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Bevezetés 

A kémia az elemeknek és a vegyületeknek, vagyis az egynemű anyagoknak a tulajdonságaival, előállításuk 

módjával, valamint felhasználásuk széles körével foglalkozik. 

A kémia tárgya két részre oszlik, szerves vagy organikus, illetve szervetlen azaz anorganikus kémiára. Az alábbi 

jegyzet tárgya a szervetlen, anorganikus kémia. 

A kémia módszerei és termékei egyre fontosabbá válnak a gépiparban, elektrotechnikában, az energetikában és 

az űrkutatásban egyaránt. 

Kémiai úton az ásványokból fémeket nyerhetünk, amelyekből szerszámokat, gépeket, szerkezeti anyagokat 

készíthetünk. 

A kémiai reakciók energiaforrások. Energiát nyerhetünk például a tüzelőanyagok elégetésével, a galvánelemek 

áramtermelésével. 

Az űrkutatás is igazolja a kémia fontosságát! A rakéta hajtóanyaga és az oxidálószerek kémiai reakciója során 

szabadul fel az a hatalmas energia, ami a rakétát mozgatja. A kenőanyagoknak még szélsőséges körülmények 

között is működniük kell. Az űrhajóban oxigént és vizet hulladékanyagokból állítanak elő. A műszereket 

elektrokémiai vagy napelemek táplálják. 

A kémiai reakciók káros következményeit mutatja a környezet elszennyeződése: fogyasztási hulladékok; 

füstköd a városok felett; folyók, tavak vizének szennyeződése, felmelegedése. A felmerülő problémákat csak 

úgy tudjuk megoldani, ha ismerjük a környezetünkben lejátszódó kémiai folyamatokat és ezeket irányítani is 

tudjuk. 

A környezetünkben lejátszódó korróziós folyamatok is számtalan problémát okoznak, ezen hatások ellenében is 

csak pontos kémiai ismeretek birtokában tudunk védekezni. 

A jegyzet célja, hogy a mérnöki munka bármely területét választó, de nem vegyész hallgatók számára segítséget 

nyújtson az alapvető kémiai és fizikai-kémiai folyamatok megértésében illetve felhasználásában. 
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1. fejezet - Az anyagmegmaradás 
törvényei 

1. 1.1 Az anyag fogalma 

Az anyag filozófiai fogalom, amely a tudatunktól függetlenül létező, objektív valóság. Az anyag megjelenési 

formája kétféle, korpuszkula – egymástól elkülönült diszkrét részecskékből áll – vagy kontinuus jellegű – 

folytonosságot mutat – ilyenek a fizikai mezők pl.: gravitációs mező, elektromágneses mező stb. Az anyag két 

megjelenési formája nem különül el egymástól, átalakulhatnak egymásba, és ugyanabban a tárgyban egyidejűleg 

is jelen lehetnek. 

A kémiai anyag korpuszkuláris jellegű, ami azt jelenti, hogy benne az anyag tömegtulajdonsága dominál. Azaz 

rendelkezik gravitáló tömeggel, kinetikus energiával és mozgásmennyiséggel. 

2. 1.2 A tömegmegmaradás törvénye 

A törvényt egymástól függetlenül Lavoisier és Lomonoszov a XVIII. század nagy tudósai fogalmazták meg. 

Tömeg nem vész el, zárt rendszer tömege állandó! 

Pl.: Vastag falú zárt üvegbe hamumentes szenet és fölöslegben oxigént juttatunk. Lemérjük az edény tömegét 

hevítés előtt és után is. A tömeget az oxidáció után változatlannak találjuk. 

Zárt rendszer tömege a testek bármilyen átalakulása után is állandó marad. Az egymással reagáló anyagok 

tömegének összege egyenlő a keletkező anyagok tömegének összegével. 

3. 1.3 Az energia megmaradásának törvénye 

A tömegviszonyok mellett ismerni kell a folyamatok energiaváltozásait is. A kémiai folyamatok létrejöttét a 

résztvevő atomok és molekulák kapcsolódásának energiája szabja meg. Tapasztalati tény, hogy a folyamatok 

mindig olyan irányba mennek végbe, amelyik irányban hasznos munka termelésére alkalmas energia szabadul 

fel. 

Az energia mértékegysége a joule (J). 

A különböző energiafajták átalakulnak egymásba és a munka pedig mindig valamilyen energiafajta más 

energiafajtává alakulásának a terméke. 

(Mayer 1842; Joule 1843; Helmholtz 1847.) 

Bebizonyították, hogy a hő is energia és hogy zárt rendszerben bármely környezetével energiák kicserélésére 

nem képes rendszer energiája állandó. 

A kémiai változások során a tömegmegmaradás és az energia megmaradás törvénye könnyen igazolható. 

Kémiai szempontból legfontosabb energiák a termikus- és a kémiai energia. 

4. 1.4 A tömeg és energia egyenértékűsége, Einstein 
ekvivalencia elve 

Az anyag azon tulajdonságai, amelyeket a tömeggel és az energiával jellemzünk, mindig együtt járnak, ha az 

egyik megváltozik, akkor változik a másik is. 

A tömeg, mint a tehetetlenség mértéke függ a sebességtől. 
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1.1 ábra. 

A fény sebességénél az anyag tömegtulajdonsága ugrásszerűen változik. Tehát a tömeg relatív, mert nagysága 

függ a mozgásállapottól. 
 

 
(1.1) 

ahol: 
 
m = a v sebeséggel haladó tömeg 
m0 = a nyugalmi tömeg, amikor v = 0 
c = a fény sebessége 3·105 km/s 

Az összefüggésből látható. hogy a v sebesség növekedésével a tömeg is növekszik. 

Ha v = c –vel a tömeg végtelen. 

A tömeg és energia egyidejűleg jellemzi az anyagot. Ha egy rendszerből energia távozik ez csak úgy lehetséges, 

ha onnan anyag is távozik, ami azt jelenti, hogy onnan tömeg is eltávozott. 

A fizikai mezők anyagának nincs súlyos csak tehetetlen tömege, ha  egy részecske fizikai mezővé alakul, akkor 

az ezzel arányos tömeg a súlymérésre visszavezetett tömegmérés számára "eltűnt". Tömeghiány, tömegdefektus 

lép fel. 

A tömeg - energia arányosságát, a tömeghiány nagyságát az Einstein összefüggés fejezi ki: 
 

 (1.2) 

Ekvivalencia – elv 

ahol: 
 
a c a fény terjedési sebessége. 

Az ekvivalencia – elv értelmében Δm tömegváltozás Δm·c2  energiaváltozással, ΔE energiaváltozás 

ΔE/c2 tömegváltozással ekvivalens. 

Mivel c2 értéke igen nagy, a kémiai energia 105 J·mol-1 nagyságrendű változáshoz igen kis tömegváltozás 

tartozik. 
 

 
(1.3) 

Mivel a mai tömegmérés 10-7 százalékos pontossággal történik, a kémiai reakciók energiaváltozása 

tömegméréssel nem mutatható ki. Az atommagreakciókat kísérő 1011 J·mol-1   energiaváltozás már a nyugalmi 

tömeg eltűnését eredményezi, így a tömegmegmaradás törvénye csak akkor marad érvényben, ha a fizikai 

mezők anyagának tehetetlen tömegét is figyelembe vesszük. 

5. 1.5 Az anyagmegmaradás törvénye 
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Tömeg nélkül nincs energia, energia nélkül nincs tömeg. A tömeg és az energia elválaszthatatlansága kimeríti az 

anyag kritériumát. 

Az anyagmegmaradás törvénye a legáltalánosabb törvény, amely magában foglalja a tömeg- és 

energiamegmaradás törvényét: 
 

 
(1.4) 

6. 1.6 Feladatok 

1. 

Egy elektron és egy pozitron találkozásakor bekövetkezik az úgynevezett annihiláció: a két részecske teljes 

tömege (Me = 9,1095*10-31 kg) energiává alakul és szétsugárzódik. Mekkora a keletkezett energia? 

Megoldás: 

A tömeg-energia egyenértéket Einstein egyenlete adja meg: 

ΔE = Δm * c2 

Az arányossági tényező a fénysebesség négyzete. 

Behelyettesítve: 

ΔE = 2 * 9,1095*10-31 kg * (3 * 108 m/s)2 = 1,6397 * 10-13 kgm2/s2 = 1,6397 * 10-13 J 

2. 

Egy képzeletbeli órát 50 000 km átmérőjű, földkörüli pályán keringtetünk. Egy földön álló óra szerint ez egy 

fordulatot 1 mp alatt tesz meg. Mennyi idő elteltét mutatja ezzel szemben a fent keringő óra egy fordulat 

megtétele után? (4 tizedes pontossággal) 

Megoldás: 

A nagy sebességgel haladó objektumban az idő lelassul. A nyugalomban levő óra által mutatott időhöz képest a 

haladó óra által mutatott idő megnyúlik. A relativisztikus időmegnyúlást a következő egyenlet írja le: 
 

 
(1.5) 

Ha az egy fordulat után eltelt időket a két órán leolvassuk, arányukat az átrendezett fenti egyenlet mutatja: 
 

 
(1.6) 

Vagyis amíg a földön az óra 1 másodperc keringési időt mutat, a keringő órán mindössze 0,8520 mp telik el. 
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2. fejezet - Halmazállapotok 

1. 2.1 Anyagi halmazok és sajátosságaik 

Azokat az anyagokat, amelyek nagyon sok részecskéből állnak anyagi halmazoknak nevezzük. A halmazok 

tulajdonságait elsősorban a bennük lévő részecskék szerkezete, másodsorban a részecskék (molekulák, atomok, 

ionok) közötti kölcsönhatások szabják meg. 

A közvetlen érzékelés alapján az anyagok lehetnek szilárdak, cseppfolyósak és gázhalmazállapotúak. 

Az anyagnak azt a részét, amelyet a külvilágtól elhatárolunk, rendszernek nevezzük. Az a rendszer, amely 

belsejében nem mutat makroszkopikus határfelületet homogén rendszer pl.: víz, olaj, jég. Ha azonban a rendszer 

egymástól határfelületekkel elválasztott részekből áll, akkor heterogén. Heterogén rendszerben az egyes 

tulajdonságok ugrásszerűen változnak. 

Pl.:  0 °C-ú jég-víz. 

A heterogén rendszereket alkotó homogén részeket fázisoknak nevezzük. Az egyes fázisok többféle anyagból is 

állhatnak, vagyis egy- vagy többkomponensűek is lehetnek. Egykomponensű homogén rendszer az oxigén, 

többkomponensű homogén rendszer a levegő. A többkomponensű homogén rendszert elegynek is hívjuk. A 

többkomponensű heterogén rendszerek a keverékek pl.: a vas és kénpor keveréke. 

A felsoroltak közül legegyszerűbbek az elemek vagy vegyületek egykomponensű egyfázisú rendszerei. 

Első feladatunk ezen rendszerek állapotának szabatos meghatározása. 

Az adott tömegű rendszer állapotának jellemzésére a nyomást ( p ), a térfogatot ( V ) és a hőmérsékletet ( T ) 

használjuk. Ezen mennyiségeket állapotjelzőnek vagy paraméternek mondjuk, a tapasztalat szerint az állapot 

jellemzésére alkalmasak mert könnyen mérhetők. 

A nyomás a test felületegységére egyenletesen elosztva ható nyomóerő. Egysége a pascal (Pa), az SI (System 

International) nemzetközi mértékrendszernek megfelelően. 

[p] = N·m-2 = Pa. 

A standard légköri nyomás: 

p0 = 101 325 Pa = 1 atm ≈ 1 bar. 

Ez az a nyomás, amely  0 °C-on  és a tengerszinten 760 mm magas higanyoszlop nyomásával ( ≈ 760 torr ) tart 

egyensúlyt. 

Tehát:  101 325 Pa = 1.013 25·105 Pa = 0.101 325 MPa. 

1 MPa ( megapaszkál ) = 106 Pa 

Közelítőleg a standard légköri nyomás: 

P0 = 0.1 MPa = 1 bar.        ( 1 bar = 105 Pa ) 

A térfogat mértékegysége a m3 az SI-ben. Ennek az ezredrésze a (dm3) szintén használatos. Az 1 dm3 = 1 L nem 

teljesen pontos, mivel 1 dm3 = 0,999 973 L, amely különbség gyakorlati szempontból elhanyagolható. 

A termodinamikai hőmérséklet mértékegysége az SI–ben a kelvin (K), ami a víz hármaspontja 

hőmérsékletének 1/ 273.15 része. A víz hármaspontja egy olyan rendszer, amelyben egymással egyensúlyban 

van a szilárd, a folyékony és a gőz-halmazállapotú víz. 

A mindennapi életben általában Celsius-fokban számolunk (°C). 

Egy Celsius – fok a víz normális fagyáspontja és normális forráspontja közötti hőmérséklet-különbség 1/100 

része. Nagysága egyenlő a kelvinnel. A két mértékegység között a következő összefüggés van: 
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T ( K ) = 273.15 + t ( °C ). 

Egy halmaz tulajdonsága függ: 
 
a nyomástól 
a hőmérséklettől 
a részecskéi között ható erőktől. 

2. 2.2 Gázok 

A gázok molekulái között a vonzóerő olyan kicsi, hogy a gázoknak sem saját alakjuk, sem saját térfogatuk 

nincs, a rendelkezésükre álló teret teljesen kitöltik. 

Tökéletes gázokról akkor beszélünk ha: 
 
ha a molekulák között ható erőket (adhéziós ill. kohéziós) nem vesszük figyelembe 
a molekulák pontszerűek, saját térfogatuk az általuk elfoglalt térfogathoz képest elhanyagolható 
a molekulák egymással és az edény falával abszolút rugalmasan ütköznek, belső energiaváltozás nincs. 

A gázok közönséges körülmények között, 0,1 MPa körüli nyomáson és szobahőmérsékletnél nem túl kisebb 

hőmérsékleten tökéletes gázoknak tekinthetők. 

Tapasztalati tény, hogy a gázok állapotának megváltozása esetén a három állapotjelző V, p és T értékei között 

összefüggés áll fenn. Az összefüggéseket állapotegyenletek írják le. Ezeket gáztörvényeknek nevezzük. 

A gázok állapotváltozásának tanulmányozása során úgy jártak el, hogy olyan állapotváltozásokat vizsgáltak, 

amelyekben az egyik állapotjelző értékét lekötötték, és csak a másik kettő változását vizsgálták. 

2.1. 2.2.1 Boyle – Mariotte törvény 

Vizsgáljuk meg hogyan változik állandó hőmérsékleten T=konstans (izotermikus) körülmények között a gáz 

nyomása, ha a térfogatát megváltoztatjuk, illetve megfordítva, a térfogata ha a nyomása változik. A kísérleti 

tapasztalatok azt mutatják, hogy állandó hőmérsékleten a gázok nyomásának és térfogatának szorzata állandó: 

p·V = konst. 

Akárhány állapotát is állítjuk elő a gáznak, a térfogatának és nyomásának a szorzata állandó lesz: 

p1V1 = p2V2 = … =  piVi 

A nyomás és térfogat összefüggését a (2.1.1. ábra) mutatja. 

 

2.1.1 ábra. 

Tehát a nyomás és térfogat között fordított arányosság van. Mivel a hiperbolák egy adott tömegű gáz állandó 

hőmérsékleten végbemenő változását írják le, ezeket állandó hőmérsékletű görbének, izotermának nevezzük. Ha 

a hőmérsékletet növeljük, vagy csökkentjük az izotermák önmagukkal párhuzamosan eltolódnak. 

T1  <  T2  <  T3 
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2.2. 2.2.2 Gay – Lussac törvényei 

I. törvény: Ha egy m tömegű adott minőségű gáz hőmérsékletét emeljük, de a nyomását állandó értéken tartjuk a 

folyamat (p = állandó)  izobár. 
 

 
(2.1) 

A kísérlet folyamán azt tapasztaljuk, hogy ha a t = 0 °C-ú, és V0 kezdeti térfogatú gázból indulunk ki, akkor 

állandó nyomáson a hőmérsékletnek fokonkénti változásakor a térfogat mindig az eredeti térfogat 1/273,15-öd 

részével változik: 
 

 
(2.2) 

A térfogat és a hőmérséklet összefüggését az alábbi (2.1.2. ábra) mutatja: 

 

2.1.2 ábra. 

Elég alacsony hőmérsékleten azonban minden gáz cseppfolyósodik, ezért  az egyeneseket csak extrapolálni 

lehet az abcissza közelében. A tapasztalat szerint az egyenes -273.15 °C–nál (az ún. abszolút nulla fokon) 

metszi a hőmérséklet tengelyt. 

II. törvény:  A tökéletes gáz nyomása t °C–on (V = konst.) izochor körülmények között: 
 

 
(2.3) 

vagyis állandó térfogaton 1°C hőmérséklet emelkedéskor, csökkenéskor a gáz nyomása az eredeti, vagyis 

kezdeti nyomásának 1/273,15–öd részével változik. 

 

2.1.3 ábra. 

A nyomás és a hőmérséklet között szintén egyenes arányosság van. 
 

 
(2.4) 

A V = konst. és a p = konst. egyenleteknél figyelembe vettük, hogy fennáll a következő összefüggés: 

t = T – 273,15 

Az 1/273,15 illetve az 1/273 számértéke a hőtágulási együttható, amely független a gáz anyagi minőségétől. 
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2.3. 2.2.3 Avogadró törvénye 

Különböző gázok azonos térfogatában a molekulák száma azonos, ha a nyomás és a hőmérséklet állandó. 

A gázok molnyi mennyiségében 6,02·1023 darab molekula van, vagyis 6,02·1023 db molekula térfogata a moláris 

térfogat. 

A gázok moláris térfogata normál állapotban: 

T = 273 K-en ( 0 °C hőmérsékleten ) és p = 101,325 kPa nyomáson, V = 22,41 dm3/mol. 

Standard állapotban: 

 T = 298 K (25 °C) és p = 101,325 kPa, akkor V = 24,5 mol/dm3. 

Használatos állapot még, ha a gáz hőmérséklete: 

 T = 293 K (20 °C) és nyomása p = 101,325 kPa, akkor térfogata V = 24 dm3/mol. 

2.4. 2.2.4 Általános gáztörvény 

A gyakorlati folyamatokban mindhárom állapotjelző értéke megváltozik. Ebben az esetben az állapotjelzők 

között az összefüggést úgy írjuk le, hogy az előbbi összefüggéseket egymás után alkalmazzuk oly módon, hogy 

először az egyik állapotjelző értékét állandónak tartva képzeljük el a folyamatot, majd az új értéket kiindulási 

értéknek tartva végezzük a második folyamatot, de most már a második állapotjelzőt tartva állandó értéken. 

Vegyük egy mol gáznak a kiindulási értékeit p0-nak, V0-nak és T0 –nak. 

Legyen az első állapotváltozás izotermikus: 
 

 
(2.5) 

A második állapotváltozás legyen izobár: 
 

 
(2.6) 

Ezután Vx–et behelyettesítve a két gáztörvény egyesítésével kapjuk: 
 

 
(2.7) 

Általánosan megfogalmazva az egyesített gáztörvény azt jelenti, hogy 
 

 
(2.8) 

Ha 1 mol mennyiségű normál állapotú gázra alkalmazzuk a fenti egyenletet, akkor az állandó értékét pontosan 

meg tudjuk határozni: 

V0 = 2,241 · 10-2 m3/mol 

p0 = 1,01325 Pa ( N/m2 ) 

T0 = 273 K 

ebből a moláris gázállandó értéke, amit R–el jelölünk a következőképpen számítható. 
 

 
(2.9) 
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Az R a moláris gázállandó, amit Regnault emlékére jelöltek R–rel, bevezetésével az egyesített gáztörvény 1 

mol anyagmennyiségre: 

p·V = R·T 

n mólra, tehát tetszőleges mennyiségre: 

p·V = n·R·T 

m tömegre a következő összefüggés miatt: 
 

 
(2.10) 

( a gáz tömege osztva a gáz moláris tömegével ) 
 

 
(2.11) 

A fenti egyenlet a gáztörvény legáltalánosabb alakja. 

2.5. 2.2.5 A parciális nyomások törvénye 

Ha két vagy több különböző gázt zárunk ugyanabba az edénybe, az össznyomás az egyes gázok nyomásainak 

összege lesz, feltéve, hogy kémiai reakció nem játszódik le közöttük. Minden gáz a többitől függetlenül fejti ki 

nyomását mintha egyedül volna az edényben. 

Adott V térfogatban legyen "k" különböző, T hőmérsékletű gáz elegye. Az egyes gázok móljai n1, n2 … nk. A 

mólszámok extenzív mennyiségek és így összeadhatók: 
 

 (2.12) 

Helyettesítsük az állapotegyenletbe a mólszámok összegét: 
 

 
(2.13) 

Tagonként előállítva: 
 

 
(2.14) 

A 
 

 
(2.15) 

kifejezés az a nyomás, amelyet a kérdéses gázkomponens akkor fejtene ki, ha egymaga töltené ki a 

rendelkezésre álló adott térfogatot. 

Dalton törvény: A gáz össznyomása egyenlő a komponensek parciális nyomásainak az összegével: 

p = p1 + p2 + … + pk 

2.6. 2.2.6 Reális gázok 

A reális gázok eltérést mutatnak az ideális viselkedéstől. Boyle törvénye értelmében egy gáz nyomásának és 

térfogatának szorzata bármely adott hőmérsékleten állandó. Az összes reális gáz eltérést mutat ettől a 

viselkedéstől: lásd 2.2.6.1 ábra ami a nitrogéngáz nemideális viselkedését mutatja különböző hőmérsékleten. 
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2.2.6.1 ábra. 

Az ideálistól való eltérés okát megérthetjük, ha tekintetbe vesszük, hogy milyen egyszerűsítő feltételeket tettünk 

az egyesített gáztörvény megfogalmazásakor. Feltételeztük, hogy a molekulák pontszerűek térfogatuk 

elhanyagolható valamint, hogy a molekulák nem fejtenek ki vonzóerőt egymásra. Ha azonban a gáz nagy 

nyomás alatt van a molekulák közötti távolság csökken ami már komoly eltérésekhez vezet az elmélet és a 

kísérletileg észlelt eredmények között. Ebben az esetben a gáz össztérfogata és a molekulák által betöltött 

térfogat  igen közel kerül egymáshoz. Ha a molekulák közel vannak egymáshoz, a köztük ható van der Waals-

féle vonzóerő is működni kezd. Adott nyomáson ennek a vonzóerőnek a hatása kifejezettebb lesz, ha a hőfok 

alacsony, mivel a molekulák sebessége kicsi, és így a molekulák hosszabb ideig vannak egymástól olyan 

távolságban, amelyen belül kölcsönhatásuk érvényesülhet. 

A reális gázokra számos állapotegyenletet állítottak fel, amelyek figyelembe veszik a nyomást, a térfogatot és a 

hőmérsékletet. Valamennyi egyenlet kísérletileg meghatározott állandókat használ az eredeti térfogat és (vagy) 

nyomás korrekciójára. Egyik legismertebb közülük a van der Waals – féle egyenlet, amely a reális gáz 

kísérletileg észlelt nyomását és térfogatát az ideális gáz nyomására és térfogatára korrigálja a következőképpen: 
 

 
(2.16) 

ahol az  a/V2  kifejezés a nyomást korrigálja az intermolekuláris vonzóerő figyelembevételével. Az a állandót 

kísérletileg határozzák meg minden gázra. Az nb (b az anyagi minőség függvénye) kifejezés a molekulák saját 

térfogatának megfelelő korrekció. A reális gázok egyenlete jól leírja a gázok viselkedését viszonylag nagy 

hőmérséklet- és nyomásintervallumban. 

3. 2.3 Folyadékok és oldatok 

A gázokhoz hasonlóan a folyadékok is fluid állapotban vannak. Az egyes molekuláknak elegendő mozgási 

szabadságuk van ahhoz, hogy az anyag folyni és diffundálni tudjon.  A gázokkal ellentétben, egy adott tömegű 

folyadék, adott hőmérsékleten meghatározott térfogatú. 

A folyadékokra a következők jellemzők: 

1. A molekulák között jelentős vonzóerő működik. 

2. A molekulák viszonylag közel vannak egymáshoz. 

3. A molekulák állandó, rendezetlen mozgásban vannak (diffúzió, párolgás). 

4. A folyadékmolekulák átlagos kinetikus energiája az abszolút hőmérséklettel arányos. 

A folyadékban a molekulák között működő vonzóerők nagymértékben korlátozzák a részecskék mozgását, de 

arra nem elegendőek, hogy a tér egy adott pontjához rögzítsék őket. Éppen ezért a folyadékok alakjukat nem, de 

térfogatukat megtartják. A részecskék hőmozgása legyőzi az alaktartó erőket, de az elmozdulással szemben 

ellenállást mutat, ami a belső súrlódásban jut kifejezésre. A folyékony halmazállapotra igen jellemző, hogy a 

felületen lévő molekulákra a szomszédos molekulák vonzóereje csak a folyadék belseje felől hat, ami a felületi 

feszültség kialakulásához vezet. 

3.1. 2.3.1 Viszkozitás, felületi feszültség 
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A folyadékok egyik igen jellemző sajátsága a viszkozitás vagy belső súrlódás. A folyadék belsejében, nyugalmi 

állapotban a molekulák között ható vonzóerők egyensúlyt tartanak egymással. Ha azonban két egymás mellett 

lévő folyadékréteg elmozdul ellentétes irányban a vonzóerők ellenállást fejtenek ki. Ha a folyadék belsejében 

kiválasztunk két q nagyságú egymással párhuzamos és egymástól d távolságra levő folyadékréteget, és az ennek 

a síknak megfelelő folyadékfilmet egymáshoz képest v sebességgel ellenkező irányban elmozdítjuk, akkor a két 

réteg között, súrlódási erő ébred, ami az általunk alkalmazott nyíróerő ellenében hat. A fellépő súrlódási erő 

nagysága: 
 

 
(2.17) 

Ha q, V és d számértéke egységnyi, akkor: 

F = η 

A η – értéket nevezzük viszkozitásnak, ill. belső súrlódásnak. A belső súrlódás az az erő, ami akkor ébred, ha 

két egymástól egységnyi távolságban lévő, egységnyi felületű folyadék, egymáshoz képest egységnyi 

sebességgel elmozdul.  Mértékegysége:  [η]= N·m-2·s. 

A folyadékok viszkozitását figyelembe kell venni, olyan technológiai berendezések tervezésénél, ahol 

folyadékokat áramoltatunk csővezetékeken keresztül pl.: olajvezetékek, gázvezetékek, gázturbinák stb. A 

kenőolajok használati tulajdonságai is nagyban függenek a viszkozitástól. 

A folyadékok viszkozitása a hőmérséklet emelésével csökken. 

