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Gázok, gázelegyek 
 

Egyszerű gáztörvények 

 

1. Egy levegŖpumpa 2,5 liter 101,325 kPa nyom§s¼ levegŖt sz²v be. A kompresszi· ut§n a 

levegŖ t®rfogata 500 cm
3
 lesz. Milyen nyom§s sz¿ks®ges ehhez, ha hŖm®rs®kletv§ltoz§s-

sal nem kell sz§molnunk? 

2. 600 cm
3
 nitrog®n nyom§sa 0,89 bar. Ćlland· hŖm®rs®kleten h§ny Pa-ra kell csºkkenteni 

a nyom§st, hogy az ¼j t®rfogat 25 %-kal nagyobb legyen az eredetin®l? 

3. Mekkora tart§llyal kell ºsszekºtni izoterm kºr¿lm®nyek kºzºtt egy 20,264 MPa nyom§s¼ 

g§zt tartalmaz·, 20 liter Ťrtartalm¼ g§zpalackot, ha azt akarjuk, hogy a k®t tart§lyban a 

g§z nyom§sa 1200 torr legyen? 

4. Sz§m²tsa ki, hogy h§ny m3
 lesz a t®rfogata 280 dm

3
 t®rfogat¼, 20 ÜC hŖm®rs®kletŤ g§z-

nak, ha §lland· nyom§son 220 ÁC hŖm®rs®kletre meleg²tj¿k! 

5. Egy g§zmennyis®g t®rfogata 27 ÁC hŖm®rs®kleten 120 dm
3
. H§ny ÁC hŖm®rs®kletre kell 

felmeleg²teni a g§zt, hogy a t®rfogata §lland· nyom§son 0,240 m
3
 legyen? 

6. Egy g§z t®rfogat§t h§romszoros§ra nºvelj¿k. Mennyivel nºvekszik a hŖm®rs®klete, ha a 
nyom§st §lland· ®rt®ken tartjuk? 

7. Egy g§z nyom§sa 0 ÜC-on 98,9 kPa. Hogyan v§ltozik a nyom§s, ha v§ltozatlan t®rfogat 

mellett 25 ÜC-ra meleg²tj¿k a g§zt? 

8. Egy hidrog®nnel tºltºtt palackban a g§z nyom§sa 18 ÜC-on 10,00 MPa. A palack felsŖ 

nyom§spr·b§ja 22,80 MPa. H§ny fokon ®ri el a hidrog®n ezt a nyom§shat§rt, ha a palack 

hŖt§gul§s§b·l eredŖ t®rfogat-nºveked®st nem vessz¿k figyelembe? 

9. Oxig®nnel tºltºtt g§zpalackban a nyom§s 23 ÁC hŖm®rs®kleten 140 bar. A palack felsŖ 

nyom§shat§ra 2,00Ŀ10
7
 Pa. H§ny ÁC hŖm®rs®kleten ®ri el a g§z ezt a nyom§st, h§ny ÁC-on 

nyit a biztons§gi szelep? 

 

Egyesített gáztörvény 

 

10. Valamely g§z t®rfogata 0,20 bar nyom§son ®s 40 ÁC hŖm®rs®kleten 170 dm
3
. Sz§m²tsa ki, 

hogy h§ny m
3
 lesz a t®rfogata 100 ÁC hŖm®rs®kleten ®s 0,90 MPa nyom§son! 

11. 5,0 dm
3
 t®rfogat¼, 15 ÁC hŖm®rs®kletŤ ®s 5,0 bar nyom§s¼ g§zt meleg²t¿nk ®s egyidejŤ-

leg ºsszenyomunk. H§ny ÁC a g§z ¼j hŖm®rs®klete, ha a nyom§sa 1,0Ŀ10
6
 Pa, a t®rfogata 

4,5 dm
3
 lesz? 

12. Sz§m²tsa ki a nyom§s§t a 25 dm
3
 t®rfogat¼, 150 ÁC hŖm®rs®kletŤ ®s 5,0 bar nyom§s¼ 

g§znak, ha t®rfogat§t 5 dm
3
-rel nºvelj¿k ®s a hŖm®rs®klet®t 200 ÁC-kal csºkkentj¿k! 

13. Egy g§z 200 ÜC-on ®s 200,26 kPa nyom§son 1500 cm
3
 teret tºlt be. Mekkora ennek a 

g§znak a t®rfogata norm§l kºr¿lm®nyek kºzºtt? 

