
KÉMIAI KÉPLETGYŰJTEMÉNY 10. évfolyamosoknak 

Szénhidrogének 
Nyílt láncúak 

metán CH4, etán C2H6, propán C3H8, bután C4H10, 

pentán C5H12, hexán C6H14, heptán C7H16, oktán C8H18, 

nonán C9H20, dekán C10H22 

izooktán: 2,2,4-trimetilpentán  

Cikloalkánok 

ciklopentán C5H10, ciklohexán C6H12 

Alkének, poliének 

etén: 

butadién:    izoprén: 

Alkinek 

etin (acetilén):  

Aromás szénhidrogének 

benzol:   naftalin: 

 

toluol: 

Halogénezett szervesek 
kloroform: 

etil-klorid: 

Hidroxivegyületek 
Alkoholok 

metanol: , etanol:  

glikol: 

glicerin:  

Fenolok 

fenol:   szalicilsav: 

 

Oxovegyületek 
Aldehidek 

metanal (formaldehid):  

etanal (acetaldehid):  

Ketonok 

propanon (aceton):  

Éterek 
dietil-éter:  

Karbonsavak 
hangyasav:   ecetsav: 

 

palmitinsav (hexadekánsav): 

 

sztearinsav (oktadekánsav): ? 

olajsav (oktadec-9-énsav):  

szappan (pl:nátrium-sztearát): ? 

tejsav: 

sóskasav (oxálsav): 

 benzoesav, nátrium-benzoát: 

Észterek 
etil-acetát: 

zsírok: telített zsírsavak (pl. sztearinsav) trigliceridjei 

 

 

olajok: telítetlen zsírsavak (olajsav, Ω-3,6) trigliceridjei 

viaszok: nagy szénatom számú alkoholok és 

karbonsavak észterei  

 

 N-tartalmú szervesek 

Aminok  

2-feniletil-amin:  

 

kadaverin (pentán-1,5-diamin): 

N-tartalmú aromások 

piridin: 

 pirimidin: 

pirrol:  

  

imidazol:   purin:  

 

Amidok 

karbamid:  

 

Porfirinek 

hemoglobin, klorofil:  



Miből van? 
kőolaj:folyékony és szilárd halmazállapotú 

szénhidrogének keveréke,  

földgáz: főleg metán CH4 

PB palack, öngyújtó: propán-bután 

Kőolaj lepárlás frakciói: 
benzin: C5-10 szénhidrogének keveréke  

kerozin: C11-12 szénhidrogének keveréke  

dízelolaj: C13-19 szénhidrogének keveréke 

pakurából: motorolaj, vazelin, paraffin C20-30  

bitumen, aszfalt C31-50 szénhidrogének keveréke 

Alkohol 
denaturált szesz (etil-alkohol + esetleg 10 % egyéb 

alkohol + íz- és szagrontó piridin) 

Műanyagok 
műanyag zacskó, fólia – polietilén (PE) 

lefolyócső, műanyag padló: – polivinil-klorid (PVC) 

műanyag habtálca, hungarocell – polisztirol (PS) 

műanyag tányér, evőeszközök,  – polipropilén (PP) 

teflonbevonat: politetrafluóretilén(PTFE) 

nejlon: horgászdamil, gitárhúrok, kötelek, poliamid 

Természetes polimerek 
kaucsuk (poliizoprén), gumi (vulkanizált poliizoprén) 

terpének, illó olajok: 2-3 izoprén egységekből álló 

vegyületek – (C5H8)n 

karotinoidok (C40H56 összkéletű molekulák, 8 izoprén 

egységből álló konjugált poliének (1-2-1-2-1-2-1-2-) 

Háztartás 
édesítőszer 

mesterséges: aszpartám, ciklamát, szacharin; 

természetes: fruktóz, szorbitol, xilitol (nyírfacukor) 

flavonoidok: resveratrol 

szappan: zsírsavak kálium és nátrium sói 

mosószerek: anionos, kationos vagy nemionos kettős 

természetű (amfipatikus) molekulák, fehérítőszerek, 

esetleg szénhidrát és fehérjebontó enzimek keveréke 

tej: víz, kazein fehérje, tejcukor, zsír (tejszín),  

ásványi anyagok: főleg Ca, B és D vitaminok keveréke 

vaj: tejszínből köpüléssel kiváló 20-30% víztartalmú 

tejzsír, természetes D-vitaminnal 

margarin: hidrogénezett növényi zsír és/vagy 

pálmazsír, vízzel, karotinnal készített emulziója 

fagyasztóspray (etil-klorid) 

altatógáz: dinitrogén-oxid, oxigén, fluórozott propán 

tűzoltószerek: szén-dioxid, hidrogénezett halonok 

 

A grafikai elemek a 

http://www.chemspider.com/StructureSearch.aspx 

online rajzolóval készültek. 
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