A folyadékok másik, ugyancsak az intermolekuláris erőkkel kapcsolatos tulajdonsága a felületi feszültség, amely 

definíciószerűen az a m2–enkénti munka (energia), amely a felület megnövekedéséhez szükséges. A folyadék 

belsejében lévő molekulára minden irányból egyformán hat a környező molekulák vonzása. Mivel a felületen 

levő molekulákra ható vonzóerő eredője  a folyadék belseje felé irányul, a folyadék igyekszik a lehető legkisebb 

felületet felvenni. Ha egy fém vagy üveglapra vizet vagy higanyt cseppentünk gömb alakot vesz fel. Az összes 

mértani test közül a gömbnek van a legkisebb felülete egységnyi térfogatra vonatkoztatva, ezért a gömb felületi 

energiája a legkisebb. 

3.2. 2.3.2 Oldatok 

A homogén elegyeket oldatoknak nevezzük. Az oldat két vagy több anyag elegye egyetlen fázisban. 

Tulajdonságaik az összetevő anyagok tulajdonságaitól és relatív mennyiségétől függenek. ( Például az egy 

mólos, illetve a két mólos cukoroldat fagyáspontja eltér egymástól. ) 

Az oldat egyik összetevőjét, amelyik nagy feleslegben van oldószernek, a többit oldott anyagnak nevezzük. A 

viszonylag kis mennyiségű oldott anyagot tartalmazó oldatot híg oldatnak, ha nagyobb mennyiségű oldott 

anyagot tartalmaz, tömény oldatnak hívjuk. 

Az oldhatóság: ha gázt, folyadékot vagy szilárd anyagot oldunk folyadékban, azt tapasztaljuk, hogy adott 

hőmérsékleten több anyag a folyadékban már nem oldható fel, az oldat összetétele nem változik tovább. 

Dinamikus egyensúly alakul ki az oldószer és az oldott anyag között, amit telítési egyensúlynak nevezünk. Az 

így létrejött oldat a telített oldat. A telített oldat összetételét nevezzük oldhatóságnak. 

Az oldhatóság mértéke függ: 
 
az oldószer és az oldott anyag anyagi minőségétől 
a hőmérséklettől 
gázok esetén a nyomástól 
szilárd anyagok esetén a részecskék méretétől 

A telített oldat koncentrációja: 100 vagy 1000 g tiszta oldószerre eső oldott anyag mennyisége, egy adott 

hőmérsékleten. Pl. 1000 g tiszta vízben, 20 °C–on 360 g NaCl, vagy 207 g CuSO4 oldódik fel. 

Túltelített az az oldat, amely nagyobb koncentrációban tartalmazza az oldott anyagot, mint ami a telített 

koncentrációnak megfelelt volna. Túltelített oldatot úgy tudunk előállítani, hogy egy nagyobb hőmérsékleten 

telített oldatot állítunk elő, amelyet ezután óvatosan lehűtünk, oly módon, hogy az oldott anyag ne váljon ki. Ha 

egy ilyen oldatba akárcsak egy porszem is kerül az oldott anyag kiválása azonnal megindul. 



 Halmazállapotok  

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.2.1. Gázok oldhatósága folyadékban 

A gáz mindaddig oldódik a folyadékban, amíg időegység alatt ugyanannyi gázmolekula oldódik fel, mint 

amennyi a folyadékból kilép a gáztérbe, vagyis kialakul egy dinamikus egyensúly a két fázis között. A folyamat 

a párolgáshoz hasonló jelenség. 

Az egyensúlykor létrejött koncentráció a telítési koncentráció. A gáznak a folyadékban való oldhatóságát az 

abszorpciós koefficienssel szokták megadni, ami az oldószer 1 dm3–ében oldott gáz térfogatát adja meg 

normálállapotra átszámítva. A gáz oldhatósága függ: 
 
az anyagi minőségétől 
a hőmérséklettől 
és a nyomástól. 

Ha növelem a nyomást, akkor a gáz egységnyi térfogatában növekszik a gázmolekulák, atomok száma így 

növekszik a gáztérből az oldószerbe átlépő részecskék száma is. Egy új az előbbitől eltérő egyensúly fog beállni 

a két fázis között. Henry és Dalton (1803) törvénye szerint valamely gáz oldhatósága adott oldószerben és 

hőmérsékleten a gáz nyomásával arányos, vagyis 

c = kp 

ahol c telítési koncentráció, k arányossági tényező, p pedig a nyomás. Ez a törvény akkor érvényes, ha a gáz 

nyomása és az oldékonyság nem túl nagy, valamint a gáz és az oldószer között nem lép fel kémiai reakció. A 

hőmérséklet emelésével a gázok oldékonysága csökken. A fentieket figyelembe véve, a gázokból tömény oldat 

úgy készíthető, ha a hőmérsékletet csökkentjük és a nyomást pedig megnöveljük. 

A gázok annál nagyobb mértékben oldódnak különböző oldószerekben minél könnyebben cseppfolyósíthatók. 

Pl. a könnyen cseppfolyósítható szén-dioxid vagy kén-dioxid jobban oldódik vízben mint a nehezen 

cseppfolyósodó oxigén vagy nitrogén. 

3.2.2. A folyadékok oldódása folyadékokban 

A folyadékok egymásban való oldhatóságának, az anyagi minőségtől függően igen széles spektruma van. 

Számos folyadék egymással minden arányban elegyedik, pl. a víz és az etilalkohol. Más folyadékpárok viszont 

nem elegyíthetők egymással korlátlanul. Ha például vizet és étert egyenlő arányban összekeverünk, a két 

folyadék bizonyos mértékig feloldódik egymásban, de ha összerázzuk az elegyet, az két folyadékfázisra esik 

szét. Az egyik vízzel telített éter, a másik éterrel telített víz. Hőmérséklet hatására az anyagok oldékonysága 

változik, leggyakrabban növekszik. Az egyensúlyi koncentrációk megváltoznak, általában növekednek. Például 

a fenol – víz rendszer esetében, egy adott hőmérsékleten a koncentrációk egyenlővé válnak, a fázishatár eltűnik, 

és a rendszer egyetlen homogén fázissá alakul át. Ez a kritikus oldás jelensége, a hőmérséklet pedig a kritikus 

oldási hőmérséklet. 

A folyadékelegyek egyensúlya a saját gőzükkel a tiszta folyadék–gőz egyensúlyhoz hasonlóan jellemezhető az 

adott hőmérséklethez tartozó tenzióval. Az össznyomás a gőztérben lévő komponensek parciális nyomásaiból 

tevődik össze. Az illékonyabb komponens koncentrációja, - amelynek tenziója is nagyobb – nagyobb a 

gőztérben mint a folyadékban. Ha az oldat az illékonyabb komponensből többet tartalmaz, az oldat feletti gőztér 

tenziója rendszerint nagyobb. 

A folyadékelegyek forrása a tiszta folyadékhoz hasonlóan akkor következik be, ha az elegy tenziója eléri a külső 

( 0.1 MPa ) légnyomást. Forralás közben mindkét fázis összetétele folyamatosan változik, tehát a 

folyadékelegyek forráspontja nem állandó. Forraláskor az illékonyabb komponens nagyobb mennyiségben 

párolog ezért az oldat az alacsonyabb forráspontú komponensben egyre gazdagabbá válik, forráspontja 

folyamatosan változik, a tiszta komponens forráspontjától a magasabb forráspontú komponens forráspontjáig. A 

változás egészen kivételes esettől eltekintve, (kémiailag nagyon hasonló komponensek elegyét forraljuk ) nem 

lineáris hanem különféle alakú görbét mutat. A görbék típusait a 2.3.2.1  ábra szemlélteti, ahol az abszcissza az 

A és B anyag koncentrációját, az ordináta pedig a forráspontot mutatja. 
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2.3.2.1 ábra. 

Az etiléter- és etilalkohol- elegy változását mutatja az I-es görbe. Bármely összetételű elegy forráspontja a tiszta 

etiléter forráspontja (34,5 °C ) és a tiszta etilalkohol forráspontja ( 78,3 °C ) közé esik, sem maximuma, sem 

minimuma nincs. 

Ilyen esetekben mód nyílik az elegy komponenseinek desztillálással történő szétválasztására, ha az egyes 

szakaszok frakcióit külön külön fogjuk fel, majd ezek desztillálását többször megismételjük. A módszer neve a 

frakcionált desztillálás. 

A második (II) görbe maximumot mutat. Az oldat forráspontja a tiszta oldószerénél magasabban van. Pl. ilyen a 

víz és a sósav elegye. Az ilyen elegy szétválasztása frakcionált desztillációval nem lehetséges. Ha híg sósav 

oldatot forralunk, a víz elpárolog az oldat töményedik, forráspontja eléri a maximumot (110 °C). Ekkor az oldat 

és a gőz összetétele is azonos lesz, mindkettő sósavtartalma 20,24 % a forráspont már nem változik az oldat 

ezen összetétellel desztillál át. Ha töményebb oldatot forralunk, több sósav távozása miatt az oldat forráspontja 

szintén emelkedik, az oldat hígul mindaddig, amíg el nem érjük a forráspontmaximumot. Az ilyen állandó 

forráspontú elegyet azeotrópos elegynek nevezzük. Az azeotrópos elegyek úgy viselkednek forralás 

szempontjából, mint az egykomponensű rendszerek. 

A harmadik görbe minimumot mutat (III ), ilyen például az alkohol – víz elegye. A forráspontminimum a 96 %-

os alkoholtartalomnál van. Az azeotrópos elegy forráspontja 78,174 °C, a desztillálás terméke 96 %-os alkohol. 

3.2.3. Szilárd anyagok oldódása folyadékokban 

A szilárd anyagok oldódása mindaddig tart, amíg kialakul a dinamikus egyensúly a szilárd és folyékony fázis 

között. Ekkor ugyanannyi molekula oldódik fel a folyékony fázisban, mint amennyi kiválik az oldatból. Az így 

előállt oldatot telített oldatnak nevezzük, koncentrációja a telített oldat koncentrációja. A különböző anyagok 

oldhatósága, vagyis telített oldatuk koncentrációja függ: 
 
az oldószer és az oldat anyagi minőségétől 
a hőmérséklettől 
és kis mértékben a nyomástól. 

Teljesen oldhatatlan anyag nincs, de gyakorlati szempontból egyes anyagokat oldhatatlannak mondjuk, ilyenek 

pl. vízben mint oldószerben a fémek, a mészkő, a kén, stb. 

A hőmérséklet emelésével az oldhatóság általában növekszik, nagymértékben pl. kálium-nitrát – víz rendszer 

esetén és nagyon csekély mértékben nátrium-klorid – víz rendszer esetén. Vannak olyan anyagok, amelyeknek 

oldhatósága a hőmérséklet emelkedésével csökken, ilyen pl. a kalcium-kromát. 

Ha a telített oldatot lehűtjük kristálykiválást tapasztalunk minden olyan esetben amelyben az oldékonyság a 

hőmérséklettel csökken. A kristálykiválás azonban nem minden esetben indul meg, az oldatok túlhűthetők, és 

ilyenkor túltelítetté válnak. Ez egy metastabil állapot, és ha az oldatba kis kristályszemcse vagy porszem kerül, 

vagy rázogatjuk az oldatot, a kristályosodás azonnal megindul. 
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Speciális eset, ha egy anyagot nem egy, hanem két egymással nem elegyedő folyadékban oldjuk fel. Vizes jód 

oldathoz adjunk kloroformot, rázzuk össze, majd hagyjuk állni az oldatot. A folyadék szétválik kloroformos és 

vizes fázisra, a jód nagymértékben a kloroformos fázisba kerül, amit annak ibolyaszíne is egyértelműen mutat. 

Egyensúly akkor áll be, ha a fázishatáron időegység alatt ugyanannyi jódmolekula megy át a vizes fázisba mint 

amennyi kiválik. Ilyenkor megoszlási egyensúlyról beszélünk. A két oldószerben az oldott anyag 

koncentrációjának viszonya állandó. A megoszlási törvény értelmében: 
 

 (2.18) 

ahol az L megoszlási hányados, számértéke a komponensek anyagi minőségén kívül a hőmérséklettől is függ. 

A megoszlás jelenségén alapul a kirázás művelete. Ennek segítségével több anyag közös oldatából az egyiket el 

tudjuk különíteni, mivel az anyag nagy része a kirázáshoz használt oldószerbe megy át, lásd jód – kloroform. 

3.3. 2.3.3 Az oldatok összetétele, koncentrációja 

 Egy adott oldat állapotának leírásához a három állapotjelzőn kívül (p, T, V) szükség van az összetétel 

ismeretére is. Az összetétel, vagy koncentráció a komponensek relatív mennyiségét fejezik ki az oldatban. SI 

mértékrendszerben a tömeget (m) kg-okban, a térfogatot (V) m3–ekben, és az anyagmennyiséget mólokban 

fejezzük ki.                

Egy mol annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet (atomot, molekulát, iont, 

elektront stb., összefoglaló néven nuklidot) tartalmaz, mint ahány szénatom van 0,012 kg tiszta 12C-nuklidban. 

Ez számszerűen megegyezik az Avogadro–állandóval: 6,02·1023 (A mol nevének magyar kiejtése: mól). 

A gyakorlati életben használatos koncentrációk a következők: 

Anyagmennyiség-koncentráció  ( molkoncentráció vagy koncentráció ). 

A molkoncentráció megadja, hogy 1 m3 oldatban hány mol oldott anyag van. Jelölése C, egysége mol/m3, 

mol/dm3. Egy mólos oldat esetén: 
 

 
(2.19) 

Mx = az oldott anyag moláris tömege (g/mol) 

Pl.: a kénsav moláris tömege 98 g/mol. Ha 1000 cm3 oldat 98 g kénsavat tartalmaz az oldat koncentrációja 1 

mol/dm3, ha 49 g-ot a koncentráció 0,5 mol/ dm3. 

Molalitás: a molalitás megadja, hogy 1 kg tömegű oldószerben hány mol oldott anyag van. Jelölése mc egysége: 

mol/kg oldószer. 
 

 
(2.20) 

Pl.: ha 1000 g oldószerben 36,5 g HCl van (MHCl = 36,5 g), akkor a sósavoldat molális vagyis 1 mol/kg 

töménységű. 

Tömegkoncentráció: megadja, hogy az oldat egységnyi térfogatában hány tömegegységű oldott anyag van. 

Jelölése ρc egysége: kg/m3. A mindennapi életben valamint a vegyiparban elterjedt a tömegkoncentráció 

használata. 

Tömegszázalék: megadja, hogy az oldat (m0) tömegének az oldott anyag tömege (mx) hány százaléka, jele (m/m) 

%, 
 

 (2.21) 

az ennek megfelelő tört a tömegtört: mx/m0. 
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Térfogatszázalék: megadja, hogy az oldott anyag térfogata hány százaléka az oldat térfogatának, jele (V/V) %-

ék. 
 

 
(2.22) 

ahol Vx = az oldott anyag térfogata 

       V0 = az oldat térfogata 

az ennek megfelelő tört a térfogattört: Vx/V0. 

Mólszázalék: megadja, hogy az oldott anyag anyagmennyisége hány százaléka az oldat anyagmennyiségének, 

jele (n/n) %. 
 

 (2.23) 

nx = az oldott anyag anyagmennyisége 

n0 = az oldat anyagmennyisége 

nv = az oldószer anyagmennyisége, 

így: n0 = nx + nv, tehát 
 

 (2.24) 

az ennek megfelelő tört a móltört, jelölése X így: 
 

 (2.25) 

Többkomponensű rendszerekre alkalmazva: 
 

 
(2.26) 

ahol Xi az i-edik komponens móltörtje. 

3.4. 2.3.4 Híg oldatok törvényei 

Raoult törvénye 

Egy oldatban az oldott anyag jelenléte befolyásolja az oldószer tulajdonságait, például gőznyomását és 

forráspontját. A befolyás mértéke függ az oldott anyag és az oldószer molekuláinak relatív számától, valamint a 

különböző molekulák között ható erőktől. Ideális oldatok esetében, az oldószer és az oldott anyag részecskéi 

közti vonzóerő egyenlő az oldószermolekulák között és az oldott anyag részecskéi között ható vonzóerővel. Az 

ideális oldat tulajdonságai csak a koncentrációtól függenek. Az ilyen oldat A illékony komponensének PA 

gőznyomása például e komponens móltörtjével arányos. Az arányossági tényező egyszerűen a tiszta komponens 

P0
A gőznyomása az illető hőmérsékleten: 

PA = XA·P0
A. 

Ez az összefüggés Raoult-törvénye néven ismeretes. Az ideális oldatok minden koncentrációnál követik ezt a 

törvényt. Az A és B anyagból álló oldatok gőznyomása az egyes komponensek parciális gőznyomásaiból 

tevődik össze: 

P = PA + PB, 

Ahol P a folyadékelegy összes tenziója, PA és PB a komponensek parciális gőznyomásai. 

Ideális elegyekben, adott hőmérsékleten a komponensek parciális gőznyomása a Raoult-törvény értelmében: 
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PA = XA P0
A      ill.     PB = XB P0

B, 

ahol PA és PB a komponensek parciális nyomásai, P0
A  és P0

B a tiszta komponensek parciális nyomásai, XA és XB a 

komponensek moltörtjei az elegyben. A moltörtekre fennáll, hogy XA + XB = 1. Behelyettesítve a gőznyomás 

egyenletébe kapjuk: 

P = XA P0
A + XB P0

B = (1 - XB) PA + XB PB = P0
A + XB (P0

A + P0
B) 

Az ideális folyadékelegyek gőznyomása lineárisan változik az oldat bármelyik komponensének móltörtben 

kifejezett összetételével. 

Híg oldatok (fagyáspont csökkenés, forráspont emelkedés) 

Azokat az oldatokat, amelyekben az oldott anyag egy molekulájára száz oldószer molekula jut híg oldatoknak 

nevezzük. Ha az oldószerben nem illékony anyagot oldunk az oldat feletti gőznyomás, tenzió csupán az 

oldószer-molekulák gőznyomásából alakul ki. Az így kialakuló gőznyomás kisebb, mint a tiszta oldószer 

tenziója. A tenziócsökkenés magyarázata az, hogy az oldott anyag molekulái kölcsönhatásba kerülnek az 

oldószer-molekulákkal, így az időegység alatt a gőztérbe kilépő molekulák száma is kevesebb lesz, mint a tiszta 

oldószer esetén. A folyadékfázis és a gőzfázis közötti egyensúly – adott hőmérsékleten és térfogaton – kisebb 

nyomásnál áll be. Ennek eredménye, hogy az oldat tenziógörbéje az oldószer tenziógörbéje alatt halad (2.3.4.1 

ábra). 

 

2.3.4.1 ábra. 

A fent tárgyalt Raoult-törvényt figyelembe véve tehát az oldószer (A) gőznyomása (P0
A) lineárisan csökken a 

nem illékony oldott anyag (B) koncentrációjának növelésével. A relatív tenziócsökkenés az oldott anyag és az 

oldószer móljainak a számával lesz egyenlő: 
 

 
(2.27) 

ahol P0
A  a tiszta oldószer tenziója n0 az oldószer, nB az oldott anyag mólszáma. 

A forráspont-emelkedés törvénye: bármely nem illó anyag oldatának forráspontja mindig nagyobb, mint a tiszta 

oldószeré. 

A fagyáspontcsökkenés törvénye: bármely nem illó anyag oldatának fagyáspontja, mindig kisebb, mint a tiszta 

oldószeré.                

A folyadékok, így a híg oldatok is akkor kezdenek forrni, amikor a telített gőznyomás eléri a külső légnyomást. 

Az oldat gőznyomása nagyobb hőmérsékleten éri el a telitett gőznyomást, mint a tiszta oldószeré, ΔtM 

forráspont-emelkedés lép fel (2.3.4.2 ábra). Az oldat forráspontja magasabb lesz mint a tiszta oldószeré. 
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2.3.4.2 ábra. 

Híg oldatok fagyáspontcsökkenése ugyancsak a tenziócsökkenéssel függ össze. Az oldat alacsonyabban futó 

tenziógörbéje alacsonyabb hőmérsékleten metszi az oldószer szublimációs görbéjét, mint a tiszta oldószeré. 

Miután az oldat fagyáspontja az a hőmérséklet, ahol a szilárd és folyékony fázis gőznyomása egymással 

egyenlő, a híg oldatok esetében (ahol csak az oldószer fagy ki) a fagyáspont kisebb lesz (2.3.4.2. ábra). 

A fagyáspontcsökkenés és forráspont-emelkedés is arányos az oldott anyag koncentrációjával. Az oldat 

mennyiségét g-ban, az oldott anyag mennyiségét mol-ban adják meg. A molális forráspont-emelkedési és 

molális fagyáspontcsökkenési értékeket (ΔtM) az oldószer 1000 g-jában oldott 1 molnyi anyagra vonatkoztatják. 

1 mol anyagból és 1000 g vízből készített oldat fagyáspontcsökkenése 1,86 °C , forráspontemelkedése pedig 

0,512 °C. 

Ha 1000 g oldószerben mx gramm anyagot oldunk fel, akkor a koncentráció a fagyáspontcsökkenés ill. a 

forráspont-emelkedés és  a molekulatömeg között a következő összefüggés áll fenn: 

mx : Mx = Δt : ΔtM, 

ebből az oldott anyag móltömege: 
 

 
(2.28) 

A molekulatömeg kiszámításához a fenti összefüggés csak akkor használható, ha az oldatban disszociáció vagy 

asszociáció nem történik. 

 A fagyáspontcsökkenés illetve forráspont-emelkedés mérése technikailag jól kivitelezhető és pontos, ezért ezt e 

módszert használják az oldott anyagok relatív molekulatömegének meghatározásához. 

Néhány oldószer fagyáspontcsökkenése 
 

Bárium-klorid 962,0 108,00 

Kámfor 178,4 37,70 

Alumínium-bromid 97,5 26,80 

Ciklohexán 6,5 20,00 

Bromoform 7,8 14,40 

β-Naftol 122,5 11,25 

Nitro-benzol 5,7 8,10 

Difenil 70,0 8,00 

Fenol 42,0 7,27 

Naftalin 80,2 6,90 

Kénsav 10,5 6,81 

Benzol 5,5 5,12 

Sztearinsav 69,0 4,50 
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p-Xilol 13,2 4,30 

Ecetsav 16,7 3,90 

Víz 0,0 1,86 

4. 2.4 Szilárd halmazállapot 

A szilárd testek saját alakkal és saját térfogattal rendelkező makroszkopikus rendszerek. Az alkotórészek között 

működő erők olyan nagyok, hogy a részecskék egyensúlyi helyzete körüli rezgésnél nagyobb elmozdulást nem 

engedélyeznek. A kialakult merev testszerkezet mechanikai úton történő megváltoztatása nagy erőhatással vagy 

energia-befektetéssel lehetséges. A szilárd halmazállapotú testek lehetnek kristályos és amorf állapotúak. 

4.1. 2.4.1 Kristályos anyagok 

A kristályos szilárd anyagra három tulajdonság jellemző: 
 
meghatározott olvadáspont, 
meghatározott olvadáshő, 
meghatározott kristályszerkezet. 

Azokat az anyagokat, amelyek nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, de szilárdak amorf szilárd 

anyagoknak nevezzük. Ezekre példa az üveg, a gumi és a megkeményedett ragasztó. 

A legtöbb szilárd test kristályos. A kristályrács rácspontjaiban atomok, ionok vagy molekulák vannak. Az 

egyedi részecskéket együttesen vagy külön-külön fellépő kovalens, ionos, fémes, hidrogén vagy van der Waals-

féle kötőerők tartják össze. Ezen erők hozzák létre az atomrácsos, ionrácsos, fémes rácsú vagy molekularácsos 

kristályszerkezetet. A kristályrács rácspontjaiban a részecskék minden irányban rezgő mozgást végeznek. E 

rezgések amplitúdója és frekvenciája a hőmérséklet függvénye, minél nagyobb a hőmérséklet, annál nagyobb a 

rezgések frekvenciája. 

A kristályrácsok fajtái: 

Az ionrácsok rácspontjaiban felváltva ellentétes elektromos töltésű részecskék ülnek. Közöttük,  a nagy felületi 

töltéssűrűség és kis távolság miatt igen nagy elektrosztatikus vonzóerők működnek. Az ionkristályok esetében 

nem beszélhetünk molekuláról, hiszen minden pozitív iont negatív ionok és minden negatív iont pozitív ionok 

vesznek körül. Az egész ionkristály egyetlen óriásmolekulának tekinthető. A fentiek miatt az ionkristályok 

kemények, szilárdságuk nagy, olvadáspontjuk magas, tenziójuk csekélysége miatt forráspontjuk ugyancsak 

magas. Elektromos vezetésük gyakorlatilag nincs, mivel ionjaik helyhezkötöttek. Szabad elektronokkal nem 

rendelkeznek, ezért fémes vezetést sem mutatnak. Az ionkristályok olvadéka, vagy oldata ellenben jó 

elektromos vezető a bennük lévő szabadon mozgó ionok miatt. Ionkristályos vegyület, a NaCl kristályrácsát 

(2.4.1.1 ábra) mutatja: 

 

2.4.1.1 ábra. 

Minden Na+-iont 6 Cl--ion vesz körül egyenlő távolságban és fordítva, egyik ionnak sem jelölhető ki 

egyértelműen a „párja”. Ilyen típusú rácsa van a CaF2, Na2S és KAl(SO4)2 anyagoknak. Az egyszerű 

atomionokon kívül összetett ionok is ülhetnek a rácspontokban, mint pl. a CaCO3 esetében ahol Ca2+ - és CO3
2--

ionokat találunk. 
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Az atomrácsok rácspontjaiban atomokat illetve atomtörzseket találunk, amelyeket irányított kovalens kötések 

kapcsolnak egymáshoz. Keménységük, szilárdságuk nagy, olvadáspontjuk magas. Általában nem vezetik az 

elektromosságot, ha pedig vezetők, mint a grafit, akkor „fémes” vezetők. Atomrácsos vegyület több nemfémes 

elem, számos vegyületük, az arzenidek, szulfidok, nitridek, iparilag fontos vegyületek közül a SiO2. 

Atomrácsot alkot a gyémánt és a grafit (2.4.1.2 ábra) 

 

2.4.1.2 ábra. 

A gyémántban minden C-atom egy tetraéder középpontjában foglal helyet, kötései a tetraéder csúcsa felé 

mutatnak, a csúcsok viszont egy másik tetraéder középpontjaként szerepelnek. A szénatomok távolsága és a 

kötés minden irányban azonos nagyságú, ez biztosítja a keménységet és hőállóságot. 

A grafit szintén atomrácsot képez, de itt a C atomok egy szabályos hatszög csúcsaiban helyezkednek el. A 

hatszög egy síkot határoz meg ahol minden szénatomot három másik szénatom vesz körül, negyedik kötéssel, 

amely hosszabb a másik háromnál és a hatszög síkjára merőleges irányban kapcsolódik egy újabb szénatomhoz. 

