
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Vízkémia I. 

Rácz, Istvánné dr. 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Vízkémia I. 
Rácz, Istvánné dr. 

Publication date 2011 
Szerzői jog © 2011 Szent István Egyetem 

Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, 

 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

Bevezetés   ..........................................................................................................................................  iv 
I. Általános kémiai ismeretek  .............................................................................................................  1 

1. Az atomok világa  ..................................................................................................................  2 
2. A periódusos rendszer és a kémiai anyagmennyiség  ............................................................  8 
3. Hogyan keletkeznek a vegyületek?  .....................................................................................  13 
4. Az elsőrendű kémiai kötések  ..............................................................................................  19 
5. Anyagi halmazok  ................................................................................................................  28 
6. Az anyagok halmazállapota  ................................................................................................  34 
7. Oldatok keletkezése  ............................................................................................................  42 
8. Az oldatok összetétele és az oldódás energiaviszonyai  .......................................................  49 
9. Kolloid rendszerek  ..............................................................................................................  57 
Zárszó  ....................................................................................................................................  lxiv 

II. Kémiai reakciók  ...........................................................................................................................  65 
10. A kémiai átalakulások jelölése  ..........................................................................................  66 
11. Kémiai számítások (sztöchiometria)  .................................................................................  70 
12. A kémiai reakciókat kísérő energiaváltozás  ......................................................................  74 
13. A reakcióhő kiszámítása  ...................................................................................................  82 
14. A kémiai reakciók sebessége  .............................................................................................  87 
15. Kémiai egyensúlyok  ..........................................................................................................  94 
16. Disszociációs egyensúlyok vizes oldatokban  ....................................................................  98 
17. A vizes oldatok kémhatása  ..............................................................................................  106 
18. Sav-bázis rendszerek  .......................................................................................................  113 
19. Redoxi folyamatok  ..........................................................................................................  118 
20. Elektrokémiai alapismeretek  ...........................................................................................  125 
Zárszó  ................................................................................................................................  cxxxv 

III. Szerves kémiai alapismeretek  ...................................................................................................  136 
21. A szerves vegyületek világa  ............................................................................................  137 
22. Izoméria és funkciós csoportok  .......................................................................................  145 
23. Szerves kémiai átalakulások ............................................................................................  153 
24. Szénhidrátok, fehérjék  .....................................................................................................  161 
Zárszó  ................................................................................................................................  clxviii 

Videó  ............................................................................................................................................  clxix 
Fogalomtár  .....................................................................................................................................  clxx 



   

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bevezetés 

Kedves Tanulni Vágyó! 

Ez a tananyag a szerző több évtizedes tapasztalatára alapozva azért készült, hogy Ön eredményesen elsajátítsa 

a Szennyvíztechnológus képzésben a Vízkémia I. c. tantárgy ismeretanyagát. Erre azért van szüksége, mert e 

képzés majdnem minden tantárgya érinti, vagy épít kémiai ismeretekre. 

A kémia tanulását gyakran kísérik kudarcok, (soha nem értettem, nem nekem találták ki, már a szüleim sem 

szerették, a kémiatanár ….) és hasonló kifogások gyakran elhangzanak. Pedig a kémia egy logikusan felépített 

tantárgy, ha az ember az alapszabályokat megtanulja, viszonylag könnyen tájékozódhat benne. Ráadásul ezek az 

ismeretek jól felhasználhatók a mindennapokban is (mosás, főzés, tartósítás, tisztítás, ragasztás stb.). Ezért az 

Ön elhatározása és kitartó munkája nemcsak ebben a képzésben, hanem a mindennapokban is kamatozódni 

fog. 

Nem kell megijednie a számítási feladatoktól sem, hiszen a négy matematikai alapművelet segítségével 

mindegyik megoldható. A mi feladatunk a kémiai gondolkodásmód átadása, az eddigi ismeretek, tapasztalatok 

rendszerbe foglalása. 

Ez a tantárgy segíti Önt, hogy megtanulja a Szennyvíztechnológus képzéshez kötődő legfontosabb kémiai 

alapismerteket. Ezen belül: 

• tisztában legyen a legfontosabb kémiai fogalmakkal, 

• tájékozott legyen az elemek periódusos rendszerében, 

• különbséget tudjon tenni a valódi oldatok és kolloid rendszerek között, 

• jártas legyen a szervetlen és szerves anyagok között, 

• megismerje a vizes oldatok lényeges összetevőit, fizikai-kémiai tulajdonságait, 

• tudja értékelni a vizek egyszerű műszerekkel mérhető tulajdonságait, 

• számításokat tudjon végezni az oldatok töménységére, egyszerű kémiai reakciók mennyiségi viszonyaira, 

termokémiai folyamatokra. 

Minden tanulási egység végén feladatokat talál, így könnyen ellenőrizheti, milyen színvonalon sikerült a 

tananyagot megtanulni. Ha nem érte el a 60 %-os szintet, ez azt jelenti, nem érdemes tovább haladni, maradtak 

még tisztázatlan részek, amelyek később fontossá válnak. Ekkor célszerű a lecke elejétől kezdve ismét alaposan 

áttanulmányozni az anyagot. A gyakori ismétlés nemcsak tanácsos, hanem hasznos is! 
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I. rész - Általános kémiai ismeretek 

Bevezetés 

A Vízkémia I. c. tantárgy a Szennyvíztechnológus képzésben a kémiai alapok megszerzését szolgálja. Három 

nagy témakörben dolgozza fel azt a tananyagot, amely megalapozza az Ön szakmai fejlődését, elmélyülését. Az 

I. témakörben az általános kémiai alapfogalmakkal, összefüggésekkel találkozik, a II. témakör a kémiai 

reakciókkal foglalkozik, a III. témakörben szerves kémiai alapismeretek kerülnek bemutatásra. 

Ebben a témakörben rendszerezi a körülöttünk lévő anyagokat, iránytűt kap a kémiai kötésekhez, foglalkozik az 

anyagi halmazok keletkezésével, a halmaztulajdonságokat a részecskék közötti kapcsolódásra vezeti vissza. 

Számolási feladatai a kémiai anyagmennyiségre, a gázok állapotváltozásaira és az oldatok összetételére 

vonatkoznak. 

Jó tanulást! 

Követelmény: 

• ismerje a körülöttünk lévő anyagok rendszerezési lehetőségeit, 

• tudjon tájékozódni a kémiai kötések világában, 

• legyen tisztában a halmazok keletkezésével, 

• tudja visszavezetni a halmaztulajdonságokat a részecskék közötti kapcsolódásra, 

• tudjon számolási feladatokat végezni a kémiai anyagmennyiség, gázok állapotváltozásai és oldatok 

összetétele körében. 



   

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. fejezet - Az atomok világa 

Bevezetés 

A körülöttünk lévő világ olyan sokszínű, változatos, hogy rendszerezés, csoportosítás nélkül nehéz lenne a 

tulajdonságait vizsgálni. A rendszerbe foglaláshoz először csak fizikai, majd kémiai szempontokat fog 

alkalmazni. Később kiderül, a kémiai viselkedés mindig valamilyen fizikai tulajdonságra (méret, töltés, 

hőmérséklet stb.) vezethető vissza. Elsőként olyan fogalmakkal találkozik, amelyek nagy része a hétköznapi 

életből ismert, alkalmazott. Nem árt ezeknek a pontos rögzítése! 

Követelmény: 

• legyen tisztában az atomra vonatkozó legfontosabb ismeretekkel, 

• tudja elmondani az elem, vegyület, keverék közötti különbségeket, 

• ismerje fel gyakorlati életből hozott példákon a fizikai ill. kémiai változásokat, 

• tudja megfogalmazni, mi a kémiai elem, ismerjen példákat az elemekre! 

A kémia, mint elnevezés nagyon régi, de mint természettudományi ág viszonylag fiatal, 300-400 éves. Az 

alkoholt már az ősember is felfedezte. Kémiai ismeretek alapján az ókori Egyiptomban orvosságokat és 

kozmetikai szereket gyártottak, textíliákat festettek, szappant főztek. Az alkémisták közel kétezer éven át 

keresték az aranycsinálás titkát. Ha aranyat nem is, de sok mindent megtaláltak. Például a puskaport, kémiai 

eszközöket, így a lombikot is. 

A XX. században az új tudományos és technikai ismeretekkel tisztázódott az atomok belső szerkezete. Az 

ismeretek bővülésével a kémia újabb szakterületekre tagolódott (pl. a fizika és kémia határterületén vizsgálódik 

a fizikai kémia, az élő szervezetekben lejátszódó kémiai folyamatokkal foglalkozik a biokémia, az anyagok 

összetételét vizsgálja az analitika, a talajok kémiai folyamatait a talajkémia stb.) és még további részleteződés, 

új ágak megjelenése várható. 

Mivel foglalkozik a kémia? 

A természettudomány egyik ága, ami a körülöttünk lévő anyagokkal foglalkozik: 

• tulajdonságaikkal, 

• összetételükkel, 

• szerkezetükkel, 

• átalakulásaikkal, 

• új anyagokat is képes előállítani. 

A kémiai tulajdonságok vizsgálata jelenti, pl. az adott anyag éghető-e, vízben oldódik-e, más anyagokkal 

szemben hogyan viselkedik? 

Az összetétel vizsgálatokban azok lehetnek a kérdések, hogy milyen anyagok építik fel (minőségi vizsgálat) 

vagy egyes anyagok milyen arányban fordulnak elő (mennyiségi vizsgálat)? pl. a vérvizsgálat is mennyiségi 

vizsgálat. 

A szerkezeti vizsgálatokban az atomok előfordulását és azok egymáshoz kapcsolódását tanulmányozzák. 

A kémiai átalakulásokban valamely anyag milyen más anyagokkal és milyen körülmények között tud kémiai 

folyamatba lépni. 

A természettudományoknak a kémia az egyetlen ága, ami a meglévő természetes anyagokból új 

tulajdonságokkal rendelkező anyagot képes előállítani, pl. műanyagokat, színezékeket, ragasztókat, 

gyógyszereket stb. Ma már több ezer mesterségesen előállított anyagot ismerünk. 



 Az atomok világa  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az anyagok csoportosítása 

A körülöttünk lévő anyagok között nem könnyű eligazodni. Gyakran használjuk ezt az egyszerű csoportosítási 

módot: 

1. táblázat: Az anyagok egyszerű kémiai besorolása 

 

Az anyagok besorolásához az alkotórészek minőségét, arányát és a közöttük fennálló kapcsolatot kell 

megvizsgálni. Az egyféle összetevő lehet egyfajta atom (ezek az elemek), vagy többféle atomból keletkező 

vegyület. A többféle összetevő különféle atomok vagy molekulák tetszőleges összekeverését jelenti. 

Az elemekkel, vegyületekkel és keverékekkel a későbbiekben még részletesen foglalkozunk. 

Az elemeket azonos atomok építik fel. Pl. az oxigén gázban csak oxigén atomokból felépülő részecskéket 

találunk. Az elemeket a periódusos rendszer foglalja össze. Ez az elemeket a hasonló kémiai tulajdonságok 

alapján három csoportra tagolja: fémekre, félfémekre és nemfémekre. 

A vegyületek különböző atomok kapcsolódásával jönnek létre. A vegyületek képződése a kémiai reakciókban 

történik meghatározott szabályok szerint. Pl. a víz molekula 2 rész hidrogén és 1 rész oxigén kémiai 

átalakulásával keletkezik. A vegyületek két fő csoportra tagolhatók: szervetlen és szerves vegyületekre. A 

szerves vegyületek olyan szénvegyületek, melyekben az atomok kapcsolódásának alapja a szén négy kovalens 

vegyértéke. A többi vegyület a szervetlen anyagokhoz sorolható. 

(A vegyületek keletkezésének szabályszerűségeit régóta vizsgálják a kémikusok és fizikusok. A legfontosabb 

alapelvek közel 300 éve ismertek: Egyszeres súlyviszonyok törvénye: a vegyületekben az elemek tömegaránya 

állandó (Lavoisier-Richter). 

Tömegmegmaradás törvénye: zárt rendszerben a kiindulási és a keletkezett anyagok tömegének összege állandó 

(Lomonoszov- Lavoisier) 

Sokszoros súlyviszonyok törvénye: ha két elem egymással többféle vegyületet képez, az egyik elem azonos 

mennyiségéhez a másik elemből kapcsolódó mennyiségek úgy aránylanak egymáshoz, mint kicsi egész számok 

(Dalton)). 

A keverékeket különböző részecskék hozzák létre, a keletkezésük nem szabályokhoz kötött, tetszőleges 

arányokban keveredhetnek az alkotórészek. Pl. a kávé ízlés szerinti arányokban készíthető. 

Fizikai vagy kémiai a folyamat? 

A körülöttünk lévő világban rendkívül sokféle változás mehet végbe. Megváltozhat egy test alakja, helyzete, 

hőmérséklete, színe stb. Ezek a változások nem érintik az anyag eredeti tulajdonságait, pl. a cukor megőrölve is 

édes marad, a szilárd só vízben oldva is sózó hatású. 
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Kémiai változásban alapvetően megváltoznak az anyag belső tulajdonságai, valamelyik elemből vagy 

vegyületből más tulajdonságú elem vagy vegyület keletkezik. A kémiai változások csak meghatározott 

körülmények között mennek végbe. A kiindulási anyagok tulajdonságait már nem ismerjük fel a termékek 

tulajdonságaiban. Pl. a tüzelőanyag elégetése után hamuanyagok és gázok maradnak, a vízbontása (elektromos 

áram segítségével) 2:1 arányú hidrogén-oxigén gázkeveréket eredményez. 

Összegezve: 

Fizikai változásokban nem keletkezik új tulajdonságú anyag 

pl. halmazállapot változás, mozgás, keverés, alakváltozás, hőmérsékletváltozás. 

Kémiai változásokban új tulajdonságú anyagok (elemek és vegyületek) jelennek meg, pl. égés, főzés, 

vízbontás, légzés, erjedés, rozsdásodás, bor ecetesedése, korhadás. 

Több évszázad kutatómunkája alapján derült ki, hogy léteznek olyan alapvető anyagok, amelyekből felépíthető a 

többi anyag. Ezek a kémiai elemek. Jelenleg 117 különböző kémiai elemet ismerünk, amelyek közül 92 

található meg a természetben. Ezek nagyobb része fém, más elemek nemfémek vagy félfémek. Az elemek 

alkotják egymással rendkívül változatos, de anyagonként állandó arányban elvegyülve a vegyületeket. Elvileg 

végtelen sok vegyület jöhet létre az elemekből, jelenleg több mint 25 millió fajta vegyületet regisztráltak. 

A vegyjel az elemek nemzetközileg elfogadott (latin vagy görög eredetű, esetleg mesterségesen képzett) neve 

alapján az első vagy első két betű. Az egybetűs vegyjeleket mindig nagybetűvel írjuk. Ha két betűs a vegyjel, a 

második betű mindig kisbetű. Pl. szén: C; klór: Cl 

A vegyjel többféle jelentéssel is rendelkezik, erről még később tanulunk. 

Tehát: 

Mik is azok a kémiai elemek? 

 

Az atom felépítése 

Az atomok oszthatatlanságáról vallott nézet (daltoni atomelmélet) a XX. század elején dőlt meg. Mai 

ismereteinket az atomszerkezetről Rutherford mérései alapozták meg. 

(Ma már az ún. kvantummechanikai modellel dolgoznak a fizikusok, amelynek legfontosabb megállapítása, hogy 

az atommag körül mozgó elektronok pontos helyét nem, csak a tartózkodási valószínűségét lehet megadni. Az 

elmélet kidolgozója Schrödinger és Heisenberg.) 
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Az atommag + töltésű protonokból és elektromosan semleges neutronokból áll, ezért a mag töltése +. Az 

atommag körül elektronfelhőt alkotva találhatók az elektronok. 

 

1. ábra: Az atom 

Az elektron töltése ugyanakkora negatív töltés, mint a proton pozitív töltése. Az atom ugyanannyi protont 

tartalmaz a magban, mint amennyi az elektronok száma az elektronfelhőben, így az atom elektromosan 

semleges. 

Az elektronok tömege lényeges kisebb, mint a magot alkotó részecskék tömege, ezért az egész atom tömege a 

magban összpontosul, az elektronoké elenyésző. 

Vagyis az elemi részecskék: 

• az elemek atomjait építik fel, 

• számuk meghatározza az atom (elem) fajtáját, minőségét, 

• szabályos rendben építik fel az atomot, 

• a közöttük működő fizikai erők (vonzás és taszítás) tartják össze az atomot 

• tömegük és töltésük nagyon kicsi, ezért viszonylagos értékeket használunk. 

Az atomot felépítő részecskéket összefoglalóan a következő táblázat mutatja be. 

2. táblázat: Az atomot felépítő részecskék 

 

A protonok száma határozza meg az atom kémiai minőségét. Ezt nevezzük rendszámnak. Jele: Z 

Az atommagot felépítő protonok és neutronok tömegeinek az összege megközelíti az atom tömegét. A protonok 

és neutronok számának (jele: N) összege a tömegszám (Jele: T) tehát: T = Z + N 

A tömegszám mindig egész szám. 

Azonos protonszám mellett is előfordulhat, hogy a neutronok száma különböző. Ezek az izotóp atomok. Az 

izotóp atomok protonszáma, tehát a rendszáma megegyező, az eltérő neutronszám miatt azonban a tömegszám 

különböző. Izotóp atomokat felhasználnak több területen, pl. a régészeti leletek kormeghatározásánál vagy a 
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gyógyászatban is. A rendszám növekedésével a protonok számához képest a neutronok száma jobban 

emelkedik. 

(Az atommagot különleges természetű magerők tartják össze. A magerők vizsgálatával régóta foglalkoznak a 

fizikusok, néhány eredményes elképzelés is született (pl. héjmodell, cseppmodell), de minden magfolyamatot 

egyaránt értelmező magmodell megteremtése mindezidáig nem sikerült.) 

Egy adott elemnél az atomtömeget a természetes izotópeloszlás alapján számítják ki, így az atomtömeg értékek 

nem egész számok. 

Az elektronok 

• egységnyi negatív töltésükkel ellensúlyozzák a mag pozitív töltéseit, 

• számuk megegyezik a protonok számával, 

• az elektronfelhő további finomszerkezettel rendelkezik (héjak, alhéjak, pályák), 

• az elektronfelhő kiépülése szigorú szabályok szerint történik, 

• a kémiai folyamatokban többnyire az elektronfelhő legkülső héján lévő elektronok vesznek részt, 

• a kémiai reakciókban résztvevő elektronok a vegyértékelektronok. 

 

2. ábra: Az elektronfelhő (illusztráció) 

Az elektronok a pályák mentén mozognak, a pályák alhéjakat, az alhéjak pedig héjakat alkotnak. Az atompályák 

illetve az elektronok megkülönböztetésére használatosak a kvantumszámok. Az egy atomon belül előforduló 

elektronok kvantumszámaikban térnek el. Az elektronfelhő kiépülése a négyféle kvantumszámon keresztül jól 

követhető. 

Az elektronfelhő kiépülésének fontos szabálya, hogy az elektronok mindig a lehető legalacsonyabb 

energiaszintű pályákon helyezkednek el. Ez az ún. energiaminimum elve. 

Egy atompályához maximálisan 2 db elektron tartózkodhat. Ha csak egyetlen elektron tartózkodik adott pályán, 

ezt párosítatlan elektronnak nevezzük. Ha mindkét elektron jelen van, ezeket párosított elektronokként tarjuk 

számon. A kiépülés során az elektronok igyekeznek úgy helyet találni, hogy a lehető legtöbb elektron 

párosítatlan legyen (maximális multiplicitás elve, Hund szabály) 

A vegyértékelektronok vesznek részt a kémiai reakciókban és befolyásolják a képződő részecskék 

tulajdonságait. Az atomtörzs az atomnak az a „maradék” része, amely közvetlenül nem veszt részt a kémiai 

kapcsolódás kialakításában (az atommag és a nem vegyértékelektronok). 
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(Az elektronok térbeli elrendeződésének leírására jól használhatók azok a hullámfüggvények, amelyek egy rezgő 

húr által kialakított hullámok tulajdonságait írják le – Schrödinger, 1926.) 

Összefoglalás 

Megtanulta, mi a különbség a fizikai és a kémiai változások között. Már a körülöttünk lévő anyagokat is be 

tudja sorolni az összetevők fajtája, aránya és a kapcsolódás módja szerint (elem, vegyület, keverék). 

Megismerkedett az atomot felépítő legfontosabb részecskékkel (proton, neutron, elektron) és az atomszerkezet 

kialakításának fontos szabályaival (energia minimum elve, maximális multiplicitás elve). 
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2. fejezet - A periódusos rendszer és 
a kémiai anyagmennyiség 

Bevezetés 

Ebben a tananyagban a periódusos rendszerrel foglalkozik. Érdemes alaposan megértenie az elemek periódusos 

rendszerét, mert ebből egy adott elemről sok információt megkaphat, ezáltal a kémiai kötésre is tud majd 

következtetéseket levonni. 

Követelmény: 

• tudja megfogalmazni az atom felépítésének lényegét, 

• ismerje az elemi részecskék helyét az atomban, 

• tudja meghatározni relatív tömegüket és töltésüket, 

• legyen tisztában a periódusos rendszer legfontosabb rendező elvével, 

• ismerje a csoportot és periódust, legyen képes a rendszám alapján meghatározni az elemi részecskék számát, 

• tisztán értse a vegyérték elektron fogalmát! 

A periódusos rendszer 

A „periódus” jelentése: valamilyen ismétlődő dolognak egy-egy visszatérő szakasza. A táblázatnak azért adták 

ezt a nevet, mert ha az elemeket sorba rakják növekvő rendszám (protonszám) szerint, egyes tulajdonságaik 

visszatérően, periodikusan ismétlődnek. Az elemek rendszerezése jónéhány tudóst foglalkoztatott, a német 

Meyer az akkor ismert kémiai elemekből triádokat alakított ki atomtömeg és hasonló kémiai viselkedés alapján. 

Mengyelejev (1869) nevéhez fűződik az elemek első olyan rendszerbe foglalása, mely egyes tulajdonságok 

periodikus, szabályszerű ismétlődésére épül. 

 

3. ábra: A kémiai elemek periódusos rendszerében a periódusok 

A periódusos rendszer vízszintes sorokból és függőleges oszlopokból áll. 

A periódusos rendszer vízszintes sorait periódusoknak nevezzük. A periódusokat arab számokkal számozzuk, 

ezeket a sor elején találjuk meg. 
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Megfigyelhetjük, hogy az elem atomjaiban mindig annyi a héjak száma, ahányadik periódusban van az adott 

elem. Például a szén (C) a második periódusban helyezkedik el, így két elektronhéja van. 

 

4.ábra: A kémiai elemek periódusos rendszerében a csoportok 

A periódusokban balról jobbra: 

 

A periódusos rendszer függőleges oszlopait csoportoknak nevezzük. Számozásukat az oszlop tetején találjuk, 

ez római számmal történik. A római szám után vagy „A”, vagy „B” betűt találunk. Az „A”-val jelölt csoportok 

neve főcsoportok. A közös az azonos főcsoportban elhelyezkedő elemekben, hogy mindig ugyanannyi 

vegyértékelektronjuk van. A főcsoport száma megadja egy elem atomjaiban a külső elektronok számát. 

A „B”-vel jelölt csoportok neve mellékcsoportok. 

A csoportokban: 
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• a vegyértékelektronok száma és elrendeződése azonos, 

• a hasonló vegyértékelektron szerkezet miatt az egy csoportba tartozó elemek tulajdonságai hasonlóak, 

• a főcsoportokban a vegyértékelektronok száma megegyezik a csoport sorszámával 

Ma a legelterjedtebb az úgynevezett hosszú periódusos rendszer (előzőekben), amely a lehető leginkább 

figyelembe veszi a kémiai sajátságokat befolyásoló elektronszerkezeti tényezőket. A kémikusokat hosszú időn 

át foglalkoztatta az elemek rendszerezése, 200-nál is több periódusos rendszer került megalkotásra, pl. a 

Werner-féle nyitott rendszer, az 1950-es években született a Szabó-Lakatos-féle rendszer. 

A ma használatos hosszú periódusos rendszer segítségével sok információt megtudhatunk egy elemről. 

Megtudhatjuk protonjainak és elektronjainak számát, atomtömegét, vegyértékelektronjainak számát és 

elektronhéjainak számát is. 

Ajánlom, alaposan böngéssze át a periódusos rendszert. Ehhez jól használható oldalakat talál (pl. a 

http://www.ptable.com oldalon a kurzor mozgatásával a kiválasztott elemről fontos fizikai és kémiai adatok 

olvashatók le.) 

Mekkora is az atom tömege? 

Ha csak egyetlen atom tömegét vizsgálnánk meg, ez bármely elem atomjára vonatkozóan nagyon kicsi tömeg 

lenne. A kémiai folyamatok mennyiségi viszonyainak számításához nem kényelmes a használatuk. Ezért 

egységként a szén 12-es izotópjának (12C) az 1/12-ed résznyi tömegét választották (ATE, atomi tömegegység, 

ami 1,66054·10-27 kg). Például: a nitrogén relatív atomtömege 14. Ez azt fejezi ki, hogy 1 darab nitrogén atom 

tömege 14-szer nagyobb, mint a 12C atomtömeg 1/12-ed része. 

Kémiai számításoknál nem egyetlen atom tömegével, hanem 6·1023 db tömegével számolunk. Ezt a tömeget 

nevezzük moláris tömegnek. 

A 6·1023 szám az un. Avogadro-szám. 

Ezt a számot érdemes megjegyezni, mert: minden olyan rendszernek az anyagmennyisége 1 mól, amelyben 

6·1023 db részecske található. 

A kémiai anyagmennyiség (mol) 

• az SI mértékrendszer egyik alapmennyisége 

• mértékegysége a mól. Jele: mol, 

• bármely részecske számát kifejezhetjük a móllal, 

• 1 mól anyag tömegét grammokban kifejezve, megkapjuk a moláris tömeget. Mértékegysége: g/mol. Jele: M 

Például: 

14N 14 g-ja 6·1023 db részecskét tartalmaz (= 1 mol) 

      NaCl (konyhasó) M = 58,5 g Tehát 58,5 g konyhasó = 1 mol 

           6·1023 db elektron = 1 mol 

           6·1023 db proton  = 1 mol 

 

A kémiai anyagmennyiségre vonatkozó számítási feladatok az egyenes arányosság elve alapján oldhatók meg. 

A következőkben három gyakran előforduló számítási feladat típust mutatunk be. 

a) részecske szám meghatározásánál a következők szerint járunk el: 

      feladat: 0,2 mol részecske hány darab? 

      megoldás:  

          1   mol részecske   6·1023 db  

          0,2 mol részecske    x db 

          1 × x = 0,2 × 6·1023            

http://www.ptable.com/
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               x = 1,2·1023 db 

 

b) mól és tömeg közötti átszámolás: 

         feladat: mekkora a tömege 3 mol nátrium (Na) atomnak? 

         megoldás:  

         1 mol nátrium 23 g (periódusos rendszer, Na relatív atomtömeg) 

         3 mol nátrium  x g 

         1 × x = 3 × 23 

              x = 69 g 

 

c) tömegről mólra számítás esetére: 

       feladat: 24 g kén hány mol 

       megoldás:  

         1 mol kén 32 g (periódusos rendszer S relatív atomtömeg) 

         x mol kén 24 g 

         1 × 24 = 32 × x 

            x = 0,75 mol 

 

Miután tájékozódtunk a periódusos rendszerben és megismertük a kémiai anyagmennyiséget is, nézzük meg a 

vegyjelet közelebbről! 

Mennyi mindent jelent a vegyjel?! 

A vegyjelnek minőségi és mennyiségi jelentése is van. 

• minőségi tartalom: S jelenti a kén atomokat  

• mennyiségi tartalom: jelenthet 1 db atomot, 

                                 jelenthet 1 mol atomot, 

                                 jelenthet 32 g ként. 

 

Először zavarba ejtő, hogy egy vegyjel többféle jelentésű is lehet. A későbbiekben belátható, adott feladat 

eldönti, melyik jelentéshasználat a helyes. Amikor reakcióegyenletet írunk fel, a különbözőfajta elemek és 

vegyületek közötti tájékozódásra a minőségi jelentést használjuk. 

Számolási feladatokban általában a mennyiség tartalomra van szükségünk. Többnyire nem 1 db atommal 

dolgozunk, inkább a kémiai alapmennyiséget, a mólt használjuk, vagy a tömeggel dolgozunk. 

Összefoglalás 

Miután megvizsgálta az atomokat felépítő részecskéket, ismeretei alapján rendszerezni tudja az elemeket. Az 

elemek hosszú periódusos rendszerét tanulmányozva periódusokat és csoportokat különítettünk el. Ebben 

különösen fontos az elem periódus száma (mert megadja a héjak számát) és a főcsoportszám (megadja a 

vegyérték elektronok számát). Megtanulta a kémiai anyagmennyiséget is és foglalkozott a vegyjellel. 

Ha eddig minden érthető, akkor jöhetnek az önellenőrző kérdések! 

Önellenőrző kérdések és feladat 

1. Hogyan fejezhetjük ki egy atom tömegét? 

2. Mi a mol? 

3. Minek nevezzük 6 · 1023 db atom tömegét? 

4. Mi az atomtömeg és a moláris tömeg között a különbség? 

5. Mit jelen az, hogy 1 mol Cl? 
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6. Hány mol Na a 3 · 1023 db nátrium atom? 



   

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - Hogyan keletkeznek a 
vegyületek? 

Bevezetés 

Megismer egy új fogalmat (elektronegativitás), ami segítségére lesz a vegyületek keletkezésének 

értelmezésében. A vegyületek képződése a kémiai reakciókban (átalakulásokban) történik. A kapcsolódás 

jellegét (fajtáját) és az összekapcsolódó atomok arányát szigorú szabályok döntik el. Ezeknek a megértéséhez az 

atomokról tanultakra és a periódusos rendszerre is szüksége lesz. Ha megismeri egy vegyületben a kémiai 

kötést, utána könnyebben tájékozódhat, milyen tulajdonságú lesz az a vegyület. 

Követelmény: 

• tudjon különbséget tenni ionos, kovalens és fémes kötés között, 

• értse azok legfontosabb sajátságait, 

• legyen tisztában az ion, kötő- és nemkötő elektronpár, a nemesgázszerkezet fogalmával, 

• az elektronegativitás értékek alapján képes legyen következtetéseket levonni a kötés jellegére! 

A különbözőfajta (eltérő minőségű) atomok összekapcsolódásával jönnek létre a vegyületek. A következő ábrán 

egy szerves molekula pálcika modelljén figyelhetjük meg az atomok kapcsolódását. 

 

5. ábra: A penicillin molekula modellje 

A színes gömbök a különféle atomokat jelentik (fekete a szén, pirossal az oxigén, kékkel a nitrogén, sárgával a 

kén, a kis fehér gömbök a hidrogén atomokat jelölik), közöttük a pálcikák a kémiai kötést szimbolizálják. 

A körülöttünk lévő világban megtalálható vegyületek atomjai között különböző kölcsönhatások működnek. 

Általában az ún. elsődleges kötések tartják össze az atomokat, a másodlagos kötések gyengébbek. 

(A másodlagos kötések módosítják a molekulák szerkezetét (konformációt), illetve legtöbbször a molekulák 

közötti kapcsolódásokat segítik elő.) 

Az önként végbemenő kémiai kapcsolódásoknak jól megfogalmazható oka van: a benne szereplő atomok 

alacsonyabb (stabilabb) energia szintre kerülnek, a külső héjon a vegyértékelektronok átrendeződésével a 

nemesgázok (8. főcsoport) telített, kiugróan stabil elektronszerkezetét érik el (általában 8 elektronos ún. oktett 

szerkezet). 
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Elsőrendű kötéseknél a vegyületet összetartó erők megbontásához min. 160 kJ/mol energiát kell befektetni. 

Másodrendű kéteseknél ennek a tized-, esetleg századrésze elegendő. Ez az ún. kötési energia vegyületenként 

eltérő érték. 

A vegyületek keletkezése 

• az elsőrendű kémiai kötések hozzák létre, 

• a vegyületekben az atomok alacsonyabb energiaszintre kerülnek (általában), 

• szabad atomként csak a nemesgázok léteznek, 

• a kapcsolódó atomok vegyértékhéjukon igyekeznek elérni a nemesgázok telített elektronszerkezetét, 

• a kémiai kötések felbontásához energiát kell befektetni. 

Az elektronegativtitás 

Mi dönti el a kémiai kötés jellegét? DÖNTŐ: A kémiai kötésben lévő atomtörzsnek a vegyértékelektronokra 

gyakorolt vonzóereje 

Ezt fejezi ki az elektronegativitás (EN) 

Jele: EN, mértékegység nélküli viszonyszám. Annak a törekvésnek a mértéke, amellyel az atom a kötésben lévő 

vegyértékelektronokat maga felé vonzza (a stabilisabb állapot elérése érdekében). A leggyakrabban használt EN 

skálát Pauling amerikai kémikus dolgozta ki. 

(A Pauling-féle skála alapját a kötési energiák viszonya adja, melynek önkényesen választott vonatkoztatási 

alapja a hidrogénre felvett 2,1 érték, ezért relatív elektronegativitás érték. Többféle skála létezik, pl. Mulliken, 

Sanderson, Allred-Rochov.) 

Az elektronegativitás periodikusan változik, az atom méretével ellentétesen. Ez érthető, hiszen minél kisebb az 

atom mérete, annál jobban érvényesül a vegyértékelektronokra az atommag vonzó hatása. 

 

6.ábra: az elemek relatív elektronegativitás értékei a periódusokban 

Új héjak töltődésével nő az atom mérete, így belátható, hogy a csoportokban lefelé a legkülső héjon lévő 

elektronokra ható magvonzó hatás csökken. 
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7.ábra: az elemek relatív elektronegativitás értékei a csoportokban 

Összegezve: 

• relatív érték, mértékegysége nincs, 

• jól jellemzi az elemek kémiai sajátságait, 

• legnagyobb elektronvonzó képességű elem a fluor (F) EN = 4,0 

• legkisebb elektronvonzó képességű elem a francium (Fr) EN = 0,7 

• az EN periodikusan változó tulajdonság:  

    a periódusokban a rendszám növekedésével nő 

    a csoportokban általában csökken.  

Az elemek relatív elektronegativitás (EN) értékeit megtalálja: www.ptable.com 

 

8. ábra: Az atomok közötti lehetséges kapcsolódások 

Az elsőrendű kötéseknek három változatát különítjük el. A háromféle kötésben az atomok legkülső háján a 

nemesgáz szerkezet különböző módokon kerül kialakításra. A következő ábrán sematikusan megtekinthetjük. 

• az ionos kötésben teljes elektronátadással valósul meg (A) 

• kovalens kötésnél közössé váló elektronok (elektronpár) által (B) 

http://www.ptable.com/
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• fémes kötésnél az azonos méretű, pozitív töltésű ionok szimmetrikus rácsba rendeződnek, a 

vegyértékelektronok követik ezt a szimmetriát és delokalizálódnak a teljes rácson (C). 

 

9. ábra: Az elsőrendű kémiai kötések sematikus vázlata 

Hol találkozhatunk ezekkel a kötésekkel? 

• Ionos kötés (A) csak az ionrácsos kristályokban fordul elő, 

• Kovalens kötés (B) molekulákban, atomrácsos kristályokban, 

• Fémes kötéssel (C) a fémrácsos anyagoknál találkozhatunk. 

