1980-as évektől vált széles körben is is-
mertté a ragasztó.

A ragasztó működésének lényege, hogy a tubus 
cianoakrilátot tartalmaz. Ez az anyag a szabadba kerül-
ve a levegő víztartalmával reagál, egy polimerizációs 
reakció során óriásmolekulává, műanyaggá áll össze, és 
megszilárdul. Ez az oka, hogy gyakorlatilag azonnal 
hozzáragad a bőrünkhöz, ami nedvességet tartalmaz, 
és lassabban köt meg, ha porcelán- vagy fémtárgyat 
ragasztunk meg.

A bőrünkre került ragasztót acetonos körömlakkle-
mosóval távolíthatjuk el, mert ez az anyag a cianoakrilát 
oldószere, de ilyenkor tilos vattát használni a dörzsö-
léshez!
Használ-e a ragasztó megkötésének, ha a ragasztott 

felületet fújjuk?

Gondoltad volna? A pillanatragasztó

5. Az etil-klorid-molekulából nátrium-hidroxid és melegítés 
hatására hidrogén-klorid-molekula hasad ki, és eténmolekula 
lesz belőle

6. A metán molekula hő hatására 
különböző molekulákra bomlik. 
Ez is hőbontás

A hőbontás speciális esete a krakkolás. A krakkolás 
nagy szénatomszámú szénhidrogének hő hatására 
történő bomlása. Gyakorlati szempontból nagyon fon-
tos a kőolajszármazékok krakkolása, melynek során 
benzin és etén képződik (7. ábra).

Tudod? Jó, ha tudod! Krakkolás

7. A krakkolás nagy szénatomszámú szerves vegyületek 
bomlása

Egyesülés típusú szerves kémiai reakciók
• Addíció.
• Polimerizáció.
Bomlás típusú szerves kémiai reakciók
• Elimináció.
• Hőbontás és krakkolás.
• Depolimerizáció.

Addíció: olyan szerves kémiai reakció, 
amely során egy többszörös kötést 
tartalmazó (telítetlen) vegyület 
molekulája melléktermék képző-
dése nélkül egyesül egy másik anyag molekulájával. 
Polimerizáció: olyan szerves kémiai reakció, amely során 
sok telítetlen molekula melléktermék képződése nélkül 
egyesül egy óriásmolekulává (makromolekulává).
Elimináció: olyan szerves kémiai reakció, amely során egy 
vegyület molekulájából egy kisebb molekula hasad ki.
Hőbontás: olyan folyamat, amely során egy anyag heví-
tés hatására több anyagra bomlik.
Krakkolás: nagy szénatomszámú szénhidrogének hő 
hatására történő bomlása.

Van fogalmad?

H HC

H

Cl

C

H

H

+ H ClCC

H

HH

H

etil-klorid etén

NaOH, melegítés

szénhidrogén

metán

etán

etén

etin

etén

hő

oktán

dekán

CH2H3C CH2 2 2CH3CH2 CH2 CH2 CH2 CHH C+

CH2H3C CH2CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3CH2
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Kicserélődési reakciók a szerves kémiában
Az illat, ami fogva tart8.

Bűnügyi fi lmek gyakori szereplője egy illatos folyadék; az 
ezzel átitatott kendőt az áldozat arcához szorítva, az pilla-
natok alatt elkábul. Ez a folyadék a kloroform, tudományos 
nevén triklórmetán (HCCl3). A kloroformot metán klórozá-
sával állítják elő. A metán klórozása szubsztitúciós reakció. 
De mi is az a szubsztitúció?

A szerves kémiában nagyon gyakoriak a kicserélődés típu-
sú kémiai reakciók: a szubsztitúció, a kondenzáció, a hid-
rolízis és a polikondenzáció.

A szubsztitúció olyan szerves kémiai reakció, amely 
során az egyik molekula valamelyik atomja vagy atomcso-
portja egy másik molekula atomjára vagy atomcsoportjára 
cserélődik ki melléktermék képződése közben. A klór és a 
metán közötti szubsztitúciós reakcióban a hidrogén-klorid 
(HCl) a melléktermék (1. ábra).

1. A metán klórozása során klórmetán és hidrogén-klorid is 
képződik

Régen a hidrogén-kloridot szintézissel – hidrogéngáz 
és klórgáz reakciójával – állították elő. Manapság a 
metán klórozásának melléktermékeként képződő hid-
rogén-kloridot hasznosítják (2. ábra). Abból készítik 
– többek között – a sósavat is.
Írd fel a hidrogén-klorid szintézisének kémiai egyen-

letét!
Mi a különbség a hidrogén-klorid és a sósav között?
Milyen kémiai részecskék találhatók a hidrogén-klo-

ridban, és milyenek a sósavban?

Gondoltad volna? A hidrogén-klorid ipari 
előállítása

A kloroform (triklórmetán, HCCl3) kiváló oldószere az 
apoláris molekulákból álló vegyületeknek. Korábban 
gőzeit altatásra használták, mert kábító (narkotikus) 
hatásúak. Ma már altatószerként nem használják, mert 
szívbénulást és májkárosodást okozhat. Tárolása nagy 
körültekintést igényel, mert a levegő oxigénje és fény 
hatására nagyon mérgező foszgén keletkezik belőle.

A bűnügyi fi lmekben szereplő, az áldozat arcához 
szorított kloroformos zsebkendővel történő elaltatás 
egy fi lmes klisé csupán. A valóságban ahhoz, hogy 
valaki elkábuljon, legalább öt percig kell belélegeznie a 
folyadékot, ami már feltűnő lenne egy utcai emberrab-
lásnál.

Tudod? Jó, ha tudod! A kloroform

Sokan ismerjük az egyik legrégebben létező édesség-
nek, a Dianás cukornak az ízét. A cukorka töltelékét 
nevezik sósborszesznek. Ez etil-alkoholt, etil-acetátot, 
vizet, mentolt és konyhasót tartalmaz. A töltelék jelleg-
zetes ízét az etil-acetát íze adja. A sósborszesz Magyar-
országon az 1800-as évek közepétől jelent meg a pati-
kákban. A fáradt testrészek izomfájdalmának csökken-
tésére, bedörzsölésre használták, és csak később készült 
belőle édesség is. A hatóanyagok közül az etil-acetátot 
ecetsav és etil-alkohol között végbemenő kondenzá-
ciós reakcióval állítják elő. Ez az anyag található meg 
sok gyümölcs ízanyagában, és kiválóan használható 
oldószerként is. A (nem acetonos) körömlakklemosó 
és a piros Technokol Rapid is ezt tartalmazza, de ennek 
az anyagnak az illata érezhető a rosszul kezelt gyü-
mölcscefrében is.

Tudod? Jó, ha tudod! A sósborszesz

2. A metán klórozása során nagy mennyiségű hidrogén-
klorid is keletkezik

CH4 Cl2+

CH3 HCl+Cl

CH2 HCl+Cl2

Cl2

CH HCl+Cl3

Cl2

C HCl+Cl4

Cl2

fény

+ +
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