A hatszöges síkok közötti hosszabb kötések a nagyobb C – C távolság miatt sokkal gyengébbek, ezért a grafit a 

sík irányában könnyen hasad. 

A molekularácsok rácspontjaiban többatomos molekulák vannak. A molekulák lehetnek polárisak és apolárisak. 

A poláris molekulák ellenkező előjelű töltéseikkel egymás felé rendeződve helyezkednek el. (pl. a szén-dioxid) 

az elektrosztatikus vonzás a rácsszerkezetnek nagyobb stabilitást biztosít (2.4.1.3 ábra). 

 

2.4.1.3 ábra. 

A molekularácsok keménysége, szilárdsága kicsi olvadáspontjuk alacsony. 

A fémrácsok rácspontjaiban fématomtörzsek illetve azonos töltésű ionok helyezkednek el, amelyek között a 

kötést létrehozó elektronok szabadon el tudnak mozdulni, így nem tudni melyik elektron melyik atomtörzshöz 

tartozik. 

A fémes elemek rácsában a kötési energiát az összes elektronsűrűség szabja meg. Mivel a fémek rácsában 

szabadon mozgó elektronok vannak a fémek elektromos és hővezetése nagy. 

A fémek rácsszerkezetével magyarázható, hogy a kristályos testek közül a fémek a legképlékenyebbek. Mivel a 

töltéseloszlás a fémkristályban egyenletes, a pozitív ionok a kristályban egymáson viszonylag könnyen 

elmozdíthatók, a fémkristály nem torzul el, hanem a rácssíkok egymáson elcsúsznak. Ezzel magyarázhatjuk a 

fémek rugalmasságát is, nem túl nagy erőhatásra, az ionok kimozdulnak kissé eredeti helyzetükből, ha azonban 

az erőhatás megszűnik, az ion újból visszaugrik eredeti helyére, és a kristály felveszi eredeti alakját. A fémek 
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viszonylag nagy sűrűsége is a fémes kristályszerkezettel van összefüggésben, minthogy a rácselemek igen 

tömören illeszkednek. A sűrűséget befolyásolja a nagy atomsugár illetve a kis atomtömeg. 

4.2. 2.4.2 Amorf szilárd testek 

Amorf anyagnak nevezzük azokat a szilárd testeket, amelyek nem rendelkeznek sem határozott olvadásponttal, 

sem szabályos kristályszerkezettel. 
 
üvegszerű anyagok (a kristályszerkezet eltorzul) 
nagymolekulájú anyagok (kristályszerkezet teljes hiánya) 

Külső megjelenés alapján nehéz eldönteni, hogy egy anyag kristályos vagy amorf. A kristályos anyagok egy 

meghatározott hőmérsékleten olvadnak meg, az amorf anyagok először ellágyulnak, majd fokozatosan mennek 

át folyékony halmazállapotba. 

Az üvegszerű anyagok esetében a torzult kristályháló miatt az egyes rácselemek nem egyszerre olvadnak meg, 

hanem egy szélesebb hőmérsékleti tartományban. 

A nagymolekulájú anyagok még torzult ráccsal sem rendelkeznek, valódi amorf anyagok. Az óriásmolekulák 

polimerizációval vagy polikondenzációval jönnek létre egyszerű vegyületekből un. monomerekből és elérhetik 

a  300 000-es relatív molekulatömeget. A nagymolekulájú anyagok belsejében azonban található némi 

rendezettség, ami röntgenvizsgálatokkal kimutatható. Például szálas anyagokban a molekulák túlnyomó részben 

szálirányban, hosszanti helyzetben helyezkednek el, a polietilénben és a politetrafluor-etilénben rendezett láncú 

tartományok váltakoznak rendezetlen, amorf tartományokkal. 

A hőmérséklet növelése a nagymolekulájú anyagokra kétféle hatással lehet, ha a makromolekulák közötti kötés 

fizikai, a kötések hő hatására meggyengülnek (hőre lágyuló műanyagok) pl.: PVC, ha kémiai jellegűek 

megerősödnek (hőre keményedő műanyagok) pl.: bakelit. 

5. 2.5 Feladatok 

1. 

1 flakon 20%-os háztartási ecet (1,00 dm3, 1,00 kg) hígításához csak 5%-os ecetoldatunk van fölös 

mennyiségben. Mennyi 8%-os oldatot készíthetünk? 

Megoldás: 

Az összeöntött ecetoldatok mennyiségének összege egyenlő a végtermék oldat mennyiségével. A 

koncentrációkra pedig érvényes az alábbi összefüggés: 

m1 * c1 + m2 * c2 = (m1 + m2) * c3 

A feladat egyetlen ismeretlenje a hígító ecet mennyisége. Legyen ez x. 

ecet hígító ecet végtermék 

1 kg * 20% + x * 5% = (1 kg + x) * 8% 

x = 4 kg 

Tehát 4 kg hígító ecettel érünk célt, vagyis 4 + 1 = 5 kg 8%-os oldatot készíthetünk. 

2. 

Süteményt sütünk 200 fokos sütőben. A tésztához 1 zacskó, 12 g, 75% nátrium-hidrogénkarbonát (NaHCO3) 

tartalmú sütőport használtunk fel. A 200 fokos süteménynek legfeljebb mekkora térfogatnövekedésére 

számíthatunk a sütőporból a nátrium-hidrogénkarbonát teljes elbomlásával keletkező széndioxid (CO2) révén? 

(Atomsúlyok: Na: 23, O: 16; C: 12; H: 1) 

Megoldás: 
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A sütemény tésztájába kevert sütőpor nátriumbikarbonát tartalma a hő hatására elbomlik és széndioxid 

keletkezik. Ez persze nem hagyja el a tésztát, hanem buborékokat képez benne, a tészta pedig ebben a formában 

és méretben (felpuffadva) sül át (szilárdul meg). A széndioxid az alábbi reakció szerint keletkezik: 

NaHCO3 → CO2(g) + NaOH 

atomsúlyok: 23 + 1 + 12 + 48 = 84 g/mol 

Vagyis 84 g nátriumbikarbonátból egy mol széndioxid gáz keletkezik. A sütőpor 12 grammjából 75% a 

nátriumbikarbonát: ez 9 g. Ez 9/84 , vagyis 0,1071 mol. Ugyanennyi mol széndioxid gáz keletkezik a 

folyamatban. 

Szobahőmérsékleten, T = 293 K (20 °C), 1 mol gáz térfogata 24 dm3. 

A gáz fokonkénti térfogatváltozása a Gay-Lussac törvény szerint 1/293. A sütemény 180 fokkal a 

szobahőmérséklet fölött sül, vagyis a keletkezett 0,0952 mol CO2 (180+293)/293-szorosára expandál a 

szobahőmérsékleten mért térfogatához képest, vagyis a sütemény várható térfogat-növekedése: 

V = 0,1071 mol * 24 dm3/mol * (180+293)/293 = 4,15 dm3 
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3. fejezet - Sztöchiometria 

A sztöchiometria a kémiai reakcióban résztvevő anyagok tömeg és térfogatviszonyait tárgyalja.  Három 

alaptörvényt foglal magába: 
 
állandó tömegviszonyok törvénye (Proust) 
többszörös tömegviszonyok törvénye (Dalton) 
vegyülő gázok térfogati törvénye. (Gay-Lussac) 

1. A kísérleti tapasztalat szerint a különböző elemek nem egyesíthetők egymással véletlenszerűen, hanem csak 

meghatározott tömegarány szerint. Egyazon vegyületben az alkotóelemek százalékos összetétele szigorúan 

állandó és jellemző az illető vegyületre, függetlenül a reagáló elemek mennyiségére. 

2. Vannak olyan elemek, amelyek egymással nemcsak egy, hanem több különböző fizikai és kémiai 

tulajdonsággal rendelkező vegyületet is képesek alkotni. Ilyen például - többek között - a nitrogén és az 

oxigén: 
 

dinitrogén-oxid N2O 1,0000g nitrogén 0,5711g oxigén 

nitrogén- monoxid NO 1,0000g nitrogén 1,1422g oxigén 

nitrogén- trioxid N2O3 1,0000g nitrogén 1,7133g oxigén 

nitrogén-dioxid NO2 1,0000g nitrogén 2,2844g oxigén 

nitrogén-pentoxid  N2O5 1,0000g nitrogén 2,8555g oxigén 

0,5711 : 1,1422 : 1,7133 : 2,2844 : 2,8555 = 1 : 2 : 3 : 4 : 5 

Ha két elem egymással többféle tömegarány szerint vegyül, akkor az egyik elem ama mennyiségei, amely a 

másik elem változatlan mennyiségével vegyül, úgy aránylanak egymáshoz, mint a kis egész számok. 

3. A kémiai reakcióba lépő és a reakció során keletkező gázok térfogatai, azonos hőmérsékleten és nyomáson, 

úgy aránylanak egymáshoz, mint a kis egész számok. Például: 

2 H2 + 1O2 = 2H2O 

1N2 + 3H2  = 2NH3 

1. 3.1 Az elemek vegyjele 

Kémiai szempontból az anyagokat két nagy csoportra osztjuk, 
 
egyszerű anyagok vagy elemek 
összetett anyagok. 

Az elemek tulajdonságaik alapján fémes és nemfémes elemek, az összetett anyagok, keverékek, elegyek, 

vegyületek. 

Az elemeket vegyjellel jelöljük, amely az elem nevének az első nagybetűje. Ha két elem neve azonos betűvel 

kezdődik a nagybetű mellé valamilyen jellemző kisbetűt írunk. Pl.: Hidrogén: H, Hélium: He, Hafnium: Hf, 

Holmium: Ho…. 

Mit jelent a következő vegyjel:  Fe = ? 

1. magát a vasat 

2. 1 db vasatomot 

3. a vas grammtömegnyi mennyiségét: 56 g vasat. 
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2. 3.2 Vegyérték, tapasztalati és szerkezeti képlet 

A vegyérték kifejezi, hogy valamely elem egy atomja hány hidrogén atomot tud lekötni, ill. hányat tud 

vegyületeiben helyettesíteni. A vegyérték a vegyértékelektronokkal van összefüggésben. 

A tapasztalati képlet kifejezi a vegyület mennyiségi és minőségi összetételét. 

Pl.: a CH4 (metán) tapasztalati képletéből a relatív atomtömegeket ismerve a következőket lehet leolvasni: 

1. a metán szénből és hidrogénből áll 

2. a metán molekulájában 4 db. hidrogén és 1 db. szénatom van 

3. a metán relatív molekula tömege 1·12 + 4·1 = 16 

4. egy mól metán tömege 16·10-3 kg 

5. egy mól metánban 12·10-3 kg szén és 4·10-3 kg hidrogén van 

6. 16·10-3 kg metán gáz térfogata normál állapotban 22,41·10-3 m3. 

A szerkezeti képlet az összegképletnél is többet mond, mert feltünteti a molekulán belül az atomok helyes 

kapcsolódását is. A szerkezeti képletet vegyjelekkel és vegyértékvonalakkal írjuk fel. Pl.: kénsav, H2SO4 

 

Az oxisavaknál tudni kell, hogy a H-atom nem közvetlenül kapcsolódik a savképző atomhoz, hanem oxigénen 

keresztül. 

3. 3.3 Affinitás 

Az elemek atomjainak azt a tulajdonságát, hogy egymással kisebb- nagyobb mértékben képesek egyesülni, ill. 

reakcióba lépni, vegyrokonságnak, affinitásnak nevezzük. Az elemek általában annál hevesebben reagálnak 

egymással, minél ellentétesebb jelleműek. Pl.: a hidrogén a fluorral még sötétben is robbanásszerűen egyesül 

hidrogén–fluoriddá. 

A kémiai reakciók végbemenetele szempontjából lényeges ismerni a fémek, ill. elemek affinitási sorát. 

K, Na, Li, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Au 

+←-------------------------------------------------------→- 

Jobbról balra a fenti elemek pozitív jelleme erősödik. Például azok a fémek, amelyek a H-nél pozitívabbak, 

savakból hidrogént fejlesztenek: 

Zn + H2S04 = Zn S04 + H2 

Az affinitási sor helyességét cementálási kísérletekkel lehet bizonyítani. Minden pozitívabb fém kiszorítja 

vegyületéből a kevésbé pozitív fémet: 

Fe + CuS04 = FeS04 + Cu 

Az affinitás jellemző arra, hogy milyen mértékben várhatjuk két elem vagy vegyület reakcióját, nagysága 

közelítőleg arányos a kémiai változás során felszabaduló hővel. Különösen hangsúlyozni kell, hogy az oxigén a 

fémes és nemfémes elemekkel erőteljes hőfejlődés közben egyesül. Az oxigénnek tehát nagy az elemekhez való 

affinitása. Ezt a tényt tekintetbe kell venni az acélgyártásnál, termikus fémbevonatok készítésénél, forrasztásnál 

és a szerkezeti anyagok korróziójánál. 

4. 3.4 Elektronegativitás 
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Az elemek elektronegativitása nem más, mint a molekulán belüli relatív elektronvonzó képesség, illetve ennek 

számszerű kifejezése. Értéke 0,7 és 4,0 között változik. A számot 1932-ben Pauling vezette be az atomok 

jellemerősségének a megjelölésére. 

Néhány elem elektronegativitási értéke: 
 

H 

2,1 

      

Li 

1,0 

Be 

1,5 

B 

2,0 

C 

2,5 

N 

3,0 

0 

3,5 

F 

4,0 

Na 

0,9 

Mg 

1,2 

Al 

1,5 

Si 

1,8 

P 

2,1 

S 

2,5 

Cl 

3,0 

K 

0,8 

Ca 

1,0 

Ga 

1,6 

Ge 

1,7 

As 

2,0 

Se 

2,4 

Br 

2,8 

Rb 

0,8 

Sr 

1,0 

In 

1.7 

Sn 

1,7 

Sb 

1,8 

Te 

2,1 

J 

2,4 

A negatív jellemű, nemfémes atomok, pl.: F, Cl, Br … elektronegativitási száma nagy, a fémes elemeké kicsi. 

Az átmeneti jellemű, amfoter elemek elektronegativitási száma 2 körül van. Azokat az elemeket, amelyeknek az 

elektronegativitási értéke a hidrogénénél (2,1) kisebb fémeknek, amelyeknek nagyobb, nemfémeknek nevezzük. 

5. 3.5 A kémiai folyamatokat leíró egyenletek 

Vegyjelekkel, képletekkel a sztöchiometria alaptörvényei alapján felírt egyenleteket, kémiai egyenletnek 

nevezzük. Az egyenlet helyességének feltételei: 
 
minőségileg és mennyiségileg eleget kell tegyen az anyagmegmaradás törvényének, 
a kémiai folyamatokat a valóságnak megfelelően írja le. 

Az egyenletírás módszere: 

1. felírjuk az egymásra ható anyagok vegyjeleit, képleteit: 

Al  +  O2 

2. leírjuk az egyenlet jobb oldalára a keletkezett vegyület, vagy vegyületek képleteit a vegyértékek ismerete 

alapján: 

Al  +  O2  =  Al2O3 

3. az atomok száma alapján az együtthatókat beírva, rendezzük az egyenletet: 

4 Al  +  3 O2  =  2 Al2O3 

4. mivel a tömegmegmaradás törvénye értelmében a kémiai reakciók során nem keletkezhet és nem is 

semmisülhet meg anyag, a reakcióban szereplő kiindulási és termékanyagok tömegei összegének az egyenlet 

két oldalán azonosnak kell lennie. 

4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3 

4·27g + 3·32 g = 2·102 g 
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      204 g        =    204 g 

A vegyjelek, ill. képletek előtt álló számokat sztöchiometriai együtthatóknak nevezzük. A sztöchiometriai 

számok megadják, hogy a kémiai egyenletben szereplő képlet szerinti anyagok hányszorosa vesz részt a kémiai 

reakcióban. 

6. 3.6 A kémiai reakciók tipusai 

A kémiai reakcióknak négy alaptípusa van: 
 
egyesülés (beleértve a polimerizációt és az addíciót), 
bomlás (beleértve a disszociációt is), 
helyettesítés, és 
cserebomlás. 

1. Egyesülés 

Két vagy több anyagból egyetlen új anyag keletkezik: 

S + O2 = SO2 

H2 + Cl2 = 2 HCl 

2. Bomlás 

Egy anyagból két vagy több anyag keletkezik: 

NH4Cl = NH3 + HCl 

2 Ag2O = 4 Ag + O2 

A bomlás egyik speciális esete a disszociáció, amikor is a keletkezett anyagok visszaalakulnak kiindulási 

termékké, ha a bomlást előidéző okokat megszüntetjük. Pl.: ha zárt térben hevítjük a CaCO3 –ot  CO2 –re és 

CaO–re bomlik. Ha a hevítést megszüntetjük a visszaalakulás megtörténik. 

CaCO3  →    CaO + CO2 

3. Helyettesítés 

Valamely atom egy hozzá hasonló jellemű atomot kiszorít a molekulából és annak helyébe lép. 

2 Na + H2SO4  =  Na2SO4 + H2 

Fe + CuSO4     =  Cu + FeSO4 

Ez utóbbit és a hozzá hasonló reakciókat cementálásnak nevezzük. 

4. Cserebomlás 

Két vegyület azonos jellemű alkotórészei helyet cserélnek, és ezáltal két új vegyület keletkezik: 

3  NaOH + H3PO4  =  Na3PO4 + 3 H2O 

7. 3.7 Osztályozás a kémiai reakcióban átmenő 
részecskék alapján 

1. Protonleadással, ill. protonfelvétellel járó sav-bázis ( más néven protolitikus ) folyamatok 

Az oldatban a reagáló anyagok ionos formában vannak jelen, ilyenkor a reakcióegyenlet így írható fel: 

OH- + Na+ + Cl- = H2O + Na+ + Cl- 
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Vizes oldatban a sósav H+ ill. Cl- ion formájában van jelen. A H+ ion (proton) szabad állapotban nem, csak 

egy vízmolekulára kötve, oxónium ion formában létezik, ezért a sósav disszociációját a következő formában 

írhatjuk: 

HCl  +  H2O  =  H3O+  +  Cl- 

A sósavat azért nevezzük savnak, mert vizes oldatában H+-iont (protont) ad le. A keletkező H3O+-ion azonban 

bázis, mert NaOH  jelenlétében nem marad szabadon az oldatban, hanem annak vízben történő oldásakor a 

keletkező OH- ionnal egyesül: 

H3O+  +  OH- =  2 H2O 

ez felel meg a savreakciónak. 

A sav-bázis reakciónak tehát a sav protonleadása és a bázis hidroxidionjainak egyidejű protonfelvétele adja 

meg a lényegét. A két folyamat szükségszerűen együtt jár. 

2. Elektronfelvétellel ill. elektronleadással járó redukciós-oxidációs (redox) folyamatok 

Szűkebb értelemben oxidáción oxigén felvételt, vagy hidrogén leadást értünk. Ennek ellentéte a redukciós 

folyamat, amely oxigén leadást ill. hidrogén felvételt jelent. A két reakció mindig egymás mellett játszódik 

le, az egyik reakciókomponens szempontjából oxidációs, a másik számára redukciós a folyamat. Pl.: 

FeO + C = Fe + CO 

Cr2O3 + 2 Al  = Al2O3 + 2 Cr 

Tágabb értelemben oxidáció ill. redukció létrejöhet olyan folyamatokban is, ahol az oxigén ill. a hidrogén 

részt sem vesz. Oxidációs – redukciós folyamat pl. a következő is: 

Fe + CuSO4 = Cu + FeSO4 

2 KI  + Cl2 = 2 KCl + I2 

Annak a bizonyítására, hogy a fentiek is oxidációs-redukciós folyamatok. bevezették az oxidációs szám 

fogalmát. 

7.1. 3.7.1 Oxidációs szám 

Az oxidációs számon a kémiai vegyület elemi összetevőinek töltését, illetve annak számát értjük, úgy tekintve a 

vegyületet, mintha molekulájának minden atomja ionos állapotban lenne. Az egyes elemek, fémek és nemfémek 

atomjai szabad, stabil állapotban a legalacsonyabb oxidációs állapotban vannak, oxidációs számuk zérus. Az 

elemek atomjainak oxidációs száma meghatározott pozitív illetve negatív érték. Az egyatomos ionok oxidációs 

száma vegyületben az ion töltésével egyenlő. Vegyületeikben a hidrogén oxidációs száma +1, az oxigéné -2, az 

alkáli fémeké +1, a halogéneké -1, stb. 

A semleges vegyületekben az egyes alkotóelemek oxidációs számának az algebrai eredője zérus. Az ionok 

meghatározott eredő oxidációs számmal rendelkeznek. 

Néhány példa az oxidációs szám alkalmazására: 

+1 -1                +3 -2              +1 +7 -2       

NaCl                Fe2O3                KMnO4 

Az oxidációs szám megmutatja, hogy az adott vegyületen belül az illető atom milyen oxidációs állapotban van. 

Ennek megfelelően a következő egyenletben: 

Fe + CuSO4 = Cu + FeSO4 

a nulla oxidációs állapotú fémvasból +2 oxidációs számú Fe (oxidáció), ill. a +2 oxidációs számú, vegyületben 

kötött Cu – ből nulla oxidációs számú fémréz vált ki (redukció). 
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Az alábbi egyenletben pedig: 

SnCl2 + 2 FeCl3 = SnCl4 + 2 FeCl2 

A +2 oxidációs állapotú Sn-ből +4 oxidációs számú Sn (oxidáció), ill. a +3 oxidációs számú Fe-

ből  +2  oxidációs számú Fe lett (redukció). 

Tehát: oxidációnak nevezünk minden olyan állapotváltozást, amelyben az illető atom oxidációs száma nő, és 

redukciónak minden olyan állapotváltozást ahol az illető atom oxidációs száma csökken. 

Az oxidációs számok változása szorosan összefügg az elemek elektronszerkezetének változásával a kémiai 

reakció során. 

Az oxidáció illetve redukció nem más, mint az elemek elktronfelvétele illetve leadása. Oxidáció minden olyan 

folyamat, amely elektron leadással és redukció minden olyan folyamat  amely elektron felvétellel jár. 

Az oxidációs szám meghatározásánál vegyük figyelembe a következőket: 
 
az elemek oxidációs száma 0 
a molekulákban az atomok oxidációs számának összege 0 
az egyszerű ionok oxidációs száma egyenlő az ion töltésszámával 
összetett ionokban az ion töltésszáma egyenlő az atomok töltésszámának eredőjével 
az oxigénnek az oxidációs száma -2 vegyületeiben kivéve a peroxidok, ahol -1 
a hidrogénnek általában +1 az oxidációs száma, kivéve a fémhidridekben, ahol -1 
az alkáli fémeké +1 
az alkáli földfémeké +2 
a halogéneké -1 

Az oxidációs számok segítségével viszonylag könnyen meg tudjuk határozni egy bonyolultabb kémiai egyenlet 

sztöchiometriai együtthatóit is. 

8. 3.8 Feladatok 

1. 

Egy vegyület összegképlete CnH2n és moltömege 56 g. Mi a tényleges képlete, mennyi n értéke? 

(Atomsúlyok: C: 12; H: 1) 

Megoldás: 

A vegyület képletét paraméteres alakban írjuk fel: Cn H2n 

Az atomsúlyokkal számítandó molsúly: n*12+2n*1 = 56 

Ez egy egy ismeretlenes egyenlet, megoldása: n = 4 

A vegyület képlete tehát: C2H4 

2. 

Zárt edényben 260 g cinket (Zn) fölös mennyiségű sósavval (HCl) elreagáltatunk. A reagensek fölötti légtér 

nagysága (amelyet kezdetben standard állapotú levegő tölt ki) 49 dm3. Mekkora nyomás alakul ki a gázfejlődés 

befejeztével a gáztérben? 

(Atomsúlyok: Zn: 65; Cl: 35,5; H:1) 

Megoldás: 

A folyamat az alábbiak szerint zajlik: 

Zn + 2 HCl → H2(g) + ZnCl2 
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Egyenérték-mennyiségek: 65 g/mol 1 mol 

Cinkből 260 g reagál, ez 260/65 = 4 mol mennyiség. Ezzel 4 mol idrogéngáz lesz egyenértékű (ennyi fejlődik). 

A fejlődő hidrogéngéz számára 49 dm3 légtér áll rendelkezésre, amelyben standard állapotú levegő van. 4 mol 

standard állapotú hidrogéngáz térfogata: V = 4 * 24,5 dm3 = 98 dm3 

A légtérben levő standard állapotú levegő és a 4 mol standard állapotú hidrogéngáz együttes térfogata: Vö = (49 

+ 98) dm3 = 147 dm3 

Ennyi gáz számára azonban csak 49 dm3 áll rendelkezésre, ezért változatlan hőmérsékleten a nyomása lesz 

magasabb, amelyet a Boyle-Mariotte törvény szerint számolunk ki: 

p1 * V1 = p2 * V2 

101,325 kPa * 147 dm3 = p2 * 49 dm3 

ahonnan a reakció végeztével kialakult nyomás: 

p2 = 303,975 kPa 
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4. fejezet - Termokémia 

1. 4.1 Kémiai termodinamika 

Az egymással reagáló anyagok molekulái a kémiai reakcióban felszakadnak, és más molekulák jönnek létre, 

más energiájú kémiai kötésekkel. Ha a reagáló anyagok kötési energiáinak algebrai összege nem zérus, a 

folyamat vagy energia felszabadulással, vagy elnyelődéssel jár. Ez a rendszer és környezete közötti hőátadásban 

nyilvánul meg. Pl.: reakcióhő, közömbösítési hő, égéshő, stb. 

A termodinamika I. főtétele képletesen megfogalmazva: 

ΔU = U2 – U1 = Q + W 

Egy rendszer belső energiája növekszik, ha a környezet munkát végez rajta, vagy a környezetből hőt vesz fel, 

csökken ha a rendszer maga végzi a munkát, ill. hőt ad át a környezetnek. 

A munka és a hő előjelének megállapításánál az egocentrikus előjelkonvenciót alkalmazzuk. 

        Amit a rendszer lead: mínusz (-), 

        amit felvesz: plussz (+) előjelet kap. 

Belső energia, / U /: A rendszer termikus és abszolút zérusponti energiájának összege. Az elemek belső 

energiáját 25  °C–on és 101,325 kPa nyomáson nullának tekintjük. A gyakorlatban mindig 

energiakülönbségekkel számolunk. 

Hőenergia, / Q /: Az energia átmeneti formája, amely magasabb hőmérsékletű testről az alacsonyabb 

hőmérsékletű testre önként megy át külső munkavégzés nélkül. 

Munka, / W / : Termodinamikai szempontból van hasznos munka, amit a rendszer a térfogati munkán felül 

végez és nem hasznos munka, amely a molekuláris vonzó- és taszítóerők leküzdésére fordítódik. 