Így teljesen érthető, hogy ezek az anyagok egészen különböző tulajdonságúak! 

Ezekkel a kristályszerkezetekkel a következőkben (6. tananyag) még foglalkozunk. 

Mi határozza meg a kötés jellegét? 

A háromféle elsőrendű kötés 100 %-os formában csak ritkán fordul elő. A természet ennél lényegesen 

sokszínűbb, az elsőrendű kötések közötti átmeneti esetek sokkal nagyobb számban fordulnak elő. 

Két atom összekapcsolódása során a kialakuló kötésről jól tájékozódhatunk, ha megvizsgáljuk az atomok 

elektronegativitás értékeinek összegét és különbségét. Az értékelést a következő táblázat is segíti. 

A kötések típusát a kapcsolódó atomok elektronegativitásának összege (ΣEN) és különbsége (ΔEN) egyaránt 

meghatározza: 

3. táblázat: A kémiai kötések kialakulása EN értékek alapján 

 

Az apoláris és poláris szerkezetekre vonatkozó főbb ismereteket a következő (4.) tananyagban részletesen 

kifejtjük. 
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10. ábra: Elsőrendű kötések EN értékek alapján 

Két tetszőleges atom kapcsolódásakor az elektronegativitás értékek alapján (az előző táblázat segítségével) 

következtethetünk a kialakuló elsőrendű kötés típusára. A következő táblázat példákat mutat be erre. 

4. táblázat: Kémiai kötések típuspéldái (saját szerkesztés) 

 

Összefoglalás 

Megismerte a legkisebb kémiai részecskék, az atomok világát (1. tananyag). Tanulta azt is, hogy az atomok 

kapcsolódását a vegyérték elektronok biztosítják (2. tananyag). Hogy miféle kémiai kötés alakul ki két atom 

között, azt az atomok kötésben lévő elektronjaikra gyakorolt vonzóhatása fogja eldönteni (3. tananyag). Ennek 

viszonylagos mérőszáma az elektronegativitás (EN). Az EN értékek alapján az atomok kapcsolódása 

háromféleképpen történhet (ionos-, kovalens- és fémes kötés), vagyis háromféle megoldás születhet arra, 

hogyan alakul ki az atomok nemesgáz szerkezete (oktett). Az atomok összekapcsolódásával eljutottunk a 

vegyületekhez! 

Nehéz volt? 
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Ha mindez érthetőnek tűnik, végezzen egy kis önellenőrzést! 

Önellenőrző feladatok és kérdések 

Kérdések 

1. Mit fejez ki az EN? 

2. Mit jelent a ΔEN? Számolja ki tétszőleges atomra! 

3. Mit jelent a ΣEN? Számolja ki ezt is kiválasztott atomra! 

4. Miért jön létre a kémiai kötés? 

5. Milyen elektronszerkezetet szeretnének elérni az atomok? 

6. Miért nem vegyülnek a nemesgázok? 

7. Milyen elsőrendű kötésekkel találkozott? 

8. Melyik elsőrendű kötésre jellemző a következő megállapítás? (mindegyik feladathoz válasszon az elsőrendű 

kötések közül egyet!) 

a) delokalizálódnak a vegyérték elektronok 

b) közös elektronpár alakul ki 

c) molekulákban vagy atomrácsban fordulhat elő 

d) elektronátadás történik 

e) a kapcsolódó atomok elektronegativitásának összege nagy, különbsége kicsi 

f) a kapcsolódó atomok elektronegativitásának összege is és különbsége is kicsi 

g) a kapcsolódó atomok elektronegativitásának összege közepes, különbsége nagy 
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4. fejezet - Az elsőrendű kémiai 
kötések 

Előző tanulmányai alapján megismerte, milyen elsőrendű kötések léteznek. Most alaposabban tanulmányozza az 

ionos, kovalens és fémes kötéseket, tisztáz néhány fontossá váló fogalmat, mint pl. ion, kötő és nemkötő 

elektronpár, képlet, vegyérték, oxidációs szám. 

A vegyületek jelölése az a témakör, ami sok tanulónak az első akadályt jelentheti, ezért bemutatjuk a képlet 

szerkesztésének fő elveit. Így egyszerű példák segítségével már Ön is fog képletet szerkeszteni, sőt a képlet 

alapján meg tudja majd határozni a vegyületek moláris tömegét is. 

Kémiai tanulmányaiban eljut odáig, hogy a vízben előforduló leggyakoribb szervetlen ionokkal is találkozik, 

mert ezek a természetes vizeknek és a szennyvizeknek egyaránt lényeges alkotói. 

Követelmény: 

• értse a képletek szerkesztésének fő elveit, 

• egyszerű esetekben képes legyen képletet szerkeszteni, 

• képlet alapján tudja meghatározni a vegyületek moláris tömegét, 

• értse a képlet minőségi és mennyiségi jelentéseit, 

• legyen tisztában a vegyérték és oxidációs szám fogalmával! 

Ionkötés 

A fémek atomjai általában kis elektronegativitás értékekkel jellemezhetők, így könnyen leadják a külső héjon 

lévő kevés számú elektronjukat. Az elektronleadás energiát igénylő folyamat, ezt fejezi ki az ionizációs energia 

kJ/mol értékben (előjele mindig: +). 

(Azoknál az atomoknál, amelyek nem csupán egy elektron leadására képesek, megadható a második ill. 

harmadik ionizációs energia is. A második elektron leszakítása még több energiát igényel (mert már egy 

egyszeresen pozitív töltésű részecskéről kell eltávolítani egy újabb elektront), a harmadik ionizációs energia 

természetszerűleg még nagyobb.) 

A kationok keletkezése 

Az elektron(ok) leadásával megbomlik az egyensúly a protonok és az elektronok között, tehát megszűnik az 

elektromos semlegesség. Az elektronleadással a protonok kerülnek többségbe, így a részecske + töltésű lesz, 

kation keletkezik. A + töltést a felső indexben jelöljük, ha többszörös a töltés, a megfelelő számmal is ellátjuk, 

pl. K+ (kálium-ion) vagy Ca2+ (kalcium-ion), Al3+ (alumínium-ion). 

A kationok mérete 

Az elektronleadással gyakorlatilag megszűnik a külső héj, a vegyértékelektronok teljesen átadódtak, ezáltal a 

kationok mérete kisebb lesz, mint a semleges atomé volt. 

(A kationok mérete azért is kisebb, mint a semleges atomoké, mert azonos protonszám mellett kisebb számú 

elektronra terjed ki a mag vonzó hatása, tehát egy összehúzó erő érvényesül. Anionok képződése során nő a 

részecskeméret a semleges atomhoz méretéhez viszonyítva, mert azonos protonszám mellett növekvő 

elektronszámra terjed ki a mag vonzó hatása, tehát „tágul” a részecske) 

Az anionok keletkezése 

A nemfémek atomjai nagy elektronegativitásúak, az elektronfelvétellel stabilizálódnak. Az elektronfelvételt 

kísérő energiaváltozást adja meg az elektronaffinitás kJ/mol értékben. Az elektronfelvételt gyakran energia 

felszabadulás kíséri. Az elektronaffintás ezekben az esetekben – előjelű, más anionok (különösen a többszörös 
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negatív töltésű ionok) keletkezése energiát igényel, ekkor + előjelű. Az anionok jelölése a kationokéhoz 

hasonlóan a felső indexben történik: Cl- (klorid-ion), O2-(oxid-ion). 

Az anionok mérete 

Az anionok mérete nagyobb lesz, mint a semleges atomé volt, ugyanis kevesebb számú proton vonzása alatt 

nagyobb számú elektron tartózkodik. 

Összetartó erő az ionok között 

Az ionos kötést az ellentétes töltésű ionok között működő vonzóerő tartja össze. Elnevezésükben először a 

kation, majd az anion nevét adjuk meg, pl. kalcium-oxid CaO, vagy nátrium-klorid NaCl. 

Az ionrácsban az ellentétes töltések teljesen kiegyenlítik egymást, így a rács kifelé töltést nem mutat. 

Ionkötés előfordulása 

Csak szilárd halmazállapotú kristályos anyagokban (ionrácsos kristályokban) fordul elő. Ilyen pl. a konyhasó 

NaCl. Melegítés vagy víz hatására a rács szétesik, és a továbbiakban szabadon mozoghatnak az ionok. Így 

találunk ionokat pl. a csapvízben, vagy a tengervízben. 

 

11. ábra: Kationok és anionok a konyhasó (NaCl) kristályrácsában 

Összegezve: Mi is az ionos kötés? 
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• a fémek atomjai 1, 2 vagy 3 elektron leadásával érik el a nemesgáz szerkezetet, + töltésű kationok képződnek, 

• a nemfémek atomjai 1 vagy 2 elektron felvételével érik el a nemesgáz szerkezetet, - töltésű anionok 

képződnek, 

• az összetartó erő közöttük elektrosztatikus vonzóerő, 

• a rácsszerkezetben a + és a – töltések száma teljesen egyezik. 

A leggyakoribb ionokat a következő táblázat foglalja össze. 

5. táblázat: A természetben előforduló leggyakoribb ionok 

 

Kovalens kötés 

A nemfémek párosítatlan elektronjai hozzák létre a közös kötő elektronpárt. Az atomok összekapcsolódása 

olyan arányokban történik, hogy minden atom a közös elektronpár(ok) által megvalósíthassa a nemesgáz 

szerkezetet. 
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12. ábra: Kötőelektronok a molekulában 

Gyakran előfordul, hogy a kapcsolódó atom a vegyértékhéján olyan elektronokat is tart, amelyek nem vesznek 

részt a közös elektronpár kialakításában. Ezek az eredetileg is párosított elektronok kisebb reakcióképességűek, 

ezeket nemkötő elektronpároknak nevezzük. 

 

13. ábra: A vízmolekula elektronszerkezete 

Ilyet találunk a vízmolekulában is (előző ábra): az oxigén külső héján 6 db elektronnal rendelkezik, ebből 2 

elektron párosodik, 2 nemkötő elektronpár marad. Így alakul ki a nemesgáz szerkezet (elektron oktett). Csak ez 

a 2 párosítatlan elektron fog kémiai kötést létesíteni a 2 hidrogén atommal. A víz képlete lesz: H2O. 

(A nemkötő elektronpárok helyfoglalása meghatározza a molekula geometriáját (Gillespie, VSEPR elmélet).) 

Tehát a kovalens kötés: 

• két atom között közös elektronpár által valósul meg a nemesgáz szerkezet, 

• az elektronok mindkét mag erőterében mozognak, kisebb energiájú molekula pályára kerülnek, 

• szabad atomokból molekulák keletkeznek, 

• a nemkötő elektronpárok nem vesznek részt a kovalens kötésben. 

A kovalens kötés polaritása 

Ha a kapcsolódó atomoknak azonos vagy közel azonos az elektronvonzó képességük, a kötőelektronpár 

egyformán tartozik mindkét atomhoz. Az elektronok eloszlása szimmetrikus marad, töltések (kis pólusok) nem 

jelennek meg a molekulán. Az ilyen kötést apoláris kovalens kötésnek nevezzük. Ilyen apoláris molekula pl. a 

H2. A nemfémes atomok kétatomos molekulái (pl. N2, O2, Cl2) szintén jellegzetes apoláris (elem)molekulák. 
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14. ábra: Az apoláris hidrogén molekula (H2) szimmetrikus elektroneloszlása 

Ha a kapcsolódó atomok elektronvonzó képességében nagyobb az eltérés (ΔEN > 0,5), a kötőelektronpár 

eltolódik, a kötés polarizálódik. A nagyobb elektronegativitású atomnál kialakul egy részleges negatív (δ-) töltés, 

míg a kisebb elektronegativitású atom körül egy részleges pozitív (δ+) töltés. A klóratom elektronegativitása 

nagyobb, mint a hidrogéné. Így a kötőelektronpár a klóratomtörzs irányába tolódik el, a H-Cl molekula poláris, 

más szóval dipólus lesz. 

 

15. ábra: A HCl molekula polarizálódása 

(A molekula polaritását a kötés polaritás és a molekula szimmetriája együtt határozzák meg. Poláris kötés 

mellett csak akkor lehet apoláris a molekula, ha az azonos nagyságú de ellentétes irányítottságú dipólusok 

kioltják egymást, (azonos nagyságú, ellentétes irányú vektorok eredője nulla. Poláris kötések nem szimmetrikus 

elhelyezkedése egészen biztosan poláris molekulát eredményez.) 

Kovalens kötés rendűsége 

A kovalens kötés rendűsége kifejezi, hány kötőelektronpár tartja a kapcsolatot a két atom között. 

 

16. ábra: Egyszeres kovalens kötések a metán (CH4) molekulában 

A szén atom 4 párosítatlan elektronnal rendelkezik, még további 4 elektron hiányzik a nemesgáz szerkezethez (a 

szén 4 vegyértékelektronja egy különleges hibridizáció miatt teljesen egyenértékű kovalens kötéseket tud 
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kialakítani, ezzel még a 21. tananyagban találkozunk). A hidrogénnek 1 elektronja van, összesen 2 kellene a 

héliumnak megfelelő szerkezethez. Ezért a közös molekulájukban 1 szénatom és 4 hidrogénatom alakítja ki a 

molekulát (CH4). 4 darab egyszeres kötés (egy közös elektronpárral kialakított kötés) tartja össze a molekulát. 

Az egyszeres kötéseket ζ- (szigma) kötésnek nevezzük. A jelölés során a jobb alsó indexben tüntetjük fel, ha 

valamely atomból több is tartozik a molekulához. 

 

17. ábra: Kétszeres kovalens kötések a kén-dioxid (SO2) (A) és az etilén ( C2H4) molekulában (B) 

Gyakran találkozunk olyan molekulákkal, amelyekben 2 (előző kép) vagy 3 (következő kép) közös elektronpár 

segítségével valósul meg a nemesgáz szerkezet. Pl. SO2 (kén-dioxid), C2H2 (etin vagy acetilén - a következő 

képen). Ezeket pí- (π)- kötésnek nevezzük. 

(Az előző képen az etilén molekulában a pí-kötés elektroneloszlását figyelhetjük meg pirossal és kékkel. A 

szénatomok között kettős kötés van, a ζ kötőelektronpár mellett egy π-kötést is tartalmaz a molekula. A π-kötés 

„kiszorul” az alacsonyabb energiaszintet jelentő szénatomok közötti térből és a magoktól kissé távolabb, a ζ-váz 

síkja alatt és fölött helyezkedik el. ) 

 

18. ábra: Háromszoros kovalens kötés az etin (C2H2 ) molekulában 

A többszörös kötés mindig erősebb összetartást jelent, mint az egyszeres. A kötési energia az egyszeres kötést 

tartalmazó etán (C2H6) molekulában 370 kJ/mol, a kétszeres kötésű eténben (C2H4) 640 kJ/mol, a háromszoros 

kötéssel összetartott etinben (C2H2) mintegy 840 kJ/mol. 

Vegyérték 

A vegyérték a molekula egy-egy atomjára vonatkozik. A vegyérték megadja, hogy elméletileg hány kötő 

elektronpár tartozik az adott atomhoz. 

• a hidrogén atomjának 1 vegyértékelektronja összesen egy kötést létesíthet (ezzel a hélium szerkezetét éri el), 

kovalens vegyértéke 1. 

• a halogén elemeknek (VII. főcsoport) a nemesgáz szerkezet eléréséhez egyetlen elektron szükséges, tehát egy 

szigma-kötést létesítenek, kovalens vegyértékük 1. 

• a nitrogéncsoport elemeinek (V. főcsoport) a nemesgáz szerkezet eléréséhez három elektron szükséges, így 

valamennyien képesek három szigma-kötés kialakítására, amelyben kovalens vegyértékük 3. 
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(Nagyobb méretű atomok többszörös kovalens kötést is kialakíthatnak, pl. a kénatomnak 4 vagy 6 kovalens 

vegyértéke is lehet.) 

Oxidációs szám 

A többatomos molekulák polaritásának jellemzésére használhatjuk. Az oxidációs szám könnyen kiszámítható 

anélkül, hogy ismernénk a molekula pontos elektronszerkezetét. Néhány egyszerű szabály megkönnyíti a 

feladatot: 

• vegyületeikben a cézium oxidációs száma +1, a fluoré -1, 

• más atomokhoz kapcsolódva az oxigénatom oxidációs száma -2, kivéve, ha fluorhoz kapcsolódik. 

• vegyületeikben a fémek oxidációs száma pozitív, 

• az atomok oxidációs számának összege egyenlő a belőlük felépített részecske töltésével, 

• ha azonos atomokból épül fel egy kétatomos molekula, atom-, vagy fémrácsos anyag, az atomok oxidációs 

száma 0. 

A hidrogéné a HCl molekulában +1, a Cl -1, a LiH-ben +1. A H2O molekulában az oxigéné -2, de a H2O2 

molekulában csak –1. 

(A vegyérték és az oxidációs szám között az az összefüggés, hogy az oxidációs szám előjele azt is megmutatja, 

hogy hány db negatív töltésű elektron került távolabb az adott atomtól (+ előjel) a vegyület elemeiből való 

képződésekor, ill. hány elektron került közelebb hozzá (- előjel). Két atom közül ahhoz kerül közelebb az 

elektron, amelyiknek nagyobb az elektronegativitása. Mivel az oxigén a 2. legnagyobb elektronegativitású elem, 

s csak 2 elektron felvétele kell a nemesgáz szerkezet eléréséhez, így leggyakoribb oxidációs száma: -2. A 

hidrogénnek viszont általában 1 elektron leadása a legelőnyösebb, ezért leggyakoribb oxidációs száma: +1.) 

6. táblázat: Példák az oxidációs szám megállapításhoz 

 

Kovalens kötés előfordulása 

A kovalens kötés a nemfémes elemek jellemző elsőrendű kötése. 

Az egész szerves világot meghatározó kötés, tehát nagyon gyakori típus. Kovalens kötésű vegyületek lehetnek 

gáz, folyékony és szilárd halmazállapotúak. Szilárd fázisban molekularács (pl. kristálycukor) vagy atomrácsos 

(gyémánt) szerkezetek formájában. Az atomrács rácspontjaiban atomokat találunk, amelyek között erős 

kovalens kötés az összetartó erő. Molekularácsoknál a rácspontokban molekulák helyezkednek el, közöttük 

gyenge másodlagos kötőerők működnek, ezért sokkal könnyebben megbonthatók, mint más kristályrács 

szerkezetek. A 6. tananyagban még találkozunk ezzel a kérdéssel. 
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Fémes kötés 

Jellemző: 

• nincs elegendő elektron, hogy minden szomszéddal kötés jöjjön létre, 

• kötés alakul ki a delokalizált elektronfelhő és a fématom-törzsek között, 

• a fématom-törzsek szoros illeszkedésűek. 

 

19. ábra: A fémes kötés 

Olyan fémrács, amelyben a szabályosan elhelyezkedő fématomok között szabadon mozgó, delokalizált 

elektronok létesítenek elsőrendű kötést. Az elektronok mintha „óriás molekulapályán” mozognának, így tartják 

össze a rácsot. A különleges szerkezet miatt a fémek rugalmasak, nyújthatók, kalapálhatók, vezetik a hőt és az 

elektromosságot. Szobahőmérsékleten a fémek a higany kivételével szilárd halmazállapotúak. 

Vegyületek jelölése 

A vegyületeket kémiai képlettel jelöljük. Az összegképlet mennyiségi és minőségi jelentést egyaránt hordoz 

csakúgy, mint az elemeket jelölő vegyjel. 

• minőségi tartalmat fejez ki: milyen atomok milyen arányban kapcsolódtak össze, pl. a NaCl nátrium- és klorid 

részecskék 1:1 arányú vegyülésével jött létre, 

• a képlet mennyiségi jelentése (hasonlóan a vegyjelhez): jelent 1 mol anyagot illetve 6·1023 db részecskét. A 

NaCl példánál maradva, 1 mol NaCl-ot 1 mol Na+ és 1 mol Cl- épít fel. 

C6H12O6 a szőlőcukor molekula kémiai képlete. 1 mol (6·1023 db molekula) szőlőcukor 6 mol szénből (6·6·1023 

db szénatom), 12 mol hidrogénből (12·6·1023 db hidrogénatom) és 6 mol oxigénből (6·6·1023 db oxigénatom) 

épül fel kémiai kötéssel. Minden molekulán belül a C:H:O = 6:12:6. 

A molekulák jelölésére leggyakrabban kétféle képletet használunk: 

• Az összegképlet megmutatja, hogy a molekula milyen atomokból épül fel, és melyikből hányat tartalmaz, pl. 

H2 Az alsó indexben szereplő kis kettes jelzi, hogy két atom kapcsolódott össze molekulává. A molekula 

szerkezetéről és a kötések jellegéről nem ad felvilágosítást. 

• A szerkezeti képletben a kapcsolódó atomok minőségén és számán kívül a kovalens kötés is fel van tüntetve, 

tehát látjuk a molekula szerkezetét. A hidrogénmolekula esetében: H - H A szerkezeti képlet több információt 

ad meg egy molekuláról. 

• ionvegyületekben a képlet az ionok mólarányát fejezi ki az ionrácsban. Ionvegyületekben a kationok összes 

pozitív töltése egyenlő az anionok összes negatív töltésével. 
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Egy kationt és egy aniont tartalmazó vegyületeknél az alsó indexeket úgy számoljuk ki, hogy vesszük a kation 

és az anion töltésének legkisebb közös többszörösét, amit a kation töltésével osztva a kation alsó indexéhez, az 

anion töltésével osztva az anion indexéhez jutunk. 

(pl. Al3 és SO4
2- esetében a 3 és 2 legkisebb közös többszöröse a 6, amit 3-mal osztva 2-t; 2-vel osztva 3-at 

kapunk: Al2(SO4)3. Ez a módszer biztosítja, hogy a pozitív és negatív töltések száma összességében egyenlő 

legyen. Az összetett ionok esetén, ha többszöröznünk kell, az iont zárójelbe tesszük és a jobb alsó indexben 

tüntetjük fel a megfelelő számot.) 

A vegyületek relatív molekulatömege a képlet alapján számítható. 

A relatív molekulatömeg a vegyületet felépítő atomok relatív tömegeinek összege, de minden atomból annyit 

kell venni, amennyi az atom vegyjele után a jobb alsó indexben szerepel. Ha nincsen index-szám, az 1-et jelent. 

A vegyület moláris tömegét megkapjuk, ha a relatív molekulatömeget g-ban vesszük. 

Pl. M(NH4OH) =14 + 4·1 + 16 + 1 = 35 (g/mol) 

Összefoglalás 

Részletesebben tanulmányozta az elsőrendű kötéseket. A kémiai kötések hajtóereje, hogy a kapcsolódó atomok 

a nemesgáz szerkezetet érjék el. Ez a tény a három tárgyalt kötésnél különböző módokon jut érvényre. 

Erősen befolyásolja a kötés módját az EN érték (3. tananyag), mert ha az egyik atom nem tudja teljesen 

„elhúzni” a kötésben lévő elektront, bár kovalens jellegű kötés alakul ki, de a vonzóerőtől függően polarizálódni 

fog a molekula. 

Különböző EN értékű atomok összekapcsolódásakor a polarizációs viszonyok könnyebben követhetők az 

oxidációs szám megállapításával. Az oxidációs számok jelentőségét későbbi tanulmányaink még jobban 

igazolják. 

Ha alaposan áttanulmányozta a kémiai kötéseket, jöhet az önellenőrzés! Kifejezetten előnyére válhat, ha a 

kérdések és feladatok megválaszolásához ismételten át kell néznie a tananyagot! 

Önellenőrző feladatok és kérdések 

Kérdések 

1. Hogyan stabilizálódik az atom az ionkötésben? 

2. Hogyan képződik a K-atomból K+-kation, a I-atomból I- -anion? 

3. Mi az atompálya és a molekulapálya közötti különbség? 

4. Mi az oxidációs szám? 

5. Mi a molekula? 

6. 6Hogyan számoljuk ki a vegyületek moláris tömegét? 
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5. fejezet - Anyagi halmazok 

Bevezetés 

Tanult a kémiai szempontból legkisebb részecskékről (az atomokról) és találkozott vegyületekké 

összekapcsolódásuk törvényszerűségeivel. A hétköznapi életben nem egy-két atommal vagy molekulával 

találkozunk, ennél sokkal nagyobb léptékekben vesznek körül bennünket az anyagok. Ez a relatív atomtömeg és 

az Avogadro-féle szám tárgyalása során is szóba került. 

Atomi vagy molekula szinten természetesen érvényesek a korábban tanultak, azonban amikor nagyobb 

anyagmennyiséggel találkozik (makroszkopikus szinten) egyéb kölcsönhatásokkal is számolni kell. Ebben a 

tananyagban a makroszkopikus szinten érzékelhető anyagi tulajdonságokra keresi a magyarázatot a molekuláris 

világ összefüggésein keresztül. Egyszerűsítve a kérdés: Miért folyik a víz? 

Követelmények: 

• a másodrendű kötésekre visszavezetve értse a halmazok összetartó erőit, 

• tudjon besorolni egyszerű, hétköznapi anyagokat, 

• tisztán lássa a különbséget az elsőrendű és a másodrendű kötések között! 

Halmazok keletkezése 

Az elemeket, a vegyületeket felépítő atomokat és molekulákat igen kicsi méretük miatt csak közvetett módon 

(műszerekkel) tudjuk vizsgálni. A közvetlen megfigyeléshez sok atom, ill. molekula együttes jelenléte 

szükséges. Ezek a rendszerek a halmazok. 

Az elemek, vegyületek tulajdonságainak vizsgálata tehát nem más, mint az illető anyaghalmazok 

tulajdonságainak vizsgálata. 

A halmazok tulajdonságait alapvetően két tényező befolyásolja: a halmazt alkotó részecskék tulajdonságai 

(méret, tömeg, töltés, polaritás stb.), valamint a közöttük fellépő kölcsönhatások (vonzó- és taszító erők). 

A halmazok nem tekinthetők csupán sok részecskének, mert keletkezésük energia felszabadulással járó 

folyamat. Ezt azt bizonyítja, hogy a részecskék stabilabb energiaállapotba kerülnek a halmaz kialakításával. 

Ebből következik, hogy a halmazok részecskéi között kölcsönhatás van. A kölcsönhatások a halmaz számos 

fizikai tulajdonságát megszabják: az olvadáspontot, a forráspontot, a keménységet, a belső súrlódást stb. 

Hogy a halmaztulajdonságokat megértsük, ismét a kémiai kötésekhez kell visszamennünk. Korábbi 

tanulmányaink alapján ismert, hogy az elektronegativitások összege és különbsége dönti el az elsőrendű kötés 

jellegét, ami lehet: 

• ionos (pl. a NaCl halmazában), 

• kovalens (pl. a víz molekulákban) vagy 

• fémes kötés (pl. a vas halmazában). 

Az elsőrendű kötések kötési energiája (102-103 kJ/mol), vagyis a felbontásához ekkora energia szükséges. 

A másodrendű kötések 

Az elsőrendű kovalens kötéssel létrejövő molekulák között működő erők azok, amelyek a halmazszerkezetet 

kialakítják. Kötési energiájuk csak töredéke az elsőrendű kötésekének. 

Vagyis mi tartja össze a halmazokat? 

• azokat a halmazokat, amelyek molekulákból épülnek fel, a másodrendű kötések tartják össze, 

• ezek energiája jóval alacsonyabb (0,1-50 kJ/mol) az elsőrendű kötésekénél, 
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• alapvetően elektrosztatikus természetűek (tehát a kölcsönhatás alapja az azonos töltések közötti taszítás, a 

különböző töltések közötti vonzás), a másodlagos kötőerők (bár eltérő mértékben) egyaránt hatnak az apoláris 

illetve a poláris molekulák között, 

• minél nagyobb a molekula polarizációja, annál nagyobb az összetartó erő, 

• minél nagyobb az összetartó erő, annál nehezebben bontható meg a halmaz, tehát magasabb olvadás- és 

forráspontra számíthatunk, 

• léteznek olyan halmazok, melyekben nem molekulákat találunk, ezekben az elsőrendű kötések alakítják ki a 

halmazszerkezetet, 

• az elsőrendű kötések jóval erősebbek, így ezekben a halmazokban nagyobb összetartó erők dolgoznak, ami 

magasabb olvadás- és forráspontban is megnyilvánul. 

A molekulák közötti (más szóval: intermolekuláris) kötéseket két nagy csoportba oszthatjuk: 

• van der Waals-féle kötések (összefoglaló elnevezés) 

Lezárt elektronhéjú atomok vagy molekulák között alakul ki. A kölcsönhatás alapja: a szomszédos molekulák 

állandó vagy átmenetileg kialakult pólusai a legkedvezőbb térbeli rend szerint rendeződnek (az azonos töltések a 

lehető legtávolabb, az ellentétes töltések térben közel kerüljenek egymáshoz). Erősségét főként a töltéseltolódás 

nagysága határozza meg. 

Három altípusát különböztetjük meg aszerint: mennyire polarizált molekulák között jött létre? 

Lehetőségek: 

1. apoláris – apoláris molekulák között 

(diszperziós vagy London-féle erők) 

 

20. ábra: Diszperziós erők működnek a nemesgázok atomjai között is 

A molekulák elektroneloszlása teljesen szimmetrikus. Az elektronfelhő rezgőmozgása hozza létre az 

átmeneti polarizálódást (ábra). 

(Az apoláris molekulák között fellépő London-féle erő annál erősebb, minél könnyebben polarizálható a 

molekula, minél nagyobb az egy atomra jutó elektronok száma és minél nagyobb a molekula felülete.) 

Minél nagyobb energiájú a London-féle erő, annál magasabb olvadáspontú, forráspontú az illető anyag. 

Ez a jellemző kölcsönhatás a nemesgázok ill. az elemmolekulák jó részének halmazaiban, pl. neon, klór, 

oxigén. Nem véletlen a gázhalmazállapot!) 

2. apoláris – dipólusos (más szóval: poláris) molekulák között 

Ha a dipólusmolekula apoláris molekula közelébe kerül, azt átmenetileg dipólussá teheti ( ez un. indukált 

dipólus), másodrendű kémiai kötés jön létre közöttük. Pl. a jód kismértékben oldódik vízben, ezt a poláris 

vízmolekula és az apoláris jódmolekula (I2) közötti kölcsönhatással magyarázzuk. 
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21. ábra: Dipólus indukálta töltéseltolódás 

3. dipólus – dipólus (más szóval: poláris) molekulák között fellépő kölcsönhatás. 

 

22. ábra: Dipólus-dipólus molekulák térbeli elrendeződése 

A dipólus molekulák ellentétes töltéssel helyezkednek (orientálódnak) egymás mellé (dipóluskötés vagy 

Debye- hatás). 

A molekulák állandó pólusai között fellépő erő a London-féle erőnél (1.) jóval erősebb, az így kialakult 

szerkezet nagy rendezettséget mutat. A nagyobb összetartó erők miatt a dipólus molekulák halmaza 

magasabb olvadás- és forráspontú, mint a London-féle erőkkel összetartott halmazok. A szilárd anyagoknál 

nagyobb, a folyadékoknál kisebb ez a kölcsönhatás. 

• hidrogénhíd-kötés 

A hidrogénhíd-kötés energiája kb. tizede az elsőrendű kötések energiájának. A másodrendű kötések közül a 

legerősebb. 

Egy hidrogénatom létesít kötést (hidat) két másik atom között. 

Olyan molekulák között alakulhat ki, amelyek: 

• nagy elektronegativitású központi atommal rendelkeznek, 

• nemkötő elektronpárjuk elektronban szegény hidrogénhez kapcsolódik 

A részleges pozitív töltésű hidrogén atom és a szomszédos részleges negatív töltésű központi atom nemkötő 

elektronpárja között alakul ki a kölcsönhatás. 

(A nagy elektronegativitású atom magához vonzza a kovalens kötés elektronpárját, és az elektronban 

elszegényedett hidrogén (gyakorlatilag egy proton) másodrendű kötésbe lép a szomszédos molekula nemkötő 

elektronpárjával.) 
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23. ábra: Hidrogénhíd-kötés a vízmolekulák között 

Minél erősebb két részecske között a kölcsönhatás, annál kisebb közöttük a távolság (kötéshossz vagy 

kötéstávolság). A víz molekulájában (a) az O-H kötés kovalens kötéshossza 100 pm (1 pikométer = 10-12 m), a 

másodlagos kötéssel összetartott O·····H ennél gyengébb, ezért a hidrogénhíd kötéshossza 180 pm. b) a 

vízmolekula pálcika modellje. A vízmolekulában a hidrogénhíd-kötés mellett a dipólus-dipólus hatás is 

érvényesül. Ez a kettős hatás mutatkozik meg a kiugróan magas olvadás- és forráspont értékekben. 

(A másodrendű kötéseknek köszönhetően a vízben ún. fürtöcskék alakulnak ki, dinamikusan változó 

csoportokkal. Még manapság is a víz leírása a legnehezebb probléma a számítógépes szimulációkban.) 

A hidrogénhíd-kötés létrejöttének feltétele egy nagy elektronegativitású atom, melynek nemkötő elektronpárja is 

van. Ezek a feltételek három elemre teljesülnek: a nitrogénre, az oxigénre és a fluorra. 

A hidrogénhíd pillér atomjai az összekapcsolódó molekulák központi atomjai, a híd többféleképpen kialakulhat: 

N- H …O, N…H-O, OH…O 

A hidrogénhíd-kötés kialakulását láthatjuk a HF (hidrogén-fluorid) vegyületnél. 

 

24 ábra: Hidrogénhíd-kötés a HF molekulában 

Energiaközlés hatására a másodlagos kötések bomlanak fel először, a molekulák azonban továbbra is egészben 

maradnak. A másodlagos kötőerők (kisebb-nagyobb mértékben) egyaránt hatnak az apoláris illetve a poláris 

molekulák között. 

Az elsőrendű kémiai kötés pl. 20-30 °C-on még igen erős, addig a gyengébb van der Waals-féle kötések itt már 

felbomolhatnak, ezzel megszűnik a halmazszerkezet (elpárolog az anyag). 

A molekulák közti kötések határoznak meg lényeges fizikai tulajdonságokat, például a halmazállapotot, 

olvadáspontot, forráspontot, keménységet stb. 

Anyagi halmazok csoportosítása 

Az anyagi halmazok sok szempont alapján csoportosíthatók (pl. szín, anyag, méret, áramvezetés, stb.) Mi 

néhány olyan csoportosítási szempontot tekintünk át, amelyek még később fontossá válnak. 
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• Összetevők száma szerint (elem, vegyület, keverék) Ezt a csoportosítást már az első tananyagban 

megismertük. 

• Fázisok száma szerint (egyfázisú, többfázisú) 

Egyfázisú a rendszer, ha benne sem szabad szemmel, sem mikroszkóppal nem különböztethetünk meg 

határfelületeket. Az egyfázisú anyagi rendszer lehet egykomponensű (pl. víz, oxigéngáz, konyhasó, stb.) vagy 

többkomponensű (pl. konyhasóoldat, levegő, stb.) 

Többfázisú rendszerben észrevehető a határfelület, vagyis a rendszer több fázisból áll. 

(Például a víz és az olaj egy kémcsőben különváltan helyezkedik el. Ha összerázzuk a kémcső tartalmát, akkor 

zavaros rendszer keletkezik, de a különálló olajcseppek ekkor is egyetlen fázist alkotnak. Valójában a két fázis 

nem különül el tökéletesen, az egyik fázis olaj a vízben, a másik fázis víz az olajban.) 