 

Tökéletes gázok állapotegyenlete 

 

14. Milyen nyom§s®rt®kn®l lesz 1 g tºmegŤ az 1 liter sz®n-dioxid-g§z 0 ÁC-on? 

15. Egy g§zt§rol·-§llom§s dolgoz·jak®nt azt a feladatot kapta, hogy sz§m²tsa ki, h§ny kg-mal 

tºbb nitrog®ng§z f®r el az 1200 m
3
 t®rfogat¼ g§zt§rol·ban t®len, mint ny§ron? 

Az 1,05 MPa nyom§s¼ tart§ly §tlag hŖm®rs®klete ny§ron 21 ÁC, m²g t®len -3 ÁC. 

16. Egy habpatron tºmege 36,2 g. Az ¿res patron tºmege 28,6 g, a patron t®rfogata 10,4 cm
3
. 

A habpatron dinitrog®n-oxidot, a k®jg§zt tartalmazza, amely ®des ²zŤ, v²zben nem old·d· 

g§z. Sz§m²tsa ki, hogy mekkora lenne a habpatronban a nyom§s, ha 10 ÁC hŖm®rs®kleten 

g§zk®nt lenne benne a dinitrog®n-oxid! 
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17. 9,92 g egyatomos g§z 0 ÜC-on 8,0 atm nyom§son 1,39 liter t®rfogat¼. Mi az atomtºmege 

a g§znak? Melyik ez a g§z? 

18. Mekkora annak a vegy¿letnek a mol§ris tºmege, amelynek 1,42 g-j§t elp§rologtatva 
380 cm

3
 t®rfogat¼, 100 ÁC hŖm®rs®kletŤ ®s 0,934 bar nyom§s¼ gŖzt kapunk? 

19. Sz§m²tsa ki, hogy h§ny mol g§zt tartalmaz ®s mekkora a nyom§sa egy 30 dm
3
 t®rfogat¼, 

5,75 kg nitrog®ng§zt tartalmaz· palacknak -27 ÁC-on! 

20. Mekkora a tºmege 120 cm
3
, 0,0950 MPa nyom§s¼ k®n-hidrog®n-g§znak, h§ny db mole-

kul§t tartalmaz 100 ÁC-on? 

21. H§ny molekula hidrog®n van 2,24 liter t®rfogatban 0 ÜC-on ®s 1013 Pa nyom§son? 

22. Egy 3 ®s egy 4 literes g§ztart§lyt ºsszekºt¿nk egy csapos csŖvel. Kezdetben a 3 literes 

tart§lyban 56,0 kPa nyom§s¼, a 4 literes tart§lyban 103,6 kPa nyom§s¼ g§z volt. A g§zok 

hŖm®rs®klete azonos. Mekkora lesz a nyom§s a k®t g§ztart§lyban, ha a csapot kinyitjuk? 

23. Mekkora a SO2 nyom§sa 40 ÜC-on, ha a mol§ris t®rfogata ezen a hŖm®rs®kleten 

0,381 dm
3
/mol? 

24. Egy g§zpalackban 36,2 MPa nyom§s¼ 600 ÁC hŖm®rs®kletŤ g§z van. Mekkora lesz a pa-

lackban a g§z nyom§sa, ha a g§z 25 %-§t kiengedve, a hŖm®rs®klet 180 ÁC-ra csºkken? 

25. Egy g§zpalackban 4,053 bar nyom§s¼ 27 ÜC hŖm®rs®kletŤ g§z van. Mekkora lesz a pa-

lackban a g§z nyom§sa, ha a g§z 25 %-§t kiengedve a hŖm®rs®klet -7 ÜC-ra csºkken? 

26. Egy 20 literes palackban 10 ÜC hŖm®rs®kletŤ 303,5 kPa nyom§s¼ kl·rg§z van. A bez§rt 

g§z egy r®sz®t kiengedj¿k. Miut§n a bent maradt g§z ¼jra felvette a szoba 10 ÜC-os hŖ-

m®rs®klet®t, a nyom§sm®rŖ 800 Hgmm nyom§st jelez. H§ny g kl·rt engedt¿nk ki a pa-

lackb·l? 

27. Egy ed®nyben levŖ levegŖ nyom§sa 1 atm. A benne levŖ levegŖnek h§nyad r®sz®t kell 

kiengedni 20 ÜC