A termokémiai reakciókban a folyamatokat két szempont szerint vizsgáljuk: 
 
izoterm – izochor: T = konst. és V = konst. 
izoterm – izobár: T = konst. és p = konst. 

Izoterm – izochor esetben nincs munkavégzés: 

W = 0  és  Q = ΔU. 

Az átalakulási ill. reakcióhő a belső energia megváltozásával egyenlő. 

Izoterm - izobár esetben már van munkavégzés: W ≠ 0. 

 

4.1 ábra. 

A 4.1. ábrán látható hengerbe, amelyben súrlódásmentesen, de jól záró dugattyú szabadon mozoghat, tegyünk 

vasforgácsot és öntsünk rá sósavat. 
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Tegyük fel, hogy az anyagmennyiségeket úgy választottuk meg, hogy 22,41 dm3, 273 K-es és 105 Pa nyomású 

hidrogéngáz fejlődik, amely térfogati munkát végez: 

-Wp = pA ΔS = pΔV = p / V2 – V1 /, 

a mi esetünkben ΔV = V = 22,41 dm3. 

Tehát p = konst. esetben a W helyére 

-W = p / V2 – V1 / -et helyettesítve: 

U2 – U1 = - p / V2 – V1 / + Q és rendezve: 

 / U2 + pV2 / - / U1 + pV1 / = Q 

Az U + pV kifejezést H–val jelölve: 

H2 – H1 = QpT  ahol a H egy állapotfüggvény: entalpia. 

Az entalpiaváltozás egyenlő az állandó nyomáson mért reakcióhővel. 

Ezért mindenfajta átalakulási és reakcióhőt H–val fogjuk jelölni. 

Termokémiai szempontból megkülönböztetünk hőtermelő = exoterm és hőelnyelő = endoterm folyamatokat. 

Például: 

C + O2 = CO2                ΔH = - 394 kJ/mol 

exoterm folyamat, mivel a rendszer hőt adott le, az energiakészlete csökkent, tehát a reakcióhő negatív. 

2. 4.2 A reakcióhő meghatározása keverési 
kaloriméterrel 

A reakcióhőt kaloriméterrel mérjük. A tökéletes kaloriméter olyan edény, amely a környezetétől elszigetelt, azaz 

hő be- és kiáramlásával szemben zárt rendszer. Erre a célra legmegfelelőbb a termoszedény. 

 

4.2 ábra. 

Az ábrán látható, hogy az egymással kémiai reakcióba lépő A és B vegyület eleinte el van egymástól különítve. 

A kezdeti t1 hőmérséklet beállta után üvegbottal áttörjük a kémcső alját, az A és B anyag reakcióba lép. A 

hőmérséklet először nagy, majd egyre kisebb értékekkel változik. Az áttörés pillanatától számítva a 

hőmérsékletet egészen addig kell észlelni, amíg az számottevően meg nem változik. Végső hőmérséklet: t2. 

A reakcióhő kiszámítása: 

Q = [(mA + mB ) C + V ] (t2 – t1 ) joule, 
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ahol: 

        mA és mB  a kaloriméterben és a kémcsőben lévő oldatok tömegei ( g ) 

        c               az oldatok fajhője ( joule / mol fok ) 

        V               a kaloriméter vízértéke ( joule / fok ) 

        t1 és t2       a kezdeti és végső hőmérséklet ( K ) 

A mérés folyamán a hő egyenletes eloszlásáról állandó keveréssel kell gondoskodni. 

3. 4.3 Képződési hő 

A képződési hő valamely vegyület 1 móljának elemeiből való képződésekor felszabaduló, ill. elnyelődő 

hőmennyiség. A képződéshőket 298 K-re és 105 Pa nyomásra vonatkoztatják. 

A képződéshő izoterm – izobár folyamatban, mint láttuk, az entalpia megváltozásával egyenlő, ezért H0 –al 

jelöljük. 

Mértékegysége : kJ · mol-1. 

Pl.: 

Ca         +        S      +       2O2        =        CaSO4        ΔH = - 1534,59 kJ· mol-1 

40.08           32,06             4·16                 136,14 

Tehát ha 136,14 g gipsz elemeiből keletkezik akkor: - 1534,59 kJ·mol-1 hő fejlődik. 

Meg kell jegyezni, hogy az elemek képződéshője nulla. 

Néhány vegyület képződési reakciója és standardképződéshője: 

4.1. táblázat - 4.3.1 táblázat 
 

Képződési reakciók Standardképződéshők ΔH (kJ · mol-1) 

C(grafit,s) + ½ O2(g) = CO(g) 
- 112,37 

C(grafit,s) +  O2(g) = CO2(g) 
- 395,44 

S(rombos,s) + 2 O2(g) + H2(g) = H2SO4(l) 
- 810,38 

Fe(s) + ½ O2(g) = FeO(s) 
- 268,79 

3Fe(s) + 2 O2(g) = Fe3O4(S) 
- 1117,04 

2 Fe(s) + 1,5 O2(g) = Fe2O3(s) 
- 831,08 

H2(g) + ½ O2(g) = H2O(g) 
- 241,96 

H2(g) +  ½ O2(g) = H2O(l) 
- 286,04 

H2(g) +  ½ O2(g) = H2O(s) 
- 292,24 

C(grafit,s) + 2 H2(g) = CH4(g) 
- 74,82 
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½ N2(g) + 1,5 H2(g) = NH3(g) 
- 45,64 

½ H2(g) + ½ Cl2(g) = HCl(g) 
- 92.53 

½ N2(g) + 2 H2(g) + ½ Cl2(g) = NH4Cl(s) 
- 315,27 

Megkülönböztetünk exoterm és endoterm képződéshőjű vegyületeket. 

Pl.:   ΔH0
víz  = - 285,99 kJ· mol-1  /exoterm/ 

        ΔH0
cs2 = + 117,08 kJ· mol-1  /endoterm/. 

A termokémiai egyenletekben az egyes vegyületek képlete mellett reakcióhőjüket és az adott hőmérsékleten 

stabilis halmazállapotukat is fel kell tüntetni. A különböző vegyületeknek különböző halmazállapotban eltérő a 

belső energiatartalmuk, ill. entalpiájuk. Az alkalmazott jelölések: 
 
szilárd fázis s (solidus), 
folyékony fázis l (likquidus), 
gázfázis  g (gáz),        
híg vizes oldat esetén aq (aqua, víz). 

4. 4.4 Közömbösítési hő 

Közömbösítési hőnek, azt a hőt nevezzük, ami akkor szabadul fel, ha valamely sav és bázis kémiailag 

egyenértékű mennyiségei híg vizes oldatban egymással sóvá egyesülnek. Pl.: HCl + NaOH = NaCl + H2O 

Egyértékű erős bázisok és erős savak esetében mólnyi mennyiségeik reakciójakor gyakorlatilag azonos 

nagyságú hő szabadul fel: - 56,5 kJ/mol. Ennek az a magyarázata, hogy az ilyen semlegesítési reakciók teljesen 

disszociált elektrolitok oldataiban végbemenő ionreakciók, ahol a fém és savmaradék ionokkal semmiféle 

változás nem történik, csak a hidrogén és hidroxilionok egyesülnek vízzé. A folyamat hőeffektusa a ΔH = - 56,5 

kJ/mol közömbösítési hő. 

A közömbösítés mindig exoterm folyamat : ΔH < 0. 

5. 4.5 Módosulatváltozási hő 

Azt a hőt, amely valamely anyag mólnyi mennyiségének allotróp átalakulásakor a környezettel kicserélődik, 

módosulatváltozási hőnek nevezzük. 

Ha például az  kén β kénné alakul át, T = 369 K–en melegítve: 

Sα → Sβ                  ΔH = + 0.335 kJ/mol 

Pfehér → Pvörös        ΔH = - 15.5   kJ/mol    (a folyamat önként végbemegy). 

Az exoterm reakciók önként végbemenő folyamatok. A fémek károsodását okozó korróziós folyamatok mindig 

exotermek. Így a legtöbbet csak külső beavatkozással lehet megvédeni. 

6. 4.6 Fázisátalakulási hők 

6.1. 4.6.1 Olvadáshő 

Az a hő, amely valamely szilárd anyag mólnyi mennyiségének olvadásponton való megolvasztásához 

szükséges. Pl.: 

Jég – víz                + 6,03 kJ/mol; 

Kéndioxid             + 7,37 kJ/mol. 
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A műszaki, technológiai gyakorlatban inkább a fajlagos tömegegységre vonatkoztatott értékkel számolnak. Pl.: 

jég – víz 
 

 
(4.1) 

Fordított folyamat a fagyás hője (fagyáshő) mindig negatív. 

6.2. 4.6.2 Párolgáshő 

A folyadék 1 móljának adott hőmérsékleten történő gőzzé alakításához szükséges hő. Pl.: 

Etilalkohol                      + 38,93 kJ/mol                T = 373 K 

Víz – gőz                        + 40,73 kJ/mol                T = 373 K 

6.3. 4.6.3 Szublimációs hő 

Az a hő amely a szilárd anyag 1 móljának adott hőmérsékleten történő gőzzé alakításához szükséges. Ez a hő 

mindig pozitív. Az ennek megfelelő megfordított folyamat a kondenzáció hője (kondenzációs hő) mindig 

negatív. 

6.4. 4.6.4 Módosulatváltozási hő 

: A szilárd anyag 1 móljának az átalakulás hőmérsékletén a másik módosulatba történő átmenetnél fellépő 

hőváltozás. Ez lehet pozitív és negatív is attól függően, hogy melyik szilárd fázis a kiindulás és melyik a 

végállapot. 

7. 4.7 Oldáshő 

Az oldáshő az a hő, amely akkor szabadul fel, ill. akkor vonódik el a környezetből, ha valamely vegyület mólnyi 

mennyiségét nagy oldószer feleslegben feloldjuk. A vegyületek egy részének oldásakor az oldószer lehül, más 

vegyületek oldásakor felmelegszik. Így beszélünk endoterm és exoterm oldáshőjű anyagokról. Pl.: 

 NaCl(s) + n H2O = NaCl(aq)                     ΔH = 4,02 kJ/mol                n>>1 

H2SO4(l) + n H2O = H2SO4(aq)                ΔH = - 74,94 kJ/mol 

Ha pl. 16 – 17 °C hőmérsékletű vízben nátrium-tioszulfátot, fixirsót adunk, az oldat annyira lehűl, hogy az 

edény oldala bepárásodik. Tömény kénsav, égetett szóda, rézszulfát… oldásakor erős hőfejlődést tapasztalunk. 

Fontos gyakorlati szabályok: Endoterm oldáshőjű anyagok oldásához meleg oldószert kell használni, mivel a 

hűtés a szilárd és cseppfolyós vegyületek oldhatóságát csökkenti és az oldás időtartamát erősen megnöveli. 

Tömény savakat úgy kell hígítani, hogy a savat öntjük vékony sugárban a vízbe, és nem megfordítva! 

A fizikai oldást kísérő hőjelenségek magyarázata: A szilárd anyag részecskéi között kisebb – nagyobb összetartó 

erő működik, amellyel szemben hat a hőmozgás.  A hőmozgás megnövekedéséhez, amely a kohézió 

megszűnéséhez vezet az anyag az oldószerből, mint közvetlen környezetéből meríti az energiát. A molekuláira 

(ionjaira) szétesett anyag az oldószer molekuláival külső mechanikus behatás nélkül, diffúzió útján keveredik, és 

az adott oldattérfogatban egyenletesen eloszlik. Ez a folyamat a párolgással analóg és lehűléssel jár. A 

hőfejlődést az oldott anyag és az oldószer molekuláinak kölcsönhatása okozza.  A víz mint a leggyakoribb 

oldószer molekulái dipólusokat alkotnak, azaz bennük a pozitív és negatív töltés súlypontjai nem esnek egybe. 

Oldáskor az anyagok egy része ionokra, azaz elektromos töltésű részecskékre bomlik. Ezekhez az ionokhoz a 

víz dipolusmolekulái ellentétes pólusaikkal, elektrosztatikusan hozzákötődnek. 

A folyamatot víz esetén hidratációnak, bármely más oldószer esetén szolvatációnak nevezzük. A hidratáció a 

részecskéket alacsonyabb energiaszintre juttatja, ezért a folyamat energia-felszabadulással, hőfejlődéssel jár. 

Végső fokon az előbb említett két oldási mechanizmus egymáshoz való aránya határozza meg, hogy eredőjében 

az oldás hőfejlődéssel vagy lehűléssel jár-e. 
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8. 4.8 Fajhő, atomhő, mólhő 

A fajhő az a hő, amely valamely anyag 1 grammjának vagy kilogrammjának a hőmérsékletét 1 K-nel emeli. 

Mértékegysége:  J/kg·K. 

A hőmennyiség egységének a víz fajhőjét választották: 1 J/g·K 

Összehasonlítva más anyagok fajhőjével, igen nagy érték. Ezzel magyarázható a víz hőtároló képessége, 

hőkapacitása, amely jelentős klímabefolyásoló tényező (mediterrán klíma). 

Hőkapacitás : az a hő, amely az anyag  "m" grammjának a hőmérsékletét 1 K–nel emeli,  jele: K, (K= c·m). 

Mértékegysége: [K] = J/K. 

Atomhő az a hő, amely valamely elem gramm-atomtömegnyi mennyiségének hőmérsékletét 1 K-nel emeli. Az 

atomhőt megkapjuk, ha a fajhőt az atomtömeggel megszorozzuk : CA = c·A. Dulong és Petit azt tapasztalták, 

hogy a fémek atomhője állandó nyomáson és szobahőmérsékleten megközelítően: 

CA = c·A = 26,8 joule 

A fenti szabály nem szigorú törvényszerűség. 

A mólhő az a hő, amely egy anyag móltömegnyi mennyiségének hőmérsékletét 1 K-nel emeli: Cm =c·M, 

Mértékegysége: J/mol·K 

A mólhő segítségével valamely anyag által leadott vagy felvett hőmennyiséget a következőképpen számoljuk ki: 

1 mólra:    Q = C/T2 – T1 / J 

„n” mólra  Q = nC /T2 – T1/ J. 

9. 4.9 Termokémiai folyamatok leírása egyenletekkel 

Ha a kémiai folyamatokban résztvevő anyagok vegyjelein, képletein kívül a reakcióhőt, halmazállapotokat és 

módosulatokat is feltüntetjük, termokémiai egyenlethez jutunk. Pl.: 

C(s)   +    O2 =  CO2(g)                ΔH = - 393,7 J 

12 g       32 g    44 g 

Tehát ha 12 g szilárd szén 32 g oxigéngázzal  44 g széndioxid gázzá egyesül, 393,7 J hő szabadul fel. 

KOH·aq  +  HCl·aq = KCl · aq     ΔH = 57,77 J 

A termokémiai egyenletek segítségével kiszámíthatók olyan hőeffektusok mint a képződéshők, reakcióhők stb. 

Ezeket kísérleti úton vagy nehéz vagy lehetetlen meghatározni. 

10. 4.10 A termokémia főtétele: Hess törvénye 

Hess törvénye (1840) kimondja, hogy a kémiai folyamatok reakcióhőjét a kezdeti és végállapot egyértelműen 

meghatározza. A reakcióhő független az esetleges részletfolyamatok számától, minőségétől és sorrendjétől.    A 

törvény lényegének megértéséhez nézzük a következő folyamatot. Ammónium-klorid oldatot elvileg kétféle 

módon kaphatunk. 

Az első módszer szerint a gáz alakú NH3-át és HCl-at külön-külön vízben feloldjuk (I. és II.folyamat), majd a 

két oldatot összeöntjük (III.folyamat). 

NH3(g) + n H2O = NH3(aq)       n >> 1      ΔH(NH3) = - 34,7 kJ/mol 

HCl(g)  + n H2O = HCl(aq)        n >> 1        ΔH(HCl) = - 73,3 kJ/mol 
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NH3(aq) + HCl(aq) = NH4Cl(aq)                ΔH(III.)   = - 51,5 kJ/mol 

_______________________________________________________ 

NH3(g) + HCl(g) + H2O = NH4Cl(aq)            ΔH = - 159,5 kJ/mol 

A másik módszer szerint ugyancsak 1 mol NH3 és 1 mol HCl-gázból indulunk ki, úgy hogy először a két gázt 

reagáltatjuk egymással (I. folyamat) és utána a keletkezett NH4Cl–ot oldjuk sok vízben (II. folyamat). 

        

NH3(g) + HCl(g) = NH4Cl(s)                   ΔH(l) = - 176,3 kJ/mol 

NH4Cl(s) + n H2O = NH4Cl(aq)            ΔH(II) = -  15,9 kJ/mol 

__________________________________________________ 

NH3(g) + HCl(g) + n H2O = NH4Cl(aq)    ΔH = - 160,4 kJ/mol 

A két egyenletrendszerből látszik, hogy a más-más úton kapott végreakció azonos és a reakcióhő mértéke is 

gyakorlatilag megegyezik. 

Bármely más egyenletre Hess tétele ugyanígy bizonyítható! 

11. 4.11 A reakcióhő és a képződéshők kiszámítása 

A reakcióhőt a keletkezett és a kiindulási vegyületek képződéshői algebrai összegének a különbsége adja meg: 

ΣrB·ΔHo
B - ΣrA·ΔHo

A = ΔH, 

ahol  ΔHo
B  a keletkezett B-ik komponens standard entalpiája, ill. képződéshője 298 K-en és 105 Pa nyomáson, 

mértékegysége J/mol; 

 ΔHo
A  az A kindulási komponens képződéshője, rA és rB a termokémiai egyenletben szereplő sztöchiometrikus 

együtthatók. ΔH reakcióhő, mértékegysége joule. 

A fenti összefüggés lehetővé teszi olyan vegyületek képződéshőinek kiszámítását, amelyeket kaloriméterrel nem 

tudunk meghatározni. 

Pl.: Számítsuk ki a butángáz mólnyi mennyiségének tökéletes oxidációjakor felszabaduló hőmennyiséget! 

C4H10(g) + 6,5 O2(g) = 4 CO2(g) + 5 H2O(l)                ΔH = ? 

Képződéshők táblázatból: 

ΔHo (CO2)   = - 394 kJ/mol 

ΔHo (H2O)   = - 286 kJ/mol 

ΔHo (C4H10) = - 144 kJ/mol 

ΔH = 4 ΔHo(CO2) + 5 ΔHo(H2O) - [ΔHo(C4H10) + 6,5 ΔHo(O2)] 

Az utolsó tag nulla, mivel az elemek képződéshője nulla. 

ΔH = 4 (-394) + 5 (-286) - (-144) = - 2880 kJ 

Ha a keletkező víz gőzhalmazállapotú: 

ΔHo (H2O(g)) = - 242 kJ/mol 

ΔH = 4 (- 394) +5 (- 242) – (-144) = -2660 kJ 
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Az utóbbi esetben a reakcióhő kisebb. A jelenség oka az, hogy az oxidációs hő egy része a víz elpárologtatására 

fordítódott. Ezzel magyarázzuk az égéshő és a fűtőérték közötti különbséget. 

A technológiai gyakorlatban az égéshőt nem mólnyi, hanem fajlagos értékre 1 kg-ra ill. normál köbméterre 

adják meg! 

12. 4.12 Az égési reakció termotechnikai paraméterei 

Égéshő alatt a fölös oxigénben történő tökéletes elégéskor szabaddá váló hőt értjük. Kémiailag egységes 

anyagoknál ezt mólnyi mennyiségre, kémiailag nem egységes anyagoknál (pl: kőszén, világítógáz, olajok stb.) 

g-ra, kg-ra, ill. m3-re szokás vonatkoztatni. 

Tüzelőanyagok esetén égéshőnek nevezzük az 1 kg–ra és 20 °C-os tüzelőanyag elégetésekor fejlődő hőt, ha: 
 
a tüzelőanyag széntartalma CO2–dá, 
kéntartalma SO2-dá, 
H2 tartalma vízzé ég el úgy, hogy ez a víz, valamint a tüzelőanyag eredeti víztartalma cseppfolyós 

halmazállapotban lesz jelen az égéstermékekben és az égéstermékek 20 °C-osak. 

Különbözik az égéshőtől a tüzelőanyag fűtőértéke, ez az a hő, ami akkor szabadul fel, ha az égéskor keletkezett 

víz és a tüzelőanyag eredeti nedvességtartalma gőzállapotban van jelen az égéstermékben. A fűtőérték tehát a 

víz kondenzációs hőjével kisebb, mint az égéshő. 

Az égéshőtől szigorúan meg kell különböztetni az égési hőmérsékletet, aminek nagysága a fejlődött égéshőn 

kívül az elégés módjától, a kemence, a fűtőberendezés kialakításától, valamint az égéstermék gázok magas 

hőmérsékleten végbemenő endoterm disszociációjának hőmérsékletcsökkentő hatásától is függ: (CO2 = C + O2 

;  H2O = H2 + ½ O2) 

13. 4.13 Feladatok 

1. 

Aluminotermikus eljárással alumínium por segítségével fém krómot állítunk elő oxidjából (Cr2O3). Mennyi 

alumínium és mennyi krómoxid kell 1 kg tiszta króm előállításához 100%-os kihozatalt feltételezve? 

(Atomsúlyok: Cr: 52, O: 16; Al: 27) 

Megoldás: 

A folyamat az alábbi egyenlet szerint zajlik: 

2 Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr 

atomsúlyok: 54 104+48 104 

152 

Az egyenlet megmutatja az ekvivalens mennyiségeket: ahhoz, hogy 104 g krómot nyerjünk, 54 g alumínium és 

152 g krómoxid szükséges. 1 kg króm nyeréséhez a kívánt mennyiségeket ennek alapján aránypárokkal 

határozzuk meg: 
 

 (4.2) 

és 
 

 (4.3) 

2. 

Mennyi hő szabadul fel 1-1 mol gáz halmazállapotú ammónia és sósavgáz ammóniumkloriddá való elreagálása 

során? 
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(Standard képződéshők [kJ/mol]-ban: NH3(g): -45,64; HCl(g): -92,53; NH4Cl(s): -315,27) 

Megoldás: 

A folyamat az alábbi egyenlet szerint zajlik: 

NH3(g) + HCl(g): → NH4Cl(s) 

Standard képződéshők [kJ/mol]-ban -45,64 -92,53 -315,27 

A folyamat termikus eredményét akkor kapjuk meg, ha a végtermékek standard képződéshőiből kivonjuk a 

kiindulási anyagokéit (természetesen a sztöchiometriai együtthatók figyelembe vételével): 

ΔH = -315,27 – (-45,64 - 92,53) = -177,11 kJ/mol 
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5. fejezet - Elektrokémia 

Az elektrokémia, az elektromos áram hatására bekövetkező kémiai változásokkal, valamint a kémiai 

átalakulások által előidézett elektromos jelenségekkel foglalkozik. Kémiai reakciók segítségével elektromos 

áramot lehet termelni, az elektromos energiát kémiai anyagok formájában tárolják, majd a felhasználás helyén 

és idejében ismét visszanyerik. Elektromos autókat terveznek, űrhajókban napelemeket használnak, amelyek a 

napfény energiáját alakítják át elektromos energiává, a tüzelőanyag cellák, tüzelőanyagok kémiai energiájából 

állítanak elő elektromos energiát. Az elektrokémia segítségével tudunk védekezni a fémek korróziója ellen, 

illetve tudjuk a fémeket tisztítani. 

1. 5.1 Másodrendű vezetők 

A különböző anyagok két csoportra oszthatók, vezetők és szigetelők. A vezetők szintén kétfélék lehetnek, 

elsőrendű és másodrendű vezetők. 

Elsőrendű vezetők, (unipoláris vezetés) ezek a fémek és fémötvözetek. Az áramot a bennük lévő lazán kötött 

elektronok vezetik. Az áramvezetés alkalmával anyagi változást nem szenvednek. A hőmérséklet emelkedésével 

a vezetők ellenállása növekszik, mivel a rácspontokban elhelyezkedő atomok rezgésének amplitúdója megnő és 

így az elektronok egyre többször ütköznek beléjük. 

Másodrendű vezetők, (bipoláris vezetés) ezek az oldatok illetve olvadékok. A vezetés során anyagi változást 

szenvednek. Az áramot a bennük eleve meglévő vagy az oldás során keletkező ionok vezetik. Az áramvezetés 

az ionok kétirányú mozgásával kapcsolatos. Feszültségkülönbség hatására a pozitív ionok a negatívabb 

potenciálú hely felé, míg a negatívak a pozitív potenciálú hely felé vándorolnak. Az ionok mozgékonysága a 

hőmérséklet növelésével növekedik, emiatt a vezető ellenállása csökken. 

1.1. 5.2.1 Elektrolitok vezetése 

Különböző oldatok vezetésének a vizsgálata egyszerű készülékkel végezhető. Indifferens elektródokat (szén, 

platina) kötünk egy zseblámpaelem vagy akkumulátor sarkaira. Ha az elektródokat valamilyen oldatba merítjük, 

és az vezeti az áramot, a galvanométer mutatója kilendül. 

Megfigyelések szerint a cukor, alkohol, karbamid vizes oldata nem vezeti az áramot. Ezzel szemben az ásványi 

savak, lúgok, sók oldatai jó áramvezetők. 

Az áramvezetés legfőbb feltétele, hogy az oldatban ill. ömledékben mozgékony ionok legyenek. 

1.1.1. 5.2.1.1 Fajlagos vezetés 

A vezetés nagyságának numerikus jellemzésére a fajlagos ellenállást vagy fajlagos vezetést használjuk. 

A vezetés fogalmának fizikai meghatározása az ellenállásból adódik. Valamely vezető ellenállása (R) arányos a 

vezető hosszával (l) és fordítva arányos a keresztmetszetével (A) : 
 

 
(5.1) 

A ρ arányossági tényező a fajlagos ellenállás, vagyis az 1 cm élhosszú kocka ellenállása. A vezetés az ellenállás 

reciprok értéke: 
 

 
(5.2) 

ahol  1/ρ = κ arányossági tényező a fajlagos vezetés, vagyis az 1 cm élhosszú kocka (5.2.1.1.1 ábra) 

ellenállásának reciprok értéke. 
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5.2.1.1.1 ábra. 

Tehát a fajlagos vezetés: 
 

 
(5.3) 

egyenletből: 
 

 
(5.4) 

ahol az  A/l = C  mennyiséget cellakonstansnak nevezzük, amelynek értéke a mérőcella geometriai méreteitől, 

alakjától, az elektródok alakjától, távolságától  függ. Az értékét ismert fajlagos ellenállású oldat ellenállásának 

mérésével határozzuk meg ( C = ρ/R ). Az ellenállást váltakozó feszültségű áramforrással működő wheatstone – 

híddal mérjük. A finom és durva beállítást két olyan potenciométerrel végezzük, ahol az egyik potenciométer 

ellenállása század része a másik ellenállásának. 