Többfázisú rendszerekben a határfelületet átlépve ugrásszerűen változnak a tulajdonságok (pl. só és homok 

esetében a fázishatárt átlépve.). 

• Homogenitás szerint (homogén, kolloid, heterogén) 

A homogén, a kolloid és a heterogén anyagi rendszerek között lényegében csak a részecskék méretében 

(ennek következtében egyes tulajdonságokban is) van különbség: 

Homogén anyagi rendszer:         x <1nm (pl. cukoroldat) 

Kolloid anyagi rendszer:            1nm <x <500 nm (pl. szappanos víz)  

Heterogén anyagi rendszer:        500 nm <x  (pl. kristályos cukor és só keveréke) 1 nm = 10-9 m 

 

Az anyagi rendszerek méret szerinti csoportosításával a későbbiekben még részletesen foglalkozunk a 

kolloidok témakörében (9. tananyag). 

• A keverékek a közeg és az eloszlatott anyag halmazállapota szerint 

A többkomponensű rendszerek tovább tagolhatók, ugyanis mindhárom halmazállapotú közegben 

elkeverhetünk bármilyen halmazállapotú anyagot, sőt a részecskék mérete alapján tagolhatunk homogén, 

kolloid vagy heterogén típusokra. 

A kolloid rendszerek bemutatása során ezt még bővebben is tárgyaljuk. 

Összefoglalás 

A mindennapokban nem néhány atommal, hanem olyan anyagokkal találkozik, amelyek igen sok kémiai 

részecskéből álltak össze. Az ilyen anyagi rendszerek a halmazok. 

A halmazok összetartásában többféle erő is működik, most csak a molekulákat egybefűző kötőerőkkel, a 

másodlagos kötésekkel foglalkozott. 

Ezeknek két nagy csoportja különíthető el. A van der Waals-féle erők a szomszédos molekulák állandó vagy 

átmeneti polarizálódása miatt működnek. A hidrogénhíd-kötés csak meghatározott feltételek között alakulhat ki, 

azonban ez biztosítja a legerősebb másodlagos kötést. 

Miután jól megértette a másodlagos kötőerőket, megpróbálkozhat az önellenőrzéssel. 

Ha jól „vizsgázott”, a következő tananyagban megnézi, hogyan érvényesülnek az elsődleges és másodlagos 

kötőerők az anyagok három halmazállapotában. 

Önellenőrző feladatok és kérdések 

Kérdések 

1. Mik a halmazok? 

2. Miért nem tekinthető az anyaghalmaz az atomok ill. a molekulák sokaságának? 
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3. Hogyan alakul ki a van der Waals-féle kötőerő? 

4. Hasonlítsa össze a dipóluskötést a diszperziós kötéssel! 

5. Hogyan alakulhat ki hidrogénhíd-kötés? 
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6. fejezet - Az anyagok 
halmazállapota 

Bevezetés 

Az előző tananyagban megtanulta, a molekulákat milyen másodrendű kötőerők tartják össze. Arról is esett szó, 

vannak olyan halmazok, amelyekben erős elsőrendű kötések biztosítják a halmazszerkezetet. Ha egy anyagi 

halmaz hőmérsékletét megváltoztatjuk, ezzel a részecskék hőmozgását és az összetartó erőket egyaránt 

befolyásoljuk. A hőváltozás halmazállapot változást is eredményezhet. A halmazállapot változás egyszerű 

fizikai változás, de hogy melyik anyagnál milyen hőmérsékleti értéken következik be, ez már a részecskék 

kölcsönhatásától függ, vagyis a mikroszkópikus szerkezet dönti el. 

A tananyagban ezekkel az összefüggésekkel foglalkozik. Áttekinti a gáz, folyékony és szilárd halmazállapot 

általános jellemzőit. Alaposabban megvizsgálja a gázok viselkedését, és néhány egyszerű számítási feladatot is 

elvégez. 

Követelmény: 

• tisztán értse a halmazállapot változáskor lejátszódó folyamatot, 

• tudja a kapcsolódó alapfogalmakat, 

• ismerje az egyesített gáztörvényt, 

• legyen képes egyszerű számításokat elvégezni a gázok állapotváltozásaira! 

A részecskék állandóan mozognak a halmazokban is. Ez a mozgás a hőmozgás (amely csak az abszolút 

hőmérsékleti skála nullapontján, vagyis 0 kelvinen szűnik meg). 

A halmaz tulajdonsága függ: 

• szilárd → szilárd halmazok, 

• cseppfolyós → folyékony halmazok (folyadékok), 

• légnemű → légnemű halmazok (gázok, gőzök). 

(Negyedik halmazállapotként tartják számon a plazmaállapotot, ami több millió fokon ionizálódott gázt jelent, 

különleges tulajdonságokkal. A Világegyetem nagy része plazmaállapotban található.) 

Halmazállapot változás 

A halmazállapotot a hőmozgás és a részecskék közötti kölcsönhatás erőssége határozza meg. A részecskék 

között minél erősebb a kölcsönhatás, a hőmozgás annál nehezebben győzi le, ekkor a halmaz szilárd, esetleg 

folyékony halmazállapotú. Ha a hőmozgás legyőzi az összetartó erőket, a halmaz légneművé válik. 

Ha az anyaghalmaz halmazállapota – külső körülmények hatására – megváltozik, ezt nevezzük halmazállapot 

változásnak. Ez fizikai változás, csak az összetartó erők és a hőmozgás viszonya változik meg. Minden halmaz 

mindhárom halmazállapotban előfordulhat, a körülményektől függően. 

(A földi élet szempontjából legfontosabb anyagunk a víz, amely a természetben egymás mellett mindhárom 

halmazállapotban előfordul. A sarkvidéki jég, a folyók vize és a felhők párája a víz körforgásában nemcsak 

egyszerre jeleníti meg a három halmazállapotot, hanem biztosítja a víz természetes öntisztulását is.) 
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25. ábra: A halmazállapot változások ellentétes folyamatpárai 

A részecskék között működő összetartó erők megbontása (olvadás, párolgás, szublimáció) vagy újraképződése 

(lecsapódás, fagyás) történik. A megbontás energiát igényel (ezzel győzheti le a hőmozgás az összetartó erőket). 

A lecsapódás, fagyás folyamatában az energiavesztés hatására a hőmozgás lecsökken, az összetartó erők ismét 

működésbe lépnek. 

Vagyis az ellentétes folyamatok 

• olvadás ↔ fagyás 

• párolgás, forrás ↔ lecsapódás, fagyás 

• szublimáció ↔ lecsapódás 

Az azonos halmazállapotú anyagi rendszerek több tulajdonsága hasonló, ezeket az általános jellemzőket minden 

halmazállapotra összefoglaljuk. 

7. táblázat: A halmazállapotok főbb sajátságai 

 

Nagyobb összetartó erők nagyobb térbeli közelséget, szorosabb illeszkedést (térkitöltést) eredményeznek. Ez a 

halmaz tulajdonságait is meghatározza (alak, térfogat, összenyomhatóság). 
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Szilárd halmazállapot 

• a részecskék közötti kölcsönhatás erős, a hőmozgás kicsi, 

• a szilárd test alakja és térfogata állandó, 

• a legtöbb szilárd test kristályos anyag, 

• a kristályrács kialakulása energia felszabadulással jár (a rácsenergia előjele -), felbontása pedig 

energiaigényes folyamat (a rácsenergia előjele +) 

• A rácspontokban lévő részecskék szerint négyféle főbb kristályrács típust tartunk számon: ionrács, atomrács, 

fémrács, molekularács (ezek összehasonlítását a következő, 8. táblázat mutatja be), 

• a kristályrács ún. elemi cellák sokszorozódásával épül ki, 

 

26. ábra: a NaCl kristály elemi cellája 

• a kristályos anyagok olvadása adott hőmérsékleten (olvadáspont) történik, (amikor a részecskék hőmozgásuk 

révén elmozdulnak helyükről, és a rács összeomlik; olvadás közben a szilárd anyag hőmérséklete állandó, 

mert a közölt hő a rács teljes felbontására fordítódik) 

• az olvadáspontok összehasonlítása alapján lehet következtetni a kristályban működő kötések típusára és 

erősségére, 

• amorf anyagokban a részecskék nincsenek teljesen szabályos rendben (pl. a gumi, üveg, műanyagok), 

• az amorf anyagok fokozatosan lágyulnak, nincs határozott olvadáspontjuk (a különböző mértékben kötött 

részecskék eltérő hőmérsékleten mozdulhatnak el). 

A kristályszerkezetek fő csoportjait a részecskék, és az összetartó erők típusa alapján a következő táblázat 

összegzi. 

8. táblázat: Kristályrács típusok 
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Folyékony halmazállapot 

• a részecskék között még erős összetartó erők hatnak, de már el tudnak mozdulni, 

• a halmaz alakja változik, de térfogata állandó, 

• folyadékok diffúziója: a részecskék a folyadékban egymáson elgördülve önként elkeverednek egymással, 

• felületi feszültség alakul ki a határfelületen, 
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27. ábra: A felületi feszültség kialakulása 

(A folyadék felszínén elhelyezkedő részecskékre a tér különböző irányából nem egyforma erők hatnak. A 

folyadék felőli térfélen jóval erősebbek a kölcsönhatások, mint a folyadékfelszínnel érintkező gáztér felől, 

ennek következtében a folyadékot a folyadék belseje felé irányuló vonzás a lehető legkisebb térfogatra 

igyekszik összehúzni. A felületi feszültség következményei: a folyadékcseppek az adott tömeghez tartozó lehető 

legkisebb térfogatra törekszenek, így gömb alakot igyekeznek felvenni. Az erős kölcsönhatásban levő 

vízmolekulák közé csak viszonylag nagy erőhatással lehet beférkőzni, így a víznél nagyobb sűrűségű, kis 

méretű rovarok képesek a víz felszínén mozogni anélkül, hogy elsüllyednének.) 

• a viszkozitás a folyadékok mozgásának sajátságaira (és nem sűrűségére!) utal. 

(A részecskék a folyadékban egymást különböző mértékben akadályozzák. A láncszerű molekulák 

összegabalyodhatnak, de párhuzamosan be is állhatnak, az erős kölcsönhatásban levők is erősen akadályozzák 

egymást, ezáltal nagy lesz a folyadék viszkozitása) 

• folyadékok párolgása, 

(A folyadék felszínéről molekulák szakadnak ki a gáztérbe. Ez bármely hőmérsékleten kimutatható, mert 

minden hőmérsékleten van a folyadék felszínén olyan nagyobb energiájú részecske, amely képes leküzdeni a 

folyadék belseje felől rá ható vonzóerőt. Nyitott edényben addig tart a párolgás, amíg el nem fogy a folyadék. 

Zárt edényben dinamikus egyensúly alakul ki: az időegység alatt elpárolgó molekulák száma megegyezik a 

lecsapódó molekulák számával, vagyis hosszabb idő elteltével sem látunk változást.) 

• folyadékok forrása (forráspont). 

(A folyadék belsejében képződő gázbuborékok nyomása eléri a külső nyomás értékét. A forrás adott 

nyomáson és hőmérsékleten (forráspont) megy végbe. Forrás közben a folyadék hőmérséklete állandó, mert a 

közölt hő csak a gőzzé alakulásra fordítódik. A forráspontok összehasonlítása alapján lehet következtetni a 

halmazban működő kötések típusára és erősségére. 

A forráspontot befolyásolja a nyomás értéke is. A konyhai kukta edénynek éppen az az előnye, hogy a 

megnövekedett belső nyomás mellett magasabb lesz a forráspont, ezért az étel hamarabb megfő. 

A forráspont nyomásfüggésének köszönhetően a magas hegyeken, - alacsonyabb a légköri nyomás - a 

folyadékok gőznyomása hamarabb eléri az alacsonyabb légköri nyomás értékét, így alacsonyabb lesz a 

forráspont. ) 

Gázhalmazállapot 

• a molekulák közötti van der Waals erők nem tudnak érvényesülni a nagy hőmozgás miatt (ideális gázok), 

• a molekulák közötti távolság itt a legnagyobb, 

• sem állandó alak, sem állandó térfogat nem jellemzi, 

• a részecskék egyenletesen kitöltik a rendelkezésre álló teret (diffúzió), 

• a gázok molekulái egyenes vonalú mozgást végeznek (egy másik molekulával vagy az edény falával való 

ütközésig – két ütközés között megtett átlagos távolságot közepes szabad úthossznak nevezzük), 

• a légnemű halmazokat állapothatározókkal jellemezzük. 

Állapothatározók:  

     a nyomás (p),                                               

     a térfogat (V), 

     és a hőmérséklet (T). 

• a külső körülmények megváltozásával adott gáz állapotjelzői is megváltoznak. Ennek szabályszerűségeit 

matematikai formulákban az un. gáztörvények írják le. 
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Gáztörvények 

A gáztörvényekben a hőmérsékletet az un. abszolút hőmérsékleti skálán mérik (T), Kelvin-fokban fejezik ki 

(jele: K). (Vagyis a Celsius-fokban mért hőmérséklet + 273,16) 

T[K] = t [°C] + 273,16 

Abban az elképzelt esetben, ha a gázrészecskék egymástól olyan távol esnek, hogy közöttük gyakorlatilag 

semmilyen kölcsönhatás nincs, a gáztörvények anyagi minőségtől függetlenül érvényesek (tehát mindegy, 

milyen fajta gázról van szó). Ezt az idealizált esetet nevezzük ideális gázállapotnak. 

(Másképpen szokás az ilyen gázokat tökéletes gázoknak is nevezni. A megszokott körülményeink között 

előforduló gázok ideális gázoknak tekinthetők.) 

 

28. ábra: Izoterm állapotváltozás T = áll. 

Izoterm állapotváltozásban a hőmérséklet állandó értéke mellett a nyomás és a térfogat között fordított az 

arányosság, tehát szorzatuk állandó (Boyle-Mariotte törvénye). Ha a gáz kétszeres térfogatra tágul, a nyomás 

fele értékre fog csökkenni. 

 

29. ábra Izobár állapotváltozás p = állandó 

Izobár állapotváltozásban a nyomás állandó, a térfogat és a hőmérséklet között egyenes arányosság áll fenn 

(Gay-Lussac I. törvénye). 
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30. ábra: Izochor állapotváltozás V = állandó 

Izochor állapotváltozásról akkor beszélünk, ha a térfogat nem változik, ennek következtében a nyomás- és a 

hőmérséklet közötti összefüggést vizsgálva közöttük egyenes arányosságot találunk (Gay-Lussac II. törvénye). 

Ha az állapotjelzők között az eddig megismert összefüggéseket egyetlen törvénybe vonjuk össze, megkapjuk az 

egyesített gáztörvényt. Ezt jól felhasználhatjuk, ha adott anyagmennyiségű gáz állapotjelzőiben következik be 

változás (valamelyik állapotjelzőt kell kiszámolni a többi adat ismeretében). 

 

Ideális esetben a gázok molekulái között nem lép fel kölcsönhatás. Ebből következik Avogadro-törvénye: 

azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában a molekulák száma megegyező. 

E szerint megadhatjuk a gázoknak azt a térfogatát, amelyben 1 mol, azaz 6·1023 db részecske fordul elő 

(függetlenül attól, hogy melyik anyag molekuláiról van szó). 

Standard állapotban 

p = 101325 Pa ~ 0,101 MPa (1 MPa = 106 Pa) t = 25 °C, V = 24,5 dm3, n = 1 mol (kémiai anyagmennyiség) 

Normál állapotban 

p = 101325 Pa ~ 0,101 MPa t = 0 °C, V = 22,41 dm3, n = 1 mol 

A standard és normál állapothoz tartozó értékeket érdemes megjegyezni, mert számítási feladatokban 

felhasználjuk. 

(Ha a standard állapotnak megfelelő állapotjelző értékeket behelyettesítjük az egyesített gáztörvény 

formulájába, bármely gáz 1 móljára vonatkoztatva állandó értéket kapunk (bármely gázra). Ugyanezt az értéket 

nyerjük akkor is, ha a normál állapotnak megfelelő állapotjelző értékeket helyettesítjük be.) 

Az állandó érték az egyetemes gázállandó (R). 

Fontos a megfelelő mértékegységek alkalmazása: 
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Az R (egyetemes gázállandó) bevezetésével az egyesített gáztörvény újabb formuláját kaphatjuk meg. 

Tetszőleges mol-számú (n) gázra vonatkoztatva az anyagmennyiség és az állapotjelzők közötti összefüggéshez 

jutunk: 

p · V = n · R · T 

Kiszámolhatjuk adott gáztérfogatban a gázsűrűségét is: 

ζ = m/V [g dm-3, kg m-3]) 

Avogadro-törvénye alapján a moláris gáztérfogatban 1 mol az anyagmennyiség bármely gáz esetében. Ennek az 

anyagmennyiségnek a tömege a moláris tömeg. 

(A levegő gázkeverék, ezért 1 mol anyagmennyiség tömegét a keveréket összetevő alkotók moláris tömege és a 

%-os előfordulási arányuk alapján számolhatjuk ki. Számolási feladatokban a levegőt M = 29 g/mol értékkel 

szokás figyelembe venni. Ez alapján megkülönböztetünk levegőnél könnyebb (M < 29 g/mol) illetve levegőnél 

nehezebb˙(M > 29 g/mol) gázokat. (Kísérleti munkában a levegőnél könnyebb gázokat szájával lefelé fordított 

gázfelfogó edényben, levegőnél nehezebb gázokat szájával felfelé nyitott edényben foghatunk fel.) 

Összefoglalás 

Tanulmányaival eljutott az anyagi halmazoknak közvetlenül megtapasztalható tulajdonságaihoz. A 

halmazállapothoz köthető általános sajátságoknak az atomszerkezetben gyökerező okai vannak, ezeket már Ön 

is megismerte. Sok mindent tudott és tapasztalhatott eddig is a halmazállapotról, most talán sikerült ezeket az 

ismereteket rendszereznie. Hogyan kerültek ide a gáztörvények is? Gondolja végig: a szerves anyagok 

lebontásával még gázt is tudnánk termelni (biogázt). Remélhetőleg ezeket a számítási módszereket ott 

hasznosítani is fogja! 

Önellenőrző feladatok és kérdések 

Kérdések 

1. Mi jellemzi a szilárd halmazállapotú anyagokat? 

2. Mi jellemzi a folyékony és légnemű anyagokat? 

3. Sorolja fel az energiát igénylő, illetve energia felszabadulással járó halmazállapot változásokat! 

4. Mit mind ki Avogadro-törvénye? 

5. Adja meg a gázok normál és standard állapotához tartozó értékeket! 
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7. fejezet - Oldatok keletkezése 

Bevezetés 

Miután tisztázta a halmazok lényeges tulajdonságait, készítsen belőlük képzeletben oldatot! Az Ön tanulmányai 

szempontjából az oldatok kitüntetett jelentőségűek. Nemcsak a természetes vizek oldatok, hanem a szennyvizek 

is, ezért a szennyvizek kezelésénél az oldat tulajdonságokat is figyelembe kell venni (pl. oldott anyag tartalom, 

kémhatás). Az oldódás által megváltoznak a tulajdonságok a „tiszta” oldószeréhez” képest, ezért megvizsgálja 

az oldatok keletkezésének körülményeit, szabályszerűségeit. A kémiai folyamatok nagy része oldatokban 

játszódik le, a hétköznapi életünkben is gyakran dolgozunk oldatokkal (mosás, főzés, gyógyszerek, kozmetikai 

anyagok stb.), ezért az itt tanultaknak máshol is hasznát veheti. 

Követelmények: 

• ismerje a híg oldatok keletkezésének körülményeit, szabályszerűségeit, 

• tudja elmondani az oldatok keletkezését befolyásoló tényezőket, 

• ismerje az oldatok legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságához köthető alapfogalmakat! 

Oldatok keletkezése 

Az oldat két (vagy többféle) anyag homogén keveréke. Vagyis az oldat olyan két (vagy több) komponensű 

elegy, amelyben az egyik összetevő az oldószer, a másik (vagy a többi) összetevő az oldódó anyag. Az ilyen 

rendszerek a valódi oldatok. 

Tehát: az oldat a nagyobb mennyiségű oldószerből és a kisebb mennyiségű oldott anyagból áll (pl. a salátalé 

több komponensű - só, cukor, ecet stb.- homogén rendszer, oldat). 

Előfordulhat, hogy az oldószer és az oldott anyag mennyisége nem nagyon különbözik (korlátlan arányban 

összekeverhetők, nincs értelme az oldószert és oldott anyagot megnevezni) ekkor elegyről beszélünk (pl. a 

pálinka felfogható víz és alkohol elegyének, vagy a levegő is egy gázelegy.) 

Az oldatok mindhárom halmazállapotban létrejöhetnek: 

9. Táblázat: Az oldatok típusai 

 

Az oldódás folyamata 

Különböző anyagok az adott oldószerben (a leggyakrabban használt a víz) különböző mértékben oldódhatnak: 

jól oldódnak (só a vízben), kevéssé oldódnak (jód a vízben) és egyáltalán nem oldódnak (olaj a vízben). Az 

oldódás mennyiségi oldalát a következő (8.) tananyagban fogjuk megvizsgálni. 
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Az oldódás leginkább a részecskék molekuláris szintű elkeveredésével történő fizikai változás, de egyes 

anyagok reakcióba léphetnek az oldószerrel (leginkább a vízzel), oldódásuk kémiai oldódás. A kémiai 

oldódással még többször is találkozunk, pl. egyes sók vízben oldásakor (18. tananyag). 

Most maradjunk a fizikai oldódásnál! 

A fizikai oldódás általános szabálya: hasonló a hasonlóban oldódik. Ez azt jelenti, hogy apoláris oldószerekben 

inkább apoláris anyagok oldódnak, míg poláris oldószerekben (pl. vízben) inkább a poláris molekulák és az 

ionkristályos anyagok oldódnak jobban. A víz legjobban azokat az anyagokat oldja, amelyekkel hidrogén-

hídkötést tud létesíteni. 

A „hasonló a hasonlóban” szabályt érdemes megjegyezni, mert jó támpontot adhat hétköznapi problémákra (pl. 

folttisztításnál)! 

(A rosszul oldódó anyagok oldhatóságát az ún. oldhatósági szorzattal jellemezzük. Az oldhatósági szorzat 

(jelölése: L) az oldhatósági egyensúlyban mérhető koncentrációkból számolható érték.) 

A gázok oldódása folyadékban (vízben) 

A gázok oldódása kismértékű (kis oldhatóság; O2, N2 alig oldódik a vízben), hacsak nincs kémiai reakció a 

vízzel (oldószerrel; pl. a HCl, NH3 nagyon jól oldódik a vízben – de ez kémiai! ). 

A gázok oldódását befolyásolják: 

• az oldószer és oldott anyag minősége (kémiai jellege, kölcsönhatása), 

• a gáz nyomása, 

• a hőmérséklet. 

A gáznak minél nagyobb a nyomása, annál jobb az oldódása adott hőmérsékleten (Henry-Dalton törvénye). 

Képletben: 

c = k · p 

c: a gáz koncentrációja, vagyis töménysége az oldatban (a koncentrációval a következő tananyagban 

foglalkozunk), 

p: a gáz nyomása (gázkeverékben az adott gázösszetevőre jutó részleges – parciális – nyomás, 

k: anyagi minőségre (a gáz és a folyadék kölcsönhatására) jellemző állandó. 

 

31. ábra: Növekvő gáznyomás mellett jobb az oldódás (a Henry-Dalton törvény szemléltetése) 

A fizikailag oldódó (inert) gázok magasabb hőmérsékleten egyre rosszabbul oldódnak. (A jéghideg Coca-Cola 

az igazi!) 
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32. ábra: Inert gázok oldódása a hőmérséklet változásával 

A fizikai oldódás kismértékű (fizikai oldódás: O2, CH4), a kémiai jellegű kölcsönhatás lényegesen nagyobb 

(CO2, SO2, NH3, HCl) 

10. táblázat: Gázok oldódása a hőmérséklet változásával (g/100 g víz) 

 

(Ennek a hőmérsékleti hatásnak különösen nagy a jelentősége a természetes vizek oldott oxigén tartalmára: 

télen jobb a vizek oxigén ellátottsága, mint nyáron.) 

Ionkristályok oldódása vízben 

Az ionkristályok oldódása vízben úgy történik, hogy a dipólus vízmolekulák körülveszik az ionokat ellentétes 

töltésű térfelükkel, majd kiszabadítva azokat a kristályrácsból, oldatba viszik őket. Az iont a vízmolekulák 

ellentétes töltésű térfelükkel körbeveszik, ún. hidrátburok alakul ki. A hidrátburok első zónája (első 

koordinációs szférája) kötött geometriájú, ez meg is jeleníthető a képletben pl. [Al(H2O)6]3+. Ami azt fejezi ki, 

hogy az alumínium-iont az első zónában 6 vízmolekula alkotta hidrátburok övez. A második zónában már 

kevésbé koordinált, majd kifelé még kevésbé kötött geometriájú oldószermolekulák találhatók. Ezek 

dinamikusan cserélődnek a kötöttebb geometriájú tömbfázisban lévő molekulákkal. Ez a folyamat a hidratáció. 

A hidratáció mindig hőfelszabadulással jár (8. tananyag). Az ionkristályok oldata elektrolitoldat, azaz szabadon 

mozgó ionok vannak benne, ezért ezek az oldatok vezetik az elektromos áramot. Az ionkristályok vízben való 

oldódását, hidratált ionokra való bomlását elektrolitos disszociációnak nevezzük. Ez a folyamat fizikai jellegű, 

az oldószer segíti a kötött ionok szabaddá válását, de egyéb változás nem történik. A hidratált ionok jelölése az 

ion képlete után zárójelbe tett (aq) jellel történik (aqua latinul vizet jelent). Például: Na+
(aq), SO4

2-
(aq) nátrium és 

szulfát hidratált ionokat jelölnek. 

Ha a rácsenergia abszolút értéke sokkal nagyobb, mint a hidratációs energia abszolút értéke, akkor a kristály 

nem oldódik pl. a mészkő a vízben. 
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33. ábra: Ionkristály elektrolitos disszociációja vízben 

Kovalens molekulák oldódása 

a) Nem történik elektrolitos disszociáció 
Apoláris molekulájú anyagok apoláris oldószerekben oldódnak. Pl. a jód (I2) nagyon jól oldódik benzinben, 

ilyenkor az oldószer molekulái körülveszik a jódmolekulákat, szolvátburok alakul ki, de kémiai reakcióba 

nem lép vele. Szolvátburokról beszélünk abban az esetben, ha nem víz az oldószer. (Víznél: hidrátburok, 

más oldószernél: szolvátburok.) 

Ha kristálycukrot vízben oldunk, lényegében ugyanez a helyzet, a vízmolekulák hidratálják a 

cukormolekulákat, de reakcióba nem lépnek velük. 

 

34. ábra: Kovalens molekulák hidratációja 

b) Elektrolitos disszociáció történik 
Ha hidrogén-kloridot (HCl) vízben oldunk, akkor az eredendően poláris kovalens kötésű HCl-molekulák 

ionokra esnek szét. A vízmolekulák hidratálják a HCl molekulákat, szétszakad a kovalens kötés, új 

részecskék, ionok alakulnak ki. Tehát a vízmolekula és a HCl molekula között kémiai reakció történt. Ezt a 

folyamatot is elektrolitos disszociációnak nevezzük, az eredménye elektrolitoldat. ((Ez az elektrolitos 

disszociáció határozza meg a savak és bázisok erősségét – 17. tananyag.) 

Folyadékok elegyedése 

Két folyadék elegyedését kémiai szerkezetük dönti el. A hasonló szerkezetű folyadékok többnyire jól oldódnak 

egymásban (víz és alkoholok), mások csak részlegesen vagy egyáltalán nem. 

Korlátlanul elegyedő folyadékok bármilyen arányban keverhetők (pl. alkohol - víz, ecetsav - víz) 
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Korlátozottan elegyedő folyadékok (pl. fenol - víz) csak meghatározott koncentrációk esetén képeznek 

homogén oldatot. 

Nem elegyedő folyadékoknál (szén-tetraklorid (CCl4)- víz, hexán-víz) mindig két oldatfázis figyelhető meg, 

közöttük csekély az oldódás. 

 

35. ábra: Nem elegyedő folyadékok 

Oldatok tulajdonságai 

A híg oldatok rendelkeznek bizonyos tulajdonságokkal, amelyek csak az oldott részecskék koncentrációjától 

függenek, az oldott anyag minőségétől nem. 

A híg oldatok közös, anyagi minőségtől független tulajdonságai: 

• gőznyomás csökkenése, 

Az oldatban kölcsönhatás alakul ki az oldószer molekulák és az oldott anyag részecskéi között. Emiatt csökken 

az oldat feletti gőztérbe kikerülő oldószer molekulák száma, s csökken az oldat felett a gőznyomás. 

Ezért (ha az oldott anyag nem illékony), akkor az oldat gőznyomása kisebb lesz, mint a tiszta oldószeré. 

 

36. ábra: Az oldatok gőznyomás csökkenése 
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• forráspont emelkedés, 

Ha csökken az oldat felett a gőznyomás, akkor az oldatot tovább kell melegítenünk, hogy elérjük az adott 

gőznyomást, vagyis magasabb hőmérsékleten forr az oldat. Tehát: az oldat forráspontja mindig magasabb, mint 

a tiszta oldószeré. 

• fagyáspont csökkenés, 

Fagyásponton a szilárd fázis és a folyadék fázis gőznyomásának egyenlőnek kell lennie. Mivel az oldat 

gőznyomása kisebb, mint a tiszta oldószeré, az oldat gőznyomása csak alacsonyabb hőmérsékleten lehet egyenlő 

a szilárd fázis gőznyomásával. Tehát az oldat fagyáspontja mindig alacsonyabb, mint a tiszta oldószeré. 

(A fagyáspont csökkenés és a forráspont emelkedés csak az oldószertől és az oldott anyag mennyiségétől -mol 

arányától- függ, de független az oldott anyag minőségétől. A fagyáspont csökkenés és forráspont emelkedés 

mértékét az ún. molális értékekkel szokás megadni. Ha 1000 g vízben 1 mol az oldott anyag, annak forráspontja 

0,52 ºC-kal lesz magasabb a tiszta vízénél (tehát: 100,52 ºC, 0,1 Mpa nyomás mellett). Ennek az oldatnak a 

fagyáspontja 1,86 ºC-kal lesz alacsonyabb, mint a víz olvadáspont értéke, tehát –1,86 ºC. 

Ezek az értékek a vízre vonatkoznak, az oldott anyag minőségétől függetlenek. 

Ezt a jelenséget használjuk ki télen az oldatok sózásánál is, mert a keletkező oldat fagyáspontja alatta lesz a kinti 

hőmérsékletnek, tehát folyékony lesz az oldat. Minél több sót használunk – bár nem környezetbarát (!) – annál 

alacsonyabb hőmérsékleten hatásos csúszás ellen.) 

• ozmózis kialakulása. 

 

37. ábra. Az ozmózis nyomás kialakulása 

Ha féligáteresztő (szemipermeábilis) hártyával (ami lehet: sejthártya, cellofán, műanyag membrán) választunk el 

egymástól tiszta oldószert és oldatot, a hártya lukacsain csak az oldószer molekulái képesek átmenni, az oldott 

anyag molekulái nem. Az oldószer molekulái bejutnak a hártyán keresztül az oldatba, tehát azt hígítják. Ez a 

jelenség az ozmózis. Az egyensúly beállása után az oldat oldalán megemelkedik a folyadékszint, amíg 

egyensúly nem áll be. Az így keletkezett folyadékoszlop nyomása az ozmózisnyomás. 

Az ozmózis nyomás szintén az oldatban lévő molekulák számától függ, és nem függ azok anyagi minőségétől. 

Összefoglalás 

Későbbi tanulmányaiban gyakran találkozik oldatokkal, ezért fontos a keletkezésüket és tulajdonságaikat 

alaposan megismernie. 
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Különbséget tett fizikai és kémiai oldódás között. Azokat az oldatokat vizsgálta, amelyek gyakorlati 

szempontból fontosak lehetnek. A gázok oldódásánál megjegyezte, hogy mindig alacsonyabb hőmérsékleten 

jobb a folyadékok gázbefogadása. A szilárd és folyékony anyagok oldódásánál a „hasonló hasonlót old” elv 

érvényesül. Az ionrácsos szerkezetű anyagok jól oldódnak vízben, szétesnek ionjaikra majd az ionok 

hidratálódnak. A molekularácsos anyagok – ha kölcsönhatásokat ki tudnak alakítani a vízzel – jól oldódnak és 

molekuláik hidratálódnak. Vannak azonban olyan poláris molekulák, amelyek vízben oldva szétesnek ionokra, 

minőségi változást szenvednek, így ez már kémiai oldódásnak számít. 

Az oldott anyagok módosítják az oldószer tulajdonságait, leginkább a gőznyomás csökkenése (ebből adódik a 

fagyáspont csökkenés és forráspont emelkedés) és az ozmózis jelensége emelhető ki. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Mik az oldatok? 

2. Inert gázok oldódását hogyan befolyásolja a hőmérséklet? 

3. Mi az oldódás fő alapelve? Mit fejez ki? 

4. Mi az elektrolitos disszociáció? 

5. Milyen következményei vannak az oldatok gőznyomás csökkenésének? 

6. Mi az ozmózis lényege? 
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8. fejezet - Az oldatok összetétele és 
az oldódás energiaviszonyai 

Bevezetés 

Az előző tananyagban megismerte az oldat fogalmát és keletkezését, különbséget tett fizikai valamint kémiai 

oldódás között. Az oldódás során kölcsönhatás alakul ki az oldószer és az oldott anyag részecskéi között, ennek 

következménye a hidrátburok (szolvátburok) kialakulása. Már megtanulta, a kölcsönhatások mindig 

energiaváltozással járnak, ez az oldódási folyamatra is igaz. Először megvizsgálja az oldódást kísérő 

energiaváltozást, majd az oldatok összetételével foglalkozik. Az összetételre jó néhány koncentráció egység 

használatos, ezek között is érdemes tájékozódni. Néhány számolási feladattal növelheti jártasságát az oldatok 

témakörében. 

Követelmény: 

• legyen képes elvégezni egyszerű számításokat az oldatok összetételére, 

• ismerje a hígítás és töményítés módszereit, 

• tudjon javaslatot tenni az oldódás elősegítésére exoterm ill. endoterm esetben, 

• tudja megfogalmazni, hogyan dönthető el az oldódást kísérő energiaváltozás előjele! 

Mielőtt belekezdenénk az energia viszonyok tárgyalásába, ismétlésként nézzük meg rendszerbe foglalva az 

oldatok helyét. Ehhez a keverékeket, mint többkomponensű rendszereket kell felidéznünk. Ezekben a 

többkomponensű rendszerekben az egyik komponens van eloszlatva (diszpergálva) a másik összetevőben (a 

folytonos közegben). Ha a részecskék méretét is figyelembe vesszük (5. tananyag), a diszperz rendszereket 

homogén, kolloid és heterogén rendszerekre oszthatjuk. 

A valódi oldatok a homogén diszperz rendszerekhez sorolhatók. A komponensek közül kiemeltük az oldószert 

(folytonos közeg), a többi az oldott (diszpergált) anyag. A valódi oldatokban a részecskék mérete < 500 nm-nél. 