A fajlagos vezetés mértékegysége: [κ=1/ρ] = Ω-1•cm-1 = Siemens • cm-1 

Az elektrolitok fajlagos vezetés függ: 
 
az ionkoncentrációtól, 
az ionok mozgékonyságától, 
a hőmérséklettől. 

Ásványi savaknál, amelyeket erős elektrolitoknak nevezünk, az ionkoncentráció növelésével csak egy határig 

növekedik a vezetés. Pl.: a kénsav fajlagos vezetés szobahőmérsékleten 30 %-nál a legnagyobb (5.2.1.1.2 ábra). 

 

5.2.1.1.2 ábra. 

Gyakorlati alkalmazásban ezt tekintetbe is veszik, pl.: fémek felületének tisztítása, pácolás, kénsavas 

ólomakkumulátor töltése, stb . 

Optimális ionkoncentráció fölött a vezetés csökkenését a következőképpen értelmezzük: 
 
Az ionok mozgását gátolja az a tény, hogy ellentétes töltésű ionokkal szemben kell mozogniuk, amelyek 

vonzzák őket. Ez a vonzóerő annál nagyobb minél töményebb az oldat és így az ionok egyre közelebb kerülnek 

egymáshoz. Ezt a mozgást gátló hatást elektroforetikus hatásnak nevezzük. 
Az ionok mozgását gátolja az a körülmény is, hogy az ionok körül kialakul az ion töltésével ellentétes töltésű 

szimmetrikus felhő, amelynek közepén található a kiszemelt ion. Ha az áramot bekapcsoljuk, az ionok 

vándorolni kezdenek az áramforrás ellentétes pólusai felé, s ennek következtében a szimmetrikus felhő 

deformálódik. A kiszemelt ion az ellentétes töltésű, deformálódott ionfelhő akadályozza a mozgásban. A gátló 

hatás mindaddig tart, míg az ionfelhő ismét rendeződik, szimmetrikussá válik, vagyis bekövetkezik a relaxáció. 

A relaxáció véges időt igénylő folyamat.  Ezt a mozgást gátló hatást relaxációs hatásnak nevezzük. 
A hőmérséklet az ionmozgékonyságon keresztül befolyásolja a fajlagos vezetést. A hőmérséklet fokonkénti 
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emelése kb. 2 %-kal növeli a vezetést. 

További tapasztalat, hogy az egyes elektrolitok fajlagos vezetés nagyságrendekkel is különbözhet, amire példát 

5.2.1 táblázat adatai mutatnak. A táblázat különféle töménységű sósav- és ecetsavoldatok vezetését mutatja: 

5.1. táblázat - 5.2.1 táblázat. A sósav és ecetsav fajlagos ellenállása és vezetése 
 

Az oldat neve és 

mól koncentrációja ( C ) 

ρ 

ohm•cm 

κ 

S•cm-1 

1,0       sósav 3,32 0,301 

0,1       sósav 28,5 0,0351 

0,01     sósav 270 0,00370 

1,0       ecetsav 758 0,00132 

0,1       ecetsav 2170 0,000460 

0,01     ecetsav 6990 0,000143 

Igen kis mértékben a tiszta víz is vezeti az áramot de ez elhanyagolható mértékű az oldott elektrolit vezetéshez 

képest. 

A fajlagos vezetés meglehetősen bonyolult képet ad az elektrolitoldatok viselkedéséről. Az 1 cm élhosszú 

kockában lévő anyag mennyisége ugyanis tág határok között változhat. Az 1,0 mólos oldat esetén a kockában 

százszor annyi elektrolit van, mint ha 0,01 mólos oldatot veszünk. 

1.1.2. 5.2.1.2  Moláris vezetés 

Igen leegyszerűsíti a viszonyokat, ha egyébként azonos körülmények között azonos moláris mennyiségeket 

tartalmazó elektrolitoldat vezetését tudjuk vizsgálni. Ezt a feladatot elvben a következőképpen valósíthatjuk 

meg. Veszünk egy olyan üveg vezetési edényt, amelynek két széles oldallapja fémből készült és egymástól 1 cm 

távolságra van. (5.2.1.2.1 ábra) 

 

5.2.1.2.1 ábra. 

Öntsünk az edénybe elektrolit oldatot és mérjük meg a vezetését, majd tiszta víz hozzáadásával csökkentjük az 

oldat koncentrációját, miközben az edényben lévő oldott anyag mennyisége nem változik. A mérést ismételjük 

meg. Így megfelelő körülmények között vizsgálhatjuk az oldat vezetését a koncentráció ill. a hígítás 

függvényben. 
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Azt a vezetést, amit akkor mérünk, amikor az 1 cm távolságra lévő elektródok között éppen 1 mólnyi 

mennyiségű anyag van, az elektrolitok moláris vezetésnek nevezzük. Jele: Λ. 

A moláris vezetés fent leírt meghatározása, különösen híg oldatokban igen kényelmetlen. Már mólos oldat 

esetében is 1 liter oldatot kell az edénybe öntenünk. De ha 0,0001 mólos oldat vezetését akarjuk meghatározni 

már 10 000 liter oldatot befogadó edényre lenne szükségünk. Erre azonban nincs szükség, mert könnyű belátni, 

hogy 1 liter oldatot úgy lehet előállítani, hogy az oldat 1000 darab 1 cm élhosszú kockáját egymás mellé 

helyezzük, ugyanígy 10 000 liter oldattérfogat esetében 107 db kockát teszünk egymás mellé (és fölé). 

Beláthatjuk, hogy az 1 cm élhosszú kocka vezetése éppen a fajlagos vezetés ( κ ). A kockák száma pedig azt az 

oldatmennyiséget tartalmazza, hogy pontosan 1 mólnyi elektrolitot tartalmazó oldatmennyiséghez jussunk, 

vagyis ez nem más, mint a hígítás. 

Ebből következik, hogy a moláris vezetést megkapjuk. ha a fajlagos vezetést megszorozzuk a hígítással (V). 

Λ = κ • V, 

melynek mértékegysége:  ohm-1 cm2 mol-1 ; S cm2 mol-1.   

Néhány anyag moláris vezetését mutatja a hígítás, (koncentráció) függvényében a 5.2.1.1 táblázat: 

                                

5.2. táblázat - 5.2.1.1 táblázat. Moláris vezetés: S cm2 mol-1 
 

Oldatkonce

ntráció 

mol/dm3 
HCl H2SO4 CH3COOH NaOH NH4OH NaCl NH4Cl 

10 64 70 0,049 21 0,054 - - 

  1 301 198 1,32 157 0,89 74,4 97 

  0,1 351 225 4,06 195 3,3 92,0 111 

  0,01 370 308 14,3 203 9,6 102 122 

  0,001 377 361 41 - 28,0 106 127 

 0,0001 - - 107 - 66 108 129 

A moláris v. 

kép. 

határértéke 

végtelen 

nagy hígítás 

esetén 

380 383 350 217 238 109 129,5 

Többféle elektrolitra kiterjesztve a vizsgálatokat arra a megállapításra jutottak, hogy különböző elektrolitok 

moláris fajlagos vezetése a hígításkor növekszik, és egy határértékhez közeledik. (5.2.1.2.2 ábra) 
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5.2.1.2.2 ábra. 

A határérték elérése után (ún. végtelen hígítás, jele: Λ0) a moláris vezetés további hígítással már nem változik. A 

sósav esetén, mely erős sav a határértéket aránylag kis hígítás esetén elérjük. Tömény oldatokban az erős savak 

(HCl, H2SO4, …) vezetése a legnagyobb. Gyenge savak esetében, melyre példa az ecetsav (CH3COOH) a 

moláris vezetése kicsi de erős hígítással megközelíti az erős savak vezetését. 

Bázisok esetében a helyzet hasonló, erős bázisok (NaOH, KOH, …) moláris vezetése már kis hígításnál eléri a 

maximális értéket, amíg a gyenge bázisokat (NH4OH) erősen kell hígítani, hogy elérjék az erős bázisok 

vezetését. 

A sók függetlenül attól, hogy gyenge vagy erős bázisból vagy savból keletkeztek, azonos módon viselkednek. 

Vezetésük már kis hígításnál is elég nagy és a végtelen hígításra jellemző határértéket hamar elérik. 

Mivel az oldott anyag mennyisége adott, a hígítással való változás okát a disszociáció különböző mértékében 

kell keresnünk. Az erős bázisok, savak és sók már kis hígításban, azaz viszonylag nagy koncentráció esetén is 

teljes mértékben ionjaikra esnek szét. További hígításkor az elektromosságot szállító ionok száma már nem 

változik, a teljes disszociációt elérve a vezetés nem növekedhet. 

A gyenge savak és bázisok még hígabb oldataikban is kevéssé disszociálnak, további hígítás hatására újabb 

ionok kerülnek az oldatba és ezzel párhuzamosan nő a vezetés egészen a teljes disszociáció bekövetkeztéig. 

A sók vezetési görbéje azzal magyarázható, hogy már nagyobb koncentráció esetén is nagymértékben 

disszociálnak, így a vezetés határértékét már aránylag tömény oldatban is mutatják. 

A görbe azt is megmutatja, hogy a savak moláris vezetésnek határértéke a legnagyobb, a bázisoké közepes és a 

sóké a legkisebb. Ez a különböző ionok eltérő mozgékonyságával magyarázható lásd a 5.2.1.3 táblázatot:        

5.3. táblázat - 5.2.1.3 táblázat. Néhány ion moláris fajlagos vezetése 25 °C-on 
 

ion 10-2 

S cm2 mol-1 

H+ 349,82 

Li+ 38,69 

Na+ 50,11 

K+ 73,52 

Rb+ 76,4 

Cs+ 79 

OH- 198 
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F- 54 

Cl- 76,34 

Br- 78,4 

A táblázatból kitűnik, hogy a H+ és a OH- ionok mozgékonysága egy nagyságrenddel nagyobb a többinél. Ebből 

következik, hogy a disszociációkor hidrogént leadó savak vezetése a legnagyobb, ezt követik a bázisok a leadott 

hidroxil ion miatt, majd utolsók a sók mivel a leadott ionjaik mozgékonysága egy nagyságrenddel kisebb a 

hidrogén és hidroxil ionok mozgékonyságánál. 

2. 5.3 Elektrolitos disszociáció 

Az 5.2.1.2.2 ábrát tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a gyenge elektrolitok érték és csak igen nagy 

hígításnál érik el a határértéket. A gyenge elektrolitoknak ezt a tulajdonságát az elektrolitos disszociáció 

létrejöttével magyarázhatjuk. A gyenge elektrolitok legtöbbje molekulaszerkezet szempontjából átmenetet 

képeznek a kovalens és az ionos vegyületek között. Tiszta állapotban ugyanis ezek az anyagok többnyire 

molekuláris állapotban vannak. Pl.: A tömény ecetsav vezetését vizsgálva vezetést nem tapasztalunk. Ha ezeket 

az anyagokat vízben oldjuk, molekuláik ionokra bomlanak fel. A molekulák szétesését ionokra az oldószer 

hidratáló hatására (5.3.1 ábra) elektrolitos disszociációnak /Arrhenius/ nevezzük. 

 

5.3.1 ábra. 

Az ecetsav hidrogénionokra és acetátionokra disszociál: 

CH3COOH    CH3COO- + H+ 

Az ammóniumhidroxid disszociációja ammónium- és hidroxilionokat szolgáltat: 
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 NH4OH    NH4
+ + OH- 

A disszociáció mértéke változik a hígítással. A disszociáció mértéke a disszociáció fok (α), amelyet a disszociált 

és az összes molekula számának hányadosával  adunk meg: 
 

 
(5.5) 

Ha a disszociáció teljes, az összes molekula disszociál, akkor α = 1 ; ha a molekulák fele disszociál  α = 0,5  és 

ha nincs disszociáció, α = 0. 

A disszociációfok kísérleti meghatározásához (mivel a molekulákat megszámolni nem tudjuk) két mérést kell 

elvégeznünk. Egy adott moláris koncentrációnál megmérjük az elektrolit oldat vezetését (Λ), majd az oldatot 

annyira hígítjuk ( 10-7 mol/dm3 ), hogy a moláris vezetés elérje a végtelen híg oldat vezetését (Λ0) és ezt is 

megmérjük. 

Határozzuk meg α disszociációfok értékét: 

Bármely gyenge elektrolit moláris fajlagos vezetéseinek viszonyát két különböző hígításnál az ionok számának 

viszonya határozza meg: 
 

 
(5.6) 

Az ionok száma viszont arányos a disszociáció fokával, tehát: 
 

 
(5.7) 

végtelen híg oldatra vonatkoztatva ahol αo = 1 
 

 
(5.8) 

tehát a gyenge elektrolit disszociációfoka kiszámítható az adott koncentrációjú oldat és a végtelen híg oldat 

moláris fajlagos vezetésének viszonyából.     

3. 5.4 A víz disszociációja, a pH fogalma 

3.1. 5.4.1 A víz disszociációja 

A teljesen tiszta víz is vezeti az elektromos áramot igen csekély mértékben. A víz fajlagos vezetése: κ =0.5 • 10-7 

S•cm-1. Tehát a víz is kismértékben disszociál: 

H2O ⇋ H+ + OH- 

A hidrogénion nem más mint egy szabad proton, amely olyan koncentrált töltést tartalmaz, mely képes egy dipól 

jellegű vízmolekulát magához kötni: 
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H2O + H+ ⇋ H3O+ 

Az így keletkező iont hidroxónium ionnak nevezzük. Tehát a víz disszociációja (un. autoprotolízis) a következő 

egyenlet szerint megy végbe: 

2 H2O  ⇋  H3O+ + OH- 

Az egyszerűség kedvéért használjuk az eredeti egyenletet és írjuk fel a víz kismértékű disszociációjára  az 

egyensúlyi állandót: 

H2O ⇋ H+ + OH- 

 (25 °C–on) 

A nevezőben az 1 dm3 vízben lévő vízmólok száma, a kismértékű disszociáció miatt állandó érték, [H2O] = 1000 

g/dm3 = 18,016 g/mol = 56 mol/dm3. Így: 

[H+] • [OH-] =  [H2O] • K = Kv = 10-14 

Kvíz = vízionszorzat, értéke a hőmérséklet függvénye, a hőmérséklet növekedésével nő, 25 °C–on 

(szobahőmérséklet) Kv = 10-14 állandó érték. 

A felírt egyenlet szerint a tiszta vízben vagy bármely más híg vizes oldatban a hidrogénionok és hidroxilionok 

koncentrációjának szorzata, állandó hőmérsékleten konstans. 

3.2. 5.4.2 Hidrogénionkoncentráció és pH 

A gyakorlatban gyakran van szükség arra, hogy a különböző oldatok savasságát,  lugosságát illetve annak 

mértékét meghatározzuk. A Kv vízionszorzat segítségével híg vizes oldatok hidrogénion-koncentrációja illetve 

hidroxilion-koncentrációja kiszámítható. 

[ H+ ] •  [OH-] = 10-14 

A tiszta vízben a kétféle ion koncentrációja azonos, számértéke 25 °C-on 

[ H+ ] = [OH-] = 10-7 mol/dm3 

[ H+ ] = 10-14 /  [OH-] 

Látható, hogy az oldat hidrogénion-koncentrációja igen kis érték, ezért a hidrogénion-koncentráció helyett 

annak 10-es alapú negatív logaritmusát használjuk, amit pH-nak, hidrogénkitevőnek nevezünk. 

pH = - lg [ H+ ] 

Egyértékű savaknál 100%-os disszociációt feltételezve ( α = 1 ) a mol és hidrogénion-koncentráció megegyezik. 

Például a HCl különböző koncentrációjú oldatainál:    

0.1    mólos oldatban   [ H+ ] = 0,1    = 10-1 mol/dm3        pH = 1,         

0.01  mólos oldatban   [ H+ ] = 0,01  = 10-2 mol/dm3       pH = 2, 

0,0 01 mólos oldatban  [ H+ ] = 0,001 = 10-3 mol/dm3     pH = 3, 

és így tovább. 

A desztillált víz pH-ja 7. Ha az oldat pH-ja 7-nél kisebb, akkor savas, ha 7-nél nagyobb, lúgos kémhatású. A 

hidrogénion-koncentráció és a pH összefüggése a 0 – 14 pH intervallumban (5.4.2.1 táblázat): 

5.4. táblázat - 5.4.2.1 táblázat 
 

 
Erősen savas Gyengén savas Semleges Gyengén lugos Erősen lugos 
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oldat oldat oldat oldat oldat 

H+ 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 

pH 0  1  2 3  4  5  6 7 8  9  10  11 12  13  14 

OH- 1014 10131012 10111010109108 107 106 105 104 103 102 101 100 

Természetesen 100 = 1 mol/dm3–nél töményebb oldatok is léteznek, ebben az esetben savaknál negatív pH és 

tömény lúgoknál 14-nél nagyobb pH is előfordul. 

A pH pontos értékét koncentrációs elemek elektromotoros erejének mérésével állapíthatjuk meg. Laboratóriumi 

és üzemi célokra gyakran elegendő a pH közelítő meghatározása. Erre a célra igen jól használhatók az 

indikátorok. (5.4.2.2 táblázat) 

5.5. táblázat - 5.4.2.2 táblázat. Néhány indikátor átcsapási tartománya 
 

Indikátor   Színváltozás 
Színátcsapási tartomány 

pH egységekben 

metilibolya kék-ibolya 0,1 – 3,2 

timolkék vörös-sárga 1,2 – 2,8 

metiloranzs vörös-sárga 3,1 – 4,4 

metilvörös vörös-sárga 4,2 – 6,3 

p-nitro-fenol színtelen-sárga 5,0 – 7,0 

lakmusz vörös-kék 6,0 – 8,0 

fenoftalein színtelen-vörös 8,3 – 10 

alizarinsárga sárga-vörös 10,1 – 12,1 

Vannak olyan esetek, amikor olyan oldatokra van szükségünk, amelynek segítségével jól definiálható pH-át 

tudunk beállítani és ezt a pH-át nem túl sok sav illetve lúg hozzáadása után is meg tudjuk tartani. Az erre 

alkalmas oldatok a puffer oldatok. Pufferoldatnak valamely gyenge savnak és ugyanezen sav sójának oldatából, 

ill. valamely gyenge bázis és ugyanezen bázis sójának oldatából készült elegyet használunk. pl.: NH4 OH és NH4 

Cl, valamint CH3COOH és CH3COONa. 

 Ha például pH = 5–öt akarunk beállítani, akkor a savas puffert használjuk. Ha oldatunkhoz erős 

savat  (HCl)  öntünk, a pH alig változik,  mert: 

CH3 COONa + HCl = CH3 COOH + NaCl 

reakció játszódik le, melynek terméke a CH3 COOH rosszul disszociál, emiatt a hidrogénion-koncentráció ( ill. 

pH ) a kezdeti állapothoz képest alig változik. Az erős sav eltűnik az oldatból és a gyenge sav koncentrációja 

növekszik. 

Erős bázisok hatását viszont a gyenge sav tompítja. 

CH3 COOH + NaOH = CH3 COONa + H2O, 

az erős bázis eltűnik az oldatból, csupán a gyenge sav koncentrációja csökken az oldatban. 
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A pH-adatokból hasznos információkat kaphatunk. Számos kémiai reakció csak meghatározott pH-jú közegben 

megy végbe pl.: életfolyamatok, analitikai fontosságú reakciók, termékek kinyerésére irányuló 

csapadékképződéssel járó reakciók. A pH erősen befolyásolja az olajbányászatban oly fontos diszperz 

rendszerek, iszapok viselkedését. A pH ismerete elengedhetetlenül fontos a fémeket támadó korróziós 

folyamatok megállítására vagy gátlására. A pH jelzi a savas vagy lúgos vízszennyezések esetleges, már meg 

nem engedett mértékét. Tehát mind a korrózióvédelemnek, mind a környezetvédelemnek fontos és 

megkerülhetetlen információt nyújt. 

4. 5.5 Az elektrolízis 

4.1. 5.5.1 Az elektrolízis elektródfolyamatai 

Kapcsoljunk elektrolitoldatra vagy olvadékra szén (C), platina (Pt) un. indifferens elektródokon 

keresztül  elektromos áramot. Az áram hatására a vezetékekben elektronok áramlása indul meg, az oldatban 

ugyanekkor az áramot az ionok szállítják. A kationok a negatív töltésű katód (pl.: H+, K+, Ca2+, Al3+) az anionok 

(OH-, Cl-, SO4
2-) a pozitív töltésű anód felé kezdenek vándorolni. Azon az elektródon, ahol az elektron az oldatba 

vagy olvadékba belép, a pozitív ion elektront vagy elektronokat vesz fel, és semleges állapotban kiválik az 

elektród felületére. A kationok zérus oxidációs számú fémmé redukálódnak. A katódon tehát redukciós folyamat 

megy végbe. Azonos időben a másik elektródon elektronhiány lép fel, így az elektródhoz érkező 

elektronfelesleggel rendelkező anionok elektront adnak át az elektródnak, miközben ők maguk semleges atom 

vagy atomokból létrejött molekula alakjában kiválnak az oldatból vagy olvadékból. Az anódon tehát 

elektronleadás, oxidáció történik. A negatív oxidációs számú ionok ugyancsak zérus oxidációs számú állapotba 

jutottak. Az elektromos áram hatására mind az anódon, mind a katódon elektromosan semleges formában 

történő kiválás ment végbe. A kiváló anyagok például fémek, lerakódhatnak valamilyen halmazállapotban az 

elektród felületére, vagy kémiai reakcióba léphetnek az elektródok anyagával, illetve magával az elektrolittal is. 

Nézzük meg néhány egyszerű, ill. iparilag fontos elektrolízis elektródfolyamatát. 

4.1.1. 5.5.1.1 ZnI2 – oldat elektrolízise 

Legegyszerűbb esetben az oldott anyag kationja, ill. anionja elveszti töltését az elektrolízis során, s mindkettő 

kiválik az elektród felületén. Ezt tapasztaljuk, ha ZnI2 vizes oldatát szénelektródok között elektrolizáljuk. 

A ZnI2 vizes oldatában Zn++ és I- ionok vannak jelen: 

ZnI2  ⇋  Zn2+  + 2 I- 

A katódfolyamat során Zn2+ ionok vesztik el töltésüket és fémes alakban kiválnak az elektród felületén: 

Zn2+ +  2e-  →  Zn ( fém ) 

Az anódfolyamat során I atomok keletkeznek, melyek jód molekulát alkotnak, és szilárd alakban kiválnak az 

elektród felületére: 

2 I- →   2 I  +  2e- 

2 I  →   I2  (szilárd) 

A katódon redukció, az anódon oxidáció történik. Az elektródokon való semlegesítődés és kiválás az elektrolízis 

primer folyamata.   

4.1.2. 5.5.1.2 Na2SO4 oldat elektrolízise 

Gyakori eset, hogy az oldószer ionjai veszítik el töltésüket az elektrolízis során. Ezt észleljük, ha Na2SO4 vizes 

oldatát platina elektródok között elektrolizáljuk. A nátriumszulfát-oldatban nátriumionok és szulfátionok vannak 

jelen: 

Na2SO4  ⇋  2Na+ +  SO4
2- 

Tekintetbe kell venni, hogy a víz is disszociál: 

2 H2O  ⇋  H3O+  +  OH- 
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Kationok:  Na+, H3O+ 

Anionok:   SO4
2-,  OH- 

A katódon csak a hidrogén válik le: 

H2O →  H+ + OH- 

2 H+ + 2e- → H2 

A katód környezetéből a hidrogéngáz eltávozik, a OH- ionok visszamaradnak és ellúgosítják környezetüket. A 

nátrium ionok reagálnak a hidroxil ionokkal és másodlagos termékként nátronlúgot képeznek. 

Na+ + OH-  =  NaOH 

Az anódon csak a hidroxil ion válik le: 

H2O → OH- + H+ 

2 OH- - 2e- → H2O + ½ O2 

Az anód környezete a hidrogénionok hatására elsavasodik. A SO4
2- ionok partnere a víz disszociációjából 

származó H3O+ ionok lesznek: 

2 H3O+  +  SO4
2-  =  H2SO4  +  2H2O 

az anód környezetében tehát kénsav keletkezik, mint másodlagos termék. 

A katódon 2 térfogat hidrogén és az anódon 1 térfogat oxigén is keletkezik: 

2H2  +  O2  = 2 H2O  (durranógáz) 

Ha az elektrolíziskor az elektródokon kivált termékek egymással, az elektród anyagával, vagy az oldószerrel 

reagálnak, szekunder folyamatról beszélünk. Ipari elektrolíziskor, ha tiszta terméket akarunk előállítani a katód 

és az anód terét pl. diafragmával elkülönítik. Előfordul, hogy a két teret céltudatosan nem választják el 

egymástól pl. a „hypo” ( NaOCl ) előállításánál. 

4.1.3. 5.5.1.3 A nátrium-klorid elektrolízise különböző körülmények között 

Ha igen híg nátrium-klorid-oldatot elektrolizálunk platinaelektródok között, a következő elektródreakciók 

játszódnak le: 

anód:  2 H2O →  O2 +  4H+  +  4e- 

katód: 2 H2O  +  2e- →  H2  +  2OH- 

Ha azonban közepesen tömény nátrium-klorid-oldatot elektrolizálunk, a reakciók a következők: 

anód:   2 Cl- →  Cl2  +  2e- 

katód:  2 H2O  +  2e- →  H2 + 2 OH- 

A kapott termék tehát: klór, hidrogén és nátrium-hidroxid. A tömény sóoldat elektrolízise fontos ipari módszer 

ezeknek az anyagoknak az előállítására. 

Olvadt nátrium-kloridot elektrolizálva, a reakciók: 

anód:   2 Cl-  →  Cl2  +  2e- 

katód:  Na+  +  e- →   Na 

A nátrium ipari előállítása úgy történik, hogy nátrium-karbonát és nátrium–klorid keverékének olvadékát 

elektrolizálják. A keverék olvadáspontja ugyanis csak kb. 600 °C, így kevesebb hőenergiára van szükség, 

mintha a tiszta nátrium-kloridot kellene az olvadáspontján, 801 °C-on tartani. 
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4.1.4. 5.5.1.4 Nyersréz finomítása 

Elektrolízis indul meg akkor is, ha valamely sóoldatba nem indifferens (a reakciófolyamatban részt nem vevő, 

közömbös) elektródot, hanem olyan fémet mártunk, ami részt vesz az elektródfolyamatban, és erre kapcsoljuk rá 

az áramot. Az általános katódfolyamat a következő: 

Me2+  +  2e-  →  Me 

az anódfolyamat pedig: 

Me  →  Me2+  +  2e- 

Az elektrolízis során az anódon a fém oldódik, az azonos anyagú katódon pedig kiválik, közben az oldat 

koncentrációja nem változik. 

Ha rézelektródok között rézszulfát-oldatot elektrolizálunk, az oldatban Cu2+ és SO4
2- ionok vannak: 

CuSO4  ⇋  Cu2+  +  SO4
2- 

A katódon fémes réz válik ki: 

Cu2+  +  2e- →  Cu  (fém) 

Az anódon a réz elektronok hátrahagyásával oldatba megy: 

Cu (fém)  →  Cu2+  +  2e- 

 Ezzel a folyamattal lehet pl. a nyersrezet finomítani; a nyersrezet anódnak kapcsolják, melyről a rézatomok a 

tiszta rézből készült katódra jutnak át, miközben a szennyezések az anódtér alján összegyűlnek, így a katódon 

kivált réz egészen tiszta. 

Ez a folyamat az alapja valamely fém bevonásának egy másik fémmel (galvanizálás), a fémek elektrolitikus 

tisztításának, az áramerősség, ill. az áthaladó töltésmennyiség pontos mérésére szolgáló coulombméterek 

működésének, fémsóoldatok koncentrációjának elektronikus úton történő meghatározásának. 

4.2. 5.5.2 Faraday – törvények 

Az elektrolízis mennyiségi törvényeinek megállapítása Faraday nevéhez fűződik (1833). Összefüggéseket 

állapított meg az elektródokon leváló anyagmennyiség és az elektroliton átmenő töltésmennyiség, ill. 

áramerősség között. 

Faraday I. törvénye: az elektrolízis folyamán az elektródon kiválasztott anyag mennyisége, arányos az áthaladt 

töltéssel, azaz arányos az elektrolízis időtartamával és az áthaladt áram erősségével: 

m  = k • I • t = k • Q 

Gyakorlati egységek: 

[ m ]  =  g 

[ I ]   =  A 

[ t ]    =  s 

[ k ]   =  g /A s 

„k” az elektrokémiai ekvivalens, amely jelenti az 1 coulomb töltésmennyiség hatására leváló anyagmennyiséget. 
 

 
(5.9) 

A k arányossági tényező az anyagi minőségtől függ, tehát különböző anyagok esetén más és más. 
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Faraday II. törvénye: különböző elektrolitokból, ugyanazon töltésmennyiség hatására, az elektródokon 

leválasztott anyagmennyiségek tömegei úgy aránylanak egymáshoz, mint egyenértéktömegeik. Ha pl. ezüst-

nitrát, rézszulfát, kénsav oldatait elektrolizáljuk: 

mH  :  mO  :  mAg  :  mCu  =  1,00797 : 7,99 : 107,87 : 31,77 

100%-os áramkihasználás esetén tehát az elektrolitikusan leválasztott anyagmennyiségek kémiailag 

egyenértékűek. Ez annyit jelent, hogy egymással maradék nélkül tudnak egyesülni, ill. egymást vegyületeikben 

helyettesíteni. Ha a töltésmennyiség éppen 96500 As ill. coulomb vagy 26,8 Ah a leválasztott anyagmennyiség 

gramm-egyenértéktömegnyi: 

31,77 g Cu;   1,00797 g H. 

Bármely anyag egységnyi töltésre átszámított mennyisége 1 móljának leválasztásához azonos 96500 C 

töltésmennyiség szükséges. Tehát 1 mol elektron elmozdításához 96500 C töltés kell. másképpen 1 mol 

egységnyi töltésű ion összes töltése az anyagi minőségtől függetlenül mindig F = 96500 As ill. 26,8 Ah. 

(Faraday-féle állandó). Ebből következik, hogy 

1 mol vagy 6•1023 db   Na+- ion töltése            96500 As   

1 mol vagy 6•1023 db   Ca++- ion töltése    2 • 96500 As 

1 mol vagy 6•1023 db    Al+++ - ion töltése  3 • 96500 As        

A Faraday – féle törvények képezik az elektrokémiai folyamatok sztöchiometriai számításainak alapját. 

Alkalmazásakor a folyamatban résztvevő összes anyagot számításba kell venni ( az elektródokon kivált, az 

oldatba ment és a gázként eltávozott vagy kémiailag elreagált anyagokat is ). Pl. ha ZnCl2 oldatot 

elektrolizálunk, akkor a katódon nem csak Zn válik ki, hanem H2 gáz is fejlődhet, a Faraday-féle törvény csak a 

kettő együttes mennyiségére vonatkozik, külön-külön a cinkre vagy a hidrogénre nem. 

Az elektrokémiai egyenérték ( k ) és a Faraday-féle szám ( F ) között a következő összefüggés van: 
 

 
(5.10) 

ahol   E = az elemek gram-egyenértéktömege 

          A = relatív atomtömeg 

          V = vegyérték 

így   . 

A gyakorlatban mellékreakciók miatt veszteségek vannak, ezért adott tömegű anyag leválasztásához, ill. előírt 

rétegvastagság eléréséhez a számítottnál (Isz ) nagyobb áramerősséget alkalmazunk: 

 , ahol    η = az áramkihasználás hatásfoka. 

Galvanizálásnál fontos ismerni az áramkihasználást, pl. savas rézfürdőben 100%; régi típusú krómfürdőben 16 

… 18%. 

Az ionok viszonylagos töltése mellett azok abszolút töltését is megkaphatjuk, ha az egyszeresen pozitív vagy 

egyszeresen negatív töltésű ion mólnyi mennyiségének töltését elosztjuk az Avogadro – féle számmal: 

 coulomb. 

Ez az eredmény igen nevezetes, mert azzal a legkisebb elektromos mennyiséggel egyenlő, amely elektromos 

töltésű részecskéken egyáltalában fellép, az elektromosság atomjának is nevezik. 
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5. 5.6 Kémiai energia átalakítása elektromos 
energiává 

5.1. 5.6.1 Galvánelemek; elektromotoros erő, elektródpotenciál 

A galvánelemek működésük során (az elektrolízis jelenségének fordítottjaként), a kémiai átalakulással 

egyidejűleg hasznosítható elektromos energiát termelnek. 

A galvánelemek által termelt elektromos energia mennyisége az elektródok közötti  U feszültségkülönbségtől és 

a két hely között átment elektromos töltések számától függ. Mivel 1 mol anyag elektródon történő kiválása, ill. 

oldódása során  z•F elektromos töltés megy át a végzett munka értéke: 

W = - z • F • U 

ahol    z = az elektronok száma 

          F = Faraday-féle szám, ( 96500 As ;  26,8 Ah) 

          U = elektromotoros erő,  (EME),  (V) 

         W = elektromos energia mennyisége, (VAs / mol) 

A galvánelemek legtöbbje működése közben hőt is termel, de ismertek olyan elemek, amelyek működésük 

közben környezetüktől hőt vonnak el, és ennek rovására is energiát termelnek. Ilyen galvánelemet először a 

magyar Bugarszky István készített. 

A mondottak megértéséhez induljunk ki az alábbi kísérletből. Ha cinklemezt rézszulfát vizes oldatába mártunk, 

a lemezen réz válik ki, a cink pedig lassan feloldódik: 

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu 

ionos formában: 

Zn + Cu++ = Zn++ + Cu 

Ebből az egyszerű redox – reakcióból úgy nyerhetünk elektromos áramot, ha az elektronok nem közvetlenül 

mennek át a cink ionról a rézre hanem egy vezetőn keresztül. Az elektronleadás (oxidáció) és az elektronfelvétel 

(redukció) térbeli elválasztásán alapulnak a galvánelemek. Például ugyanez a reakció játszódik le az 5.6.1.1 

ábrán bemutatott un. Daniell – féle galvánelemben. 

 

5.6.1.1 ábra. 

Mártsunk cinklemezt cink-szulfát, rézlemezt pedig réz-szulfát oldatba és gondoskodjunk arról, hogy a két oldat 

ne keveredhessen egymással. Ezt úgy érhetjük el, hogy a két oldatot elválasztjuk egymástól porózus 

diafragmával (égetett kerámia, máztalan agyag), vagy sóhíddal (agar-agar, kocsonyában oldott kálium-klorid) de 

úgy hogy a diafragma pórusaiban lévő oldatnak a két tér közötti elektromos érintkezést biztosítani kell. Az így 

kialakított rendszerben a két fém között potenciálkülönbséget észlelünk. A berendezés által szolgáltatott 

árammal világítani tudunk. Eközben a Zn-lemezről elektronok áramlanak a Cu-lemez felé, a cinklemez oldódik, 

a rézlemezen réz válik ki. 
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A kémiai változás mindkét esetben azonos. A különbség annyi volt, hogy az egyik esetben a fémek és 

elektrolitok közvetlenül érintkeztek, míg a másik esetben térben egymástól el voltak különítve. 

Hasznosítható elektromos áramot az ezekhez hasonló redox-reakciókból úgy nyerhetünk ha: 
 
a rendszerben első-és másodrendű vezetés van, 
a fém ionokat, kiváltképp saját ionjait tartalmazó oldattal érintkezik, 
a reakciók részfolyamatai térbelileg el vannak különítve. 

A fémlemezt és a vele érintkező elektrolit oldatot, elektródnak nevezzük. 

A galvánelem sarkai között fellépő potenciálkülönbséget, ha az elem áramköre nyitott és nem folyik át rajta 

áram, az elem elektromotoros erejének (E.M.E) nevezzük. 

Az a következő kérdés, hogy milyen folyamatokon keresztül alakul ki a potenciálkülönbség az elektródok 

között. Vegyük például a cinkelektródot, cinkionok oldatába merülő cinklemezt. Az elektród két egymással 

érintkező fázist képvisel, a fémfázisban cinkionok és elektronok, míg az oldatfázisban cinkionok és egyéb 

ionok, illetve molekulák vannak. A helyzet olyan, mint mikor egy anyag két egymással nem elegyedő 

oldószerben oszlik meg. A cinkion a megoszló anyag, míg a két egymással nem elegyedő fázis a fém és az 

elektrolitoldat. 

Az ionok koncentrációja hasonlóan a megoszló anyaggal nem lehet tetszőleges, hanem engedelmeskedik egy 

törvénynek, mely szerint a koncentrációk között a megoszlási hányadosnak megfelelő aránynak kell beállnia ( L 

= c1 / c2 ). Ha egy fémet saját ionjait tartalmazó és meghatározott koncentrációjú oldatba mártunk, akkor három 

eset lehetséges: 
 
Az ionkoncentráció az oldatban kisebb, mint L értéke, a fémből ionok lépnek az oldatba növelve a 

koncentrációt. Ez történik a Zn-el és a többi pozitív jellemű fémmel. A cinkionok átlépésének a fémből az 

elektrolit oldatba hamarosan határt szab, hogy az ionok pozitív töltést visznek az oldatba, miközben a fémben a 

negatív töltés felszaporodik. Ez megakadályozza az újabb ionok átlépését, mert a fém negatív töltése vonzza 

míg az oldat pozitív töltése taszítja az ionokat. A fém és az oldat határán egy elektromos kettősréteg alakul ki 

(5.6.1.2 ábra), végeredményben ez okozza a fém és az oldat közötti potenciálkülönbséget. 
Ha az oldat fémionkoncentrációja a megoszlási hányadosnál nagyobb, mint a réz vagy a hozzá hasonló kevésbé 

pozitív fém esetében a fémionok igyekeznek a fémbe átlépni, ilyenkor pozitív töltést visznek a fémbe és negatív 

töltést hagynak hátra. Kialakul itt is az elektromos kettősréteg a fém pozitív az oldat pedig negatív lesz. A fém 

potenciálja az oldathoz képest pozitív. 
Harmadik eset az ionkoncentráció megfelel a megoszlási hányadosnak így egyik irányba sem indul meg az 

ionvándorlás, a fém és az oldat között nem alakul ki potenciálkülönbség. 

 

5.6.1.2 ábra. 

Galvánelem bármely redoxrendszerből készíthető. Azt az elektródot, ahol az oxidáció történik (a Zn oldatba 

menetele) anódnak, ahol a redukció (Cu kiválása az oldatból), katódnak nevezzük. Az így kialakult potenciált, 

ill. annak abszolút értékét azonban külön-külön megmérni nem tudjuk, mivel az elektródokon lejátszódó 

oxidáció és redukció mindig csak együtt megy végbe. Meghatározni csak a két elektród között kialakult 

potenciálkülönbséget tudjuk. 

5.2. 5.6.2 Az elektródpotenciál meghatározása, Nernst egyenlet 
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Az elektródpotenciál értéke a külső körülményektől, így elsősorban a hőmérséklettől és oldat koncentrációjától 

függ. Az elektródpotenciál értéke Nernst-egyenlete: 
 

 
(5.11) 

ahol:   c = az oldat koncentrációja ( mol/dm3 ) 

          z = az ionok töltésszáma 

          R = Az egyetemes gázállandó (8,314 J/mol K) 

          F = Faraday-féle szám (96500 As ) 

          E°= az illető elektródra jellemző normálpotenciál 

A Nernst-egyenletet tizes alapú logaritmusra átírva és 25°C-ra (szobahőmérséklet) vonatkoztatva használjuk. 

(Standard állapot) 
 

 
(5.12) 

 

 
(5.13) 

E° normálpotenciál azzal a potenciállal egyenlő, melyet olyan fémelektródon mérünk, amely 1 mol/ dm3 

koncentrációjú és saját ionokat tartalmazó oldatba merül. ( Ilyenkor  c = 1;  log c = 0;  E = E° ). 

Ha a galvánelemben az elektromotoros erőt meghatározó anyagok koncentrációja egységnyi, az elektromotoros 

erő a két elektród ún. standard elektród-potenciáljának ( E° ) különbségével egyezik meg. Az E° az un. normál 

elektródpotenciál, illetve 25 °C-on a standard elektródpotenciál. 

A különböző elektródok elektródpotenciáljának meghatározásához vonatkoztatási elektródot használunk. A 

vonatkoztatási elektród a standard-hidrogénelektród, melynek elektródpotenciálját konvenciószerűen zérusnak 

vesszük (5.6.2.1 ábra). 

 

5.6.2.1 ábra. 

A hidrogénelektród [(Pt)H+/H2] hidrogéngázból, platinából és 1 mol/dm3 –es HCl-oldatból áll ( t = 25 °C ). A 

hidrogénelektródot úgy készítjük el ,hogy platina korommal bevont platina lemezt mártunk, H+ ionokat 

tartalmazó sósav oldatba. A platinára H2 gázt áramoltatunk, amit a platina képes feloldani. Így kapunk egy 

hidrogén ionokat tartalmazó fémet, amely saját ionjait tartalmazó oldatba merül. Ha a nyomást sikerül a normál 

légköri nyomásra beállítani p = 101325 N/m2, akkor a standard hidrogénelektród elektródpotenciálját kapjuk, 

ami megállapodás szerint nulla ( EH = 0,00 V ). 

A különböző galvánelektródok standardpotenciálját úgy állapítjuk meg, hogy a standard hidrogénelektródból és 

a vizsgálandó fém/fémion elektródból galvánelemet készítünk ügyelve arra, hogy a fémionok koncentrációja 1 
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mol/dm3, a hőmérséklet 25 °C és a nyomás p = 101325 kPa (standard állapot), az így készült elem 

elektromotoros erejét megmérjük. Az ilyen módon mért elektromotoros erő az adott elektród hidrogénre 

vonatkoztatott standard potenciálja: 

E = E° = Efém – EH 

Néhány fémion/fémelektród standardpotenciálját vizes oldatban az 5.6.2 táblázat tartalmazza. 

Az E° értékek ismeretében bármely elem elektromotoros értéke kiszámítható. 

Gyakran alkalmaznak rövidített jelöléseket a galvánelemek leírására. A résztvevő anyagokat képletekkel jelölik, 

koncentrációjukat a képlet után írják zárójelben. A szilárd és folyékony, illetve a szilárd és gázhalmazállapotú 

fázis közé függőleges vonalat húznak. Ha két vagy több anyag van ugyanabban az oldatban, ezeket vesszővel 

választják el, a sóhidat vagy más elektrolitikus kapcsolatot kettős függőleges vonallal jelölik: 

- Zn │ ZnSO4 ║ CuSO4 │ Cu + 

5.6. táblázat - 5.6.2 táblázat. Néhány fémion/fémelektród standard potenciálja 
 

Fémion/fém 

( katód ) 

Standard potenciál 

E° ( V ) 

Fémion/fém 

   ( katód ) 

Standard potenciál 

E° ( V ) 

Li+/Li - 3,02 Cd2+/Cd - 0,40 

K+/K - 2,92 Ni2+/Ni - 0,23 

Ca2+/Ca - 2,76 Sn2+/Sn - 0,14 

Na+/Na - 2,72 Pb2+/Pb - 0,13 

Mg2+/Mg - 2,38 2H+/H2 +/- 0,00 

Al3+/Al - 1,67 Cu2+/Cu + 0,34 

Mn2+/Mn - 1,18 Ag+/Ag + 0,80 

Zn2+/Zn - 0,76 Hg2+/Hg + 0,86 

Cr2+/Cr - 0,56 Pt2+/Pt + 1,20 

Fe2+/Fe - 0,44 Au3+/Au + 1,42 

A normálpotenciál táblázatból levonható következtetések: 

a. Minél pozitívabb kémiai értelemben valamely elem, annál negatívabb a normálpotenciálja. A fenti 

táblázatban feltüntetett elemek közül legpozitívabb a lítium, legnegatívabb az arany. 

b. Minél nagyobb egy elem elektronvonzóképessége, minél nehezebben tud elektronok leadásával ionos 

állapotba jutni, annál pozitívabb a normálpotenciálja. 

c. Egy oldatból az elektrolízis során mindig az az elem válik ki először a katódon, amelyiknek pozitívabb a 

normálpotenciálja. Így pl. ha NaCl vizes oldatát elektrolizáljuk, hidrogén válik ki a katódon. A hidrogénnek 

nagyobb az elektronaffinitása, mint a Na+ ionnak ezért könnyebben , kisebb feszültségnél veszik fel a 

katódról az elektronokat. 

d. Ha egy fémsó oldatába nála negatívabb normálpotenciálú fémet mártunk, a fém elektronokat ad át az oldott 

ionoknak. Az ionok fémes állapotban kiválnak a bemártott fém felületére, miközben a fém oldódik. A 
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kémiailag pozitívabb fémek kiválasztják oldataikból a negatívabb fémeket. Pl.: Zn-et CuSO4 oldatba mártva a 

cinkre fémes réz rakódik le. 

Zn  +  CuSO4 = Cu + ZnSO4 

HgCl2 oldatba rézlemezt mártunk a lemezre fémes higany válik ki. 

HgCl2  +  Cu  =  CuCl2 + Hg 

e. Savakban hidrogén fejlődés közben csak a negatív normálpotenciálú fémek oldódnak: 

Fe + 2HCl = FeCl2  +  H2 

A fém annál könnyebben oldódik, minél negatívabb a normálpotenciálja az alkáli és az alkáli-földfémek a 

vizet is bontják hidrogénfejlődés közben. A pozitív normálpotenciálú fémek csak oxidáló savakban (HNO3, 

H2SO4, …) oldódnak, de nem töltéskicserélődéssel, hanem egyéb közbenső reakciók segítségével: 

Cu + 2HNO3 = CuO + 2NO2 + H2O 

CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O 

A legpozitívabb fémek (Au, Pt) csak salétromsav sósav 1:3 arányú keverékében (királyvíz) oldódnak. 

f. A negatív ionokat képező elemekre a mondottak ugyancsak érvényesek. Pl.: a klór a bromidokból brómot, 

jodidokból pedig jódot választ ki, mert a klór standardpotenciálja a legpozitívabb. 

Cl2 + 2Br- = 2Cl- + Br2 

Cl2 + 2 I2 = 2Cl- + I2 

Az elemek kémiai jelleme és standardpotenciál értéke összefüggést mutat. Minél pozitívabb jellemű egy elem 

annál negatívabb a standardpotenciál értéke. A legpozitívabb jellemű elemek a táblázat elején (Li, K, Ca …), a 

legnegatívabbak a táblázat végén (Br, Cl, F…) helyezkednek el. A standardpotenciál érték alkalmas a 

jellemerősség számszerű kifejezésére, noha ez nem szigorúan érvényes. 

5.3. 5.6.3 A koncentrációs elem. A pH mérése 

A galvánelemek egy különleges csoportját képezik azok az elemek, melyekben az elektródok anyagi minősége 

azonos, csak az elektrolit oldatok koncentrációjában van különbség. Pl.: 

Cu │ CuSO4 ║ CuSO4 │ Cu 

c1 (mol/dm3)   c2 (mol/dm3) 

A fenti koncentrációs elem elektromotoros feszültsége: 
 

 
(5.14) 

A koncentrációs elemek pozitív pólusa mindig a töményebb oldat. A koncentrációs elemek gyakorlati 

fontossága abban áll, hogy segítségükkel aránylag gyorsan és pontosan lehet meghatározni az oldatok 

koncentrációját. Kazánoknál, textilüzemekben, biológiai folyamatoknál gyakran van szükség arra, hogy az 

oldatok hidrogénion koncentrációját folyamatosan ellenőrizzük. Ilyenkor az ismeretlen töménységű oldatot 

hidrogén-elektróddá képezzük és egy normál hidrogén-elektróddal kapcsoljuk össze. A kapott galvánelem 

feszültségét megmérve az ismeretlen hidrogénionkoncentrációt kiszámítjuk. 

E = E° + 0,059/z log c2/c1 

ahol:  c2 = 1 mol/dm3 

         z  =  1 

         E° = 0 
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E  =  0,059 log 1/c1 

A hidrogénelektródokból összeállított koncentrációs elem igen fontos gyakorlati felhasználása a pH mérésének 

lehetősége. A koncentrációs elemek elvén működnek az elektromos pH-mérők. Ha az egyik elektródot 

egységnyi hidrogén-koncentrációjú, a másik elektródot az ismeretlen ionkoncentrációjú oldatba merítjük, a 

műszer közvetlenül a pH-át fogja mutatni. 

E = 0,059 log 1/[H+] = - 0,059 log [H+] 

pH = - log [H+] = E/0,059 

Láthatjuk. hogy a pH–mérés visszavezethető egy egyszerű feszültségmérésre. 

5.4. 5.6.4 Polarizáció 

Elektrolizáljunk híg sósav oldatot platina elektródok között. Az áramkörbe iktatott galvanométer jelzi az 

elektrolizáló áram irányát. Bizonyos idő után iktassuk ki az áramforrást, és a kört zárjuk ismét, a galvanométer 

mutatója ellentétesen fog kitérni. Elektrolízissel maga az elektrolizált rendszer galvánelemmé alakult át, 

amelynek pozitív pólusa (anód) a klórelektród, negatív pólusa (katód) pedig a hidrogénelektród. Ez az elem 

szembe van kapcsolva a külső elektrolizáló feszültséggel. Ahogy nő a platinaelektródon kivált gáz nyomása, 

úgy válik a hidrogénelektród potenciálja egyre negatívabbá, a klórelektródé pedig egyre pozitívabbá. Az 

elektródok polarizálódnak. A gázok nyomása addig nő, amíg el nem érik a külső légnyomást ( p = 1 bar ), ekkor 

a gázok buborék formájában eltávoznak a rendszerből a gáznyomás állandó marad. Az elektrolíziskor 

keletkezett galvánelem: 

(Pt) Cl2 │ HCl  ║  HCl │ (Pt) 

Az elem elektromotoros ereje – a polarizációnak megfelelő elektromotoros erő – éppen egyenlővé válik a külső 

feszültséggel és tovább már nem nőhet. 

Elektrolit oldatokra tehát az Ohm-törvény feszültségtagja a külső és a polarizációs feszültség különbségeként 

írható fel: 

U  -  P  =  I R   

ahol:  U = külső feszültség 

         P = polarizációs feszültség 

        I = az elektroliton átfolyó áram erőssége. 

Az I – U összefüggést a 5.6.4.1 ábra mutatja arra az esetre, ha P nem függ I-től. 

 

5.6.4.1 ábra. 

U-nak azt a minimális értékét, amelynél már tartós elektrolízis jön létre bomlásfeszültségnek nevezzük ( Ub ). 

Reverzibilis folyamat esetén a bomlásfeszültség egyenlő a keletkezett galvánelem elektromotoros erejével. Ezt a 

minimális potenciálkülönbséget, amelyet az elektród fémje és az oldat között valamely ion tartós leválasztására 

létre kell hoznunk, az adott ion leválási potenciáljának nevezzük. Ez pedig egyenlő az elektródnak az adott 

oldatban fennálló potenciáljával, amit a Nernst-féle képletből számíthatunk ki. 

E = E° + 0,059/z log cion 
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E = E° + 0,059/z log cion, 

Adott elektrolit bomlásfeszültsége nem más, mint ionjai leválási potenciáljának különbsége. 

Ha egy oldatban többféle elektrolit van, akkor az a kation válik le először, amelynek legkevésbé negatív a 

leválási potenciálja és az az anion, melynek legkevésbé pozitív a leválási potenciálja. Így fémek elektrolízissel el 

is választhatók egymástól, ha leválási potenciáljuk eléggé eltérő egymástól.   

5.5. 5.6.5 Kémiai áramforrások 

5.5.1. 5.6.5.1 Elemek 

A gyakorlatban használatos galvánelemekkel szemben a következő feltételeket lehet kiemelni: 
 
az elemnek legyen nagy az elektromotoros ereje, a belső ellenállása pedig a lehető legkisebb, 
a galvánelem ne polarizálódjék számottevően, 
nagy legyen a kapacitása, minél több elektromos energiát termeljen. 

A gyakorlatban egyik legelterjedtebb galvánelemtípus a LECLANCHÉ-elem, vagy szárazelem. 

Az elem felépítése és működése a következő: 

(-) Zn  │  20%-os NH4Cl  ║  MnO2 │C (+) 

 

5.6.5.1 ábra. 

Az elem működésének kémiai folyamatai: 

az anódon:          Zn   Zn2+  +  2e-                  oxidáció, 

az elektrolitban    Zn2+  +  2Cl-  → 

a katódon:          2NH4
+  +  2e- → 2NH3  +  H2  redukció. 

A keletkező hidrogén a szénrudat polarizálná és hidrogénelektród keletkezne. Ezt akadályozza meg a MnO2 

depolarizátor. 

MnO2  +  H2  =H2O  +  MnO 

Az ammónia és a jelenlévő víz NH4OH-ot alkot és reagál a ZnCl2–dal: 

ZnCl2  +  2 NH4OH  =  [Zn(NH3)2]Cl2  +  2H2O, 

és komplex cink-amin keletkezik. Mivel a reakció nem megfordítható, a szárazelem lassan kimerül. 

Elektromotoros ereje: 1,5 V.   

5.5.2. 5.6.5.2 Akkumulátorok 

Az akkumulátorok az elektromos energiát kémiai energia formájában tárolják. Az akkumulátorok kisütés után 

tölthetők, reverzibilis működésüknél fogva az iparban számos helyen használják. A gyakorlatban különösen két 

típus terjedt el, a savas elektrolitot tartalmazó ólomakkumulátor, valamint az Edison-féle lúgos akkumulátor. 
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Az ólomakkumulátor negatív elektródja fém ólom, pozitív elektródja ólomdioxid. Az ólomlemezeket hígított 

kénsavoldatba mártják (30%-os ) mert ennek a vezetőképessége a legjobb. 