A következő tananyagunkban már a kolloidokkal találkozunk. 

 

38. ábra: A valódi oldatok helye a diszperz rendszerekben 

Térjünk rá az energiaviszonyok vizsgálatára! 

Oldódást kísérő energiaváltozás 

Az oldáshő az adott anyagnak nagy mennyiségű oldószerben való oldásakor mért moláris energiaváltozás. 
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(Azért fontos a nagy mennyiségű oldószer, mert ha a keletkező oldat nem elég híg, akkor az oldószer további 

adagolásakor újra mérhető hőátadás a környezet és a rendszer között, mert az oldott anyag részecskéinek 

további távolodása egymástól ismét energiaváltozással jár.) 

A kristályos anyagok oldódása során két folyamat megy végbe egyidejűleg: a kristályrács felbontása 

(amelyhez a rácsenergiát (Erács) kell befektetni, endoterm folyamat) és a szabaddá vált ionok hidratációja 

(amely során felszabadul a hidratációs energia (Ehidr), exoterm folyamat). Az energiaváltozások összegzésekor 

kapjuk meg az oldáshőt: 

ΔEo = Erács - ∑Ehidr 

tehát az oldódást kísérő energiaváltozás a rácsenergia és a hidratációs energia viszonyából dől el. 

Exoterm oldódás esetén (ΔEo < 0, tehát Erács < ∑Ehidr) vagyis több energia szabadul fel az ionok hidratációjával, 

mint amennyit a rács felbontása igényel. Az oldáshő előjele: - 

Mit tapasztalunk ilyenkor? Az oldódást hőfelszabadulás kíséri (a hidratációs energia többlete), tehát az oldat, az 

edény felmelegszik. 

 

39. ábra: Nátrium-hidroxid (NaOH) exoterm oldódása 

Endoterm oldódás esetén (ΔEo > 0, vagyis Erács > ∑Ehidr) vagyis több energiát igényel a rács felbontása, mint 

amennyi a hidratációval felszabadul. Az oldáshő előjele: + 

 

40. ábra: Kálium-nitrát (KNO3) endoterm oldódása 

Összegezve: a kristályos anyagok oldódásánál a hőváltozást a rácsenergia és a hidratációs energia viszonya 

szabja meg! 

(Ideális gázok esetén a részecskék közti kölcsönhatás elhanyagolható, vagyis csak a hidratációs energiával kell 

számolnunk. Ez alapján a gázok oldódása mindig exoterm folyamat, melegítéssel csökkentjük az oldhatóságot, 

vagyis a hőmérséklet növelésével kiűzhetők az oldatból.) 

Nem mindegy, az oldatok miből mennyit tartalmaznak. Most foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel! 
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Oldatok összetétele 

A különböző oldószerek egészen eltérő mértékben képesek befogadni az oldott anyagokat. Az oldatok 

keverékeknek tekinthetők, így mi magunk is széles határok között változtathatjuk az arányokat. 

Az oldatok töménységének meghatározása előtt néhány fogalmat tisztázunk. 

Híg oldatokban az oldott anyaghoz képest az oldószer nagy feleslegben van (1 mol oldott anyagra legalább 100 

mol oldószer jut), az oldott anyag részecskéi nem gyakorolnak számottevő kölcsönhatást egymásra. 

Telítetlen oldatok adott körülmények között még több oldandó anyagot is be tudnának fogadni. 

Telített oldatban adott körülmények között több oldandó anyag már nem oldható fel. 

Túltelített oldatban adott körülmények között több az oldott anyag, mint amennyit fel lehetne oldani. 

(Túltelített oldatot csak olyan anyag oldásával hozhatunk létre, amelynek a hőmérséklet növelésével nő az 

oldhatósága. Az eljárás során a magasabb hőmérsékleten telített (és egyébként tiszta oldandó anyagot nem 

tartalmazó) oldatot lassan, mindenféle külső, zavaró hatástól védve lehűtünk. A túltelített oldat ún. metastabil 

állapotban van, bármilyen zavaró hatás, például rázás vagy az oldandó anyag egyetlen szem kristálya 

megindíthatja a kikristályosodást, és így végül az adott hőmérsékleten telített oldatnak megfelelő töménységűre 

hígul az oldat.) 

Az oldhatóság a telített oldat összetételét adja meg. Kétféleképpen is kifejezhetjük: 

• az adott körülmények között a telített oldat tömegszázalékos (m/m%) összetételével, 

• az adott körülmények között 100 g oldószerben maximálisan feloldható oldott anyag tömegével. 

Az oldhatóság függ: 

• az oldószer és az oldott anyag minőségétől („hasonló hasonlót old” elv; 7. tananyag), 

• a hőmérséklettől és a nyomástól (gázoknál: Henry-Dalton törvénye, 7. tananyag). Szilárd anyagok 

oldhatóságán a nyomás gyakorlatilag nem változtat. 

Az oldhatóság hőmérséklet függése 

Gyakran van szükségünk olyan praktikákra, amelyekkel egy anyag oldódását segíthetjük, gyorsíthatjuk. Vajon 

beválik-e ilyenkor az oldat melegítése? 

Ehhez tudnunk kell, az oldódás exoterm vagy endoterm típusú? Vagyis, az oldáshő előjele (+) vagy (-) ? 

Ha az oldáshő + előjelű, az oldódó anyag hőt vesz át környezetéből, így a melegítés kifejezetten segíti a jobb 

oldódást. 
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41. ábra: Az oldhatóság változása a hőmérséklettel (+ előjelű oldáshő esetén) 

A KNO3 oldódása endoterm, ezért a hőmérséklet emelésével nő az anyag oldhatósága. 

 

42. ábra: Az oldhatóság változása a hőmérséklettel (- előjelű oldáshő esetén) 

A hőfelszabadulással járó oldódási folyamatokat nem segíti, inkább gátolja a melegítés, mert a felszabaduló 

hőmennyiséget is ki kell vezetni a rendszerből. Ebben az esetben az oldódást inkább hűtéssel segíthetjük. 

Keveréssel a leszakadt oldott anyag részecskék gyorsabb elkeveredését segítjük elő, vagyis meggyorsíthatjuk 

az anyag feloldódását, de nem növelhetjük a maximálisan feloldható anyag mennyiségét (!). 

Az oldatok tulajdonságai a komponensek tulajdonságaitól és arányaitól függenek. Az arányok megadása 

jelenti az oldat töménységét. Többféle egységben is kifejezhető, az elv mindig ugyanaz: az oldott anyag 

mennyisége/oldat (esetenként oldószer) mennyisége. A leggyakrabban használatos egységeket mutatjuk be. Ez a 

tömegszázalék, vegyes százalék a moláris koncentráció és a tömeg koncentráció. 

• Tömegszázalék (jele: tömeg % vagy m/m%). 

Azt fejezi ki, hogy 100 g oldatban hány g oldott anyag van. Pl.: 10 g NaCl + 90 g víz = 100 g oldat, az oldat 

100 g-jában 10 g oldott NaCl van, tehát az oldat 10 tömeg %-os. 

• Vegyesszázalék (jele: vegyes % vagy m/V%). 
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Azt fejezi ki, hogy 100 cm3 oldatban hány g oldott anyag van. Pl.: Ha a KNO3-oldat 2 vegyes %-os, akkor az 

oldat 100 cm3-ében 2 g oldott KNO3 van. 

• Moláris koncentráció vagy mólos oldat (molaritás jele: c; mol/dm3). 

Azt fejezi ki, hogy 1 dm3 oldatban hány mól oldott anyag van. Pl. ha a NaOH oldat 0,1 mólos, akkor az oldat 

1 dm3-ében 0,1 mol oldott NaOH van. 

• Tömeg koncentráció (jele: δ, g/dm3). 

Azt fejezi ki, hogy 1 dm3 oldatban hány g oldott anyag van. Pl.: ha az ecetsav oldat tömeg koncentrációja 5 

g/dm3, akkor az oldat 1 dm3-ében 5 g ecetsavat találunk. 

Oldatok hígítása 

Ideális oldatoknál (amelyek elegyítése nem jár térfogatváltozással) felírható a hígításra vonatkozó egyenlet: 

c1V1 = c2V2 

ahol c1 és V1 a hígítandó anyag koncentrációja illetve térfogata, c2 és V2 pedig a hígított oldat koncentrációja és 

térfogata. Az egyenlet a fentebb tárgyalt koncentrációk közül a vegyes százalékra, a molaritásra és a 

tömegkoncentrációra érvényes. A tömegszázalékra nem! 

Nézzünk néhány feladatot az oldatok töménységére! 

A töménységhez kapcsolódó feladatok matematikai szempontból nem okoznak különösebb nehézséget: csak az 

egyenes arányosságot kell alkalmazni. Ahhoz, hogy a feladatot helyes matematikai formulába írjuk fel: 

• a töménységi egységek pontos fogalmával tisztában kell lennünk, 

• a tömeg-sűrűség-térfogat közötti összefüggést kell alkalmaznunk (ρ= m/V). Az oldat sűrűségét ρ-val jelöljük 

(ró). 

Minta feladatok 

Tömegszázalék 

1. 60 g KCl-hoz 340 g vizet adtunk. Hány tömeg %-os az oldat? 

Megoldás 

Hány tömeg%-os az oldat? = 100 g oldat hány g oldott anyagot tartalmaz? 

Az oldat mennyisége 340 g + 60 g = 400 g 

400 g oldatban van 60 g KCl 

100 g oldatban van x g KCl 

x = 15 

Tehát az oldat 15 tömeg %-os. 

 

2. 2 dm3 1,108 g/cm3 sűrűségű 15 tömeg %-os NaCl-oldat elkészítéséhez hány g NaCl-ra van szükségünk? 

Megoldás 

Mivel a tömegszázalék definíciójában az oldat és az oldószer is tömegben van megadva, nekünk is ki kell 

fejeznünk az oldat tömegét 

m = ρ · V = 1,108 g/cm3 · 2000 cm3 = 2216 g 

100 g oldatban van 15 g NaCl van (mivel 15 tömeg%-os oldat) 

2216 g oldatban van x g NaCl 

x = 332,4 g 

Tehát az oldat elkészítéséhez 332,4 g NaCl szükséges. 

 

Vegyesszázalék 
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1. 3,5 dm3 20 vegyes%-os oldat elkészítéséhez hány g KNO3-ra van szükségünk? 

Megoldás 

Mit jelent az, hogy az oldat 20 vegyes%-os? 

3,5 dm3 oldat hány cm3-nek felel meg? 

100 cm3 oldatban van 20 g KNO3 (mert 20 vegyes%-os az oldat) 

3500 cm3 oldatban van x g KNO3 

x = 700 g 

Tehát 700 g KNO3-ra van szükség. 

 

2. Adjuk meg vegyes %-ban a 25 tömeg %-os, 1,260 g/cm3 sűrűségű KOH oldat koncentrációját! 

Megoldás 

Mivel a tömegszázalék definíciójában az oldat tömegre, a vegyes százalék definíciójában viszont az oldat 

térfogatra van vonatkoztatva, ezért ki kell számolnunk az oldat térfogatát. Úgy vesszük, hogy 

100 gramm oldatunk van. 

100 g 25 tömeg %-os oldat térfogata 100 g /1,26 g/cm3 = 79,37 cm3 

79,37 cm3 oldatban van 25 g KOH 

100 cm3 oldatban van x g KOH 

x = 31,498 g ≡ 31,5 g 

Tehát az oldat töménysége 31,5 vegyes%. 

 

mol/dm3 töménység (mólos oldat) 

1. Hány mol/dm3 töménységű (hány mólos) az a NaOH-oldat, amelynek 250 cm3-ében 2 g NaOH van 

oldva? M(NaOH) = 40 g/mol 

Megoldás 

A feladat során megválaszolandó kérdések: 

Végső kérdés: Hány mol NaOH van feloldva 1 dm3 (azaz 1000 cm3) oldatban? 

(Hány mólos az oldat?) 

Ehhez az oldatot cm3-ben, az oldott anyagot mólban kell megadni. 

Eredetileg azonban az oldott anyag grammban van megadva és csak 

250 cm3 oldatra vonatkoztatva. Ezért a feladat részkérdései: 

Hány gramm NaOH van 1000 cm3 oldatban? 

Hány mólnak felel meg az előbb kiszámolt mennyiség? 

Tehát a feladat részkérdése: 

Hány mól 8 g NaOH? 

250 cm3 oldatban van 2 g NaOH 

1000 cm3 oldatban van x g NaOH 

x = 8 g 

1 mol NaOH 40 g 

x mol NaOH 8 g 

x = 0,2 mol 

Tehát 0,2 mol NaOH van 1000 cm3 oldatban ezért az oldat 

 0,2 mol/dm3 koncentrációjú. 

 

2. Hány mol/dm3 töménységű (hány mólos) az a 18 tömeg %-os HCl oldat, amelynek sűrűsége 1,090 

g/cm3? 

Megoldás 

A 100 g 18 tömeg %-os HCl-oldat térfogata: 

 V = m/ρ = 100 g / 1,090 g/cm3 = 91,74 cm3 

91,74 cm3 sósav oldatban van 18 g HCl 

1000 cm3 sósav oldatban van x g HCl 

x = 196,2 g 

36,5 g HCl 1 dm3 oldatban 1 mólos 

196,2 g HCl 1 dm3 oldatban x mólos 
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x = 5,38 mólos 

Tehát az oldat töménysége 5,38 mol/dm3. 

 

Tömeg koncentráció 

1. 1. Hány g/dm3 koncentrációjú az 5 tömeg%-os NaCl oldat, melynek sűrűsége ρ = 1,04 g/cm3? 

Megoldás 

A tömeg% az oldat tömegére, a tömeg koncentráció térfogatra van vonatkoztatva, 

ezért kiindulunk 100 g oldatból és kiszámoljuk annak térfogatát: 

V = m/ρ = 100 g/1,04 g/cm3 = 96,15 cm3. 

100 g oldat tartalmaz 5g oldott anyagot 

ez megfelel:  

96,15 cm3 oldat tartalmaz 5 g oldott anyagot, 

1000 cm3 oldat tartalmaz x g oldott anyagot 

x = 52 g 

Tehát az oldat tömegkoncentrációja 52 g/dm3. 

 

2. Hány g/dm3 a tömegkoncentrációja a 7 vegyes%-os KNO3-oldatnak? 

Megoldás 

100 cm3 oldatban       7 g oldott anyag 

1000 cm3 oldatban     x g 

x = 70 g 

Tehát az oldat tömegkoncentrációja 70 g/dm3. 

Látjuk, tömegkoncentrációra vegyes%-ról átszámolni nagyon könnyű, 

hiszen tízszeres szorzást kell csupán elvégezni.  

 

Hígítási feladat 

1. 48 cm3 1,5 mólos H2SO4 (kénsav) oldatot 0,18 mólosra szeretnénk hígítani. Mennyi a hígított oldat 

térfogata? 

Megoldás  

Alkalmazható a hígítási egyenlet: c1V1 = c2V2 

Behelyettesítve: 1,5 · 48 = 0,18 · x 

x = 400 

Tehát a hígított oldat térfogata 400 cm3.    

 

A további gyakorláshoz feladatmegoldásokat talál a következő oldalakon is: 

http://www.agr.unideb.hu/~kremper/oldatok.pdf 

web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/ii/index.html 

Összefoglalás 

A 8. tananyagban befejezte az oldatok fizikai tulajdonságaira vonatkozó tanulmányait. Megismerte az oldódás 

energia viszonyait (exoterm illetve endoterm oldódás), megtanulta, milyen esetekben hasznos az oldódást 

melegítéssel (hűtéssel) segíteni. 

Az oldatok tulajdonságait nemcsak az összetevők fajtája, hanem aránya (töménysége) is befolyásolja. A 

töménység megadásához néhány fontos egységet ismerhetett meg, ezekhez kapcsolódóan számítási példákat is 

bemutattunk. A töménységi fogalmak alapos ismerete nem csupán a későbbi tanulmányokban, hanem a 

hétköznapi életben is segítségére lehet. 

http://www.agr.unideb.hu/~kremper/oldatok.pdf
http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/ii/index.html
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Az önellenőrző kérdések és feladatok visszajelzik, mennyire sikerült megérteni a tananyagot. Ha vannak még 

tisztázatlan részek, érdemes ismételni. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Milyen részfolyamatok határozzák meg az oldáshőt? 

2. Lehet-e az ionkristályok oldásakor + előjelű a hidratációs energia? 

3. Hogyan változik az edény hőmérséklete exoterm oldódás mellett? 

4. Lehet-e hűtéssel segíteni egy anyag oldódását? 

5. Mit fejez ki a tömeg%? 

6. Mit jelent a vegyes% 

7. Mit ad meg a molaritás? 

8. Mi a jelentése a tömeg koncentrációnak? 

9. Milyen összefüggés használható oldatok hígításánál 
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9. fejezet - Kolloid rendszerek 

Bevezetés 

A kémiai reakciók leggyakrabban valódi oldatokban játszódnak le. Az előző tananyagok bemutatták az oldatok 

tulajdonságait, a számolási feladatok a töménység kifejezésében segítenek eligazodni. Későbbi tanulmányai 

szempontjából fontos, hogy ne csak a homogén világgal, hanem a kolloid rendszerekkel is megismerkedjen. Ha 

erre nem is gondol, hétköznapi életében gyakran találkozik kolloid anyagokkal. Ahhoz, hogy az ivóvizek és 

szennyvizek kezelését jól megértse, ismernie kell a kolloidok természetét, tulajdonságait. 

Követelmény: 

• ismerje a kolloidok helyét az anyagi rendszerekben, 

• tudja a fő típusokat és elnevezésüket, 

• lássa a nagy fajlagos felületből adódó különleges megkötő képességet, 

• legyen tisztában ennek gyakorlati jelentőségével! 

Ezek az ismeretek más területen is hasznára lehetnek! 

A 8. tananyagban a 38. ábra a keverékek osztályozását mutatja be. Az anyagok egymással nem elegyedő fázisait 

összekeverhetjük egymással, az egyik fázist például finoman eloszlathatjuk (diszpergálhatjuk) a másikban. A 

keverékek egyik alkotórésze a diszpergált részecskékből álló fázis, amely eloszlik a diszperziós közegben (az 

őt befogadó folytonos fázisban), ami lehet gáz, folyadék, de szilárd anyag is. Ha az eloszlatott részecskék 

mérete az 1-500 nm tartományban van, új tulajdonságú anyagokhoz jutunk, ezek a kolloidok. 

Kolloid rendszerek keletkezése 

A kolloid részecskék mérettartományának megállapítása nem tetszés szerinti besorolással történt. Az alsó határ 

olyan méretű diszpergált részecskéket jelent, ahol – szemben a valódi oldatok részecskéivel – már 

megkülönböztethetünk külső (felületi), az oldószerrel érintkező, és belső részecskéket (molekulákat, atomokat, 

ionokat), amelyek nem érintkeznek az oldószerrel. 

A felület megjelenése más tulajdonságokat kölcsönöz a részecskéknek: a felületen megkötődnek a másik 

fázis molekulái, ionjai, sőt a részecskék felületei egymással is kölcsönhatásba léphetnek. A következő táblázat 

a durva diszperz rendszereket, kolloid oldatokat és a valódi oldatokat hasonlítja össze. 

11. táblázat: Az anyagi rendszerek néhány jellemzője a részecskék mérete szerint 

 

A kolloid részecskéknél nagyobb méretű részecskék alkotják a durva diszperz rendszereket, a kisebb méretűek a 

valódi oldatokat. 
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A felület megjelenik a durva diszperz rendszereknél is, de nem mutat olyan kiemelkedő megkötő képességet, 

mint a kolloid rendszereknél. 

A valódi oldatoknál nincs is felület, ahogyan ezt előzőleg is tárgyaltuk 

Az átmenet a részecskeméret között folytonos, éppúgy keletkezhetnek kolloid rendszerek a kicsi (néhány 

száznál nem nagyobb relatív molekulatömegű) molekulák társulásával, mint a biológiai vagy más 

óriásmolekulákból (amelyek relatív molekulatömege milliós is lehet). 

Diszperziós kolloid elvileg bármely anyagból létrehozható, a kolloid állapot független az anyagi minőségtől. Ha 

a kolloid rendszerben a szemcsenagyság egységes, monodiszperz, ha pedig változó, akkor polidiszperz 

rendszerekről beszélünk. 

A kolloidok könnyen megkülönböztethetők a valódi oldatoktól azáltal, hogy a kolloid oldatok erősen szórják a 

fényt (Tyndall-jelenség). 

Kolloidok csoportosítása 

Több szempont szerint elvégezhető: 

• A részecskék típusa szerint 

Az osztályozás alapja: hogyan keletkezik a kolloid méretű részecske? Három fő csoportot különítünk el: 

• diszperziós kolloidok 

folytonos közegben eloszlatott „mikrofázisok” (szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú, önálló 

felülettel rendelkező egységek) 

• makromolekuláris kolloidok 

az oldott anyag molekulái a kolloid mérettartományba esnek 

• asszociációs kolloidok: 

rendelkező (amfipatikus) molekulák micellákká állnak össze 

Diszperziós kolloidok 

A diszpergált részecske és a diszperziós közeg halmazállapota szerint A fő típusok: 

12. táblázat: A diszperziós kolloidok fő típusai 
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Ezeket az anyagokat valóban ismerjük, de nem tudtuk, hogy kolloidok! 

Makromolekuláris kolloidok 

A kolloid méretű részecskék olyan makromolekulák, amelyek önmagukban elérik a kolloid mérettartományt, 

az oldatuk tehát kolloid oldat. Ilyenek például a fehérjék, amelyek kolloid oldatot alkotnak. 

 

43. ábra: Makromolekuláris kolloidok néhány példája: vérplazma, keményítő oldat, lakk 

Asszociációs kolloidok 

A kolloid méretű részecskék kisebb molekulák összekapcsolódásából, (asszociációjából) keletkeznek. Ilyen 

asszociációs kolloidok keletkeznek, amikor kisebb poláris és nagyobb apoláris csoportot tartalmazó molekulák 

megfelelő koncentráció esetén 50-100 molekulából álló egységeket, micellákat alkotnak (pl. a 

szappanmolekulák, detergensek). 
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44. ábra: Egy detergens molekula (fent) és néhány micellatípus: (a) gömb, (b) lemezes, (c) hengeres, (d) 

fordított A hidrofil „fej” a molekula poláris, a hidrofób „farok” a molekula apoláris részlete 

w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/hull2ea.pdf 

• A részecskék között ható erők szerint csoportosítva 

A részecskék között ható erők szerint csoportosítva 

• inkoherens rendszerek: a kolloid részecskék egymástól függetlenek (gáz vagy folyadék közegben) 

• koherens rendszerek: a részecskék összekapcsolódnak (gélek) vagy a szilárd közeg miatt nem függetlenek. 

Az inkoherens rendszerekben az egymástól független részecskék a diszperziós közeg jellege miatt 

elmozdulhatnak (aeroszolok, lioszolok, kolloid oldatok). 

A koherens rendszerekben összefüggő szilárd váz alakul ki vagy a közeg jellege miatt (xeroszolok) vagy a 

részecskék kapcsolódása révén (gélek). Az előző esetben a koherens állapot visszafordíthatatlan (ragasztók, 

lakkok száradása, agyag kiégetése, szilikagél, műgyanták, gumi). 

A gélekben az összekapcsolódás a körülményektől függően kialakulhat, vagy megszűnhet (visszafordítható). A 

koncentráció növelésével vagy hűtés hatására a részecskék közötti kölcsönhatás erősebb lesz, szilárd vázat 

képeznek, koherens kolloid rendszer, liogél alakul ki. Melegítés vagy hígítás hatására a részecskék közötti 

kapcsolat megszűnik, a rendszer kolloid oldattá átalakul. Ilyen szol - gél átalakulást mutatnak a kocsonya, 

zselatin, mosószer gélek. 

Nézzük a felület kérdését! 

Kolloidok felületi megkötése 

Vegyünk képzeletben egy 1 cm élhosszúságú kockát! Számoljuk ki a felületét és a térfogatát! Majd képzeletben 

minden oldalát vágjuk 10 egyforma részre, az így kapott kis kockák felületét és térfogatát is határozzuk meg! 

Addig végezzük ezt az elméleti „darabolást”, amíg nem jutunk el az 1 nm, vagyis 10 -9 m élhosszúságig (ami a 

kolloid mérettartomány alsó határa). A számolás fő eredményeit összegzi a következő táblázat. 

13. táblázat: A fajlagos felület változása különböző élhosszúságú kockák esetén 

 

Látható, hogy az 1 cm élhosszúságú kockát feldarabolva, a kolloid mérettartományban igen tekintélyes felület 

tartozik a részecskékhez. 

A fajlagos felület az egységnyi tömegű, vagy térfogatú anyag felülete: jelen esetben 6000 m2 lett (ez egy 

viszonylag nagy autóparkolónak felel meg.) 

Mi a jelentősége a nagy fajlagos felületnek? 

A nagy fajlagos felülethez nagy felületi energia társul. Mint már szóba került, a részecskék igyekeznek 

alacsonyabb energia szintre jutni. A kolloid részecskék ezt úgy érik el, hogy a felületükön a diszperziós 

közegből megkötnek (adszorbeálnak) más anyagokat. 

Az adszorpciós folyamatokat az ún. határfelületi jelenségeken keresztül szokás vizsgálni: a szilárd részecske 

milyen halmazállapotú diszperziós fázisból köti meg az anyagot. 

Szilárd-folyadék határfelületen a nedvesítés (szétterülés) vizsgálható. Ha a folyadék és a szilárd fázis 

határfelülete kémiailag hasonló, a folyadék szétterül a felületen (tehát nedvesíti, pl. esőcsepp az autó szélvédőn). 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/hull2ea.pdf
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Ha a szélvédő olajos lenne, a cseppek kis gömbök formájában legördülnének (nem nedvesítő), próbálnak a 

lehető legkisebb felületen érintkezni. 

 

45. ábra: Nedvesítő illetve nem nedvesítő folyadék szétterülése 

A nedvesítés befolyásolható a felületi feszültség változtatásával, pl. felületaktív anyagok hozzáadásával (pl. 

mosószerrel lemossuk a szélvédőt). 

Szilárd-gáz illetve szilárd-folyadék határfelületen jellemző az adszorpció. 

Szilárd-gáz határfelületen a gázfázis molekulái megkötődnek, az adszorpció mértéke a hőmérséklet 

emelkedésével csökken. 

A szilárd-gáz határfelületi adszorpciónak számos gyakorlati alkalmazását ismerjük, pl.: a gázálarcokban nagy 

fajlagos felületű aktív szenes szűrőt alkalmaznak, a gyógyászatban aktív szenet tabletta formában, az autók 

katalizátoraiban a kipufogó gázok megkötésére, vízkezelésben szennyezés megkötésére stb. 

A szilárd-folyadék határfelületi jelenség különösen akkor érdekes, ha a folyadék elektrolit oldat (vagyis töltéssel 

rendelkező ionok szabadon mozoghatnak benne), a szilárd felületen töltéssel rendelkező molekularészletet 

(poláris „fej”) találunk. A szilárd felületen megkötődő ion (Na+) helyett vele egyenértékű mennyiségű ion (Ca2+) 

kerül az oldatból (ioncsere adszorpció) a felületre. 

 

46. ábra: Ioncsere adszorpció szilárd-folyadék határfelületen 

w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/hull2ea.pdf  

(A szilárd- folyadék határfelületi jelenségek közül nagyon fontosak a talaj kolloid részecskéin végbemenő 

adszorpciós folyamatok. A talaj kolloid részecskéi az agyagásványok és humusz anyagok, amelyek nagy felületi 

energiájukat a talajoldat ionjainak megkötésével csökkentik. A megkötött ionok a növények fontos tápanyag 

forrásai, minél több a talaj kolloid tartalma, annál nagyobb tápanyag raktározó képességű a talaj.) 

Összefoglalás 

A kolloidok köztes helyet foglalnak el a homogén és heterogén anyagi rendszerek között. Megkülönböztetésüket 

a részecskeméretből adódó kiugróan nagy fajlagos felület indokolja. Ezen a felületen más anyagokat képesek 

megkötni (adszorbeálni), így csökkentik a felületi energiájukat. A határfelületi jelenségek közül különösen 

fontosak a szilárd-folyadék felületen végbemenő ioncsere adszorpciós folyamatok. 

A felületi jelenségek tárgyalása mellett áttekintette a kolloidok főbb csoportjait is. 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/hull2ea.pdf
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Önellenőrző kérdések 

A kolloid rendszerek témaköréhez számítási feladatok nem tartoznak, így az önellenőrzés az elméleti kérdések 

megválaszolására szorítkozik. 

1. Hasonlítsa össze a homogén, heterogén és kolloid rendszereket (mérettartomány, ülepedés, szűrhetőség)! 

2. Jellemezze a makromolekuláris kolloidokat! 

3. Hogyan keletkeznek az asszociációs kolloidok? 

4. Mi az oka a kolloidok nagy adszorpció képességének? 

5. Hol használjuk ki az adszorpció jelenségét? 

6. Mondjon példákat a kolloidok fő típusaira! 

7. A diszperziós közeg és a diszpergált részecske halmazállapotát tekintve, mi a különbség az emulzió és a 

szuszpenzió között? 
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Zárszó 

Az „Általános kémiai ismeretek” című fejezetet lezárta. Foglalkozott az anyagi rendszerek csoportosításával, 

elhatárolta a kémiai folyamatokat a fizikai folyamatoktól. Megismerte az elsőrendű kémiai kötéseket, később a 

molekulák közti kölcsönhatásokat is megvizsgálta. Részletesen tárgyalta az oldatok keletkezését, majd a kolloid 

rendszerekkel is megismerkedett. 

Ízelítőt vett a kémiai számításokból, a moláris tömeg, gázok standard és normál állapota illetve az oldatok 

töménysége témakörökben végzett számításokat. 

Ha ezen sikeresen túljutott, az önellenőrző kérdések és feladatok sem jelentettek nagy gondot, akkor tovább 

léphet a kémiai reakciók világába. Ha később valami mégsem teljesen világos, bármikor visszakanyarodhat egy 

kis ismétlésre. Minél többször foglalkozik valamivel, annál elmélyültebb lesz a tudása! 

Jó kalandozást a kémiai reakciók között! 
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II. rész - Kémiai reakciók 

Bevezetés 

Az első fejezetben minden lényeges alapfogalmat és összefüggést megismert ahhoz, hogy a kémiai reakciók 

tárgyalásába kezdhessen. 

Megvizsgálja a szervetlen kémiai reakció típusokat, alaposabban foglalkozik a sav-bázis reakciókkal és a 

redoxi-rendszerekkel. Minderre szüksége lesz, hiszen a vizes oldatok legjellemzőbb reakcióiról van szó. Ezekkel 

a kémiai átalakulásokkal gyakran találkozik később a vízkezelési, szennyvíztisztítási technológiákban is. 

Nem csak a reakció típusokat vizsgálja, hanem szélesebb körben foglalkozik a kémiai folyamatokkal, mert az 

energetikai oldalát, és az átalakulás sebességi viszonyait is tanulmányozni fogja. 

A feladatokban a mennyiségi kérdéseket és a hőváltozást számítja, a kémiai egyenletekből levonható 

következtetések körét szélesíti. 

Követelmény: 

• ismerje a kémiai változások jelölését, 

• tisztán lássa a legfontosabb reakciótípusokat, 

• tudja értelmezni a változásokat tömeg-, sebesség-, irány- energiaváltozás, részecskeátmenet szempontjából, 

• ismerje a vizes oldatok jellemző kémiai tulajdonságait, 

• legyen képes egyszerű sztöchiometriai és termokémiai számításokat elvégezni! 

Vágjunk bele! 
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10. fejezet - A kémiai átalakulások 
jelölése 

Bevezetés 

Ebben a tananyagban már kémiai egyenleteket ír fel! Hogyan írható fel az egyenlet, milyen szabályok 

érvényesülnek a felírására? Mit olvashatunk le az egyenletből, mi a különbség az együttható és az indexszám 

között? Milyen reakció típusokkal találkozhatunk? Ezekre a kérdésekre keresse a választ. Az itt elsajátított 

ismeretek jó hasznára válnak az egész fejezet tananyagainak megértésében. 

Követelmény: 

• tanulja meg értelmezni a kémiai reakciók minőségi és mennyiségi viszonyait, 

• értse meg, milyen információk olvashatók le az egyenletből, 

• jöjjön rá az együttható és index szám közötti különbségre! 

Ezek nagyon fontos ismeretek ahhoz, hogy ne veszítse el a későbbiekben a „fonalat”! 

Kémiai változások jelölése 

Az anyagok változásainak vizsgálatakor a halmazok változásait követjük nyomon, és ebből következtethetünk a 

szabad szemmel nem látható kémiai részecskék változásaira. A kémiai változásokban megváltozik a kiindulási 

anyagok összetétele, azaz az eredeti kémiai kötések felbomlanak, új, más összetételű molekulák vagy ionok 

jönnek létre (az egyes alkotórészek elektronszerkezetében változás áll be). A kémiai reakciókat fizikai 

változások is kísérhetik. 

A kémiai változásokat kémiai egyenletekkel (kémiai sztöchiometriai egyenlettel) jelöljük, a benne megjelenő 

anyagokat kémiai jelükkel (vegyjellel vagy képlettel) szerepeltetjük, a reagáló és a keletkezett anyagok 

anyagmennyiség arányait is feltüntetjük. 

A kémiai reakciókra mindig érvényes a tömegmegmaradás törvénye, ezen alapszik a kémiai egyenlet rendezése. 

Pl. a vízkő oldásakor kalcium-karbonát és sósav reakciójában kalcium-klorid, szén-dioxid és víz keletkezik: 

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

Ez a jelölési mód nem tükrözi a bekövetkezett halmazállapot változást, és ebben a formájában a mennyiségi 

viszonyokat sem. 

Az egyenlet a baloldalon a kiindulási anyagokat, a jobb oldalon a termékeket képletükkel tünteti fel. A 

folyamatot jelölhetjük = jellel, ha az irányát is szeretnénk feltüntetni, akkor egyirányú (→) vagy oda-vissza (↔) 

nyíllal jelöljük. Ezután a reakció mennyiségi viszonyainak megállapítása, vagyis az egyenlet sztöchiometriai 

rendezése következik: 

a CaCO3 + b HCl → c CaCl2 + d CO2 + e H2O 

ahol a, b, c, d, és e az adott vegyületek mennyiségi (sztöchiometriai) együtthatója (mértékegység nélküli szám) 

az adott reakcióban. Az együtthatókat úgy kell megállapítani, hogy az egyenlet bal és jobb oldalán minden 

atomból azonos mennyiség szerepeljen. 

Arra kell törekedni, hogy az együtthatók a lehető legkisebb egész számok legyenek! 

A helyes egyenlet: 

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

Vagyis 1 mol CaCO3 maradéktalanul reagál 2 mol sósavval (HCl). 
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Tehát a vegyjelek vagy képletek előtt álló számok a szükséges mólok számát fejezik ki az adott anyagból. Ezek 

a kémiai egyenletben az együtthatók! 

Ne felejtsük! A képletben szereplő indexszám kifejezi: 

a) adott molekulában hány atom kapcsolódott össze, 

b) ionos vegyületeknél a kationok és anionok milyen arányban építik fel a vegyületet. 