Az áramtermelő kémiai folyamat: 

Pb  +  PbO2  +  2H2SO4  ⇌  2PbSO4  +  2 H2O 

az egyes elektródfolyamatok: 

( - )  elektród:   Pb    Pb2+  +  2e- 

                        Pb2+  +  H2SO4  ⇌   PbSO4  +  2H+ 

( + ) elektród:  PbO2  +  H2O  +  2e-  ⇌  PbO  +  2OH-   

                        PbO  +  H2SO4  ⇌  PbSO4  +  H2O 

Az elektrolitban végbemenő reakciók következtében az oldat az eredeti értékére hígul vissza: 

2H+  +  2OH-  =  2H2O 

Kisütéskor a negatív sarkon ólomionok keletkeznek, és ezek a kénsavval – az elektródon tapadva maradó – 

ólom(II) szulfátot adnak. A pozitív sarkon az ólom(IV)-oxid viszont ólom(II)-oxiddá lesz, melyet azonban a 

kénsav ugyancsak ólom(II)-szulfáttá alakít át. Az oldat töménysége a víz keletkezése folytán csökken. A 

folyamat közben 2F coulomb töltés áramlik a negatív sarokról a pozitív sarokra. Töltéskor ugyanekkora 

töltésmennyiséget kell ellenkező irányban az akkumulátorba bevezetni. Amikor az összes ólom (IV)-oxid 

átalakult ólom-szulfáttá az áramtermelés leáll, az akkumulátort újra kell tölteni. A megtöltött ólomakkumulátor 

elektromotoros ereje 2 V, mivel belső ellenállása csekély, kapocsfeszültsége alig tér el ettől. A kisütést abba kell 

hagyni ha a feszültség leesik 1.83 V alá. A többször kisütött és feltöltött akkumulátorba a kénsavat időnként 

pótolni kell. 

A lúgos akkumulátorok közül  elterjedten használatos a Cd – Ni, de főként az Edison-féle lúgos, vagy Ni – Fe 

akkumulátor, amelynek elektrolitja KOH, amellyel vas és nikkel-oxiddal körülvett nikkelelektród érintkezik, az 

edény maga a vaselektród. Az elemben lejátszódó bruttó folyamat: 

Fe  +  Ni2O3 1,2 H2O  +  1,8 H2O  =  Fe(OH)2  +  2 Ni(OH)2 

Az elem elektromotoros ereje csak 1,37 V, de jobban bírja a gondatlan kezelést, mint az ólomakkumulátor. 

6. 5.7 A korrózió és a korrózió elleni védelem 

A korrózió általános meghatározása: 

A korrózió valamely anyagnak a környezet hatására, a felületről kiinduló elváltozása, amely kémiai és fizikai-

kémiai folyamatok révén megy végbe. 

Korrózió alatt nemcsak a fémek, hanem a nemfémes anyagok tönkremenetelét is értjük. Például a 

csatornahálózat beton elemeinek a kénhidrogén hatására való elmálását, az üveg kristályosodását, amit az 

ultraibolya sugárzás okoz valamint a gumi idő előtti elöregedését szintén a napfény hatására. Csak azokat az 

elváltozásokat tekintjük korróziónak, amelyek az anyag tönkremeneteléhez vezetnek. Így tehát nem korrózió az 

Al ill. a Zn oxidációja, amelynek során a fémek felületén egy a fémet megvédő záróréteg képződik (Al2O3, ZnO 

). Az olyan fizikai vagy mechanikai folyamatok mint az olvadás, párolgás, kopás, törés nem tartoznak bele a 

korrózió fogalmába. 

Általában de nem szükségszerűen a korrózió károsan befolyásolja a tárgy használhatóságát. A korrodált 

berendezések eszközök a rendeltetési célnak nem tudnak megfelelni, tehát értéküket vesztik. Gyakran a 

korróziós elváltozások kívülről nem láthatók és csak mechanikai, szilárdsági vagy rugalmassági mérésekkel 

követhető a változás. 

A korrózió igen változatos jelenségekben nyilvánul meg. a vas vasoxiddá alakul, a bronztárgyakon patina, 

bázisos réz-karbonát keletkezik stb. 
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A korrózió igen jelentős gazdasági károkat okoz, a fémtermelésnek egyharmada-egynegyede megy tönkre 

évente. A károkat két csoportra osztjuk: 
 
közvetlen károk 
közvetett károk. 

Közvetlen kár maga a korrózió elleni védelem vagy a károsodott berendezések kicserélése stb. Közvetett kár a 

termeléskiesés, balesetek. 

A korrózió jellegét annak megjelenési formája és eloszlása adja meg. 

Megjelenési forma: 
 
egyenletes korrózió 
lyukkorrózió 
interkrisztallin és szelektív korrózió 
korróziós kifáradás 
 különleges korróziófajták (hólyagosodás, lemezes, szálas korrózió) 

Eloszlás szerint: 
 
általános korrózió 
helyi korrózió. 

Általános eloszlásnál a korrózió kiterjed az egész felületre, pl. atmoszférikus korrózió. Helyi korrózió a 

felületnek egy-két pontján jelentkezik pl. a kóboráram korrózió csak ott látható, ahol az áram kilép egy, a sínek 

mentén földbe fektetett vascsőből. 

6.1. 5.7.1 A kémiai és elektrokémiai korrózió 

A korrózió folyamatának mechanizmusa szerint megkülönböztetünk: 
 
kémiai 
elektrokémiai 
átmeneti korróziót. 

Az utóbbi típus átmenet a kémiai és elektrokémiai korrózió között. Általában a fémek savakban való oldódását 

soroljuk ide. 

6.1.1. 5.7.1.1 Kémiai korrózió 

A kémiai korrózió valamely fém és száraz gázhalmazállapotú környezete között jön létre, magas hőmérsékleten. 

Agresszív gázok: oxigén, kén, bróm, klór, ammónia. Legkisebb mennyiségű folyadék megváltoztatja a korrózió 

alaptípusát, kémiai korrózióból víz hatására elektrokémiai korrózió lesz. Az elektrokémiai korrózió sebessége 

nagyságrendekkel nagyobb a kémiai korrózióénál. például a teljesen száraz klórgáznak az acél ellenáll, de a 

legkisebb vízmennyiség hatására súlyos korróziót szenved. 

A kémiai korróziónál a fémek felületén nemfémes jellegű korróziós rétegek alakulnak ki: 

Me  +  ½ O2 (g)  =  MeO      fémoxid 

Me  +  ½  S2 (g)  =  MeS      fémszulfid 

Me  +  ½ Br2 (g)  =  MeBr    fémbromid 

(Me = metallum, fém) 

Kémiai korrózió esetén a fémion (Me+) és az elektron (e-) kilépése közötti távolság d ≤ 1 Å . Az átlépés 

molekuláris távolságon belül történik, a fémion és az elektron egy termékbe épül be. A kémiai korrózióra jó 

példa a vas revésedése (wüsztit FeO, magnetit Fe3O4, hematit Fe2O3).   5.7.1.1.1 ábra 
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5.7.1.1.1 ábra. 

6.1.2. 5.7.1.2 Elektrokémiai korrózió 

Elektrokémiai korrózió a körülmények adottságainak megfelelően kialakult helyi galvánelemek áramtermelő 

folyamatai következtében lép fel. A korróziós közeg nedves, folyadék amely vezetőképes ionokat tartalmaz 

(elektrolit). Galvánelemek kialakulásával ill. ezek áramtermelő hatásával kell számolni, ha: 
 
két különböző fém elektrolittal érintkezik, 
azonos fém, ugyanazon elektrolit különböző koncentrációjú zónáival érintkezik állandó hőmérsékleten, 
azonos fémek azonos minőségű és koncentrációjú elektrolitokkal érintkeznek, de az elektrolit-zónák 

hőmérséklete eltérő. 

A galvánelemek áramtermelő folyamatai (oxidáció-redukció) egyidőben, de térben egymástól elkülönítve 

játszódnak le. A fémion és  a vele egyenértékű elektron fémből való kilépése közötti távolság: d ≥ 4 Å . A 

fémion és az elektron nem egy termékbe épülnek be. 

Men+  +  ne-  + víz  →  Men+ aq  +  ne-  +  víz 

Az a tény, hogy a fémion- és az elektronkilépés közötti távolság megnő, a fém oldódását és korróziós 

tönkremenetelét elősegíti és meggyorsítja. A kialakult mikro-galvánelemek zavartalan működése a fém 

szakadatlan oldódását jelenti. Általában H-fejlődéses és O-fogyasztásos mechanizmust különböztetünk meg. 

A H-fejlődéses korrózió áramtermelő folyamata a következő pl. horganyzott vas esetében 5.7.1.2.1 ábra. 

Zn  +  2H+  =  Zn2+  +  H2 

 

5.7.1.2.1 ábra. 

O-fogyasztásos korrózió alapegyenlete pl. a vas rozsdásodása (koncentrációs elem) 5.7.1.2.2 ábra. 

 

5.7.1.2.2 ábra. 

Anódos folyamat: 

Fe  →  Fe2+  +  2e- 

Mivel a vas felületére kondenzálódott víz semleges, a katódos folyamat: 



 Elektrokémia  

 63  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

O2 + 2H2O + 4e-  →  4OH- 

 Az elektronok fémes zárlaton keresztül érkeznek az anódos helyről a katódos helyre. A bruttó elektrokémiai 

reakció: 

2Fe + 2H2O + O2  →  2Fe2+  +  4OH-  →  2Fe(OH)2 

A vasII-hidroxid oldhatatlan fázisként kiválik az oldatból. Ez a vegyület azonban nem stabil és a levegő 

oxigénje segítségével 3 vegyértékű vassá oxidálódik, amelynek vizes változata a rozsda: 

2Fe(OH)2 + H2O + ½ O2  →  2Fe(OH)3 

6.2. 5.7.2 A korrózió elleni védelem módszerei 

A korróziós károk csökkentésére irányuló törekvések lehetnek: 

1. Megelőző jellegűek: 

korrózióálló szerkezeti anyagok megválasztása, 

készülékszerkesztésnél a korróziós igénybevétel tervezése, 

inhibitorok (korróziógátlók) alkalmazása. 

2.  Passzív jellegűek: 

Védőbevonatok: festékek, lakkok, galvánbevonatok, fémszórt és termikus fémrétegek. 

3. Aktív jellegűek: 

Katódos és anódos védelem. 

A védeni kívánt fémet pl. a vasat, acélt egy nálánál negatívabb normálpotenciálú fémmel pl. cink kötjük 

össze. Az így kialakított galvánelemben a megvédendő fém katóddá válik, míg az anód az elhasználódásra 

ítélt másik fém lesz (katódos védelem).  A katódos védelem megvalósítása történhet autonóm anóddal, 

amelynek normálpotenciálja jóval negatívabb a védendő féménél pl. magnézium. 

Az aktív katódos védelemnél a védendő tárgyat külső áramforrás negatív pólusával kell összekötni (katód), a 

pozitív pólust pedig a védendő tárgy közelében lévő a talajba helyezett (vashulladék) fémlemezekkel, 

csövekkel kell összekapcsolni. Megfelelően választva a viszonyokat, a védendő tárgy egész felülete tartósan 

katóddá tehető és megvédhető a korróziótól. 

7. 5.6 Feladatok 

1. 

A gyomorsav sósav. A pH-ja 1. Lombikba veszünk 100 grammot. Hány gramm magnéziumhidroxiddal 

Mg(OH)2(s) közömbösíthetjük? 

(Atomsúlyok: Cl: 35,5; Mg: 24; O: 16; H: 1) 

Megoldás: 

A folyamat az alábbi egyenlet szerint zajlik: 

2 HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2 H2O 

A pH1 jelentése koncentrációban: 10-1 normál. Vagyis a sósav molsúlyának 0,1-szerese van jelen 1000 g vízben. 

Így a feladatban adott 100 g sósavoldat a sósav molsúlyának 0,01-szeresét tartalmazza, ami 36,5 g/mol * 0,01 = 

0,365 g HCl. 
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A folyamat egyenlete szerint 2 mol sósav egyenértékű 1 mol magnéziumhidroxiddal. A szükséges 

magnéziumhidroxid-mennyiséget aránypárral határozzuk meg: 
 

 
(5.15) 

Vagyis a szükséges magnéziumhidroxid tömege: 
 

 (5.16) 

2. 

Natriumszulfát (Na2SO4) oldatot elektrolizálunk 1 A áramerősséggel 1 órán keresztül. Milyen és mekkora 

mennyiségű anyagok válnak ki a két elektródon a folyamat során 

(Atomsúlyok: Na: 23; S: 32; O:16; H: 1; Faraday állandó: 96500 C) 

Megoldás: 

Az elektrolízis reakciótermékei ebben az esetben hidrogén gáz, hidroxil ion, oxigén gáz és hidrogén ion, vagyis 

vízbontás történik. A nátrium- és szulfátionok változás nélkül az oldatban maradnak. A folyamat egyenlete: 

2 H+ + 2e- → H2(g) 

OH- - 2e- → 0,5 O2(g) 

Tehát két mol elektrontöltés áramlásával egy mol hidrogén és fél mol oxigén gáz keletkezik. 

A feladat szerint adott töltésmennyiség: 

Q = 1 A * 1 óra * 60 perc/óra * 60 s/perc = 3600 As = 3600 C 

Fentebb megállapítottuk, hogy egy mol hidrogén és fél mol oxigén gáz keletkezéséhez 2 F töltés kell, 

rendelkezésre azonban csak 3600/96500-ad része áll. Ezért a keletkező hidrogén és oxigén mennyisége: 

mH2 = 3600/(2*96500) * 1 mol * 2 g/mol = 0,037 g 

mO2 = 3600/(2*96500) * 0,5 mol * 32 g/mol = 0,298 g 
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II. rész - Szervetlen kémia 
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6. fejezet - Kémia rendszertana 

1. 6.1 Az elemek csoportosítása és felosztása 

Az elemek olyan egyszerű anyagok, amelyekből a vegyületek felépülnek. Számuk mai ismereteink alapján 117. 

Ezek közül számos nem állandó jellegű, bomlékony radioaktív elem. Az elemek kémiailag azonos atomokból 

állnak, fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján két nagy csoportba oszthatók: 
 
fémes elemek 
nemfémes elemek. 

Az elemek nagyobb része fém. A fémek a hőt, az elektromos áramot jól vezetik. Az arany és a réz kivételével 

általában szürke színűek, fémes fényűek, szilárdak, kivéve a higanyt, amely cseppfolyós halmazállapotú. 

Hegeszthetők, forraszthatók és alakíthatók. Kémiailag a bázisok és a sók jellemző alkotórészei. 

A nemfémes elemek a fémekkel szemben kevésbé egységes tulajdonságúak. Részben gáz részben szilárd 

halmazállapotúak, kivétel csak a bróm, amely cseppfolyós. A hőt elektromos áramot nem vezetik, ridegek, 

törékenyek, negatív jelleműek és savképzők. A fémek elektronegativitása kettőnél kisebb, míg a nemfémeké 

általában, de nem mindig kettőnél nagyobb szám. 

Az elemek más csoportosítása is lehetséges pl.: a nemfémes elemek közül a szén (C), a foszfor (P), a szilícium 

(Si), a kén (S) és az arzén (As) a fémekhez állnak közel, és azokkal ötvözeteket alkotnak. Ezeket 

metalloidoknak  (fémszerűeknek) nevezzük. A metallográfiában a fémeket formálisan (nem fizikai, kémiai 

tulajdonságok alapján) két nagy csoportra osztják: 
 
vas és ötvözeteikre 
nemvas fémek és ötvözeteikre. 

A csillagászati spektroszkópia tapasztalatai alapján a világegyetemet és a földet ugyanazok az elemek építik fel, 

6.1.1 táblázat. 

6.1. táblázat - 6.1.1  táblázat 
 

Világegyetem % 
 

Földkéreg % 

Oxigén 
( O ) 

36,00 
 

Oxigén 
( O ) 

49,50 

Vas 
( Fe ) 

24,50 
  

Szilícium 
( Si ) 

25,70 

Szilícium 
( Si ) 

18,30 
  

Alumínium 
( Al ) 

7,50 

Magnézium 
( Mg ) 

13,50 
  

Vas  
( Fe ) 

4,70 

Kén 
( S ) 

2,00 
  

Kalcium 
( Ca ) 

3,39 

Kalcium 
( Ca ) 

1,70 
  

Nátrium 
( Na ) 

2,63 

Nikkel 
( Ni ) 

1,38 
  

Kálium 
( K ) 

2,40 

Alumínium 
( Al ) 

1,20 
  Magnézium ( Mg ) 1,93 

98,65 % 
   

97,75 % 
 

2. 6.2 A hosszú periódusos rendszer 
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Az elemek tudományos alapon való rendszerezését Mengyelejev 1869–ben tette közzé. Az elemeket növekvő 

atomtömegük szerint rakta egymás után úgy, hogy a hasonló kémiai tulajdonságú elemek egymás alá kerültek. 

A rendszerezés alapja az a felismerés, hogy az elemek kémiai és fizikai tulajdonságai a monoton növekvő 

atomtömegeik periódikusan visszatérő függvényei. Ma az elemeket növekvő rendszámuk szerint írjuk egymás 

után, amely kevés kivétellel megegyezik a növekvő atomtömegek sorrendjével. A rendszám megegyezik az 

atommagban lévő pozitív töltésű részecskék, a protonok számával. Az elemek kémiai tulajdonságát nem az 

atomtömeg, hanem a rendszám határozza meg. 

Gyakorlati szempontból a hosszú periódusos rendszer igen alkalmas az elemek csoportosítására. Itt fő és 

alcsoport elemei külön oszlopban és rubrikában szerepelnek. A fémes és nemfémes elemek és a szerkezeti 

fémek diszkrétebben vannak elkülönítve egymástól, mint a klasszikus periódusos rendszerben. A periódusos 

rendszerben kijelölhető Bór ( B ) – asztácium ( At ) vonal az elemeket fémes és nemfémes csoportra osztja. A 

vonal mentén átmeneti jellemű, amfoter elemek helyezkednek el. Ezekre jellemző, hogy savakban és lúgokban 

egyaránt oldódnak. 

A főcsoport elemeire érvényes a következő vegyértékszabály: H–nel szemben az elemek vegyértéke az első 

oszloptól a negyedikig növekedik, majd az ötödik oszloptól a hetedikig bezárólag csökken. Az O–nel szemben 

egytől hétig növekedik. Nézzük meg a harmadik periódust: 
 

I. / a II. / a III. / a IV. / a V. / a VI. / a VII. / a 

Na Mg Al Si P S Cl 

NaH MgH2 AlH3 SiH4 PH3 H2S HCl 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 

Az egymás alatt elhelyezkedő elemek vegyértéke megegyezik. Azonos perióduson és oszlopon belül vizsgálva 

az elemek fizikai és kémiai tulajdonságait, a következőket állapítjuk meg: 
 
A sor elején és végén az elemek sűrűsége kisebb, mint a sor közepén. Meg kell jegyezni, hogy a hosszú 

periódusos rendszerben a periódus mindig egyetlen sort jelent, amíg a klasszikus rendszerben a 4., 5., 6., és 7. 

periódus két sorból áll. 
Az atomtérfogat a sűrűséggel szemben ellentétesen változik, a periódus közepe táján van minimuma. 

Maximumot az alkálifémeknél éri el. Az atomtérfogat csökkenését azzal magyarázzuk, hogy a rendszámmal 

növekedik a magtöltések száma, amely az elektronokra egyre nagyobb vonzóerőt fejt ki, és így pályájuk sugara 

csökken. 
A periódusos rendszer erősen pozitív jellemű elemmel, fémmel kezdődik majd erősen negatív jellemű, 

nemfémes elemmel záródik a nemesgázok előtt. 
Az egymás alatt álló elemek kémiai tulajdonságai közel megegyeznek. 

3. 6.3 A periódusos rendszer elemeinek jellemzése 

3.1. 6.3.1 Hidrogén ( H ) 

A hidrogén a periódusos rendszer első periódusának első eleme. A hidrogénatom egy protonból és egy 

neutronból áll. Relatív atomtömege: 1,008. Apoláris szerkezetű molekulát ( H2 ) alkot amelyben az igen erős H-

H kötés van. 

Fizikai tulajdonságai: színtelen, szagtalan gáz, nem mérgező. Kis molekulatömegével összefüggően igen nagy a 

diffúziósebessége, hőkapacitása, hővezető és elektromos vezetőképessége.  Vízben kevéssé, de egyes fémekben 

jól oldódik pl.: platina, palládium. 

Kémiai tulajdonságai: Egyetlen elektron leadásával H+- ion keletkezik, ami elektronhéj nélküli atommag, ( 

proton ). Vizes oldatában a poláris vízmolekulához kapcsolódik és H3O+ - iont ( oxónium ) képez.  Egy elektron 

felvételével héliumhéjjal rendelkező H- – iont képez, amely alkáli, illetve alkáliföldfémekkel sószerű hidrideket 

alkot ( NaH, CaH2 ). Oxigén jelenlétében, meggyújtva vízzé ég el: 
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2 H2  +  O2  =  2 H2O. 

Katalizátorok jelenlétében vagy 600 °C-on O2-vel robbanásszerűen egyesül vízzé (durranógáz). A hidrogén és a 

klór 1:1 arányú keveréke szintén hevesen reagál egymással (klórdurranógáz): 

H2  +  Cl2  =  2 HCl 

Fontos redukálószer. Például a feketeszínű réz(II)-oxid, hidrogénáramban vörös színű rézzé redukálódik: 

CuO  +  H2  =  Cu  +  H2O 

Előfordulása: A földön elemi állapotban a levegőben nyomokban, vulkáni gázokban fordul elő  kis 

mennyiségben. Kötött állapotban a vízben, valamint szénhidrogénekben található. A világűrben a 

legelterjedtebb anyaga hidrogén csillagokban, csillagködökben. 

Előállítása: Laboratóriumban, Kipp – készülékben kénsav és cink segítségével: 

Zn  +  H2SO4  =  ZnSO4  +  H2 

Alkálifémek és víz reakciójával: 

2 Na  +  2 H2O  =   2 NaOH  +  H2 

A reakció rendkívül heves, ezért nagy elővigyázatosságot igényel. 

Ipari előállítása: Vízgázból (1000 °C –on): 

C  +  H2O  =  CO  +  H2 

450 °C-on vas-oxid katalizátor jelenlétében újabb hidrogénmolekula nyerhető: 

CO + H2O = CO2 + H2 

Földgázból 1000 °C-on alumínium-oxid katalizátor jelenlétében: 

CH4 + 2H2O= CO2 + 4H2 

Elektrolitikus úton vízből: 

2 H+  +  2 e-  =  H2 

Felhasználás: Szerves és szervetlen vegyületek előállítása (pl.: metanol, formaldehid, mesterséges benzin, 

sósav, ammónia …). Élelmiszeriparban növényi olajok keményítése, margaringyártás. 

A hidrogén izotópjai: 

  izotóp, prócium 99,985% 

  izotóp, deutérium 0,015% 

  izotóp,  trícium mennyisége elenyésző. 

3.2. 6.3.2 Alkálifémek 

Lítium ( Li ), nátrium ( Na ), kálium ( K ), rubídium ( Rb ), cézium ( Cs ), francium ( Fr ). Egy vegyértékűek.  

Kis sűrűségű, puha, késsel vágható, nagy duktilitású fémek. Az elektromos áramot jól vezetik. Kristályrácsuk 

köbös, tércentrált. A Na sárgára, a K fakó ibolyára festi a színtelen gázlángot.  A levegőn gyorsan oxidálódó 

igen aktív elemek. A lítium kivételével csak petróleum alatt lehet tárolni őket. Friss vágási felületük fényes, 

ezüstfehér színű. A vizet hevesen bontják hidrogéngáz fejlődése közben és vízben oldódó bázisokat, lúgokat 

képeznek (alkáli = lúgképző) . 

2 K + H2O = 2 KOH + H2 
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Reakcióik nagy hőfejlődés közben játszódnak le fény – és lángjelenség mellett. Erősen redukáló tulajdonságúak. 

A természetben kloridok, bromidok, szulfátok, foszfátok és karbonátok alakjában fordulnak elő. 

Felhasználásra főleg a vegyiparban kerülnek, de alkalmazzák őket a kohászatban is ötvözésre. Atomreaktorok 

hőcserélőjében a Na-ot alacsony olvadáspontja miatt cseppfolyós állapotban használják. A cseppfolyós 

ammónia fizikailag oldja a Na-ot és a K-ot. Ezzel az oldattal teszik ragaszthatóvá a legellenállóbb műanyagot a 

teflont. 

3.3. 6.3.3 Alkáliföldfémek 

Berilium ( Be ), magnézium ( Mg ), kalcium ( Ca ), stroncium ( Sr ), bárium ( Ba ), rádium ( Ra ). Két 

vegyértékűek. 

A Be lényegében nem sorolható az alkáliföldfémekhez, tulajdonságai az alumíniuméhoz hasonlók. Felületén 

vékony tömör oxidréteg van, amely passzívvá, korrózióállóvá teszi. Ezen tulajdonsága alapján a réz ötvözésére 

használják, mivel a réz-oxid és az ötvözet között, mint védőréteg ( BeO ) helyezkedik el. 

Az alkáli földfémek sűrűsége kicsi: 1,5 és 3,5 g/cm3 között van. A rádium azonban nehéz fém amelynek 

sűrűsége 6 g/cm3 . Színük ezüstfehér, viszonylag puha fémek. Szerkezetük tömör, kristályrácsuk szoros 

illeszkedésű hexagonális vagy lapon középpontos, köbös. Jellemző lángfestésük: 

Ca → téglavörös 

Sr  → karminpiros 

Ba → fűzöld 

Az alkálifémek után a legreakcióképesebb fémek, az atmoszférán már oxidálódnak. A magnézium és a bárium 

felületén tömör szerkezetű védőoxid képződik, míg a kalcium oxidrétege laza, porózus szerkezetű, az 

atmoszférának nem áll ellen. A kalcium a nátriumhoz hasonlóan oldódik vízben: 

Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2 

Az alkáliföldfémek hidroxidjai közül a Ca( OH )2 elég jól oldódik vízben, ezért közepes erősségű lúg. 

Műszaki szempontból a magnéziumnak van a legnagyobb jelentősége, az Al-Mg, illetve a Mg-Al, ötvözetei a 

legismertebbek ( Mg-Al elektronfém ). 

Legismertebb vegyületeik a természetben: 

CaCO3                mészkő 

CaMg(CO3)2       dolomit 

MgSO4 • 7 H2O  keserűsó 

CaSO4 • 2 H2O    kristályos gipsz 

CaCl2, MgCl2        halogenidek. 