Ha a bekövetkező fizikai változásokat is jelezni kívánjuk, a képletek mellett jobb oldalon jelölhetjük a 

halmazállapotot (sz – szilárd; f – folyadék; g – gáz) és a hidratáltságot (aq – vizes oldat): 

CaCO3(sz) + 2 HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(f) 

A gázfejlődést ↑-jellel, a csapadékkiválást pedig aláhúzással vagy ↓ nyíllal is jelölhetjük. 

Kémiai reakciók csoportosítása 

A kémiai reakciókat többféleképpen is csoportokba sorolhatjuk. A kémiai reakció létrejöttének minimális 

feltétele, hogy a reagáló anyagok érintkezzenek egymással. 

• A résztvevő komponensek érintkezési helye szerint megkülönböztetünk: 

• Homogén reakciókat 

Az érintkezést leginkább a gázhalmazállapot vagy az oldott állapot biztosítja. Pl.: sósav és nátrium-

hidroxid oldat reakciója: 

HCl(aq) + NaOH(aq) = NaCl(aq) + H2O(f) 

A kémiai folyamatok között nagy jelentőségűek az oldatokban lejátszódó kémiai reakciók, legfontosabb 

oldószer a víz. 

• Heterogén reakcióban a résztvevő anyagok csak adott felületen, a fázishatáron érintkeznek, pl. fém réz 

oxidációja tömény kénsavval: 

Cu(sz) + 2 H2SO4(f) = CuSO4(aq) + SO2(g) + H2O(f) 

(A kémiai átalakulást a környezet felmelegedése vagy lehűlése is kísérheti. A kémiai reakciók energetikai 

szempontjait a termokémiai tananyagban (12. és 13.) fogjuk tárgyalni. A kémiai reakciók mechanizmusának, 

irányának és sebességének leírásával a reakciókinetika (14. tananyag) foglalkozik. A kémiai folyamatok iránya 

szerint egyirányú és megfordítható reakciókról beszélhetünk (15. tananyag).) 

• A lejátszódó folyamatok típusa alapján két fő csoportot különböztetünk meg: 

• Redoxi reakciókban résztvevő anyagoknál oxidációs szám változás is történik. A redoxi reakció igen 

gyakori kémiai átalakulás, a természetben és a vizes oldatokban is legtöbbször redoxi reakciók játszódnak 

le. 

• Nem redoxi reakcióknál nincsen oxidációs szám változás. A vizes oldatokban a nem redoxi reakciók 

közül a sav-bázis folyamatokkal találkozhatunk, amelyek a közeg kémhatását befolyásolják (17. tananyag). 

Mind a két reakció típus végbemehet homogén, illetve heterogén rendszerben, de az Ön tanulmányai 

szempontjából a vizes oldatban lejátszódó reakciók az igazán nagy jelentőségűek. 

• A kémiai folyamat a résztvevő anyagok száma alapján lehet: 

• Egyesülés, melyben két vagy több különböző anyag reakciójából egyetlen új vegyület keletkezik. 

Különböző halmazállapotú komponensek között is végbemehet. Pl. a mészoltás során égetett mész 

(kalcium-oxid) és víz reakciója oltott meszet (kalcium-hidroxid) eredményez: 

CaO(sz) + H2O(f) = Ca(OH)2(aq) 
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• Bomlás során egyetlen vegyület hő- vagy más hatásra két, vagy több komponensre bomlik fel. Pl. a mész 

égetése során a mészkő átalakul: 

CaCO3(sz) = CaO(sz) + CO2(g) 

• o A cserebomlás folyamatában az oldott anyagok ionos komponensei kicserélődnek és a csere 

következtében új vegyületek jönnek létre. Pl. vas-szulfid (FeS) és sósav (HCl) reakciójából vas-klorid 

(FeCl2) és kén-hidrogén (H2S) keletkezik: 

FeS + 2HCl = FeCl2 +H2S 

A cserebomlási folyamatok között tartjuk számon a sav-bázis reakciókat is. Ezek körébe tartozik a semlegesítés 

és a hidrolízis (18. tananyag). 

• Jár-e elemi részecske átmenettel a reakció? 

• A reakció lényege lehet proton (H+) átmenet: 

HCl + H2O = H3O+ + Cl- 

(hidroxónium-ion és klorid-ion keletkezik) 

Az ilyen folyamatokat sav-bázis reakcióknak nevezzük (18. tananyagban részletesen). 

• A reakció lényege lehet elektron átmenet: 

Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu 

Az ilyen folyamatokat redoxi reakcióknak nevezzük (19. tananyagban bővebben). 

• Más esetekben nincs részecske átadás, pl. nitrogén és hidrogén molekulák egyesülnek ammónia (NH3) 

molekulává: 

N2 + 3 H2 = 2 NH3 

Kémiai egyenletek 

A nem redoxi folyamatok körébe tartozó reakciótípusok egyenleteinek felírása viszonylag egyszerű a következő 

elvek megtartásával. A sztöchiometriai egyenletek felírásánál figyelembe kell venni: 

• A reakcióban szereplő anyagok helyes képletét 

Nem megfelelő, ha a valós kémiai képletek helyett az atomok vegyjeleit csak egyszerűen egymás mellé írjuk az 

egyenletben! Pl. a vízlágyítás során a következő folyamat is lejátszódhat (kalcium-klorid és nátrium-foszfát 

reakciójából kalcium-foszfát és nátrium-klorid keletkezik cserebomlási folyamatban): 

Az egyenlet felírása a kiindulási és keletkezett anyagok kémiai jelének megadásával kezdődik. 

CaCl2 + Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + NaCl 

• A tömegmegmaradás és az elemek átalakíthatatlanságának elve együttesen azt jelenti, hogy az egyenlet két 

oldalán az egyes elemek elemi vagy kötött állapotban levő atomjainak száma és ez által a két oldal tömege 

megegyezik. 

Az előző egyenletben az együtthatók megállapítási módszere a következő: 

a) az egyeztetést lehetőleg olyan atommal kezdjük, amelyik mindkét oldalon csak egy vegyületben szerepel (itt 

mindegyik ilyen), 

b) kiválasztjuk közülük azt, amelyik önállóan a legnagyobb indexszámot kapta - itt a Ca és a Na, de nem az O, 

mert az a foszfát-csoport (PO4
3-) tagja, 

c) tovább szűkítjük a kört azzal, hogy a magasabb oxidációs számú atomot részesítjük előnyben (tehát a Ca), 
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d) ezután a többi atomot, vagy atomcsoportot vesszük sorra. 

Az előző egyenlet tehát: 

3 CaCl2 + 2 Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6 NaCl 

alakú lesz a megmaradási törvények figyelembe vételével. 

• A kémiai reakciók törvényszerűségei 

A csupa helyes képletet tartalmazó és jól rendezett egyenlet is lehet elvileg hibás, ha a reakció nem azokhoz a 

termékekhez vezet, vagy a folyamat valójában nem játszódik le. 

Ionos reakciók esetében a kémiai folyamat lényegét a sztöchiometriai egyenleteknél hűebben tükrözik az 

ionegyenletek. 

• Az ionegyenlet az adott reakció lényegét mutatja meg, gyakran egy ionegyenlettel több sztöchiometriai 

egyenlet is kiváltható. 

(Pl. a Cu2+ + 2 OH- = Cu(OH)2 ionegyenlet egyaránt igaz a CuSO4 + NaOH, a CuCl2 + NaOH, a Cu(NO3)2 + 

KOH stb. reakciókra, vagyis minden olyan esetre, amikor az oldatba réz(II)- és hidroxid-ionok kerülnek és más 

zavaró hatás nincs.) 

Az ionegyenletek rendezésénél a korábbi szabályok mellett a töltésmegmaradás elve is érvényesül: pl: H+ + OH- 

= H2O, vagyis az egyenlet két oldalán az ionok töltésének összege megegyezik. 

Összefoglalás 

A kémiai átalakulások jelölésére kémiai egyenleteket alkalmazunk. Az egyenletek felírásának kötöttek a 

szabályai, a legfontosabb a tömegmegmaradás törvénye. Ha az egyenletek rendezésénél a szabályokat betartjuk, 

a kémiai egyenlet nem csak a minőségi változásokat, hanem a mennyiségi viszonyokat is hitelesen fogja 

bemutatni. A helyesen felírt egyenletek alapozzák meg az eredményes kémiai számításokat. 

A tananyagban az egyenletek felírása mellett a legfontosabb reakció típusokat is összefoglaltuk. Ezek az 

ismeretek segítik Önt a kémiai átalakulásokhoz kötődő további tananyagok megértésében. 

Önellenőrző kérdések és feladat 

Kérdések 

1. Mi a különbség a fizikai és a kémiai változások között? 

2. Hogyan jelöljük a kémiai elemeket, és hogyan a vegyületeket? 

3. Mi a különbség a homogén és a heterogén reakciók között? 

4. Mi a különbség az egyesülés és a bomlás között? 

5. Mi a különbség a kémiai egyenletben szereplő együttható és az indexszám között? 

6. Hogyan ellenőrizzük a kémiai egyenletnél az elemek átalakíthatatlanságának elvét? 

7. Miért előnyös az ionegyenlet? 

8. Mire kell még külön is figyelni az ionegyenletek felírásakor? 
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11. fejezet - Kémiai számítások 
(sztöchiometria) 

Bevezetés 

A gyakorlati életben nem csupán az a fontos, hogy egy kémiai reakcióban milyen fajta kiindulási anyagokból 

milyen fajta termékek keletkeznek, hanem azzal is jó tisztában lenni, milyen anyagmennyiségek között játszódik 

le a reakció. A kémiai számításoknak nagy jelentőségük van abban, hogy egy-egy kémiai reakcióban (akár 

üzemi körülmények között is) csak az indokolt mennyiségekkel dolgozzunk. A kémiai számítások alapja a 

helyesen felírt kémiai egyenlet. 

Követelmény: 

• tudja alkalmazni a tömegmegmaradás törvényét, 

• legyen képes a kémiai egyenlet alapján tetszőleges mennyiségekkel dolgozni, 

• sajátítsa el a példamegoldások módszerét! 

Nem lesz nehéz, csak figyeljen! 

A kémiai változások mennyiségi leírásához az anyagok anyagmennyiség változásainak ismerete szükséges. 

A kémiai számítások alapelvei 

A kémiai számításoknál a következő módon célszerű eljárni: 

• Felírjuk és rendezzük a reakcióegyenletet (vagyis meghatározzuk az együtthatókat), 

• a kiindulási anyagok és termékek alá felírjuk az anyagmennyiségek arányát, 

• ebből, ha szükséges, kiszámítjuk a tömegeket, a térfogatokat, a részecskeszámokat (a feladat szerint), 

• majd az arányok alapján kiszámítjuk az ismeretlen mennyiségeket. 

A számításoknál használatos összefüggések 

• Egy megadott anyagmennyiségű (n) halmazban a részecskék száma (N): 

N = n · NA, ahol NA = 6·1023 (Avogadro-állandó), 

• Egy megadott anyag tömege: 

m = n · M, ahol M a kérdéses anyag moláris tömege, 

• Egy adott anyagmennyiségű (n) gáz térfogatának (V) kiszámítása: 

V = n · Vm, ahol Vm a moláris térfogat. 

Ideális gázok moláris térfogata független az anyagi minőségtől; a korábbiakban a normál és a standard 

állapothoz tartozó értékeket tanultuk (6. tananyag). 

A következőkben vegyünk egy példát, melyet részletesen kielemzünk, majd a továbbiakban gyakorló 

példamegoldásokat mutatunk be. 

Részletes példamegoldások 

Mint tudjuk, a reakció egyenlet az alapja a sztöchiometriai számításoknak. 

1. A feladatban propánt (C3H8) égetünk el: 
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Az átalakulásban szereplő anyagok kémiai jelei:  

               C3H8 + O2 ? CO2 + H2O 

rendezve: 

            C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O 

 

Mit jelent ez? Például: 

• propán oxigénnel reagálva szén-dioxidot és vizet ad, 

• 1 mol propán o mol oxigénnel reagál 

• 1 mol propánból 3 mol szén-dioxid és 4 mol víz keletkezik, 

• 5 mol oxigénből 3 mol szén-dioxid és 4 mol víz keletkezik, 

• 1 mol szén-dioxid 1/3 mol propánból és 5/3 mol oxigénből keletkezik, 

• 1 mol víz 1/4 mol propánból és 5/4 mol oxigénből keletkezik; 

Ha a reakció során 6 mol szén-dioxid keletkezne, ehhez hány mol oxigén kellene? Az egyenletben szereplő 

mennyiségeket meg kell duplázni: tehát 10 mol. 

3 mol oxigénből hány mol víz keletkezik? Ehhez az egyenletben szereplő mennyiségek 3/5-öd részét kell 

vennünk, tehát a vízre: 12/5 mol adódik. 

Tehát kémiai anyagmennyiségekkel számolva, az egyenletben szereplő együtthatókat ugyanazzal a számmal 

kell megszorozni. 

Anyagmennyiséggel számolva egyszerű, tömeggel kicsit nehezebb a számolás: 

Pl. 32 g oxigén reakciójából hány g szén-dioxid és víz keletkezik? 

M(O2) = 32 g/mol, vagyis 32 g O2 = 1 mol 

1 mol O2-ből 3/5-öd mol CO2 és 4/5 mol H2O keletkezik. 

A tömeget megkapjuk, ha a mólok számát szorozzuk a moláris tömeggel: 

                                                           m = n · M 

m(CO2) = n(CO2) ·M(CO2) = 3/5 mol · 44 g/mol = 26,4 g 

m(H2O) = n(H2O) ·M(H2O) = 4/5 mol · 18 g/mol = 14,4 g 

Most nézzük a rutinos megoldást! 

Egyenlet:                  

                      C3H8   +   5 O2     =     3 CO2       +          4 H2O 

Anyagmennyiségek: 

                             1 mol        5 mol                 3 mol                         4 mol 

Tömegek számítása :                 ↓                   ↓                           ↓ 

                              M(O2) = 32 g/mol  M(CO2) = 44 g/mol, M(H2O = 18 g/mol 

                                                  ↓                 ↓                         ↓ 

(m = n ∙M)                            5 · 32 g           3 · 44 g                   4 · 18 g 

Adott mennyiségek:                       160 g               132 g                        72 g 

 

A keresett mennyiséghez felírjuk az aránypárokat (először az oxigén és szén-dioxid párra): 

                                       160 g O2 →132 g CO2 

                                             32 g O2 →   x g CO2 

Az egyenes arányosság szerint számolva:  x = 26,4 g CO2 

Felírjuk az aránypárt (most az oxigén-víz párra): 

                                           160 g O2 → 72 g H2O 

                                             32 g O2 → x g H2O 
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Számítás az egyenes arányosság alapján: x = 14,4 g H2O 

                 

Láthatjuk, mind a két számolási módszerrel ugyanazt az eredményt kaptuk. A sztöchiometriai számításoknál (és 

általában a kémiai számításoknál) a helyes eredményhez vezetően többféle utat is bejárhatunk. Ennek az a 

magyarázata, hogy matematikailag a négy alapműveletre, leginkább a szorzásra van szükségünk, és az 

eredményt nem befolyásolja a műveletek sorrendje. Így örömmel állapítható meg, a kémiai számításokra 

vállalkozó tanuló nincsen keretek közé szorítva, egyetlen járható sémára kötelezve, hanem saját logikai utat 

bejárva többféleképpen is megoldást találhat. Vannak, akik csak a képletek alkalmazásával érzik a számolási 

biztonságot, mások a képletek mellőzésével az egyéni átgondolást, spekulációt választják. Szerencsére, a kémiai 

számításokban mindenki sikerre találhat. 

Ehhez azonban az elméleti ismeretek és a kitartás sem nélkülözhető!) 

A továbbiakban még néhány gyakorló példát együtt megoldunk, bevonjuk ebbe a gázoknál tanultakat is, és jöhet 

az önálló próba! 

2. Állítsunk elő magnézium-oxidot magnézium (Mg) elégetésével. Számoljuk ki, hány gramm magnézium 

szükséges 10 g magnézium-oxid előállításához! 

A feladatban szereplő anyagok kémiai jelei: 

                               Mg + O2 = MgO (egyesülés)  

Rendezzük az egyenletet: 

                              2 Mg    +    O2    =    2 MgO 

 

Anyagmennyiségekkel:           2 mol       1 mol               2 mol 

                                            ↓            ↓                      ↓ 

Moláris tömegek: M(Mg) = 24 g/mol, M(O2) = 32 g/mol, M(MgO) = 40 g/mol 

 

Tömegek számítása:            2 · 24 g      1 · 32 g                2 · 40 g 

(m = n ·M) 

Adott mennyiségek:                  48 g           32 g                   80 g 

 

Keresett mennyiség:                x g                                      10 g 

Számítás egyenes arányosság szerint: 

                                                    48 g Mg →80 g MgO 

                                                      x g Mg →  10 g MgO 

                                                               x = 6 g 

Tehá 6 g magnézium elégetése szükséges 10 g MgO előállításához. 

 

3. Hevítsünk mészkövet! Számítsuk ki, hogy hány dm3 standard állapotú szén-dioxid keletkezik 20 g CaCO3 

hőbontásakor? 

Az egyenlet:                             CaCO3  =  CaO  +   CO2 

További rendezésre nincs szükség. 

 

Anyagmennyiségek:            1 mol                 1 mol         1 mol 

Moláris tömegek:                   ↓                      ↓              ↓ 

                    M(CaCO3) = 100 g/mol, M(CaO) = 56 g/mol, M(CO2) = 44 g/mol 

 

Tömegek számítása:          1· 100 g            1 · 56 g      1 · 44 g 

(m = n ·M) 

Adott mennyiségek:             100 g                   56 g            44 g 

Keresett mennyiség:              20 g                                       x 

 

Számítás egyenes arányosság szerint:  

                                                100 g CaCO3 → 44 g CO2 

                                                 20 g  CaCO3 → x g  CO2 

                                                            x = 8,8 g 

Ezzel még nem értünk a feladat végére, mert a CO2 gázt standard körülmények közötti térfogatban kell 
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megadni. 

Ehhez felhasználhatjuk a következő összefüggést:  

                                       V = n · Vm, ahol Vm a moláris térfogat 

 

Állapítsuk meg először a molszámot: 

n = m/M →8,8 g/ 44 g/mol = 0,2 mol 

 

Vagy egyenes arányossággal számolva:  

                                                1 mol CO2 → 44 g 

                                                x mol CO2 → 8,8 g 

                                                     x = 0,2 mol 

 

Utolsó lépésként átszámolunk térfogatra, ehhez a moláris térfogat ismerete szükséges standard körülmények 

között: Vm = 24,5 dm3/mol 

 

A gáz térfogata:  V = 0,2 mol · 24,5 dm3/mol = 4,9 dm3 

 

A kémiai feladatok gyakorlására további mintapéldák megoldással együtt letölthetők: 

http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/vi/index.html 

w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/seged2.pdf 

Összefoglalás 

A kémiai tanulmányokhoz szorosan hozzátartoznak a számítások is. Ennek nem csak elméleti, hanem 

gyakorlati, sőt gazdasági jelentősége is van, mert adott kémiai reakcióban megállapíthatók a szükséges (vagy 

keletkező) anyagmennyiségek (akár üzemi méretekben is). 

A minta feladatok segítik, hogy a kémiai egyenlet alapján bármely résztvevő anyag kémiai anyagmennyiségére, 

tömegére, térfogatára (esetleg részecske számára) is tudjon számítást végezni. Matematikai szempontból az 

egyenes arányosság elegendő a példa megoldásokhoz. 

http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/vi/index.html
http://www.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/seged2.pdf
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12. fejezet - A kémiai reakciókat 
kísérő energiaváltozás 

Bevezetés 

A kémiai változásokat általában energiaváltozás is kíséri. A kémiai kötések tárgyalásakor szóba került, hogy ha 

az atomok között kémiai kötés jön létre, az atomok vegyértékelektronjai átrendeződnek. Az ilyen átalakulásokat 

sokszor könnyen észlelhető energiaváltozások, pl. fényjelenség, hőfejlődés kíséri. Ez az energiamennyiség az 

atomokban lejátszódó energiaváltozásokból tevődik össze. A kémiai folyamatok energiaváltozásának 

mennyiségi kérdéseivel a termokémia foglalkozik. Különösen az égési folyamatok fontosak az energia nyerés 

szempontjából. A tananyag bemutatja a reakcióhő kiszámításához szükséges legfontosabb alapismereteket és 

módszereket, megnézheti a fizikai és a kémiai folyamatok hőváltozása közötti különbséget is. 

Követelmény: 

• tudja, hogyan érvényesül az energiamegmaradás elve a kémiai egyenleteknél, 

• lássa a különbséget a környezet és rendszer között, 

• értse az exoterm és endoterm hőváltozás lényegét, 

• legyen tájékozott, hogyan alkalmazható a termokémiai egyenlet az energiamegmaradás elvének 

érvényesítésére! 

Ahhoz, hogy a kémiai reakciókat kísérő energiaváltozás számítását megértsük, kicsit messzebbről kell 

indulnunk. 

Az energiaváltozást vizsgáló tudomány a termodinamika (régebbi elnevezése: hőtan). A fizikának az az ága, 

amely a testek energiájával és energiájuk változásával foglalkozik. A természetben minden kémiai folyamatot és 

fizikai változást a termodinamika törvényei irányítanak, ebből a szempontból nem teszünk különbséget kémiai 

és fizikai változás között. Az anyagi világnak azt a részét, amelyre a vizsgálatainkat összpontosítjuk, 

rendszernek nevezzük. A rendszer lehet egy pohár víz, egy lakás, egy kémcső stb. Mindent, ami a rendszeren 

kívül van (és ez az anyagi világ rendszeren kívüli része), a környezetnek tekintjük, és úgy is nevezzük. A 

rendszer kétféle módon érintkezhet a környezettel: ez lehet energia-, ill. anyag leadása vagy felvétele. 

• Ha zárt a rendszer, akkor nincs anyag felvétele vagy leadása anyagtranszport) a környezet felé, de energia 

leadás, ill. felvétel lehetséges. A zárt rendszer lehet állandó térfogatú (pl. egy lezárt edény) vagy állandó 

nyomású (a motorban a dugattyú). 

• Nyitott rendszerben anyag- és energiaváltozás is történhet (pl. egy nyitott főzőedénynél). 

• Ha sem anyag-, sem energia átadás nem történik, akkor a rendszert elszigeteltnek vagy izoláltnak nevezzük. 

A kémiai folyamatokat kísérő energiaváltozást zárt rendszerben vizsgáljuk (tehát anyagátadás nincs), a rendszer 

és a környezet között energiaátadás történhet, ez az energiaváltozás a kémiai folyamatot kísérő hőváltozás. 

A kémiai folyamatokban molekuláris szinten történő változások makroszkópikus szinten érzékelhető 

energiaváltozásokban is megnyilvánulnak (hő, fény, munkavégzés stb.), ennek a szabályszerűségei is a 

termodinamikai összefüggésekre vezethetők vissza (termodinamikai főtételek). 

(A termodinamikában a rendszer belső energiája (U) a teljes belső energiakészletet jelenti. Az energia az anyag 

velejáró tulajdonsága (ugyanúgy, mint a tömeg). Általában egy folyamatra nézve az abszolút belső energiákat 

nem tudják kiszámítani, csak az energiakülönbséget, ∆U-t. Praktikus értelemben ez nem jelent gondot, mivel 

számunka a belső energia megváltozása érdekes, nem pedig maga az abszolút energia. A belső energia változása 

során a hőváltozást és a rendszeren vagy a rendszerrel elvégzett munkát veszik figyelembe, mert ez utóbbi is 

energiához kötődik. (pl. ha veszünk egy állandó térfogatú zárt edényt és elégetünk benne adott mennyiségű 

benzint, mérhetünk valamiféle hőváltozást. Ha ugyanezt az anyagot egy dugattyús motorban égetnénk el, kisebb 

hőváltozást tapasztalnánk, de közben munkát is végeztünk a tágulás által.) 
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Hőváltozás fizikai folyamatokban 

• Melegítjük (hűtjük) a rendszert 

A hő áramlása hőmérsékletkülönbség hatására bekövetkező energiaátvitel; a hő mindig a melegebb területekről 

áramlik a hidegebb felé. Ha egy rendszerrel hőt közlünk, a rendszer hőmérséklete általában emelkedik. A 

hőmérséklet változása (∆T) a közölt hő (Q) mennyiségével egyenesen arányos. 

Q = C · ∆T 

A C állandót a rendszer hőkapacitásának nevezik. C értéke a rendszer tömegétől függ, egy nagytömegű test 

azonos hőmérsékletre történő emelése több hőt igényel, mint egy kicsié. Ezért célszerű egységnyi tömegű test 

hőkapacitásáról beszélni. Így vezetjük be a moláris hőkapacitás (jele: Cm) fogalmát, amely 1 mol anyag 

hőkapacitása. Hasonló módon 1 gramm anyag hőkapacitását fajhőnek nevezzük, és c-vel jelöljük. Ennek 

felhasználásával az előző egyenlet az alábbiakban fejezhető ki: 

Q = Cm · n · ∆T 

Q = c · m · ∆T 

ahol „n" és „m" az anyagmennyiség molban, ill. grammban. 

Ha vasfazekat égő tűzhelyre helyezünk, akkor a hőmérséklete a tűzhely által leadott hőnek megfelelően 

emelkedni fog. Ha a vas tömegével egyenlő tömegű vizet helyezünk a fazékban a tűzre, a víz hőmérséklete 

lassabban fog emelkedni. Valójában több mint kétszer olyan hosszú ideig tart, amíg a fazéknyi vizet 

felmelegítjük, mint a fazekat üresen. 

Hogy adott hőmérsékletre melegítsük, a vas kevesebb hőt igényel, mint ugyanolyan tömegű víz. Más oldalról 

tekintve, adott hő magasabb hőmérsékletre melegíti a tömegegységnyi vasat, mint a vizet. Az a jelenség a fajhők 

ismeretében jól magyarázható: a vas fajhője: c = 0,45 J/(g K), a vízé: c = 4,18 J6(g K). 

A fajhő és a moláris hőkapacitás tehát az anyag fontos jellemzői. 

(A hőkapacitás azoktól az állapothatározóktól is függ, amely(ek)ben a hőt a rendszerrel közöltük. Nyilvánvaló, 

hogy a hőkapacitás értéke különböző utakon más és más. Állandó nyomáson a gáznak térfogati munkát kell 

végeznie a külső nyomás ellenében, ezért az állandó nyomáshoz tartozó hőkapacitás érték nagyobb, mint az 

állandó térfogathoz tartozó. (Az állandó nyomáshoz, ill. állandó térfogathoz tartozó fajlagos hőkapacitás 

értékeket cp, ill. cv rövidítéssel jelöljük. A hőkapacitás a hőmérséklettől is függ, rendszerint azonban jó 

közelítéssel elhanyagolhatjuk a hőmérsékletfüggést, ha a hőmérsékletváltozás nem túl nagy.) 

• A látens (rejtett) hő 

Ha egy 0 oC-os jégdarabot melegítünk és az megolvad, az olvadás során a hőmérséklet nem változik. Amikor a 

jég teljesen megolvadt, a hőmérséklet emelkedni kezd. 
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47. ábraHalmazállapot változások 

Ugyanez a jelenség figyelhető meg forrás, szublimáció és egyéb más fázisátalakulások során is; a folyamat 

közben a belső energia nagymértékben változik, a hőmérséklet növekedése nélkül. A fizikusok ezt úgy értékelik, 

hogy a fázisátalakulások során a fajhő értéke végtelen naggyá válik. 

 

48. ábra: A belső energia változása halmazállapot változás esetén 

Azt a befektetett hőmennyiséget, amely szükséges ahhoz, hogy egy gramm (1 mol) anyag az egyik 

fázisállapotból hőmérsékletnövekedés nélkül kerüljön át egy másik fázisállapotba, látens hőnek (moláris 

látens hőnek) nevezzük. Néhány fontos látens hő definícióját az alábbiakban adjuk meg: 

1. moláris olvadáshő: az a hőmennyiség, amely 1 mol szilárd anyag megolvasztásához szükséges az 

olvadáspont hőmérsékletén; 

2. moláris fagyáshő: az a hőmennyiség, amely egy mol folyadék szilárd állapotba hozásához szükséges a 

fagyáspont hőmérsékletén. A fagyáshő értéke megegyezik a moláris olvadáshő értékével, de annak ellenkező 

előjellel vett mennyisége; 

3. moláris párolgáshő és kondenzációs hő: az a hőmennyiség, amely 1 mol folyékony halmazállapotú anyag 

elpárologtatásához, ill. 1 mol gőzhalmazállapotú anyag kondenzációjához szükséges a forráspont 

hőmérsékletén. Szintén azonos értékű mennyiségek, de ellenkező előjellel. 

4. moláris szublimációs hő: 1 mol szilárd anyag azonos hőmérsékletű gőzzé alakításához szükséges 

hőmennyiség. A moláris szublimációs hő a moláris olvadáshő és moláris párolgáshő összege, ha a 

fázisátalakulásnál a nyomás és a hőmérséklet értéke nem változik. 

Hőváltozás kémiai folyamatokban 

• Hőváltozás zárt rendszerben, állandó térfogaton 

(Ha egy rendszerben a térfogati munkán kívül más munka nem végződik (sem a rendszer nem végez munkát a 

környezetén, sem a környezet a rendszeren), (a termodinamika első főtétele szerint) a belső energia kifejezhető a 

térfogati munka és az átadott hő összegével.) 

Ha a kémiai folyamat alatt a térfogat állandó (jelen esetben), akkor az átadott hő egyenlő a belső energia 

megváltozásával (munkavégzés nem történik): 

Q = ∆U 

Vagyis egyszerűbben: ha a zárt edényünkben megtörténik egy kémiai reakció, az átadott vagy felvett hő mind a 

kémiai folyamatot kísérő belső energiaváltozásból adódik. 
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• Hőváltozás zárt rendszerben, állandó nyomáson 

A gyakorlati életben inkább olyan folyamatokkal találkozunk, amelyekben a nyomás állandó (és ez a légköri 

nyomás). Az állandó nyomás feltétele gyakoribb és sokkal könnyebben megvalósítható, mint az állandó 

térfogaté. Az így mérhető energiaváltozást entalpiaváltozásnak (jele: ∆H) nevezzük. A reakció során 

belsőenergia változás (∆U) és térfogati munka (p·∆V) is történhet: 

Csakúgy, mint a belső energiát, amely nem mérhető abszolút skálán, az entalpiát sem lehet közvetlenül mérni. 

Egy rendszer entalpiaváltozása azonban mérhető. 

Az entalpiaváltozás egyenlő az állandó nyomáson vett reakcióhővel. 

A fizikai törvények alapján bebizonyítható, hogy ahol állandó a nyomás (és csak térfogati munkavégzés történt, 

egyéb munkavégzés nem) a számított hőmennyiség mindig az entalpia végső és kezdeti állapota közötti 

különbség. 

A továbbiakban az állandó nyomáson vett reakcióhő kiszámításával foglalkozunk, tehát a kémiai reakció 

bekövetkezése utáni és előtti állapot entalpiájának különbségét fogjuk számolni (13. tananyag). 

Összegezve: mi a különbség a belső energia és az entalpia között? 

 

Kémiai reakciók entalpiaváltozása 

A kémiai reakciók majdnem kivétel nélkül energiaelnyeléssel vagy felszabadulással járnak együtt. Az energia 

(vagy entalpia, mivel a kémiai reakciók általában állandó nyomáson játszódnak le) különböző formában 

fordulhat elő. Leggyakrabban a reakció során keletkező vagy elnyelt hőt észleljük, amely kaloriméteres 

kísérletek során egyszerűen mérhető. 

Az előjelek kérdése 

Az előjel meghatározása a rendszer szempontjából történik. 

• Ha hő nyelődik el, a végtermékek entalpiája nagyobb, mint a reagáló anyagoké. Ezért a rendszer (ebben az 

esetben a reakcióedény) hőt vesz fel a környezetétől a reakció során, ebből következik, hogy ∆H előjele 

pozitív. A reakcióknak ezt a típusát „endoterm" reakciónak nevezzük. Tehát ha: ∆H > 0, a reakció endoterm 

hőváltozással jár. 
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49. ábra: A belső energia változása endoterm reakciók esetén 

• Ha hőt termel a kémiai folyamat, a végtermékek entalpiája kisebb lesz, mint a reagáló anyagoké. Ezért a 

rendszer (ebben az esetben a reakcióedény) hőt ad le a környezetének a reakció során, ebből következik, hogy 

∆H előjele negatív. A reakcióknak ezt a típusát „exoterm" reakciónak nevezzük. Tehát ha: ∆H < 0, a reakció 

exoterm hőváltozással jár 

 

50. ábra: A belső energia változása exoterm reakciók esetén 

Az entalpiaváltozás mennyiségi kérdései 

• A kémiai reakciókban végbemenő energiaváltozás mennyiségi vizsgálata megköveteli, hogy a 

halmazállapotot - gáz, folyadék, ill. szilárd fázis - megadjuk. A halmazállapotot minden képlet után 

zárójelben a megfelelő fázis kezdőbetűjével jelöljük. A jelek tehát, sz, f, g, amelyek a szilárd, folyékony és 

gázhalmazállapotot jelölik. A vizes oldat jele: "aq" (aqua (latin) = víz). 

• Rendszerint az a feltétel, hogy a reakció 25 oC-on és atmoszférikus nyomáson menjen végbe, az anyagok 

pedig „standard" állapotukban legyenek. (A reakcióhő függ a nyomástól és a hőmérséklettől.) A „standard" 

állapot az anyag legstabilabb állapota a fent megadott állapothatározók mellett. Azaz a 

C(sz) + O2(g) = CO2(g)              ∆H = -393,5 kJ 

reakcióban a szén standard állapota a grafit, az O2 és CO2 gázok 0,101 MPa nyomás mellett szerepelnek. A 

„standard" ∆H értékek táblázatokban találhatók meg. 

• Gyakorlati felhasználás céljából azt a reakciótípust érdemes megvizsgálni, amelyben 1 mol vegyület képződik 

elemeiből. A standard moláris entalpiát ilyen esetekben standard moláris képződési entalpiának nevezzük, 

kevésbé pontosan, de igen gyakran képződéshőnek nevezzük és ∆H0-val jelöljük. Adott vegyületre 

vonatkozóan a vegyület képletét a jobb alsó indexben helyezzük el, pl.: ∆H0
CO2. 

• Elfogadjuk azt a megállapodást, hogy minden elem képződéshője standard állapotban nullával egyenlő. 
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• A vegyületek képződéshője egyenlő az elemekből való keletkezésének entalpiaváltozásával (1 mol vegyületre 

vonatkoztatva). Az előző egyenlet nem csak a szén égését kísérő energiaváltozást adja meg, hanem a szén-

dioxid képződéshőjét is megkapjuk általa: ∆H0
CO2 = -393,5 kJ/mol 

• Amint említettük, az entalpia állapotfüggvény, ezért változása a rendszer kezdeti és végállapotától függ. A 

kémiai reakciók világában számos olyan folyamat van, amelyekre a ∆H-t közvetlenül meghatározni rendkívül 

körülményes vagy éppenséggel lehetetlen. Mégis, ezek az entalpiák egyszerű módon számíthatók, megtalálva 

a kerülőutat. Ezt a termokémiában „Hess-tételnek" nevezzük. 

• A Hess-tétel a termokémia alaptétele kimondja, hogy a kémiai reakciókban felszabaduló vagy elnyelt hő (a 

reakcióhő) csak a kiindulási anyagoktól és a végtermékektől és azok állapotától függ. Ez azt jelenti, hogy 

egy reakció entalpiaváltozása ugyanaz az érték, ha a reakciót egy vagy több lépésben tettük meg (független 

az úttól). Általánosan: 

∆H = ∆Ha + ∆Hb + ∆Hc + ...... 

ahol ∆Ha, ∆Hb, ∆Hc a részfolyamatok reakcióhőit jelentik. 

• A standard moláris képződési entalpiák hogyan használhatók fel? Egy reakcióban a végtermékek standard 

moláris képződési entalpiáinak összegéből levonjuk a reagáló anyagok megfelelő standard entalpiáinak 

összegét: 

 

(nt és nk a kérdéses reakcióegyenletben a résztvevő anyagok moljainak a száma.) 

Hess tételének értelmezésére egy egyszerű példa látható az 50. ábrán. 

Szabadon választható! Azoknak, akik még jobban szeretnék megérteni! 

Vegyünk egy gyakorlati példát a Hess-tétel igazolására: 

A szénnek széndioxiddá történő oxidációjára különféle utak tételezhetők fel, az alábbiak szerint: 

    a. Cgrafit a = +716,7 kJ 

    b. C(g) + O2(g) = CO2(g)                    ∆Hb = -1110,2 kJ 

    c. Cgrafit + O2(g) = CO2(g)                 ∆Hc = -393,5 kJ 

    d. Cgrafit + 1/2 O2(g) = CO(g)             ∆Hd = -110,5 kJ 

    e. CO(g) + 1/2 O2(g) = CO2(g)            ∆He = -283,0 kJ 

    f. C(g) + 1/2 O2 f = -827,2 kJ 

 

továbbá néhány összefüggés a különböző utakhoz: 

 ∆Hc =  ∆Ha +  ∆Hb               (1. út) 

 ∆Hc =  ∆Hd +  ∆He               (2. út) 

 ∆Hc =  ∆Ha +  ∆Hf +  ∆He    (3. út) 
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51. ábra: Grafit elégetésének különböző útjai 

Az energiadiagramon látszik a reakciót kísérő energiatartalom változás. Bármely utat is választjuk (1. út, 2. út, 

3. út) az összegzett entalpiaváltozás megfelel a már korábban is bemutatott egyenlet alapján adódó értéknek: 

C(sz) + O2(g) = CO2(g)              ∆H = -393,5 kJ 

Az összegzett változás – előjelű, tehát a folyamat exoterm, hőtermelő. 

Hiszen ezért égetünk szenet is a kályhában! 

 

52. ábra: A szén tökéletes égésének entalpiaváltozása 

Összefoglalás 

A termokémia a kémiai reakciókat kísérő hőváltozásokkal foglalkozik. A rendszer nem csak hőleadással vagy 

hőfelvétellel kapcsolódhat a környezetéhez, hanem munkavégzéssel is, ami szintén energia jellegű változás. A 

hétköznapi körülmények az állandó nyomáson végbemenő kémiai folyamatok energiaváltozásának tisztázását 

igénylik, ezért került bevezetésre az entalpia. A kémiai folyamatot kísérő entalpiaváltozást a Hess-tétel 

segítségével könnyedén kiszámíthatja. Ehhez néhány alapvetést tettünk, a gyakorlati alkalmazást azonban a 

következő leckében mutatjuk be. 
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Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. 1. Mivel magyarázható, hogy a kémiai folyamat energiaváltozással is jár? 

2. 2. Tűzhelyen levest főzünk. Ebben az esetben mi a rendszer és mi a környezet? 

3. 3. Jellemezze az exoterm és endoterm folyamatokat! 

4. 4. Mivel magyarázható az exoterm folyamatok hőtermelése? 

5. 5. Mi a különbség a ∆U és a ∆H között? 

6. 6. Miért szükséges a termokémiai egyenletben feltüntetni az anyagok halmazállapotát? 

7. 7. Befolyásolja-e a leadott hőt, ha a szenet gyorsan vagy lassan égetjük el? 

8. 8. Mit fejez ki? ∆H0
H2O(f) = -286 kJ/mol 
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13. fejezet - A reakcióhő kiszámítása 

Bevezetés 

Megismerte a rendszer és környezet fogalmát, tisztázódott a hőváltozás előjele endoterm és exoterm esetekre. 

Megindokoltuk, miért fontos az entalpia bevezetése, az entalpiaváltozás számításához néhány alapvetést is 

megfogalmaztunk. Ha ez eddig kicsit bonyolultnak is tűnik, nem kell csüggedni, mert a gyakorlati alkalmazás 

sokkal egyszerűbb. 

Követelmény: 

• legyen tisztában a képződéshő alkalmazásával elemekre illetve vegyületekre, 

• tudja alkalmazni az energiamegmaradás elve alapján a reakcióhő kiszámításának módszerét! 

Nincs szüksége nagy matematikai tudásra, az összevonás elegendő, de az előjelekre oda kell figyelnie! Egy-két 

mintafeladat után menni fog! 

A termokémiai egyenlet 

Mit is akarunk kiszámolni? Mekkora a kémiai folyamatot kísérő hőváltozás, pontosabban az entalpiaváltozás. 

Az entalpiaváltozás (ΔH) megmutatja, hogy mekkora a hőváltozás a reakció során, ha valamennyi anyagból 

annyi mól fogy el, illetve keletkezik, mint amekkora az együtthatója a reakcióegyenletben. Mértékegysége: 

kJ/mol 

Az entalpiaváltozást gyakran leegyszerűsítve „reakcióhőnek” is szokták nevezni. 

A 10. tanulási egységben a kémiai reakcióegyenlet különböző jelentéseit tárgyaltuk meg. Egy kémiai reakció 

entalpiamérlegét tanulmányozva, az egyenleteket új értelemmel gazdagíthatjuk. Az olyan reakcióegyenleteket, 

ahol a reakció során felvett vagy leadott hőt (entalpiamérleget) is jelöljük „termokémiai" egyenletnek 

nevezzük. Az alábbi példa azt szemlélteti, hogyan képez egy exoterm reakció során hidrogén és oxigén vizet: 

 

Mindhárom egyenlet ugyanazt fejezi ki: ha 2 mol hidrogén és 1 mol oxigén 2 mol vizet képez, akkor 572 kJ hő 

keletkezik. A továbbiak során a „c" típusú egyenleteket fogjuk alkalmazni. 

A szervetlen és szerves anyagok standard moláris képződési entalpiák értékei elérhetők. 

Hogyan oldjuk meg a termokémia feladatokat? 

Melyek lehetnek a tipikus kérdések? 

• Megadott (vagy táblázatban szereplő) képződéshőkből a reakcióhő meghatározása, 

• Reakcióhők ismeretében más folyamatok reakcióhőjének meghatározása (a Hess-tétel alkalmazásával), 

• Hány mól vegyület alakult át, ha összesen x kJ hő fejlődött (a reakcióhő ismeretében) 

Felhasználható összefüggések 

• Standardállapotú elemek képződéshője (definíció szerint) 0. 

• Hess-tétel: A reakcióhő független attól, hogy a rendszer milyen úton jutott el a kiindulási állapotból a 

végállapotba. A reakcióhő értéke csak a kiindulási és a keletkezett anyagoktól függ. 

• A reakcióhő (ΔH) = [keletkezett anyagok képződéshőjének összege] - [kiindulási anyagok képződéshőjének 

összege] 

http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/12tabl.html
http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/13tabl.html
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• Képződéshő = annak a folyamatnak a reakcióhője, amelynek során a kérdéses vegyület 1 mólja 

standardállapotú elemeiből képződik. 

• Ellentétes irányú folyamat reakcióhője = a reakcióhő ellentettje. 

Termokémiai feladatmegoldások 

1. Mennyi a szőlőcukor (C6H12O6) égésének reakcióhője a megadott reakcióegyenlet alapján? 

 

2. Hány kJ energia szabadul fel 100 g szőlőcukor égése során? Az előző feladat reakció egyenletét 

felhasználva számítsa ki a 100g cukor égésekor felszabaduló hőmennyiséget! 

 

(A szőlőcukorból ugyanannyi energia felszabadulással számolhatunk, akár táplálék formában elfogyasztjuk, 

akár elégetnénk. (Az előbbi folyamat lassú égés, az utóbbi gyors égés.) Kihasználtuk a Hess-tételből eredő nagy 

előnyt, ugyanis nem ismerjük a közbülső folyamatokat, a reakcióhőt mégis kiszámíthattuk.) 

3. Mennyi hő szabadul fel 0,5 m3 standard nyomású és 25ºC hőmérsékletű metán (CH4) égésekor, ha a 

reakcióban keletkező vízgőz teljes egészében lecsapódik? Először a reakcióegyenlet alapján számítsa ki a 

reakcióhőt! 
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4. Válaszoljon a grafikon alapján! 

a, Mennyi az ammónia ( NH3) képződéshője! 

b, Határozza meg a N–H kötési energiát! 
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5. Számolja ki 1 liter benzinből (tekintsük 100-as oktánszámúnak, tehát 100 %-ban n-oktánból áll) 

mennyi energia szabadul fel a tökéletes égés során? A benzin sűrűsége: 0,703 kg/dm3. A normál oktán 

képlete: C8H18 

 

6. Egy fiatal felnőtt férfi átlagos napi energiaigénye kb. 14000 kJ (erősen függ a terheléstől). Mennyi 

benzin elégetésével nyerhető ennyi energia? A számolásokhoz az 5. feladat adatait és eredményeit 

használja segítségül! 
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Összefoglalás 

Azok a kitartó diákok, akik nem sajnálták a fáradtságot a termokémiai alapok elsajátításához, most 

megbizonyosodhattak róla, milyen sokrétű és színes problémakör oldható meg ezekkel az ismeretekkel. 

Tanulmányaik során még újabb feladatokkal is találkozhatnak, leginkább az energianyerést szolgáló égési 

folyamatok vizsgálata lesz fontos kérdés. Ha ismerjük az egyenletet és a képződéshőket, a reakcióhő 

kiszámítása nem fog gondot okozni. 

A mindennapokban gyakran nem tiszta anyagokkal, hanem keverékekkel dolgozunk (pl. a PB-gázpalackban 

propán-bután keverék van, a benzin n-oktán és n-heptán keveréke, vagy a biogáz is keverék. Ezeknek az égése 

során a felszabaduló hő az összetevők %-os arányai alapján számítható. Mi jelenleg csak az egynemű anyagokra 

vettünk gyakorló példákat, annak reményében, hogy a számítási módszert jól megértse. 

Önellenőrző feladatok 

Elméleti kérdéseket most nem teszünk fel, mert ezeket a 12. tananyaghoz kötődően már megfogalmaztuk. A mai 

tananyag gyakorló példái segítségével azonban önálló számolásra néhány feladatot ajánlunk. 

Feladatok 

1. Mennyi szőlőcukrot kellene elfogyasztani 12000 kJ energia beviteléhez? 

2. Az üdítő italok többsége meglehetősen magas energiatartalmú, gyakori márkáknál is találkozhatunk, pl. 180 

kJ/dl értékkel. Mennyi szőlőcukor tartalomnak felel ez meg literenként? 

3. Igen jó energiaforrásnak számít az alkohol (C2H5OH) is. Ha a sör átlagos alkoholtartalma 5% (számolhatunk 

úgy, hogy 1 deciliterben 5 g), mennyi energiát jelent az 1 liternek az elfogyasztása? 

ΔH0
C2H5OH(f) = -277,7 kJ/mol 

Reakcióegyenlet: C2H5OH(f) + O2(g) = CO2(g) + H2O(f) 

A moláris tömeg (M) a képlet alapján kiszámolható. 

4. Ha Önnek az autójával meg kell tennie 100 kilométert, mennyi energiafelhasználásnak felel meg ez, ha a n-

oktánt tekintjük üzemanyagnak és az autójának átlagos fogyasztását veszi figyelembe? 



   

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

14. fejezet - A kémiai reakciók 
sebessége 

Bevezetés 

Ebben a fejezetben a kémiai reakciók szabályszerűségeit veszi sorra. Megvizsgálta a sztöchiometriai 

viszonyokat, már egyenletet is tud felírni! Ki tudja számolni a reakcióhőt, sőt a kémiai egyenlet alapján 

tetszőleges anyagmennyiségre is tudja alkalmazni. Nem beszéltünk még arról: a kémiai átalakulások mennyi idő 

alatt történnek meg? 

Erről lesz most szó! 

Követelmény: 

• legyen tisztában a kémiai átalakulások sebességi viszonyaival, 

• értse, milyen körülmények befolyásolják a reakciók sebességét, 

• tudja, hogyan lehet az átalakulás sebességét megváltoztatni! 

Reakciókinetika 

A mai témánkat szakszerűen a reakciókinetika tárgykörébe sorolhatjuk. A kinetika mozgástant jelent, a 

reakciókinetika a reakciók időbeli leírásával foglalkozik. 

A kémiai reakciók időbeli lefolyásának vizsgálata azért fontos, mert vannak reakciók, amelyeknek a 

sebességétől például az üzemi berendezések termelékenysége nagyban függ és kívánatos, hogy gyorsan, nagy 

sebességgel, minél nagyobb mértékben játszódjék le a reakció. Más esetekben pedig – például a korrózió esetén 

– a sebesség minél kisebbre csökkentése a cél. 

A reakciókinetika ad válasz arra, hogy a reakciósebességet befolyásoló állapotjelzők – a hőmérséklet, a nyomás 

és a reagáló anyagok koncentrációja –, valamint más tényezők – katalizátorok és inhibitorok – miként hatnak 

egy-egy konkrét folyamat sebességére. 

A kémiai folyamatok a valóságban nem úgy mennek végbe pontosan, ahogy a sztöchiometriai egyenlet azt 

feltünteti. Ritkán olyan egyszerű a reakció mechanizmusa, hogy a reakcióegyenlet bal oldalán feltüntetett, 

egymással reagáló anyagok molekuláinak a közvetlen ütközése egyetlen lépésben a jobb oldalon szereplő 

termékeket hozza létre. A legtöbb reakció ugyanis összetett, vagyis több, egymás mellett végbemenő, vagy 

egymást követő elemi reakcióból áll. 

A kémiai folyamatok reakciókinetikai szempontú csoportosítása 

Különböző szempontok alapján lehet csoportosítani: 

A reakciót érintő fázisok száma alapján 

• Homogén reakcióban minden résztvevő komponens ugyanabban a fázisban van jelen (gáz alakban vagy 

oldatban), pl. 2 H2 (g) + O2 (g) = 2 H2O(g) 

• Heterogén reakciókban a résztvevők külön fázisokban találhatók. Ez a megkülönböztetés azért fontos, mert a 

két csoportban a reakciók mechanizmusa lényegesen eltérő, pl. a szén égetése heterogén reakció: C (sz) + O2(g) = 

CO2(g) 

A reakció iránya szerint 

• Az egyirányú (teljes) reakciókban az egymásra ható anyagok teljesen átalakulnak végtermékekké, pl. a metán 

égetése: CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O 

• A megfordítható reakciók esetén csak részben alakulnak át, (makroszkopikusan tekintve) a folyamatok az 

egyensúlyi állapot elérésekor megállnak (részletek a 15. tananyagban). Elméletileg minden reakció 
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megfordítható, csak a teljes reakciók esetén az egyensúly annyira el van tolódva a végtermékek irányába, 

hogy a reakció befejeződésekor a kiindulási anyagok már nem, vagy alig mutathatók ki a rendszerben. 

Segédanyaggal (katalizátorral) vagy a nélkül megy végbe a reakció. Vannak reakciók, amelyek csak katalizátor 

jelenlétében mennek végbe számottevő sebességgel. Ezek a katalitikus reakciók: 

• Ha a katalizátor ugyanabban a fázisban van, mint a reakcióelegy, akkor homogén katalízisről beszélünk. 

• A heterogén katalízist az jellemzi, hogy a katalizátor külön fázist alkot. 

• Előfordul az is, hogy a katalizátor csak a reakció során képződik és a mennyisége a reakció előrehaladtával 

növekszik. Az ilyen reakciók az autokatalitikus reakciók. 

A kémiai reakciók feltételei 

Egy kémiai reakcióban nagyon sok részecske alakul át. Az átalakulás legfontosabb feltétele a részecskék 

ütközése. (Homogén reakciók a fázis belsejében történő ütközésekből is megvalósulhatnak, a heterogén 

reakcióknál – az eltérő fázis miatt – csak a határfelületen jöhet létre az ütközés, így a reakció is. Emiatt egészen 

más mechanizmusú a heterogén reakció.) 

• Megfelelő irányultságú molekulák ütköznek, átmeneti aktivált komplex jön létre. Ezt az átmeneti, energiával 

telt képződményt nevezzük aktivált komplexnek. 

• A termék képződéséhez az aktiválási energiánál nagyobb energiájú molekulák ütközése kell. 

 

52. ábra: Kémiai reakció aktivált komplexen keresztül http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/8-

ea%5Berdesz).pdf 

Tehát: megfelelő irányultságú és többlet energiával rendelkező molekulák ütközzenek! 

(Magasabb hőmérsékleten nő a molekulák átlagos energiája, nagyobb valószínűséggel kialakulhat az aktivált 

komplexum, vagyis több lesz az eredményes ütközés.) 

A többlet energiát, amelynek következtében a részecskék átalakulásra képes aktív állapotba jutnak, aktiválási 

energiának nevezzük. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/8-ea%5Berdesz).pdf
http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/8-ea%5Berdesz).pdf
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53. ábra: Aktiválási energia exoterm és endoterm reakcióknál. 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/hull3ea.pdf 

Aktiválási energiára egyaránt szükség van exoterm és endoterm esetben. Az aktiválási energia nem 

befolyásolja a reakció végső (nettó) entalpiaváltozását! (Hiszen ez csak közbülső állapot! – Hess-tétel!) 

Ha egy kémiai folyamat aktiválási energiája túlságosan nagy, akkor előfordulhat, hogy nem megy végbe 

mérhető és megvárható sebességgel, még ha energetikailag kedvező is lenne. 

A reakciósebesség befolyásolása 

A szervetlen kémiai reakciók jelentős része igen gyorsan (nagy sebességgel) játszódik le (pillanatreakciók). 

Ilyen pl. a szén, a magnézium égése. 

 

54. ábra: Az égési folyamatok viszonylag nagy sebességgel történnek. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Large_bonfire.jpg&filetimestamp=20041109122034 

Más folyamatokhoz hosszú időre van szükség (pl. fa korhadása, vas rozsdásodása). Ezeket időreakcióknak 

nevezzük. (Ezen kívül megkülönböztetünk még lassú reakciókat és végtelen lassú reakciókat, amelyek 

gyakorlatilag nem játszódnak le.) 

 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/hull3ea.pdf
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Large_bonfire.jpg&filetimestamp=20041109122034
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55. ábra: A vas rozsdásodásának viszonylag kicsi a reakciósebessége. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Rust03102006.JPG&filetimestamp=20060312012451 

A folyamatok időbeli lefolyását a reakciósebességgel jellemezhetjük. A reakciósebesség (v) azt fejezi ki, hogy 

egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt hány mol alakul át a kiindulási anyagok valamelyikéből, vagy hány 

mol keletkezik a termékek valamelyikéből: 

v = Δc/Δt 

Mértékegysége: mol/dm3 · s. 

 

56. ábra: A koncentráció változása az idő függvényében (A kiindulási anyagok koncentrációja csökken, a 

termékeké nő az idő függvényében. A görbék meredeksége a pillanatnyi reakciósebességgel arányos) 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Koncido1.jpg&filetimestamp=20070728135417 

(Tekntettel arra, hogy a koncentráció folyamatosan változik, a reakciósebesség sem állandó érték, hanem a 

reakció előrehaladtával folyamatosan csökken, az átalakulás lassul. Ezért helyesebb értéket kapunk, ha nem 

nagy időközökre, hanem minél kisebb időszakokra adjuk meg a sebességet. Ha ezt leszorítjuk végtelen kicsi 

időre, akkor 

v = dc/dt formulát kapjuk. Ennek a kezelése a differenciálszámítás körébe tartozik, amivel részletesen most nem 

foglalkozunk.) 

(A reakcióban szereplő anyagok közül elég egynek a koncentrációváltozási sebességét ismerni, a többi az 

egyenlet alapján kiszámítható. Ha vesszük a következő általános formában megadott reakciót: 

A + 2B = 3 C + D, 

Az átalakulás sebessége egyaránt megközelíthető a kiindulási anyagok fogyási, vagy a termékek növekedési 

sebessége alapján:) 

 

A reakciósebesség függ: 

A kiindulási anyagok koncentrációjától 

Nagyobb koncentrációnál gyakoribb az ütközés, így gyorsabban változik a reakcióban résztvevő anyagok 

koncentrációja. Ilyen reakció például a HI (hidrogén-jodid) képződése homogén gáztérben. A HI keletkezéséhez 

az szükséges, hogy a hőmozgás következtében egy-egy H2 és I2 molekula összeütközzék. Egy adott 

hőmérsékleten annál gyakoribbak a molekulák ütközései, minél több molekula van a gázelegy egységnyi 

térfogatában, vagyis minél nagyobb a koncentráció illetve a gáztérben a nyomás. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Rust03102006.JPG&filetimestamp=20060312012451
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Koncido1.jpg&filetimestamp=20070728135417
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57. ábra: Nagyobb nyomáson és koncentráció esetén több a hatékony ütközés (általános séma) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Reakci%C3%B3kinetika 

A HI képződés sebessége tehát felírható a kiindulási anyagok koncentrációja alapján is. 

 

ahol a szögletes zárójelek a megfelelő komponensek koncentrációját jelentik, „k” pedig a reakciósebességi 

állandó. (A „k” értékében az fejeződik ki, hogy adott körülmények között az ütközések milyen arányban 

vezetnek eredményes átalakuláshoz. Így minél eredményesebbek az ütközések, gyorsabb a reakció, a k értéke 

annál nagyobb. 

(Egyszerű esetekben a reakció sebessége arányos a kiindulási koncentrációk megfelelő hatványon vett 

szorzatával - a hatványkitevő az együtthatókat jelenti. Pl. az alábbi általános formában megadott reakciónál: A + 

2 B = C, v = k[A] [B]2 ) 

A reakciósebesség hőmérséklet függése 

A reakciósebesség lényegében a molekulák hatásos ütközésétől függ. A hőmérséklet emelésével nő a részecskék 

mozgási energiája, így nő az aktiválási energiát elérő vagy annál nagyobb energiájú ütközések száma. A 

-kal növelése általában 2-3-szorosára növeli a reakciósebességet (azaz ilyen mértékben nő a 

reakciósebességi állandó, a „k”. 

(A sebességi állandó és a hőmérséklet közötti összefüggést az ún. Arrhenius egyenlet adja meg: k = A e -E/RT. 

Ahol a „k” adott reakció sebességi állandója, „A” jelenti az összes ütközés számát, „E” az aktiválási energia, 

„R” az egyetemes gázállandó, „T” a kelvinben megadott hőmérséklet. Az egyenlet exponenciális tagja az 

ütközéseknek azt a részét adja meg, amelyek statisztikusan eredményes ütközéshez vezetnek, azaz az ütközés 

energiája nagyobb, mint E, adott (T) hőmérsékleten.) 

A reakciósebesség hőmérséklet függését ki is használjuk a mindennapokban. Pl. főzésnél magasabb 

hőmérsékleten gyorsabban elkészül az étel. A hűtőszekrényben az alacsonyabb hőmérséklet a romlasztó 

folyamatokat lassítja. A fagyasztószekrény kb. -20ºC-os hőmérséklete mellett alig megy már az átalakulás (azért 

itt is van még a húsoknak szavatossági ideje!), de -40ºC-nál szinte befagyasztható lenne a folyamat. 

Katalizátorok és inhibítorok 

Vannak olyan anyagok, amelyek a kémiai reakciók sebességét nagymértékben képesek megnövelni. Ezek a 

katalizátorok. Rendszerint azáltal fejtik ki hatásukat, hogy valamelyik kiindulási anyaggal átmeneti terméket 

képeznek. Ha ennek a köztes anyagnak a képződése és továbbalakulása kisebb aktiválási energiát igényel, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Reakci%C3%B3kinetika
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mint a közvetlenül lejátszódó reakció, akkor katalizátorral gyorsabban megy végbe a reakció. A katalizátorok új 

reakcióutat nyitnak meg. 

 

58. ábra: A katalizátorok alacsonyabb aktiválási energiájú útra terelik a reakciót 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/hull3ea.pdf 

A katalizátorok a kémiai iparban nagy jelentőségűek, az élő szervezetben az enzimek is biológiai 

katalizátoroknak tekinthetők. 

A kémiai folyamatokat lassító anyagokat negatív katalizátoroknak vagy inhibítoroknak nevezzük. 

Függ a reagáló anyagok minőségétől 

Azok a reakciók, amelyek különböző töltésű ionok között mennek végbe, általában gyorsak. Lassúbbak azok, 

amelyekben molekulák és ionok, vagy pedig két vagy több molekula lép egymással kölcsönhatásba (ugyanis a 

molekulákban a kovalens kötéseknek fel kell szakadniuk). 

Összegezve: a reakciósebesség tehát függ: 

• a reagáló anyagok minőségétől, 

• a reagáló anyagok koncentrációjától, 

• a hőmérséklettől, 

• a katalizátortól. 

Összefoglalás 

A kémiai folyamatok vizsgálata során lényeges a reakcióhoz szükséges idő ismerete, amit a reakciósebesség 

határoz meg. Az Ön szakterületén, a szennyvíztisztításban sem mindegy, hogy egy medencében mennyi ideig 

kell tartózkodnia a szennyvíznek. Ahhoz, hogy a folyamatot gyorsíthassa, meg kellett ismernie a reakciók 

sebességét befolyásoló tényezőket. Ennek alapján következtethet arra is, hogyan gyorsíthatók a reakciók. Ha a 

szennyvízkezelésben elérhető bizonyos mértékű gyorsítás, ezáltal kisebb lesz az adott műtárgyban a tartózkodási 

idő. Így hatékonyabb a kezelés, ami már beruházási, üzemeltetési költségeket is csökkenthet. 

Ezért fontos, hogy jól lássa, milyen módszerekkel befolyásolható a kémiai reakciók sebessége. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Mondjon példát pillanatreakcióra! 

2. A folyamat sebessége a reakció elején a legnagyobb, később csökken. Miért? 

3. Adja meg a reakciósebesség fogalmát! 

4. A hőmérséklet növelésekor a reakció sebessége növekszik. Miért? 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/alk_kem/hull3ea.pdf
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5. Sorolja fel a reakciósebességet befolyásoló körülményeket! 

6. Mi a szerepe a katalizátornak? 
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15. fejezet - Kémiai egyensúlyok 

Bevezetés 

A kémiai folyamatok nem mindig olyan egyértelműen játszódnak le, hogy a reakció végén a kiindulási anyagok 

elfogytak és minden anyag a termékekben jelenik meg. Vannak ún. egyensúlyra vezető reakciók is, amelyek 

nem játszódnak le teljesen. Hogy miért fontos még ezzel is foglalkoznia? Erre a vízkémiai ismeretanyagban 

szüksége lesz, mert a vizes rendszerek kémhatását ilyen egyensúlyi folyamatok határozzák meg. 

Követelmény: 

• értse jól a kémiai egyensúlyok lényegét, 

• tudja megkülönböztetni a reverzibilis és az irreverzibilis folyamatokat, 

• ismerje az egyensúlyi folyamatok szabályszerűségeit, 

• világosan lássa az egyensúly eltolásának lehetőségeit és következményeit! 

Egyirányú reakciók 

A kémiai számításokban használt sztöchiometriai egyenletek felírásakor feltételeztük, hogy a reakció teljesen 

végbemegy. Ha ez ténylegesen megtörténik, akkor egyirányú (nem megfordítható), vagyis irreverzibilis 

reakcióról beszélünk. Az egyirányú reakcióknál a termékké alakulás irányában nagy a sebességi együttható 

(tehát visszafelé kicsi), termodinamikai szempontból az átalakulás a kedvező út. Ilyenkor a kiindulási anyagok 

teljes mennyisége termékké alakul (az egyenletnek megfelelő arányok szerint). 

(Sok esetben a visszaalakulás egyébként is gátolt, pl. ha nyitott rendszernél a termék eltávozik. Az oldatokban 

lejátszódó reakciók is egyirányúak, ha rosszul oldódó gáz vagy szilárd anyag képződése kíséri az átalakulást.) 

Megfordítható reakciók 

Szódavíz készítésekor szén-dioxidot oldunk vízben, a keletkező szénsav állás közben elbomlik, víz és szén-

dioxid keletkezik. Ha a pohárban áll hagyjuk a szódánkat, a szén-dioxid kimegy az oldatból (nem tudja az 

oldószer megtartani, kicsi az oldhatósága). Ha zárt edényben, pl. palackban tartjuk, az egyensúlyi állapot miatt 

sokáig megőrizhető az állandó szén-dioxid tartalom. 

A víz és szén-dioxid kölcsönhatása jól mutatja, vannak olyan kémiai folyamatok, amelyek azonos időben oda 

és vissza – mindkét irányban – lejátszódhatnak. Ilyenkor a kémiai folyamat termékei is reagálnak egymással, 

miközben újraképződnek a kiindulási anyagok. Az ilyen ellentétes irányú, összetett folyamatok a 

megfordítható, más néven reverzibilis reakciók. 

(Ilyen megfordítható folyamat minden sav-bázis reakció, bővebben a 16-18. tananyagban találkozunk ezekkel, 

de ezen túlmenően is sok olyan kémiai reakció ismert, amelyben csak részleges az átalakulás.) 

Mai tananyagunkban csak a zárt rendszerű megfordítható folyamatokkal foglalkozunk. 

Kémiai egyensúlyok 

Tehát: A megfordítható kémiai reakcióknál a kiindulási anyagokból képződő termékek azonos időben vissza is 

alakulnak kiindulási anyagokká. 

Tegyünk egy elméleti próbát: összeöntjük a két reakciópartnert. Vizsgáljuk meg, hogyan változik a két 

ellentétes folyamat sebessége! 

Ne feledjük, a sebesség arányos a reakcióban résztvevő anyagok koncentrációjával (14. tananyag)! 

A kiindulási anyagok összekeverésének pillanatában az átalakulás (odaalakulás, v1) sebessége maximális, a 

visszaalakulásé (v2) 0. (Ennek az az oka, hogy a kiindulási koncentráció az indulás pillanatában a legnagyobb, a 

termékek koncentrációja pedig ekkor a legkisebb.) 
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A folyamat során az átalakulás sebessége (v1) csökken (mivel csökken a kiindulási anyagok koncentrációja!), 

a visszaalakulásé (v2 pedig nő (mivel a termékek koncentrációja nő!) mindaddig, amíg a két sebesség 

egyenlővé nem válik. 

 

59. ábra: Az egyensúly kialakulása. http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Se/0/5023/8het_kemia_kemia8.html 

Mit jelent az egyensúly? Ekkor ún. dinamikus egyensúly alakul ki, amelyben a két ellentétes, egyenlő 

sebességű folyamat tartja fenn a látszólagos változatlanságot! 

És mit vesz ebből észre a külső megfigyelő? Semmit, hiszen látszólag tényleg nincs változás, a koncentráció 

értékek változatlanok. Valójában állandó oda- és visszaalakulás történik, a termékek keletkezése éppen olyan 

sebességgel megy, mint a termékek bomlása. 

Vagyis egyensúly esetén: v1 = v2. Ez a kémiai egyensúly feltétele! 

állapotot dinamikus egyensúlyi állapotnak nevezzük. 

Az egyensúlyra vezető reakciók jelölése 

Az ellentétes irányú reakciók két egyenlete helyett elég egyet írnunk, ha a megfordítható jelzésre az 

egyenlőségjel helyett a kettősnyilat használjuk. Pl.: N2 + 3 H2 ↔ 2 NH3 

Az egyensúlyi állapot mennyiségi jellemzése 

Az egyensúly mennyiségi leírásánál a két ellentétes folyamat sebesség egyenlőségét használjuk ki. Ehhez 

tekintsünk egy egyszerű reakciót, a hidrogén-jodid (HI) keletkezését: 

 

Az egyensúlyi állapotot jellemzi a két reakciósebességi állandó (k1 és k2) hányadosa, amely adja az egyensúlyi 

állandót (K). „K” értéke adott hőmérsékleten jellemző egy reakcióra. Nem függ a kiindulási koncentráció 

értékektől, de adott reakciónál minden hőmérsékletre más-más az értéke (ugyanis k1 és k2 is hőmérsékletfüggő). 

Minden egyensúlyra vezető folyamatra felírható az egyensúlyi állandó (K). Értékét (adott hőmérsékleten és 

nyomáson) a termékek és kiindulási anyagok egyensúlyi koncentráció arányai határozzák meg. Fontos 

megjegyezni, hogy „K” meghatározásához nem a kiindulási koncentrációkat, hanem az egyensúlyi állapotban 

fennálló koncentráció értékeket kell behelyettesítenünk, mol/dm3 egységben. 

Általános formában az egyensúlyi reakciók mennyiségi viszonyaira a tömeghatás törvénye érvényesül. Egyszerű 

reakciók esetén a koncentrációk hatványkitevői a reakcióegyenletben szereplő együtthatók. A tömeghatás 

törvénye alkalmazva: 

http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Se/0/5023/8het_kemia_kemia8.html
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A „K” értéke felhasználható a várható egyensúlyi helyzet (eltolódottság) becslésére: 

• ha az egyensúlyi állandó értéke nagyon nagy (K >> 1), akkor az egyensúly jelentősen a termékek, azaz a 

termékképződés irányában van eltolódva (vagyis a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációja alacsony), 

• ha az egyensúlyi állandó értéke nagyon kicsi (K << 1), akkor az egyensúly jelentősen az ellentétes, vagyis a 

kiindulási anyagokká való visszaalakulás irányában van eltolódva, jelentős termékképződés nem várható. 

Az egyensúlyi állapot megzavarása 

Az egyensúlyi állapot a külső körülmények megváltozásával eltolódik, új egyensúlyi helyzet alakul ki. Ebben az 

új egyensúlyi helyzetben a koncentráció viszonyok ismét a tömeghatás törvénye szerint állnak be. 

A beavatkozás következményei jól megérthetők az ún. legkisebb kényszer elve (másképpen: Le Chatelier – 

Braun elv) alapján: 

Egy dinamikus egyensúlyban lévő kémiai rendszer megzavarásakor annak a folyamatnak lesz nagyobb a 

sebessége, amely a zavaró hatást csökkenteni igyekszik. 

Tehát: a folyamat vége egy újabb egyensúlyi állapot, de megváltozott egyensúlyi koncentrációkkal! 

Vizsgáljuk meg a lehetséges külső hatásokat! 

A koncentráció változtatásának hatása 

Ha valamelyik összetevő koncentrációját megnöveljük, akkor annak a folyamatnak lesz nagyobb a sebessége, 

amely a hozzáadott anyag koncentrációját csökkenti. 

Ha valamelyik összetevőt csökkentjük, akkor az egyensúly ezen anyag keletkezésének irányába tolódik el. 

A HI egyensúlyi rendszer is eltolódik, ha újabb H2 mennyiséget juttatunk be. Olyan változást indít el, ami a HI 

képződését segíti. Vagyis: a tömeghatás törvényét alkalmazva erre a reakcióra (lásd előzőekben), megnő a 

nevező értéke. Annak érdekében, hogy a hányados (K) értéke állandó maradhasson, az egyensúly úgy tolódik el, 

hogy a számláló is megnövekszik (eltolódik az egyensúly a HI képződés irányába). 