3.4. 6.3.4 Az alumínium csoport elemei 

Bór ( Br ), alumínium ( Al ), gallium ( Ga ), indium ( In ), tallium ( Tl ). Három vegyértékűek. 

A bórt nem szokták az alumínium csoporthoz sorolni, mert tulajdonságai a szénéhez és a szilíciuméhoz 

hasonlóak.  A bórt és az alumíniumot az elektronhéjnak a vegyületképzésben való szerepe alapján, a félfémek 

közé, a Ga, In, és Tl elemeket a másodfajú fémekhez soroljuk.  A másodfajú fémek atomjai a vegyületképzésben 

például halogenidekben nem az összes vegyértékelektronjukkal vesznek részt. Az alumínium csoport elemei 

közül az alumínium könnyű fém, sűrűsége 2,7 g/cm3. Az atomtömeg növekedésével a sűrűség nő, az 

olvadáspont is emelkedik. 
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A csoport legfontosabb eleme az alumínium. Olvadáspontja 660 °C. Megolvasztásához nagy mennyiségű hőre 

van szükség mivel fajhője a többi fémhez viszonyítva jelentős: 8,96 J/mol fok. Az alumínium a vörösréz után 

legjobban vezeti az elektromos áramot. A réznél másfélszer nagyobb átmérőjű, de fele akkora súlyú alumínium 

vezeték elektromos vezetőképessége a rézével egyenértékű. 

Az alumíniumnak lapon centrált, köbös kristályrácsa van. 

Az alumínium igen aktív fém, látszólagos passzivitását a felületén kialakult tömör oxidréteg okozza. Az 

oxidréteget mesterségesen, kémiai vagy elektrokémiai úton meg lehet vastagítani. Először a természetes úton 

létrejött oxidréteget el kell távolítani savas vagy lúgos oldattal, hogy a víz az elemi alumíniummal érintkezzen: 

2 Al + 3 H2O = Al2O3 + 3 H2 

Az alumínium igen erőteljes redukáló hatású fém, nagy az oxigénhez való affinitása. Ezt használják ki a termit 

eljárásnál: 

2 Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2 Fe 

A reakciót erős hőfejlődés kíséri magas hőmérsékleten. 

A természetben a szilikátok legfontosabb és leggyakoribb alkotórésze az alumínium. Ásványai: földpátok, 

bauxit, korund. A korundot mesterségesen is előállítják és mint csiszolóport, elektrokorund néven hozzák 

forgalomba. 

Legfontosabb ötvözetei: 
 

magnálium Al + 10 … 30% Mg 

hidronálium Al + 3 … 12% Mg 

duralumínium 
Al + 2,5 … 5,5% 

0,5 … 2,0% 

0,5 … 1,2% 

0,2 … 1,0% 

Cu 

Mg 

Mn 

Si 

szilumin Al + 5,0 … 12% Si 

Az Al – Mg – Si típusú ötvözetek szilárdságuk mellett a korróziónak is ellenállnak. A  Cu – tartalom növeli az 

alumínium ötvözetek korróziós hajlamát. 

3.5. 6.3.5 A széncsoport elemei 

Szén ( C ), szilícium ( Si ), germánium ( Ge ), ón ( Sn ), ólom ( Pb ).  Négy és két vegyértékűek. 

A szén dominálóan nemfémes, a szilícium és a germánium félfémes, az ón és az ólom fokozottabban fémes ( 

másodfajú fém ) elem. A szénnek három módosulata ismert, a gyémánt és a grafit és a fullerén. 

A grafit vezeti az elektromos áramot és ebben a fémekhez hasonlít. A gyémánt kristályrácsában a szénatomok 

tetraéderesen, a grafitéban szabályos hatszög alakú gyűrűben rétegrácsos szerkezetben helyezkednek el. Eltérő 

szerkezetük miatt fizikai tulajdonságaik is meglehetősen eltérőek. A grafit vezeti az elektromos áramot a 

gyémánt nem. A  szén jellegzetes tulajdonsága, hogy atomjai egymással igen változatosan tudnak kapcsolódni, 

ezért a szénvegyületek száma a legnagyobb. Ezekkel a vegyületekkel a szerveskémia foglalkozik. A szén 

jellemző szervetlen vegyületei a szén-dioxid ( CO2 ), szén-monoxid ( CO ), karbonátok ( CaCO3 ), cianidok ( 

KCN ), cianátok ( HOCN ) stb. 

A Si és a Ge gyémántráccsal rendelkeznek. Szennyeződések hatására kismértékben vezetővé válnak 

(félvezetők), reakciókészségük csekély. 

Felhasználásuk: 
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ötvözésre ( Fe – Si ) ferroszilícium 
tranzisztorokhoz 
felületek szilicizálására, főleg korrózió elleni védelem szempontjából. 

Az ón és az ólom alacsony olvadáspontú, nagy sűrűségű elemek. Az ólom izotópjai radioaktív bomlási 

sorozatok végső termékei. Amfoter karakterűek. Az ónnak két módosulata ismeretes. 
 
α - ón, amely 13 °C alatt stabilis, mikrokristályos por, gyémántrácsú. 
β - ón, amely 13 °C felett stabilis, mikrokristályos por, gyémántrácsú. 

Az ón és az ólom felületén védőrétegek alakulnak ki: SnO, PbO, SnSO4, PbCO3, … Ha a víznek nagy az 

agresszív szénsavtartalma, hidrokarbonátok alakjában oldja az ólmot: 

PbCO3 + H2CO3 = Pb(HCO3)2 

A természetben ónkő, SnO2 és galenit, PbS vegyületekben fordulnak elő. Az ón és az ólom ötvözetei alacsony 

olvadáspontú eutektikumok. Felhasználják lágyforraszok, csapágyfémek előállítására és korrózióálló tűzi vagy 

galvanikus bevonatok készítésére. Az ólomból vízvezetéki csöveket készítenek, mert a cső falára lerakódott 

bázisos ólom-karbonát megakadályozza a mérgező ólom ionok vízbe jutását. 

3.6. 6.3.6 A nitrogéncsoport elemei 

Nitrogén ( N ), foszfor ( P ), arzén ( As ), antimon ( Sb ), bizmut ( Bi ). Öt és három vegyértékűek.  

A nitrogéncsoport elemeinél különösen szembetűnő felülről lefelé haladva, az atomtömeg növekedésével 

párhuzamosan az elemek fizikai–kémiai tulajdonságainak a változása. A N és a P nem fémek, az As és az Sb 

félfémek, a Bi pedig másodfajú fém. Az atomtömeg növekedésével a sűrűség monoton növekszik. Az oszlop 

első eleme a nitrogén gázhalmazállapotú és kétatomos molekulákat alkot, a többi szilárd. 

A nitrogén legismertebb vegyülete az ammónia, amelya természetben a nitrogén-tartalmú szerves anyagok 

(főleg fehérjék) bomlása útján keletkezik. Laboratóriumban ammóniumsóból erős bázissal állítható elő: 

NH4Cl + NaOH = NaCl + H2O + NH3 

Az iparban a Haber-Bosch-eljárással szintetikus úton, elemeiből állítják elő: 

N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3 

Mivel az ammónia képződése exoterm (hőtermelő) folyamat, ezért a hőmérséklet emelése az ammónia bomlása 

felé tolja el az egyensúlyt. Az egyensúly szempontjából kedvező alacsony hőmérsékleten viszont nagyon lassú a 

reakció. A nyomás növelése ugyanakkor az összes sztöchiometriai szám csökkenésével jár, tehát egyben a 

térfogatcsökkenéssel járó ammóniaképződést segíti elő. Ezért üzemi szempontból közepes hőmérsékletet és 

nagy nyomást valamint vaskatalizátort használnak. (t = 500 °C; p = 20-200 MPa). Ilyen körülmények között a 

gázkeverék egy része (10 - 20%) átalakul ammóniává, ezt hűtéssel cseppfolyósítják, az át nem alakult nitrogént 

és hidrogént pedig visszavezetik a konverterbe. 

Az ammónia cseppfolyósítva, szürke acélpalackokban vagy vizes oldatban kerül forgalomba. Az 

ammóniaszintézis különleges fontosságát az adja meg, hogy a nitrogén legnagyobb mennyiségben nem 

vegyületeiben, hanem elemi állapotban a levegőben fordul elő. A nitrogénvegyületek közül pedig 

leggazdaságosabban az ammónia állítható elő az elemi nitrogénből, ezért a többi nitrogénvegyületet is 

leggyakrabban ammóniából nyerik. 

Az ammónia legfontosabb felhasználási területei: 
 
a vegyiparban a salétromsavgyártás 
nitrogéntartalmú műtrágyák, karbamid [CO(NH2)2] 
robbanóanyagok (NH4NO3) előállítása. 

A cseppfolyós ammónia az egyik legfontosabb műtrágya, ugyanakkor nagy párolgáshője miatt 

hűtőberendezések üzemeltetésére is használják. Vizes oldata fontos laboratóriumi vegyszer, fémek és textiláruk 

tisztítására is alkalmazzák. Az ammóniagázt felhasználják fémek felületi kezelésére az ún. nitridálásnál. 



 Kémia rendszertana  

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A 3., 5. és 6. oszlop elemeire érvényes a 8-N szabály, ahol az N jelenti a periódusos rendszerben az 

oszlopszámot. Ha pl. az elem a 4. oszlopban van, akkor a 8-N egyenlő néggyel. Ez azt jelenti, hogy az illető 

elem minden atomja másik 4 atommal szomszédos közvetlenül a kristályrácsban. A 8-N szabály a 4., 5. és 6. 

oszlop elemeinek a koordinációs számát adja meg. 

A foszfornak három módosulata ismert: fehér-, ibolya- és feketefoszfor. A fehérfoszfor kifejezetten nemfémes 

jellegű. Olvadáspontja: 44 °C. Már 60 °C-on meggyullad, gőze igen mérgező. A fehér foszfor azért is mérgező, 

mert zsírokban is oldódik. Lenolajban feloldva, sötétben zöld fénnyel foszforeszkál. Vasbádog hordóban víz 

alatt hozzák forgalomba. 

Az ibolya (vörös) foszfor gyulladási hőmérséklete 400 °C fölött van. Levegőn nem oxidálódik és nem mérgező. 

Gyufásdobozok oldalát vonják be vele. 

A feketefoszfor vagy fémes foszfor az elektromos áramot vezeti. A nitrogén és a foszfor legismertebb 

vegyületei: salétromsav (HNO3, foszforsav (H3PO4), és sói a nitrátok és foszfátok. 

A nitrogén és a foszfor a természetben főleg salétrom (NaNO3) és a foszforit Ca3(PO4)2 vegyületekben fordul elő. 

Ezen kívül a fehérjék fontos elemei. 

A nitrogént ammónia, salétromsav és nitrogénműtrágya előállítására használják fel. A foszfort és vegyületeit a 

gyufaiparban, felületvédelemben, vízoldható műtrágya, (szuperfoszfát) előállítására stb. használják. A nitrogén 

és a foszfor az öntöttvas és az acél jellegzetes szennyező elemei, de esetenként szándékosan is alkalmazzák pl. a 

foszfort jó formakitöltő képessége, forgácstörése miatt, a nitrogént a folyáshatár növelése céljából. 

Az arzénnak és az antimonnak három módosulata ismert: fehér, fekete és szürke.  Az utóbbiak fémráccsal 

rendelkeznek. Az arzén vegyületei erős mérgek. A természetben a következő ásványaik fordulnak elő: 
 

arzenopirit FeAsS 

auripigment As2S3 

antimonit Sb2S3. 

Az arzént és az antimont ötvözésre használják, mint pl. speciálbronzok, betűfém, keményólom stb. előállításra. 

Az arzén vegyületeit főleg a gyógyászatban alkalmazzák. 

A bizmut a legfémesebb tagja az V/a. csoportnak. olvadáspontja alacsony kb. 270 °C. A bizmut tartalmú 

ötvözetek alacsony olvadáspontúak és kristályosodáskor nem zsugorodnak. 

3.7. 6.3.7 Az oxigéncsoport elemei 

Oxigén ( O ), kén ( S ), szelén ( Se ), tellur ( T ), polónium ( Po ). Hat, négy és két vegyértéküek. 

A csoportban az atomtömeg növekedésével a sűrűség növekszik, az olvadáspont és forráspont emelkedik, és a 

fémes jelleg gyengén nő. Az O, S, Se nemfémek, a Te, Po félfémek. Az oxigén kétatomos, a kén nyolcatomos 

molekulákat alkot. Az oxigén gáz, a többi elem szilárd halmazállapotú. A kén és a szelén alacsony 

olvadáspontú, mivel gyenge molekularácsuk van. Oxidáló elemek, de az oxidáló hatás a rendszám 

növekedésével egyre csökken. 

Az oxigén a levegőben és majdnem minden vegyületben előfordul. A levegő térfogatának egyötöd része. 

Allotróp módosulata az ózon ( O3 ), amely igen erős oxidáló anyag. Ivóvizek fertőtlenítésére használják. 

A kén sárga, rideg elem. Legismertebb módosulatai a rombos (α), monoklin (β) és amorf (γ) kén. Fontosabb 

vegyületei: 
 

kénessav H2SO3 

kénsav H2SO4 

és sói a szulfitok és szulfátok. 
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A kéndioxid ( SO2 ) és kénhidrogén ( H2S ) okozzák elsősorban az ipari atmoszférák korrozív hatását, ezenkívül 

a tüzelőberendezések korrózióját. A kén a nyersvas kellemetlen szennyezője, törékenységet idéz elő. 

Szándékosan is használják, ha a forgácstörést akarják elősegíteni. 

Legnagyobb mennyiségben kénsavgyártáshoz, szuperfoszfát előállításához valamint vulkanizáláshoz használják. 

Előfordul a természetben elemi állapotban, de legnagyobb mennyiségben szulfátok és szulfidok alakjában. 

A szelénnek vörös és szürke módosulatai ismertek. Elektromos vezetőképessége megvilágítás hatására 

ezerszeresre növekedik. Vegyületei a kén vegyületeihez hasonlítanak. 

Felhasználják egyenirányítókban, fotocellákban. 

A tellúr és a polónium félfémek. A polónium radioaktív elem. Mindkét elem a levegőn könnyen oxiddá ég el: 

TeO2, PoO2. 

3.8. 6.3.8 Halogének 

Fluor (F), klór (Cl), bróm (Br), jód (I). Egy, három, öt és hét vegyértékűek. 

Mind a négy erősen negatív jellemű, nemfémes elem. A fluor és a klór gázok, a bróm cseppfolyós, a jód szilárd 

halmazállapotú. Atomtömegük növekedésével sűrűségük nő, az olvadáspontjuk és forráspontjuk szintén 

emelkedik. Vegyületeikben leggyakrabban egy vegyértékűek. 

A legaktívabb, legnegatívabb elem a fluor, elektronegativitása négy. Reakciókészségére jellemző, hogy a 

hidrogénnel sötétben robbanásszerűen egyesül. Fontos vegyülete a hidrogén-fluorid vagy folysav (H2F2), amely 

az üveget oldja. 

Fontos vegyületei a természetben: 
 

folypát CaF2 

fluorapatit [Ca5(PO4)3F] 

kriolit Na3(AlF6). 

A halogének közül a klórnak van a legnagyobb jelentősége. Zöldessárga, fojtós mérgező gáz. A fémekkel 

hidegen és melegen egyaránt egyesül és velük közvetlenül sókat alkot (halogén = sóképző). A hidrogénnel 

sósavgázt alkot, amelynek vizes oldata a kereskedelmi sósav. 

Legstabilabb vegyületei a természetben található alkáli- és alkáliföldfém kloridok: kősó (NaCl), kalcium-klorid 

(CaCl2), magnézium-klorid (MgCl2). Ezek nagy mennyiségben a tengerekben fordulnak elő. 

Felhasználják a szintetikus sósavgyártáshoz, ezenkívül a műanyag, gumi és festékiparban alkalmazzák nagy 

mennyiségben. 

A bróm erősen párolgó folyadék, gőze vörösbarna színű, mérgező anyag, a nyálkahártyát megtámadja a bőr 

felületén nehezen gyógyuló fekélyes sebeket okoz. Legfontosabb vegyülete az ezüst-bromid, amelyet a fotóipar 

használ, fényérzékeny filmek és nagyítópapírok előállítására. A természetben a bróm kálium-bromid (KBr), és 

nátrium-bromid (NaBr) alakban fordul elő. 

A jód szilárd halmazállapotú, szürke, kristályos anyag, erősen szublimál, gőze ibolyaszínű. A pajzsmirigy 

működését szabályozza. 

3.9. 6.3.9 Nemesgázok 

Hélium (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), xenon (Xe), radon (Rn). Vegyértékük nulla. 

Közönséges körülmények között sem egymással, sem más elemekkel nem vegyülnek. Felhasználják a 

világítástechnikában, védőgázas hegesztésekhez, inert atmoszférák létesítéséhez. A nemesgázok előfordulnak 

igen kis mennyiségben a légkörben, a monacit-homokban, a csillagok atmoszférájában. 
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A periódusos rendszer III/b … VIII/b oszlopaiban található elemek az átmeneti fémek. Ezek mind a 

mellékcsoport elemei. Az átmeneti fémek szilárd halmazállapotúak, olvadáspontjuk 800 és 3400 °C között 

mozog. A magas olvadáspont az atomok között lévő nagy összetartó erő következménye. Az átmeneti fémek 

technikai szempontból a legfontosabb szerkezeti anyagok. A hő és elektromos áramot vezetik, de a rézcsoport és 

az alumínium vezetőképességét nem érik el. Sűrűségük 5 g/cm3-nél nagyobb, kivétel csak a szkandium, titán és 

az ittrium. Elektronegatitvitásuk 1,3 és 2,2 között van. Az átmeneti kifejezés egymáshoz hasonló 

elektronszerkezetükből következő kémiai tulajdonságaikra utal. A külső héjak alatt elektronokkal fel nem töltött 

alhéjak vannak, ezért vegyértékük igen változó egy és nyolc érték között mozog. Komplexképzők. Az átmeneti 

fémek felületén – főleg a IV/b …VI/b oszlopok elemeinél - vékony, tömör oxidréteg keletkezik, amely a 

korrózióval szemben természetes védelmet biztosít. 

3.10. 6.3.10 A szkandiumcsoport 

Szkandium (Sc), ittrium (Y), lantán (La), aktínium (Ac). Vegyértékük három. 

Ismertebb vegyületeik az oxidok és a halogenidek. Monacithomokban fordulnak elő, különösebb gyakorlati 

jelentőségük nincs. 

3.11. 6.3.11 A titáncsoport 

Titán (Ti), cirkónium (Zr), hafnium (Hf). 

 Vegyértékük négy, ritkábban három vagy kettő. 

A titáncsoport elemei igen magas olvadáspontúak: titán 1670 °C cirkónium 1850 °C, hafnium 2220 °C. A 

korróziónak ellenállnak a felületükön képződött védő oxidhártya következtében. Passzívak, az oxidáló savakban 

(HNO3) sem oldódnak. 

A fémtitán mechanikai tulajdonságai az acéléval megegyeznek, ugyanakkor a sűrűség kicsi (4,5 g/cm3). Két 

allotróp  módosulata van, hexagonális és felületen centrált titán. A titánt, a cirkóniumot és a hafniumot főleg az 

acél és alumínium ötvözésére alkalmazzák. mert nagyfokú melegszilárdságot, és korrózióállóságot biztosítanak, 

pl. űrhajózás,  atomreaktor technika. 

3.12. 6.3.12 A vanádiumcsoport 

Vanádium (V), niobium (Nb), tantál (Ta). Vegyértékük három és öt. 

A vanádiumcsoport elemeinek igen magas az olvadáspontjuk: V 1900 °C, Nb 2500 °C, Ta 3000 °C. Nagy a 

szakítószilárdságuk, mindhárom elem erősen növeli a melegszilárdságot. Mechanikai célokra a V-Ti-Al, Nb-V-

Mo, Ta-Nb-V ötvözetek, korróziós szempontból a V-Nb a legalkalmasabbak. 

3.13. 6.3.13  A krómcsoport 

Króm (Cr), molibdén (Mo), volfrám (W). 

Vegyértékük három és hat. Mindhárom fém térben középpontos szabályos rácsban 

kristályosodik.  Olvadáspontjuk magas: Cr 1900 °C, Mo 2600 °C, W 3400 °C. Az elektromos áramot aránylag 

jól vezetik. Passzív fémek, a felületükön vékony de tömör oxidréteg alakul ki, amely megvédi őket a 

korróziótól. A KO-acélok legfontosabb ötvözői. A króm a három fém közül a legpasszívabb, csak tömény 

sósavban és hideg kénsavban oldódik. Az oxidáló savak (HNO3) az oxidréteget elmélyítik. A legmegbízhatóbb, 

korróziónak, savaknak ellenálló ötvözet a 18/8-as króm-nikkel acél. A króm igen kemény fém, sűrűsége 6,92 

g/cm3. Legfontosabb Cr vegyületek: króm VI-oxid, krómsavanhidrid (CrO3), amely vízzel krómsavat alkot 

(H2CrO4), kálium-kromát (K2CrO4), kálium-dikromát (K2Cr2O7). 

Az acél felületének megvédésére termikus vagy galvanikus krómot visznek fel. 

A molibdén melegszilárdság értéke nagy, passzivitása gyengébb a krómnál. 

A volfrám igen magas olvadáspontú és a legnagyobb szilárdságú fém. A szennyezőtartalom erősen befolyásolja 

a tulajdonságait. Közönséges hőmérsékleten ridegtörékeny. Felhasználják világítási célokra, 

vákuumtechnikában, az acél ötvözésére (vídia). 
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3.14. 6.3.14 A mangáncsoport 

Mangán (Mn), technécium (Tc), rénium (Re). 

Az 1,2,3 vegyértékű mangán pozitív jellemű, a 4,5 vegyértékű amfoter, a 6 és 7 vegyértékű, negatív, nemfémes 

karakterű (savképző). A Mn olvadáspontja 1250 °C . A tömör és por alakú mangán között jelentős az eltérés. A 

tömör mangán még magasabb hőmérsékleten is csak a felületen oxidálódik, ami megvédi a további oxidációtól. 

A redukcióval előállított finomeloszlású Mn-por a levegőn öngyulladhat, pirofóros. A mangánpor a vizet H2-

fejlődés közben elbontja. Tehát a Mn aránylag reakcióképesebb elemek közé tartozik. 

Legfontosabb vegyületei: 
 

kálium-permanganát KMnO4 

kálium-manganát K2MnO4 

barnakőpor MnO2 

A KMnO4 erélyes oxidáló anyag, pl. savas közegben 10 egyenérték oxigénnel oxidál: 

2 KMnO4 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5O 

A mangánt főleg acélok ötvözésére használják. A természetben a Mn2O3 hauszmanit néven fordul elő. 

A technéciumnak és réniumnak elenyésző a jelentősége. 

3.15. 6.3.15 A vascsoport elemei 

Vas (Fe), kobalt (Co), nikkel (Ni). 

Vegyértékük kettő és három. 

A csoportra jellemző a ferromágneses tulajdonság, amely a Curie-pont felett megszűnik. Passzív, nemes 

tulajdonságú, korrózióálló fémek a vas kivételével. A vasoxidok közül csak az 500 °C hőmérsékleten keletkező 

oxid zárja el a felületet az atmoszférától és védi a korróziótól. A többi vasoxid (rozsda) porózus és lepattogzik a 

felületről. Tömény salétromsav passziválja a vasat, ezért lehet például vas hordókban tömény salétromsavat 

tárolni és szállítani. 

A vas legfontosabb ércei:  
 

magnetit Fe3O4 

hematit Fe2O3 

vaspát FeCO3 

limonit Fe(OH)3 

A vas, a kobalt és a nikkel elektronhéjának a szerkezete nagyon hasonló. A kobalt és a nikkel az acélok 

legfontosabb ötvözői. A kobalt képlékeny, jól alakítható fém. Magában szerkezeti anyagként nem használják. 

Felhasználják a szerszámacélok, gyorsacélok gyártásához, ezenkívül mágnesanyagok, ellenálláshuzalok 

készítésére. Ugyanebbe a csoportba még hat átmeneti fém tartozik, ezek alkotják a platinacsoportot, úgymint 

ruténium (Ru) ródium (Rh), palládium (Pd), ozmium (Os), irídium (Ir), platina (Pt). A csoportra jellemző a 

ferromágneses A könnyű és nehéz platina fémek a legnagyobb sűrűségű, indifferens, korrózióálló elemek. A 

platina üvegbe forrasztható, savban és lúgban nem oldódik. Elektródákat és katalizátorokat készítenek belőle. 

3.16. 6.3.16 A rézcsoport elemei 

Réz (Cu), ezüst (Ag), arany (Au). 

A másodfajú fémekhez tartoznak. Puha, igen jól alakítható elemek. Az elektromos áramot és a hőt az ezüst 

vezeti a legjobban utána a vörösréz. A réz egy és kettő, az ezüst egy, az arany egy és három vegyértékű lehet. 

Az atmoszféra oxidáló hatásának ellenállnak, ez alól kivétel a réz. A réz felületén ui. a levegő összetételétől 
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függően oxid vagy bázisos rézkarbonát képződik. Ezek a rétegek azonban megvédik a fém belsejét a 

korróziótól. 

A réz legfontosabb vegyületei: 
 

rézgálic CuSO4 

réz-nitrát Cu(NO3)2 

A réz sósavban nem oldódik csak a réz-oxid. Az elemi rezet oxidáló savak oldják: 

Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + 2 H2O + SO2 

Forró, koncentrált kénsavat használunk. 

Az ezüst legjelentősebb vegyületei az ezüst-nitrát (AgNO3) és a fényérzékeny ezüst halogenidek (AgBr, AgCl). 

Az aranynak egyre nagyobb jelentősége van a speciális híradástechnikai alkalmazásokban pl. kontaktusok, 

korrózióálló alkatrészek készítése.   

3.17. 6.3.17 A cinkcsoport elemei 

Cink (Zn), kadmium (Cd), higany (Hg). 

Ezek szintén másodfajú elemek. A Zn és Cd mindig kettő, a Hg kettő és egy vegyértékű (HgCl2, Hg2Cl2, 

kalomel). 

A cink és a kadmium felületén tömör oxidréteg képződik, amely megvédi a fémet a további oxidációtól. A 

cinket és a kadmiumot vastárgyak, bevonására használják felületvédelmi célból. Egyre jobban elterjed a cink 

fémszórással való felvitele hidakra, acéltraverzekre, darukra. A kadmiumot légvezetékek ötvözésére is 

használják, mivel az elektromos ív hőmérsékletén csökkenti az oxidációt. A cink és a kadmium rétegek 

festékalapnak is kiválóak. A kadmium felhasználását már a legtöbb területen tiltják erősen mérgező 

tulajdonsága miatt. 
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