 

60. ábra: A kiindulási anyag koncentrációjának növelése új egyensúlyi állapotot hoz létre. 

http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Se/0/5023/8het_kemia_kemia8.html 

Az újabb egyensúlyban a koncentráció értékek nem azonosak az előzőekkel, de a belőlük képzett tört értéke, 

tehát az egyensúlyi állandó (K) változatlan marad. 

A hőmérséklet változtatás hatása 

A reakcióhő előjelétől függ, de az egyensúlyi állandó változásával is jár. A fejlődő vagy elnyelt hővel a rendszer 

a hőmérsékletváltozás elől igyekszik kitérni. Mivel a hőmérsékletet változtattuk, az új egyensúlyban a „K” 

értéke is megváltozik: 

• A hőmérséklet emelése az energiaigénylő, tehát az endoterm reakcióiránynak kedvez, a rendszerrel közölt hő 

felhasználódása „érdekében”. Ilyenkor a „K” egyensúlyi állandó értéke a növekvő hőmérséklettel növekszik. 

• A hőmérséklet csökkentése az energiatermelő, tehát az exoterm reakcióiránynak kedvez az elvont hő 

utántermelése „érdekében”. Ilyenkor a „K” egyensúlyi állandó értéke a csökkenő hőmérséklettel növekszik. 

http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Se/0/5023/8het_kemia_kemia8.html
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A nyomás hatása 

Nyomásváltoztatással csak akkor változik meg az egyensúlyi helyzet, ha a reakció molekulaszám változással 

jár. Pl.: 

H2O(f) + CO2(g) ↔ H2CO3(f) (2 mol-ból keletkezik 1 mol) 

A nyomás növelése a molszám csökkenés irányába, a nyomás csökkentése a molszám növekedés irányába hat. 

Ebben a folyamatban a nyomás növekedése a CO2 vízben való oldódását segíti, az egyensúly a szénsav (H2CO3) 

képződés irányába tolódik. 

(Érdekességként megjegyezhető, hogy a fenti összefüggések a globális folyamatoknál is érvényesülnek. Pl. a 

sokszor emlegetett globális felmelegedést a légköri CO2-tartalom megemelkedésére vezetik vissza. A levegő 

nagyobb CO2-tartalma elősegíti a vízben a jobb oldódást, így a tengerekben is több lesz a szénsav. Ez viszont 

kifejezetten hátrányos a meszes vázú tengeri élőlények szempontjából, ugyanis a szénsav oldja a meszet.) 

A katalizátorok hatása 

A katalizátor mindkét irányban csökkenti az aktiválási energiát, ezért az egyensúly gyorsabban alakul ki, de az 

egyensúlyi koncentrációviszonyokat a katalizátorok nem befolyásolják. 

Összefoglalás 

Eddigi kémiai tanulmányai során leginkább olyan folyamatokkal találkozott, ahol a kiindulási anyagok egy idő 

múlva teljesen átalakultak termékké. Ebben a tananyagban megismerte a reverzibilis reakciókat, amelyeknél 

csak részleges az átalakulás. A folyamat egy dinamikus egyensúlyi helyzetre vezet. Egyensúly esetén az oda- és 

visszaalakulás sebessége egyenlővé válik, a koncentrációk állandó értékekre állnak be. Ezekre az egyensúlyi 

koncentrációkra felírható a tömeghatás törvénye, ami megadja az egyensúly mennyiségi viszonyait jellemző 

állandó értékét (K). 

Az egyensúly a körülmények megváltoztatásával eltolódik, újabb egyensúlyi helyzet alakul ki. Az eltolódás 

mindig olyan irányú, hogy a rendszer a külső hatást csökkenteni igyekszik (legkisebb kényszer elve). 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Mikor tekinthetünk egy kémiai folyamatot megfordíthatónak? 

2. Mit értünk kémiai egyensúlyon? 

3. Mi jellemző az egyensúlyra? 

4. Miért nevezzük „dinamikusnak” az egyensúlyt? 

5. Melyek azok a tényezők, amelyekkel egy kémiai egyensúlyt befolyásolhatunk? 

6. Milyen irányú változások történnek az alábbi egyensúlyi rendszerben, ha: 

a. növeljük a víz koncentrációját, 

b. melegítjük a gázelegyet, 

c. valamilyen reakcióval megkötjük CO2-t, 

d. katalizátort alkalmazunk, 

e. növeljük a nyomást? 

Egyenlet: CH4(g) + 2 O2(g) ↔ CO2(g) + 2 H2O(g) 

Az átalakulás a CO2 képződés irányában exoterm. 
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16. fejezet - Disszociációs 
egyensúlyok vizes oldatokban 

Bevezetés 

Az előző tananyagokban megismerte a kémiai egyensúlyokat, már tudja a különbségeket az egyirányú és a 

megfordítható folyamatok között. Jellemeztük az egyensúlyokat mennyiségi szempontból, tisztázódtak az 

egyensúly eltolásának lényeges kérdései is. Az elkövetkező három tananyagban a vizes oldatok egyensúlyi 

folyamatainál fogjuk kamatoztatni az eddig tanultakat, ezek az ismeretek már a kémhatás témakörébe tartoznak. 

A kémhatásról már mindenki hallott, de Ön most összefüggéseiben tanulhat róla. 

Jelen tananyagban a disszociációval foglalkozik, mert az egyensúlyra vezető disszociációs folyamatok a 

következménye a kémhatás. 

Követelmény: 

• ismerje a disszociációt, mint egyensúlyi folyamatot, 

• alkosson képet a sav-bázis elméletekről, 

• legyen tájékozott a szervetlen savak és bázisok világában, 

• tudja a savakat és bázisokat értékelni a disszociációs állandó alapján! 

Sok sikert! 

Kérdés-felelet a disszociációról 

Mi az a disszociáció? 

A disszociáció bomlási folyamat, amely egyensúlyra is vezethet. 

Milyen anyag bomlik? 

Az anyagot felépíthetik molekulák vagy ionok. 

Mivé bomlik? 

Kisebb részekre: molekulákra, atomokra, ionokra, gyökökre. 

Milyen hatásra bomlik? 

Hőhatásra vagy oldódás során. 

Hődisszociáció (hétköznapi néven: hőbomlás) 

A hőbomlás különbözik az égetéstől, mert az égetés oxigén jelenlétében történik, a termék-vegyületekbe is 

beépül az oxigén. 

A hőbomlás során a könnyebben bontható kémiai kötések szűnnek meg, kisebb molekulák, ionok, gyökök vagy 

esetleg atomok keletkeznek. Aktiválási energiája megegyezik a kötés energiájával. 

(A hőbomlás bizonyos szerves vegyületek egyik jellemző átalakulása. Lehet homolitikus vagy heterolitikus a 

kötéshasadás. Homolitikus bomlásnál a kovalens kötés úgy hasad, hogy a kötő elektronpár egyik elektronja az 

egyik termékhez, a másik elektronja a másik termékhez kerül, gyökök képződnek. Heterolitikus bomlásnál a 

kötő elektronpár az egyik termékhez kerül, vagyis ionok képződnek. ) 

Hőbomlásra a szervetlen anyagok között is találunk példákat: 

CaCO3(sz) ↔ CaO(sz) + CO2(g) 
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H2(g) ↔ H(g) + H(g) 

A hőbomlás reverzibilis reakció, hőhatásra az endoterm irányba, hőelvonásra az exoterm irányba tolódik el az 

egyensúly. 

Elektrolitos disszociáció 

Az elektrolitos disszociáció megértéséhez két folyamatot különböztessünk meg! 

Ionkristályos vegyületek elektrolitos disszociációja 

Az oldódás feltételeivel részletesen foglalkoztunk a 7. tananyagban. 

Későbbi tanulmányaink szempontjából a vízben való oldódás a lényeges, most csak ezt vizsgáljuk. A 

vízmolekulák behatolnak a rács külső részébe, az elektrosztatikus teret leárnyékolják. Ezzel az anionok és a 

kationok közötti elektrosztatikus kölcsönhatás gyengül, majd a hőmozgás hatására a kristály szétesik. Ha 

megtörténik a vízben az oldódás, a kristályrács felbomlása után a töltéssel rendelkező ionok körül hidrátburok 

alakul ki. A hidratált ionok szabadon mozoghatnak az oldatban. Ugyancsak elektrolitos disszociációról 

beszélünk, ha az ionkristályt megolvasztjuk, a rács összetartó erőit megszüntetjük, így szabadon mozoghatnak 

az ionok a keletkezett olvadékban. (Érezzük a különbséget az oldat és az olvadék között?) 

A szabadon mozgó ionokat tartalmazó oldatokat vagy olvadékokat elektrolitoknak nevezzük. Az elektrolitok 

vezetik az áramot, áramvezető képességük az ionok számától és mozgékonyságától függ. 

Összegezve az ionkristályok elektrolitos disszociációjára jellemző: 

• bekövetkezhet hőhatásra vagy oldódással, 

• a rácsszerkezet felbomlik, 

• szabadon mozgó ionok keletkeznek, 

• gyakorlatilag a disszociáció teljes, 

• fizikai folyamat, új anyag nem jelenik meg, 

• elektrolit keletkezik, 

• disszociáció után az áramot vezetik. 

Nézzünk példát az elektrolitos disszociációra! 

Konyhasó vízben oldódása: 

NaCl(sz) ↔ Na+
(aq) + Cl-

(aq) 

Az aq jelzés a hidratáltságra utal (10. tananyag). 
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61. ábra: A NaCl kristály elektrolitos disszociációja. http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/Kemia-

I/Kornykemalapmenu/anyagihalmszerk.htm 

Összetett ionok alkotta vegyületek is disszociálnak a vízben: 

Ammónium-nitrát vízben ammónium- és nitrát hidratált ionokra esik szét: 

NH4NO3(sz) ↔ NH4
+

(aq) + NO3
-
(aq) 

Poláris molekulák elektrolitos disszociációja vízben oldáskor 

A víz erős polarizáló hatása miatt a dipólusos molekulák széteshetnek töltéssel rendelkező ionokra. Ez minőségi 

változást jelent: új tulajdonságú részecskék, ionok keletkeznek. A végeredmény ugyanaz, mint az ionkristályok 

oldódásánál: szabadon mozgó, hidratált ionok jelennek meg. 

 

62. ábra: Poláris molekula elektrolitos disszociációja. http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/Kemia-

I/Kornykemalapmenu/anyagihalmszerk.htm 

Összegezve a poláris molekulák elektrolitos disszociációjára jellemző: 

• csak oldódással következhet be, 

• szilárd, folyékony és légnemű poláris molekulák szétbomlása, 

• szabadon mozgó ionok keletkeznek, 

• a disszociáció legtöbbször csak részleges, 

• kémiai folyamat, új tulajdonságú részecskék (ionok) jelennek meg, 

• elektrolit keletkezik, 

• disszociáció után az áramot vezetik (de csak a disszociáció arányában). 

Az ionkristályok disszociációja gyakorlatilag teljesen végbemegy, a poláris molekuláké azonban csak 

részlegesen. 

A disszociáció mértékét a disszociációfokkal (α) jellemezzük: 

α = felbomlott molekulák anyagmennyisége/összes molekula anyagmennyisége Tehát a disszociációfok 

megmutatja, hogy a molekulák hányadrésze bomlott fel. Ebből következik, hogy α legkisebb értéke 0, 

legnagyobb értéke 1. 

0 ≤ α ≤ 1 

Ha az α értékét megszorozzuk 100-zal, a disszociációt %-ban kapjuk meg. 

Ha α = 0, akkor egyetlen molekula sem bomlott fel, tehát nincs disszociáció. 

Ha α = 1, akkor minden molekula felbomlott, tehát a disszociáció teljes. 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/Kemia-I/Kornykemalapmenu/anyagihalmszerk.htm
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/Kemia-I/Kornykemalapmenu/anyagihalmszerk.htm
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/Kemia-I/Kornykemalapmenu/anyagihalmszerk.htm
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/Kemia-I/Kornykemalapmenu/anyagihalmszerk.htm
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Ha pl. α = 0,7, akkor a molekulák 7/10-es része, vagyis 70%-a bomlott fel. 

Mitől függ a disszociáció? 

A molekula polarizáltságától 

Minél jobban szétválnak a töltések, azaz minél nagyobb a molekula dipólusmomentuma, annál könnyebben 

disszociál ionokra (3. tananyag). 

(Ez teljes összhangban van az eddig tanultakkal. Minél nagyobb a kötésben lévő atomok vagy atomcsoportok 

közötti EN különbség, annál inkább ionos jellegű, minél kisebb az EN különbség, annál inkább kovalens jellegű 

a kötés. Az ionvegyületeknél az α ≈ 1, vagyis közel 100 %-os a disszociáció. Kovalens molekuláknál is lehet 

100 %-körüli ez az érték, de erősen polarizáltnak kell lennie és az atomok mérete is számít.) 

A hőmérséklettől 

A disszociáció mindig energiát igénylő folyamat. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál több részecskének van 

meg a bomláshoz szükséges energiája. 

A koncentrációtól 

Nagyobb koncentrációknál a disszociációfok csökken, mert az ionok közelsége miatt erősödik a kationok és 

anionok közötti kölcsönhatás. Hígítással növelhető a disszociáció aránya. 

Egyensúlyi folyamat 

Érvényes rá a legkisebb kényszer elve: tehát az egyensúly eltolható. Ha valamelyik termék koncentrációját 

kívülről megnöveljük, beleavatkozunk az egyensúlyba, a disszociáció visszaszorul. Ha a termék koncentrációját 

lecsökkentjük, a disszociáció felerősödik. Az elektrolitos disszociáció egyensúlyra vezet, egyensúlyi állapotban: 

v1 = v2 

A disszociációs folyamatra is felírható a tömeghatás törvénye. Az egyensúlyi állandó alsó indexében lehet 

jelölni (nem kötelező), hogy disszociációs folyamatról van szó: KD. 

Nézzünk példát! 

HCl(g) + H2O ↔ H3O+ + Cl-
(aq) 

A HCl molekula vízben hidroxónium- és hidratált klorid-ionokra esik szét. 

Ca(OH)2(sz) ↔ Ca2
+

(aq) + 2 OH-
(aq) 

A kalcium-hidroxid vízben hidratált kalcium- és hidroxid ionokra disszociál. 

Annak, hogy az elektrolitos disszociációval hidrogén-ion (H+) vagy hidroxid-ion (OH-) keletkezik, különös 

jelentősége van. 

(A vízben egyébként is van (a víz kismértékű elektrolitos öndisszociációjából származó) hidrogén- és hidroxid-

ion. Ezek mennyisége azonban megváltozik, ha poláris molekulájú anyag elektrolitos disszociációja következik 

be benne (Részletek a 17. tananyagban.) 

A vízben lévő H+ és OH- ionok kapcsán eljutottunk a savakig és bázisokig. Milyen viselkedést jelent a sav 

illetve bázis? Erre több elmélet is ismert, mert az ezzel foglalkozó tudósok igyekeztek minél jobban kiszélesíteni 

elméletük alkalmazhatóságát! 

Sav-bázis elméletek 

Arrhenius szerint a savak olyan anyagok, amelyek H+-ra (és anionra), a bázisok pedig OH--ra (és kationra) 

disszociálnak vizes oldatban. 

Tehát a HCl sav: HCl ↔ H+ + Cl- 
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A nátrium-hidroxid (NaOH) bázis: NaOH ↔ Na+ + OH- 

Azok a savak és bázisok, amelyekkel gyakran találkozhatunk, a következő táblázatban kerültek összefoglalásra. 

A „maradék” a savaknál savmaradékot, a bázisoknál bázismaradékot jelent. 

13. táblázat: A leggyakrabban előforduló savak és bázisok 

 

Azokat a savakat, amelyekben oxigént is találunk, oxisavaknak is szokták nevezni. 

Arrhenius az ionok keletkezését egy bomlási folyamat eredményének tekinti, ebben a víz szerepe csak az ionok 

hidratálása! Az elmélet csupán vizes közegre korlátozódik. Arrhenius elméletét mégsem lehet figyelmen kívül 

hagyni, mert a bomlási folyamat felírása egyszerű és általa több, vízhez kapcsolódó fogalom is jól érthető, pl. a 

só, a pH, KD. Ezekkel a fogalmakkal hamarosan mi is találkozunk. 

Brönsted szerint a savak proton (H+) leadásra, a bázisok proton felvételére képes anyagok. A Brönsted-féle 

sav-bázis fogalom magába foglalja az arrheniusi savakat és bázisokat is, de annál széleskörűbben értelmezhető: 

• nemcsak vegyületek, hanem ionok is rendelkeznek sav-bázis tulajdonsággal, 

• nemcsak vizes oldatban értelmezhetők a sav-bázis reakciók. 

Pl. az NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl (s) folyamat is annak tekinthető! 

Ezen okokból a későbbiekben Brönsted elméletét alkalmazzuk a sav-bázis reakciók értelmezésekor! 

Sav-bázis párok 

A sav-bázis fogalom viszonylagos, relatív! Egy anyagot csak akkor nevezhetünk savnak vagy bázisnak, ha 

ismerjük a partnerét, tehát egy anyag csak valamihez képest lehet sav vagy bázis! A leszakadó proton (H+) 

szabadon nem létezhet, tehát egy anyag csak akkor viselkedhet savként, ha van egy másik anyag, amelyik képes 

megkötni. Ez legtöbbször a víz: H+ + H2O = H3O+ (hidroxónium-ion) keletkezik. 

Sav ↔ Bázis + H+ 

Tehát a savként működés a bázisként működés fordítottja! Az összetartozó párt konjugált sav-bázis párnak 

nevezzük. 

A közhasználatban savnak illetve bázisnak nevezett vegyületek a vízhez viszonyítva savak vagy bázisok. 

Minden savhoz tartozik egy bázis, amely tőle csak egy H+-ban különbözik. Pl.: 
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Egy reakcióban savként viselkedő anyag (pl. HCl) olyan részecskévé (Cl-) alakul, amely a mellette feltüntetett 

reakciópartnernek (H3O+) a protonját képes felvenni, vagyis bázis. Ez természetesen fordítva is igaz: 

 

Bázis (Cl-) csak akkor keletkezik, ha a rendszerben (a bázis savpárján kívül - HCl) van olyan részecske (H2O), 

amely a protont felvenni képes. Vagyis az eredeti sav-bázis páron kívül az oldatban kell még egy másik sav-

bázis párnak is lennie. Ez a legtöbb esetben az oldószer, maga a víz! A hidrogén-klorid konjugált sav-bázis párja 

a kloridion, a vízmolekulának a hidroxóniumion! 

Amfoter anyagok 

Proton leadásra és felvételre egyaránt képesek. Tehát savként is és bázisként is tudnak szerepelni. Mi dönti el? 

Az amfotéria szintén relatív fogalom. Az lesz a sav, amelyiknek nagyobb a proton leadó képessége, a másik lesz 

a bázis, tehát felvenni fog. A gyakorlatban leginkább a vizes oldatokban amfoterként viselkedő anyagokról 

beszélünk: ilyen maga a víz, illetve néhány szervetlen és szerves vegyület (pl. az imidazol, az aminosavak stb.). 

Víz esetén: H2O + H2O ↔ H3O+ + OH- 

Ennek a 17. témakörben fogjuk látni az igazi jelentőségét! 

Már az előbb tanultakból is kitűnik, hogy egyes anyagok inkább proton leadók, mások inkább proton felvevők 

(szokás úgy mondani, hogy különböző a protonhoz való viszonyuk, a proton „affinitásuk”). 

Ez számszerűsíthető is? Igen, ez fejeződik ki a savak és bázisok erősségében. 

Savak és bázisok erőssége 

Első megközelítésben azok az erős savak, amelyek könnyen adják át protonjukat, erős bázisok, amelyek 

könnyen protonálódnak. 

A protolítikus reakciók is egyensúlyi reakciók. 

Erős savaknak azokat a vegyületeket nevezhetjük, amelyek híg vizes oldatban gyakorlatilag 100 %-osan 

disszociálnak, vagyis egyensúlyi állandójuk (K) nagy. Ilyenek a szervetlen, ún. ásványi savak között akadnak: 

HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4 stb. {pl. Ks(HNO3)= 1,2} 

A gyenge savak híg vizes oldatban sem disszociálnak teljesen, tehát a disszociációra felírt egyensúlyi állandójuk 

kicsi. Hígítással még híg (c < 0,1 mol/dm3) oldatok esetén is nagymértékben nő a disszociáció. Gyenge savak: 

H2S, az oxisavak közül az alacsonyabb oxidációs számú központi atomot tartalmazó H2SO3, HNO2, HClO2, 

HOCl stb., valamint a szénsav (H2CO3) és a legtöbb szerves sav (HCOOH, CH3COOH, a fenol stb.). 

A saverősséget a savállandóval (Ks) adhatjuk meg. Egy HA összegképletű savra általános formában, a 

tömeghatás törvényét alkalmazva: 

 

Minél kisebb Ks értéke, annál gyengébb savról van szó. 

Erős bázisokat gyakorlatilag csak az ionvegyületek között találunk. Ilyenek az alkálifém-hidroxidok (NaOH, 

KOH) és a legtöbb alkáliföldfém-hidroxid {Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2}, melyek vízben jól oldódnak, az 

oldódás során teljesen disszociálnak: 
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NaOH(sz) ↔ Na+
(aq) + OH-

(aq) 

Gyenge bázisok egyrészt azok az anyagok, amelyek molekulái közül még híg vizes oldatban sem protonálódik 

az összes. 

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH- 

A bázis állandó (Kb): 

 

Ilyen gyenge bázisok a szerves vegyületek közé tartozó aminok is. A bázisokra is igaz, hogy minél gyengébb 

bázisról van szó, annál kisebb a bázisállandó értéke. Továbbá gyenge bázisnak tekinthetők a vízben rosszul 

oldódó, rosszul disszociáló hidroxidok is. Ezek többnyire a közönséges csapadékként kiváló vegyületek (pl. 

Mg(OH)2, Fe(OH)3 stb.), gyakorlatilag az összes p- és d-mezőbeli fém-hidroxidok. 

A többértékű savak olyan savak, amelyek egynél több proton leadására képesek. Az első proton disszociációs 

állandóját Ks1, a következő protonét Ks2 stb. jelölheti. Többértékű savra példa a foszforsav, amely három proton 

leadására képes. 

 

Ha az egyes Ks értékek között nagy a különbség (több nagyságrend), akkor minden egyes részecske önálló 

savnak tekinthető. Látható, hogy a második protont egy negatívan töltött részecske adja le. Mivel a proton 

töltése pozitív, ezért plusz munka szükséges az eltávolításához, így a második (majd a harmadik) proton leadása 

egyre nehezebb, a disszociációs egyensúlyi állandó egyre kisebb. 

Hasonlóképpen értelmezhető többértékű bázisok disszociációja. 

(Az amerikai Lewis még általánosabb definíciót adott a savakra és bázisokra, amely alkalmazható a proton 

átadással járó reakcióknál is. Lewis szerint savaknak nevezzük az elektronpár felvételére képes, bázisoknak 

nevezzük az elektronpár leadására képes molekulákat.) 

Összefoglalás 

A kémiai egyensúlyokból levezethetők a vizes oldatok egyensúlyra vezető folyamatai is. A víz tulajdonságai 

szempontjából annak van jelentősége, ha az egyensúlyi folyamatban ionok keletkeznek. Ha az elektrolitos 

disszociációval H+ vagy OH- ionok is megjelennek, ezek megváltoztatják a vízben egyébként is természetes 

módon jelen lévő H+ illetve OH- ionok mennyiségét. Ezzel eljutott az anyagok savas vagy bázisos 

viselkedéséhez. Ennek értelmezésére többféle elmélet ismert, az Ön tanulmányai szempontjából a Brönsted-féle 

sav-bázis elmélet kielégítő, ezért ezt tárgyaltuk részletesebben. A savas vagy bázisos karakter a proton felvevő 

vagy leadó képességhez kötődik Brönsted elmélete szerint. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Mi a különbség a hőbomlás és az elektrolitos disszociáció között? 

2. Mit nevezünk elektrolit oldatnak? 

3. Hogyan keletkezhet elektrolit oldat? 

4. Mi a különbség a teljes és a részleges disszociáció között? 

5. Mit fejez ki a disszociációfok? 
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6. Hogyan alakul α értéke teljes illetve részleges disszociáció esetén? 

7. Hogyan értelmezi Arrhenius a savakat és bázisokat? 

8. Mit nevezünk savnak illetve bázisnak Brönsted elmélete szerint? 

9. Mi az a konjugált sav-bázis pár? 

10. Hogyan értelmezhető a víz amfoter tulajdonsága? 

11. Hogyan fejezhetjük ki a savak és bázisok erősségét számszerűen? 
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17. fejezet - A vizes oldatok 
kémhatása 

Bevezetés 

Ön már elég sok kémiai ismeret birtokában van ahhoz, hogy a kémhatás kérdését megértse. Az előző 

tananyagokban sokat foglalkozott az oldatokkal, keletkezésükkel. Ki tudjuk fejezni a töménységüket, ismeri az 

anyagok disszociációs folyamatát is. A kémhatás megértéséhez az előző tananyag a legfontosabb: a vízben 

lejátszódó bomlási folyamatok, valamint a sav-bázis elméletek. Ha az önellenőrző kérdésekre jól felelt és a 

feladatok sem jelentettek gondot, mehetünk tovább! Jöjjön a pH! 

Követelmény: 

• értse tisztán, mi határozza meg a vizes oldatok kémhatását, 

• ismerje a pH-skálát, 

• kapjon képet egyszerű számítási feladatokról, 

• tudja elhelyezni a különböző erősségű savakat és bázisokat pH-érték szempontjából, 

• ismerkedjen a pH-mérés módszerével! 

A 16. tanulási egységben a Brönsted-féle sav-bázis elmélet mellett döntöttünk, amely segít értelmezni vizes 

oldatokban a savak és bázisok viselkedését. A sav-bázis jelleg megítéléséhez a proton átadás-átvétel a 

meghatározó. Szó esett a víz kettős jelleméről is, ezt amfoter karakternek neveztük. 

A kémhatás 

A protonátadás két azonos összetételű molekula között is megtörténhet. Erre legjobb példa a víz. A 

vízmolekula nemcsak egy másik bázisnak, hanem egy másik vízmolekulának is átadhat egy protont. Ez a 

kémiailag tiszta vízben csak igen kis arányban történik meg, a keletkező ionok koncentrációja nagyon 

alacsony, mégis ennek a kis koncentrációnak is nagy a jelentősége. 

A víz autoprotolízise: 

H2O + H2O ↔ H3O+ + OH- 

A keletkezett termékeket nevezzük is el, mert még igen sok dolgunk lesz velük: 

• H3O+: szabatosan nevezzük hidroxónium-ionnak, de gyakran szokták oxónium-ionként is emlegetni, 

• OH-: hidroxidion. 

A pálcika modell segít a folyamat elképzelésében. A kis szürke gömbök a vízmolekula hidrogén atomjait 

mutatják, a piros gömböcskék az oxigén atomot helyettesítik. Megfigyelhető, hogy a baloldalon minden piros 

gömbhöz két zöld mező is tartozik, ezek a nemkötő elektronpárt szimbolizálják. 

Most nézzük a jobb oldalt! A két oxigén atom ugyanúgy a helyén van, azonban az egyik nemkötő 

elektronpár átrendeződött, kötésbe vonta a másik molekula egyik hidrogénjét, de ehhez a saját nemkötő 

elektronpárját adta közösbe. A másik részecskénél eggyel kevesebb lett a hidrogén, azonban felszabadult 

egy eddig kötésben lévő elektronpár. Az átrendeződés során a hidrogén úgy cserélt helyet, hogy az 

oxigénnel addig közös elektronpárját hátrahagyta, vagyis „elektron nélkül távozott”. Mi is a részecske, 

ami olyan hidrogén atom, hogy nincs elektronja? Hát ez a proton! Vagyis egy proton átrendeződés, 

proton átadás történt. A fentiek alapján érthető, hogy az addig elektromosan semleges vízmolekulákból 

töltéssel rendelkező ionok keletkeztek. A jobboldalon lévő első részecske a H3O+, mellette a másik az OH-. 
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63. ábra: A víz autoprotolízisének pálcika modellje. http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/10-het.pdf 

Ebben a reakcióban ugyanannyi hidroxóniumion (H3O+) keletkezik, mint hidroxidion (OH-), ezért a tiszta vízben 

ezek koncentrációja megegyezik. 

[H3O+]=[OH-]=1·10-7 mol/dm3 

Mint arról korábban is szó esett, a víz autoprotolízise egyensúlyra vezető folyamat. Felírható erre is a 

tömeghatás törvénye. Bizonyos – itt nem részletezett – egyszerűsítésekkel jutunk el a vízionszorzatig : Kv.) 

Kv= [H3O+]·[OH-]= 1·10-14 25 ºC 

Számunkra ebből a szorzatból az a fontos megállapítás adódik, hogy minden vizes oldatban a két ion 

koncentrációjának szorzata állandó érték. Egyik csak úgy változhat meg, ha a másik is változik, egyik 

ismeretében a másik mindig kiszámítható. Ha az egyik ion koncentrációját valamilyen módon megnöveljük, a 

másik ion koncentrációja lecsökken, függetlenül attól, hogy milyen anyagot oldottunk. 

(A vízionszorzat értéke függ a hőmérséklettől. Ez egyezik a disszociációnál tanultakkal (16. tanulási egység), 

ugyanis a hőmérséklet emelkedése segíti a disszociációt. Emiatt a Kv értéke magasabb (pl. 40 ºC-on 3,8·10-14). 

Az, amit mi az oldat kémhatásaként ismerünk, nem más, mint a két ion arányából adódó tulajdonság! 

Semleges kémhatású oldatban: [H3O+]=[OH-]=1·10-7 mol/dm3, 

Savas kémhatású oldatban: [H3O+] > [OH-], így [H3O+] > 1·10-7 mol/dm3, 

Lúgos kémhatású oldatban: [H3O+] < [OH-], így [H3O+] < 1·10-7 mol/dm3. 

A vízbe vagy más vizes oldatba bevitt savak és bázisok megváltoztatják a két ion arányát, tehát módosítják a 

kémhatást (pontosabban ennek számszerű értékét). A bevitt sav növeli az oxóniumion-koncentrációt, ezzel – a 

kémiai egyensúly törvénye miatt –csökkenti a víz autoprotolíziséből származó hidroxidion-koncentrációt. A 

bevitt bázis növeli a hidroxidion-koncentrációt, lúgos kémhatást okoz. Csökkenti a víz autoprotolízisét, ezzel 

visszaszorítja az oxóniumionok koncentrációját. 

Ezekkel a negatív kitevőjű számokkal kicsit körülményes dolgozni, ezért Sörensen (1909) javaslatára bevezették 

a logaritmikus változatot, így jutunk el a pH-értékhez. 

A kémhatás egyszerűbb kifejezésére vezették be a pH fogalmát, amely az oldat oxóniumion-koncentrációjának 

(mol/dm3) negatív, tízes alapú logaritmusa: 

pH = - lg[H3O+] ([H3O+] = 10-pH) 

Hasonlóképpen meghatározható a hidroxidion koncentrációra (mol/dm3) is: 

pOH = - lg[OH-] 

A vízionszorzat (itt nem részletezett) logaritmizálásával jutunk a következő összefüggéshez: 

pH + pOH = 14 (25 ºC-on!) 

A különböző kémhatású oldatok pH-ja: 

• Semleges: pH = 7 

• Savas: pH < 7 

http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/10-het.pdf
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• Lúgos: pH > 7 

 

64. ábra: A hidroxónium-ion (H3O+) és hidroxidion (OH-) koncentrációjának alakulása különböző pH-értékek 

mellett http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/10-het.pdf 

Az ábráról leolvasható, hogy minél kisebb egy oldatban a H3O+ koncentrációja, a kitevő annál nagyobb, ezért a 

pH értéke is nagyobb. Vagyis annál savasabb egy oldat, minél közelebb van a pH-értéke 0-hoz, tehát minél 

távolabb van a semleges kémhatás pH = 7 értékéhez. 

Ugyanez elmondható a bázisokról: annál erősebb a bázis, minél távolabb van pH-értéke a 7-es értéktől. 

Nézzünk néhány egyszerű példát, hogy jól megérthessük a logaritmikus formát! Ha a logaritmus definícióját 

felhasználjuk, így is felírható az összefüggés: 

[H3O+] = 10-pH) 

Ezzel talán most könnyebben boldogulunk! 

Számítsuk ki a 10-1, 10-2, 10-3 és 10-4 mol/dm3 H3O+ koncentrációjú oldatok pH és pOH értékeit! 

Helyettesítsünk be az előzőekben bemutatott összefüggésbe: 

[H3O+] = 10-pH 

Megoldás 

 

Ebben a példában azt is megfigyelhetjük, hogy ha az oxónium-koncentráció tized részére lecsökken (pl. 10-

2→10-3 mol/dm3), akkor a pH-értéke csak 1 egységet változik: pH= 2 → pH = 3. 

Számítsuk ki a 10-1, 10-2, 10-3 és 10-4 mol/dm3 OH- koncentrációjú oldatok pOH és pH értékeit! 

Most a következő összefüggés javasolt: 

[OH-] = 10-pOH 

Megoldás 

 

Hasonló megállapítást tehetünk, mint az előzőekben: ha a hidroxidion koncentrációja tizedrészére csökken, a 

pOH és a pH is csak 1 egységet változik! 

http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/10-het.pdf
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Fontos megjegyezni, hogy a pH-t csak olyan oldatok hidroxónium-ion (illetve hidroxidion) tartalmának 

jellemzésére használjuk, amelyekben a hidroxónium-ion (illetve hidroxidion) koncentrációja kisebb vagy 

egyenlő, mint 1 mol/dm3. (Az ennél töményebb oldatokra negatív érték adódna!) 

A mindennapi gyakorlatban nem csak a pH = 7 értéket tekinthetjük semleges kémhatásnak, egy kicsit 

engedhetünk az abszolút pontos értékből. Hogy mekkora az a pH-tartomány, amit még semlegesnek 

elfogadhatunk, ezt mindig az adott feladat igényessége dönti el. A hétköznapi életben a 6,5-7,5 tartomány 

többnyire kielégítő pontosságot ad a semleges kémhatásra. 

(Az emberi élet feltétele, hogy a vérplazma pH-ja csak ± 0,4 pH egységgel térhet el a normális 7,4 értéktől. 

Mennyi ilyenkor az életbenmaradást biztosító hidroxónium-ion koncentráció értéke? 

Tehát a megengedett pH tartomány: 7,0 – 7,8. 

A megfelelő moláris koncentrációk: 10-7,0 ill. 10-7,8, másképpen 101,2· 10-9 ill. 102,0 · 10-9 mol/dm3 = 16 nmol/dm3 - 

100 nmol/dm3 

Savak és bázisok pH-ja 

A 16. tananyagban megtárgyaltuk, hogy a savak és bázisok erősségét a protonátadási illetve felvételi képesség 

határozza meg. A legegyszerűbb esetekben még csak nem is kell a Brönsted-féle sav-bázis elméletet 

alkalmaznunk, elegendő visszamennünk az Arrhenius-féle értelmezésig. 

Emlékeztető: Arrhenius szerint a savak illetve bázisok olyan anyagok, amelyek vízben való oldáskor H+-ionokra 

és savmaradék-anionokra, illetve OH--ionokra és bázismaradék-kationokra esnek szét. Az egyes savak és 

bázisok disszociációs készsége között azonban lényeges különbségek vannak. Ezt a Ks és a Kb (disszociációs 

egyensúlyi állandó) jól jellemzi. 

A pH-t csak a ledisszociált H+ és OH--ionok határozzák meg, a nem disszociált H+ és OH- nem befolyásolja! 

Ezért a pH szempontjából a disszociációs egyensúlyi H+ és OH- koncentrációk az igazán fontosak! 

Ebből adódik, hogy az erős savak és erős bázisok (gyakorlatilag teljesen disszociálva) nagyobb H3O+ illetve OH- 

koncentrációt okoznak az oldatban, mint a gyengébbek (még azonos töménység mellett is). Ha azonos 

koncentrációt vennénk mindegyik savból illetve bázisból, az erős savak pH-ja közelebb lenne a 0-hoz (illetve a 

bázisoké 14-hez), a gyengébbek pH-ja pedig 7 felé közelítene. Minél gyengébb, annál közelebb lenne a 7-hez. 

Savak és bázisok erősségéről tájékozódhat: 

http://cheminst.emk.nyme.hu/gyakorlat/09a-08b-pHszamolas.pdfhttp://cheminst.emk.nyme.hu/gyakorlat/09a-

08b-pHszamolas.pdf 

Erős savak és bázisok gyakorlatilag teljesen disszociálnak (K > 1), gyenge savak és bázisok csak részlegesen 

(K< 10-2). Ezért az erős savak és bázisok pH-értékét a bemért anyagmennyiség határozza meg: 

0,1 mol/dm3 HCl → [H3O+] = [HCl] = 0,1 mol/dm3 

0,1 mol/dm3 NaOH → [OH-] = [NaOH] = 0,1 mol/dm3 

de:  
0,1 mol/dm3 H2SO4 → [H3O+] = 2 [H2SO4] = 0,2 mol/dm3 ! 

(A kénsav kétértékű sav, két H+-t disszociál le!) 

Gyenge savaknál és bázisoknál a sav (bázis) koncentrációjánál lényegesen kisebb a [H3O+] vagy [OH-]. 

Tehát erős savaknál, bázisoknál (általános formában kifejezve): 

[HA] = [H3O+], [BOH] = [OH-] 

Gyengébb savaknál és lúgoknál: 

[HA] > [H3O+], [BOH] > [OH-] 

Egy példán nézzünk ezt meg! 

http://cheminst.emk.nyme.hu/gyakorlat/09a-08b-pHszamolas.pdf
http://cheminst.emk.nyme.hu/gyakorlat/09a-08b-pHszamolas.pdf
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Erős savaknál: 

0,1 mol/dm3 HCl                     → pH = 1 

0,001 mol/dm3 HCl                 → pH = 3 

0,05 mol/dm3 H2SO4       → pH = 1 

  

Erős bázisoknál:  

0,1 mol/dm3 NaOH                 → pH = 13 

0,001 mol/dm3 NaOH             → pH =  11 

 

Tehát 100-szoros hígítással a pH 2 egységet változott! 

 

Gyenge savaknál: 

0,1 mol/dm3 ecetsav                → pH = 2,88 

(CH3COOH, Ks = 1,8 · 10-5)                       

0,001 mol/dm3 ecetsav            → pH = 3,88 

0,001 mol/dm3 szénsav            → pH = 4,68 

(H2CO3, Ks1 = 4,2 · 10-7 ) 

 

Gyenge bázisoknál:  

0,1 mol/dm3 NH4OH              → pH = 11,13 

0,001 mol/dm3 NH4OH          → pH =  10,13 

(NH4OH, Kb = 1,79 · 10-5) 

Tehát 100-szoros hígítással a pH 1 egységet változott! 

 

Oldjunk meg olyan példát is, ahol a hidroxónium-ion illetve hidroxidion koncentrációja nem egész kitevőjű. 

Nekünk a továbbiakban elég lesz erős savak, illetve bázisok pH-ját kiszámítani! Most két ilyen feladat 

következik: 

1. feladat 

Mekkora a 10,55 g/dm3 koncentrációjú NaOH oldat pH értéke? 

Megoldás 

 

M(NaOH) = 40 g/mol 

A 10,55 g/dm3 NaOH-oldat 1000 cm3-ében definíciószerűen 10,55 g = 0,264 mol NaOH oldott anyag van, 

azaz moláris koncentrációja:  

c = 0,264 mol/dm3 

Mivel a NaOH erős bázis, disszociációja teljes mértékű:  

c = [OH-] = 0,264 mol/dm3. 

Ebből a pOH = -lg [2,64·10-1] 

pOH = 0,58; pH = 14 - pOH; pH = 13,42 

 

2. feladat 
Mekkora a 14,65 g/dm3 koncentrációjú HCl oldat pH és pOH-értéke? 

 

Megoldás 

 

M(HCl) = 36,5 g/mol 

A 14,65 g/dm3 HCl-oldat 1000 cm3-ében definíciószerűen 14,65 g = 0,401 mol HCl oldott anyag van, 

azaz moláris koncentrációja:  

c = 0,401 mol/dm3 

Mivel a HCl erős sav, disszociációja teljes mértékű:  

c = [H3O+] = 0,401 mol/dm3. 

Ebből a pH = -lg [4,01·10-1] 

pH = 0,40; pOH = 14 - pH; pOH = 13,60 

 

Ugye, nem is annyira bonyolult? Remélem, Ön is így látja! 
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Savak és bázisok erősségéről tájékozódhat még: 

http://web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/altkem/7_savbazis1.pdf 

További feladatmegoldásokat talál: 

http://cheminst.emk.nyme.hu/gyakorlat/09a-08b-pHszamolas.pdf 

Néhány hétköznapi anyag pH-értékét megtekintheti az alábbi oldalon: http://ph.bioenergetikus.hu/ 

A pH mérése 

Nem beszéltünk még a kémhatás megállapításáról, a pH méréséről! 

alapvetően két módszert szükséges megismernie: 

• színváltozáson alapuló (kolorimetriás mérés), 

• elektrokémiai mérés (műszeres). 

Kicsit részletezve: 

Színváltozáson alapuló mérés 

Előnye, hogy bárki elvégezheti gyorsan egyszerűen, nem kell hozzá műszer! Olyan tulajdonságú anyagokat 

(indikátor, vagyis jelző anyagokat) használnak fel, amelyek meghatározott pH értéknél a színüket 

megváltoztatják („átcsapnak"). Ennek az a magyarázata, hogy a sav-bázis indikátorok savas illetve bázikus 

formája különböző színű. 

Ez a színátcsapás nem élesen, a pH skála egy meghatározott pontján megy végbe, hanem egy körülbelül 2 pH 

egységnyi tartományban. Ez az átcsapási tartomány jellemző az adott vegyületre. 

Ha az indikátor vegyületet rávisszük szűrőpapírra, így kapjuk az indikátor papírt. Ha oldat formában kerül 

forgalomba, ezt indikátor oldatnak nevezzük. 

A mérés úgy történik, hogy a papír változatot bemártjuk a mérendő oldatba, vagy az indikátor oldatból 

becsöppentünk 1-2 csöppet, az előálló szín megmutatja a kémhatást. 

 

65. ábra: Durvább és finomabb beosztású indikátor papírok. phindikator.hu, phmeres.shp.hu 

(Mindkét esetben az indikátor vegyületeknek azt a tulajdonságát használjuk ki, hogy önmaguk is disszociációra 

képesek az oldatban – a kémhatás függvényében alakul a disszociációs egyensúlyuk –, de a disszociált illetve 

nem disszociált részecskék eltérő színűek. Megfigyelte már, hogy a vöröskáposzta színe megváltozik, ha ecetet 

öntünk rá? Ezt is a benne lévő színanyag (antocián) megváltozott disszociációja okozza.) 

A forgalomban lévő indikátor papírokról többet is megtudhat: 

http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/phmeres.pdf 

Elektrokémiai mérés 

A pH mérő eszközök olyan feszültség mérő eszközök, amelyek skáláját pH értékre kalibrálták. Így az 

ismeretlen pH érték közvetlenül leolvasható. Ma már kizárólag digitális pH-mérő eszközöket forgalmaznak. 

http://web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/altkem/7_savbazis1.pdf
http://cheminst.emk.nyme.hu/gyakorlat/09a-08b-pHszamolas.pdf
http://ph.bioenergetikus.hu/
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/phmeres.pdf
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A gyakorlatban oly fontos és gyors pH mérések céljából ma nem két elektróddal, hanem csak egy ún. kombinált 

(a mérő elektróda és a viszonyítási elektróda egybeépítve) üvegelektróddal dolgoznak. 

 

66. ábra: Kézi pH-mérő elektródával 

A műszer hitelesítése puffer oldatokkal történik. A pH-méréssel még a későbbiekben találkozunk. 

Nagyon sokféle kézi pH-mérő műszer került már forgalomba, néhányat Ön is megnézhet: 

http://www.labornite.hu/elektro_muszerek3.php 

http://www.abmt.hu/index.php/Teszterek/HANNA-HI-98121-ORP/pH-m%C3%A9r%C5%91.html 

http://www.laboreszkozok.hu/M%C5%B1szerek.html 

 

Az üvegelektróda felfedezéséről olvashat: 

http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/story/uveg.html 

Összefoglalás 

A kémhatás a vizes oldatok egyik legfontosabb jellemzője, a pH-értékkel fejezhető ki. A vizes oldatokban a 

H3O+ és az OH--ionok koncentrációja szorosan összefügg, a kémhatást a két ion aránya határozza meg. 

Megtanulta, hogy a különböző savaknál (bázisoknál) az eltérő disszociációs készség következtében (azonos 

töménység ellenére is) egészen különböző pH-érték mérhető. Megismert néhány egyszerű példát az erős savak 

és bázisok pH-értékének kiszámítására. Ezek az ismeretek a hétköznapokban is hasznára válhatnak! 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Mit jelent a víz autoprotolízise? 

2. Nevezze meg a víz disszociációjával keletkező ionokat! 

3. Mit fejez ki a Kv? 

4. Hogyan függ Kv értéke a hőmérséklettől? 

5. Hogyan definiáljuk a pH-t? 

6. Mi az összefüggés a pH és a pOH között? 

7. Azonos töménységet tekintve, az erős savnak vagy a gyenge savnak lesz nagyobb a pH-értéke? 

8. Mondjon 1-1 példát savas, semleges illetve lúgos kémhatású oldatokra! 

http://www.labornite.hu/elektro_muszerek3.php
http://www.labornite.hu/elektro_muszerek3.php
http://www.laboreszkozok.hu/M%C5%B1szerek.html
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/story/uveg.html
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18. fejezet - Sav-bázis rendszerek 

Bevezetés 

Már elég sokat foglalkozott a savakkal és a bázisokkal, tudja, hogyan viselkednek, ha vizes oldatba kerülnek. Mi 

történik akkor, ha ugyanabban a vizes oldatban együtt fordulnak elő? A sav-bázis reakciók igen gyakori kémiai 

átalakulások, a természetes vizek és szennyvizek tulajdonságait lényegesen befolyásolják. Ez lesz a mai lecke! 

Követelmény: 

• egyenlet alapján ismerje fel a sav-bázis reakciókat, el tudja mondani a reakció lényegét, 

• be tudja mutatni a puffer rendszerek jelentőségét, példákat is tudjon felsorolni, 

• legyen tisztában a hidrolízis szabályszerűségeivel, tudja értelmezni egyszerű példákon! 

Mi történik, ha egy savat és egy bázist összeöntünk? Egy ún. közömbösítési reakció játszódik le, amelyben a 

sav átadja protonját a bázisnak, a reakció során só és víz keletkezik. 

Közömbösítés 

NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O 

A fenti folyamatban az ammónium-hidroxid a bázis, a hidrogén-klorid a sav, az ammónium-klorid a só és ott a 

víz is. 

Általános formában: 

sav + bázis → só + víz 

Jó lenne az átalakulás lényegét megtalálni! Ehhez vizsgáljunk meg néhány példát, és írjuk fel az egyenleteket is! 

Az egyenletet tudjuk egyszerűsíteni azzal, hogy a reakcióban változatlanul maradó ionokat kihúzzuk. 

a) sósav és nátrium-hidroxid 

 

b) sósav és kalcium-hidroxid 

 

c) sósav és ammónium-hidroxid 
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Három sav-bázis reakciót vizsgáltunk, mindegyik folyamatban lényegében ugyanaz játszódott le: proton átadás 

következtében víz keletkezett! 

Tehát a közömbösítési reakciók lényege: hidroxónium-ion és hidroxidion rosszul disszociáló vizet képez! 

(A vizes oldatban lejátszódó közömbösítési reakciók reakcióhője – 1 mol azonos értékű sav és bázis 

reakciójakor – csaknem azonos érték, függetlenül a savak és bázisok minőségétől. Ez is azzal magyarázható, 

hogy mindig azonos kémiai folyamat történik.) 

Milyen lesz az oldat kémhatása? 

Első gondolatunk talán az lenne, hogy semleges. Ez azonban nem ilyen biztos! (A további példákban csak olyan 

eseteket vizsgáljunk, amikor a sav és a bázis kémiailag egyenértékű, a reakcióegyenletnek megfelelő 

arányokban van jelen!) 

Mi is határozza meg az oldatok kémhatását? A víz disszociációjából származó két ion aránya! 

Vagyis: 

[H3O+] ???? [OH-] (melyik a több?) 

Kettőjük közül az az ion határozza meg az oldat kémhatását, amelyikből még marad vissza, vagyis nem reagált 

el, nem fogyott el. Miért nem fogyott el? Nem egyforma a sav és bázis disszociációs aránya! Ha a sav jobban 

disszociál, mint a bázis, akkor az összes hidroxidion elfogyása után is marad még vissza hidroxónium-ion, tehát 

savas lesz az oldatunk a reakció végeztével. Ha a bázis erősebb, jobban disszociál, a hidroxónium-ion elfogyása 

után is marad még vissza hidroxidion, ezért az oldat lúgos kémhatású lesz. Minél nagyobb a különbség a sav és 

a bázis disszociációs állandója között, a reakció végén annál jobban eltolódik a kémhatás a semleges pH = 7 

értékétől. 

Azokban az esetekben, amikor a sav és a bázis egyforma erősségű, a kémiai reakcióban maradék nélkül 

elreagál a hidroxónium-ion a hidroxidionokkal, az oldat kémhatása semleges lesz. Az ilyen közömbösítési 

reakciókat semlegesítésnek nevezzük. Az előzőekben bemutatott három (a, b, c) közömbösítési reakció közül az 

első (a) példa egy erős sav (HCl) és egy erős bázis (NaOH) reakciója, ennek a végeredménye valóban egy 

semleges kémhatású sóoldat. 

A következő táblázat segítségére lehet, hogy a sav és bázis reakciójával keletkező oldat kémhatását értékelni 

tudja. Csak akkor lesz semleges kémhatású az oldat, ha a sav és a bázis egyforma erősségű. A táblázat 

tájékoztató jellegű, a pontos erősséget a disszociációs állandó értékek határozzák meg. A táblázat segítségével 

könnyen tudjuk értékelni az előző reakciók közül a b. és a c. példát is. Mindkét példában a sósav erősebb sav, 

mint a reakciópárja (kalcium-hidroxid, ammónium-hidroxid), ezért a reakció végén az oldat kémhatása 

mindegyik esetben savas. De: nem egyformán savas. Az ammónium-hidroxid gyengébb bázis, mint a kalcium-

hidroxid, így a c. reakció végén savasabb lesz az oldat, mint a b. esetén. 

14. táblázat: A leggyakrabban előforduló savak és bázisok erősség szerint csoportosítva 



 Sav-bázis rendszerek  

 115  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Most nézzük meg közelebbről a sókat! 

Eddig úgy tudtuk, az a só, amit a boltban megvásárolunk étkezési célra. Ez így igaz is, de a kémiában a só ennél 

sokkal többet jelent. Bármelyik sav és bázis egymásra hatásából só keletkezik. (Ugyanazon sóhoz fém-oxid és 

nemfém-oxid egymással való reakciójával is eljuthatunk. Mi most csak a sav-bázis reakció utat tekintjük.) 

A sókat szerkezetük alapján négy csoportba oszthatjuk: 

• szabályos sók, pl. NaCl, K2SO4, 

• savanyú sók, pl. NaHCO3, KHSO4, 

• bázisos sók, pl. Bi(OH)2NO3, 

• vegyes sók, pl. KNaSO4. 

A savanyú sók olyan savból keletkeznek, amely több hidrogén-iont is le tud disszociálni (többértékű), de a 

disszociáció csak részlegesen történik meg. 

A bázisos sók hasonlóképpen, csak többértékű bázis részleges disszociációjával keletkeznek. 

A vegyes sókban kétféle kationt (vagy aniont) is megtalálunk. 

Gondolkodjunk most a sókról, de visszafelé! Betesszük a sót a vízbe! Milyen kémhatás várható? 

Hidrolízis 

A hidrolízis olyan bomlási folyamat, amelyben az egymásra ható anyagok egyike a víz. Só és víz egymásra 

hatásakor a vízmolekulából származó hidrogén-ion illetve hidroxidion megkötése következtében olyan sav és 

bázis keletkezik, amelyik a sót létrehozta: 

só + víz → sav + bázis 

Ugyanahhoz a problémakörhöz kerültünk ismét: milyen kémhatású egy sav és egy bázis oldata? 

Szinte máris tudjuk a választ! Igen, valóban a sav illetve a bázis erőssége határozza meg. 

A sók hidrolízisére három tipikus esetet nézzünk meg! 

a) NaCl + H2O → Na+
(aq) + Cl- 

(aq) 

Csak ionjaira disszociál a só, egyik ion sem reagál a vízzel. Fizikai oldódás, kémhatás: semleges. 

b) NH4Cl + H2O → NH4
+

(aq) + Cl-
(aq) 

Disszociáció, hidrolízis: 

NH4
+ (aq) + 2 H2O < < NH4OH + H3O + savas hidrolízis 
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Az NH4OH gyenge bázis, alig disszociál. A HCl erős bázis, gyakorlatilag teljesen disszociál. Az oldatban a H+ 

(valójában: H3O+)-ionok felszaporodnak, az oldat kémhatása: savas. 

c) Na2CO3 + 2 H2O → 2 Na+
(aq) + CO3

2-
(aq) 

Disszociáció, hidrolízis: 

CO3
2-

(aq) + 2 H2O << H2CO3 + 2 OH- lúgos hidrolízis 

A NaOH erős bázis, teljesen disszociál. A H2CO3 (szénsav) gyengébb sav, csak részlegesen disszociál. Az 

oldatban az OH--ionok felhalmozódnak, az oldat kémhatása: lúgos. 

A fenti levezetésekből nyilvánvaló, hogy ha a só nem egyforma erősségű savból illetve bázisból keletkezett, 

akkor a vizes oldat kémhatása is eltolódik. 

A legkönnyebben megjegyezhető szabály: itt is „az erősnek van igaza”! Amelyik sóalkotó az erősebb, olyan 

kémhatású lesz a vizes oldat. Ha a sav az erősebb, savas lesz, ha a bázis az erősebb, lúgos lesz a vizes oldat 

kémhatása. Nem nehéz megjegyezni, ugye? 

A savak, a bázisok és a sók egy különleges rendszert tudnak kialakítani. Most ezt tárgyaljuk meg! 

Puffer rendszerek 

A pufferek (kiegyenlítő rendszerek) olyan oldatok, amelyek gyenge savat és ennek erős bázissal alkotott sóját, 

ill. gyenge bázist és ennek erős savval alkotott sóját tartalmazzák. Pl.: CH3COOH (ecetsav) és CH3COONa 

(nátrium-acetát) – savas pH-jú puffer, ill. NH4OH (ammónium-hidroxid) és NH4Cl (ammónium-klorid) – lúgos 

puffer. Az ilyen oldatok pH-ja jelentős mértékben „stabil”, kisebb mennyiségű erős sav vagy bázis hozzáadására 

sem változik lényegesen. Pufferként viselkednek pl. a többértékű gyenge savak savanyú sói is (pl. Na2HPO4 

vagy NaH2PO4). 

A pufferoldatok működése a tömeghatás törvénye alapján értelmezhető (a disszociációs állandóban (K) szereplő 

koncentráció értékek megfelelő arányba történő állítása, az elhanyagolások és átrendezések után) a pufferoldat 

pH-ját a következő összefüggések segítségével számíthatjuk ki: 

 

Tehát a gyenge savat és sóját tartalmazó pufferoldat H+-koncentrációja (pH-ja) a gyenge sav és só 

koncentrációjának arányától és a gyenge sav disszociáció (Ks) állandójától függ. 

A gyenge bázist és a gyenge bázis erős sav sóját tartalmazó pufferoldat pH-ja a gyenge bázis és só 

koncentrációjának arányától és a gyenge bázis disszociáció (Kb) állandójától függ. 

Ks= K(CH3COOH)= 1,86 · 10-5 

Kb= K(NH4OH)= 1,8 · 10-5 

Látható, hogy a puffer hidrogénion koncentrációja, pH-ja jól meghatározható érték, amely az oldat hígításával 

nem változik. Ennek az a magyarázata, hogy hígítással a sav/só (vagy bázis/só) arány nem változik! Ha a 

gyenge sav viszonylagos koncentrációját növeljük, a puffer H+-ion koncentrációja kismértékben nő, viszont a só 

relatív koncentrációjának növelésére a H+-koncentráció kismértékben csökken. A puffer alkotórészeinek arányát 

változtatva tehát különböző, előre kiszámítható pH-jú pufferoldatok készíthetők. 

(A pufferoldat pH-kiegyenlítő működése azon alapszik, hogy erős sav hatására a pufferben lévő gyenge sav a 

sójából felszabadul, s így nem a H+-koncentrációja nő, hanem a gyenge sav és a só aránya tolódik el. Ezzel 

szemben az erős sav ugyanezen mennyisége tiszta vízben radikális pH-változást okozna. 
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A pufferoldatok az erős bázisok hatását úgy képesek kiegyenlíteni, hogy a pufferben lévő gyenge sav az erős 

bázissal sót képez. Ezzel csökken ugyan a gyenge sav koncentrációja és nő a só mennyisége, de nem növekedett 

jelentősen a hidroxidionok koncentrációja. Megváltozik ugyan a sav és a só aránya, de alig változik a H+- és 

OH- - koncentrációja.) 

A pufferoldatok kiegyenlítő képességének a mértéke a pufferkapacitás. Ez egy erős bázisnak vagy savnak azon 

mólokban megadott mennyiségével egyenlő, amely 1 dm3 pufferoldat pH-jában egy egységnyi változást okoz. 

A pufferkapacitás akkor nagy, ha a pufferoldat a gyenge savat és sóját (ill. a gyenge bázist és sóját) egyenlő 

arányban és minél nagyobb koncentrációban tartalmazza. Általában jó pufferhatás akkor lép fel, ha az arány 10 

és 0,1 közé esik. 

A természetben puffer rendszerekkel igen gyakran találkozunk. Puffer rendszer működik a vérben, a természetes 

vizekben, a talajban. A természetes puffer rendszerekre is igaz, minél nagyobb a pufferkapacitás, annál stabilabb 

a rendszer pH-ja. Gyakran találkozunk olyan természetes anyagokkal, amelyekben több puffer rendszer is jelen 

van egymás mellett, ezeknél még nehezebb pH-változást előidézni. Pl. összetett puffer rendszer működik a 

talajokban is. 

Összefoglalás 

A természetes vizes rendszerek kémhatását a savak és bázisok jelenléte határozza meg. Ebben a tananyagban a 

savak-bázisok között lejátszódó folyamatokkal foglalkozott. A közömbösítési reakciókban sav és bázis 

egymásra hatása sót és vizet eredményez. A só vízben oldásakor sav és bázis keletkezik. A puffer rendszerekben 

só és sav (vagy só és bázis) egymás mellett van jelen, ebből egy különösen fontos pH-stabilizáló tulajdonság 

adódik. Bármely folyamatot is vizsgálja, a kialakuló pH-t mindig a sav és bázis eltérő disszociációjára vezetheti 

vissza. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Milyen folyamatot nevezünk közömbösítésnek? 

2. Mi határozza meg a közömbösítési reakció végén az oldat kémhatását? 

3. Mi az összefüggés a közömbösítés és a semlegesítés között? 

4. Miből áll a „só”? 

5. Fogalmazza meg általánosan, milyen esetekben számíthatunk hidrolízisre? 

6. Mikor lesz a sóoldat kémhatása savas? 

7. Mikor lesz a sóoldat kémhatása lúgos? 

8. Mi a jelentősége a puffer rendszereknek? 

9. Miből áll egy puffer rendszer? 

10. Mi határozza meg a pufferek „tűrőképességét”, a pufferkapacitást? 
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19. fejezet - Redoxi folyamatok 

Bevezetés 

A vizes közegekben lejátszódó kémiai folyamatok döntő részben vagy proton átmenettel (sav-bázis reakciók) 

vagy elektron átmenettel (oxidáció-redukció) történnek. Előző tananyagaiban a sav-bázis reakciókkal 

foglalkozott, most jöjjenek az oxidációs-redukciós folyamatok! 

Követelmény: 

• tudja értelmezni a redoxi reakciókat, 

• találkozzon redoxi egyenletekkel, 

• példákon tudja megállapítani az oxidációs szám változást! 

Az elektronátmenettel járó, azaz oxidációs-redukciós (röviden redoxi reakciók) a leggyakoribb kémiai 

folyamatok közé tartoznak. Ide sorolható az energiatermelésre használt kémiai reakciók többsége: a 

tüzelőanyagok elégetése, az elektromos áram tárolása akkumulátorokban, a tápanyagok felhasználása a 

sejtekben. A fémek ércekből történő előállítása is redoxi reakció. 

Oxidáció és redukció 

Korábbiakban az oxidáció és a redukció folyamatát az oxigén felvételéhez illetve leadásához kötötték: pl. 

oxidáció a szén elégetése, a rozsdásodás; redukció pl. a vasgyártás. 

Ugyancsak belefér ebbe a megközelítésbe az oxidáció, mint hidrogén elvonás (pl. szerves vegyületek oxidációja 

– alkoholból aldehid), redukció, mint hidrogénnel való egyesülés (O2 → H2O) értelmezése. 

Mai felfogásunk szerint az oxidáció elektron leadást, a redukció elektron felvételt jelent. Ez a fogalom a sav-

bázis elmélethez hasonlóan magába foglalja az előző, korábban kialakított felfogás szerinti oxidációt és 

redukciót, de annál bővebb fogalom. 

Az oxidáció és a redukció kapcsolata 

• a két folyamat egymást feltételezi, mert: 

• egy anyag csak akkor oxidálódhat, ha a leadott elektronokat egyidejűleg egy másik anyag felveszi, így: 

• az oxidáló anyag a reakciópartner redukálószere, illetve a redukáló anyag a reakciópartner oxidálószere; (ezt 

még részleteiben is megnézzük!) 

• az oxidáció és a redukció egymástól elválaszthatatlanok, ugyanúgy, mint a sav-bázis reakciókban a sav és a 

bázis; 

A redoxi reakciók számunkra legfontosabb esetei: 

a) Két elem reakciója 
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67. ábra: Magnézium és oxigén redoxi reakciója. 

http://irisz.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/kemia/7het/index7.html 

A magnézium a külső héján lévő 2 db elektront átadja az oxigén atomnak (külső héján 6 elektron), így 

mindkettő eléri a nemesgáz szerkezetet, ionos kötésű magnézium-oxid alakul ki. Az oxigén kétatomos 

molekulákat alkot, ezért összesen 4 elektront vesz fel (redukálódik), ezt a 4 elektront 2 magnézium atom 

szolgáltatja, azok oxidálódni fognak. Tehát: a magnézium oxidálódott (redukálószer), az oxigén redukálódott 

(oxidálószer). 

b) Fémek és fémionok reakciója 

 

68. ábra: Fém réz és ezüst ionok közötti redoxi reakció. 

http://irisz.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/kemia/7het/index7.html 

Látszólag a reakció egy fém (Cu) és egy vegyület (AgNO3) között megy végbe. Valójában a reakció lényege a 

réz és ezüst közötti elektron átadás (a nitrát – NO3- – egyáltalán nem vesz részt a reakcióban). 

Ebben a folyamatban a réz atom lead (oxidálódik) 2 elektront, ezt azonban csak 2 ezüst ion képes felvenni 

(redukálódik). 

Tehát a réz oxidálódott (redukálószer), az ezüst pedig redukálódott (oxidálószer). 

http://irisz.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/kemia/7het/index7.html
http://irisz.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/kemia/7het/index7.html
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69. ábra: Klór és jodidionok közötti redoxi reakció. 

http://irisz.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/kemia/7het/index7.html  

Ebben a reakcióban a klór (nemfém) és a jodidion (nemfémből származó ion, I-) között történik az 

elektronátadás. A klór atom nemesgáz szerkezetéhez még egy elektron hiányzik, ezt egy jodidion fogja átadni. 

A klór elektront vesz fel, redukálódik, a jodid elektront ad le, oxidálódik. Tehát: klór redukálódott 

(oxidálószer), a jód oxidálódott (redukálószer). 

Érthető már az oxidálószer és redukálószer? Ami oxidálódott, az leadott elektront, a partnere felvette, így az 

redukálódott. Vagyis ami oxidálódott, az a partnert redukálta (redukálószer)! 

Eddig még olyan eseteket vizsgáltunk, amikor atomok és ionok között megy végbe az elektron átadás. Ez még 

könnyen érthető! De: nem jelenti azt, hogy a redoxi reakciók csak az ionvegyületek körében értelmezhetők! 

Az oxidáció és redukció fogalmának kiterjesztése kovalens vegyületekre 

• A redoxi reakciók itt részleges elektronátadással mennek végbe. 

• A kötést létesítő atomok közül a nagyobb elektronegativitású közelében nagyobb az elektronsűrűség, mint 

elemi állapotában, tehát redukáltabb. A kisebb elektronegativitású atom ennek megfelelően az elemi 

állapothoz viszonyítva oxidáltabb (elektronhiányosabb). 

• Az oxidáltság mértékének egyértelmű meghatározására megalkották az oxidációs szám fogalmát. 

• Az oxidációs szám növekedése oxidációt, csökkenése redukciót jelent. 

Az oxidáció (elektronleadás) és a redukció (elektronfelvétel) mindig egyidejűleg játszódik le. 

Oxidációs számok 

Az oxidációs számokkal már érintőlegesen foglalkoztunk a 4. tananyagban. Most részletesebben kerül 

bemutatásra, mert az oxidációs számok segítségével a redoxi reakciók sokkal könnyebben értelmezhetők. 

A fő elvek: 

• Tényleges vagy névleges töltést jelent, amely az elemi állapothoz viszonyított oxidációs állapotot mutatja 

meg; 

• Az elemek oxidációs száma mindig 0; 

• Ionok (egyszerű ionok, pl. fémionok, oxidionok stb.) oxidációs száma megegyezik a töltéssel. A Na+ 

oxidációs száma +1, azaz ennyivel oxidáltabb az elemi állapotnál; 

• Kovalens vegyületeknél a kötést létesítő elektronpár(oka)t képzeletben a nagyobb elektronegativitású 

atomhoz rendeljük, és az így kialakult képzeletbeli ionok töltését tekintjük az adott atom oxidációs számának. 

http://irisz.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/kemia/7het/index7.html


 Redoxi folyamatok  

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A vízmolekulában ténylegesen csak részleges negatív töltés van az oxigén atomtörzse körül, mégis az 

oxidációs szám megállapításának szabályai szerint az O2- és H+ -ionok töltése alapján az oxigénnek -2, a 

hidrogénnek +1 az oxidációs száma; 

• A hidrogén oxidációs száma a vegyületekben általában +1 (kivételt képeznek a fém-hidridek, ahol a hidrogén 

oxidációs száma -1); 

• Az oxigén oxidációs száma vegyületekben általában -2 (kivételt képeznek a peroxidok, ahol az oxigén 

oxidációs száma -1, valamint a F2O); 

• A vegyületeknél a képletben szereplő atomok oxidációs számainak összege 0 (a vegyületek ugyanis töltés 

szempontjából semlegesek); 

• Az összetett ionokban az oxidációs számok összege az ion töltésszámával egyenlő; 

• A redoxi egyenletek rendezésekor a leadott és a felvett elektronok száma mindig megegyezik, azaz az 

oxidációsszám-változások összege; 

• Az oxidációs számok ismerete segítséget nyújt a redoxi reakciók egyenletének felírásában is. 

Mennyi a kén oxidációs száma a következő esetekben: 

a) S2
-,  

b) H2SO4,  

c) S2O3
2-,  

d) S8  

e) Na2S4O6? 

 

a)  S2- : az ion töltésszáma alapján az oxidációs szám -2; 

b)  H2SO4: az oxidációs számok összegének nullának kell lenni: 

4 oxigén, atomonként -2 =  -8 

2 hidrogén, atomonként +1 = +2 

                                                      -6 

A töltések összege akkor lesz nulla, ha a kén oxidációs száma +6. 

 

c)  S2O3
2-: az oxidációs számok összege -2; 

3 oxigén, atomonként   -2  =  -6 

2 kén, atomonként      +2  = +4 

                                                   -2 

 

d)  S8:  minden elem oxidációs száma 0. 

 

e)  Na2S4O6: az alkálifémek oxidációs száma vegyületeikben +1. 

6 oxigén, atomonként     -2 = -12 

2 nátrium, atomonként   +1 =  +2 

                                               -10 

A négy kénatom oxidációs számainak összege tehát +10, vagyis egy-egy kénatom oxidációs száma +2,5. 

Az oxidációs szám törtszám is lehet. Az ilyen értékek mindig átlagértékek. 

Vizsgáljuk meg a következő átalakulást! A redoxi reakciókban mindig oxidációs szám változás történik: 

Fe2+ + 2H+ + NO3
- = Fe3

+ + NO2 + H2O 

Az oxidálószer a nitrátion, amely a Fe2+ -iont Fe3+ -ionná oxidálja. 

A redukálószer a Fe2+ -ion, amely a nitrogént (+5 → +4) redukálja. 

Ebben a reakcióban a Fe2+ oxidációs száma nőtt (oxidálódott), a nitrogén oxidációs száma csökkent 

(redukálódott). 

A vas redukálószer, a nitrogén oxidálószer (ebben a folyamatban). 
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Vizes oldatban lejátszódó reakcióknál gyakran tapasztalható, hogy a keletkező termékek minősége függ: 

• a kiindulási anyagok koncentrációjától 

Cu + 4H+ + 2NO3
- (konc.) = Cu2+ + 2NO2 + 2H2O 

(Cu: 0→+2,  N: +5→+4) 

 

3Cu + 8H+ + 2NO3
- (híg.)  = 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 

(Cu: 0→+2, N: +5→+2) 

A töményebb (kon.) és a hígabb (híg.) oldatokban nem ugyanazok a termékek keletkeznek. 

• a közeg kémhatásától 

A kálium-permanganát (KMnO4) redukciója a közeg kémhatásától függően más-más termékig megy végbe: 

Erősen savas közegben az oldat elszíntelenedik: 

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4= 2MnSO4 + K2SO4 + 5Na2SO4+ 3H2O 

(Mn: +7→+2, S: +4→+2) 

Semleges, gyengén lúgos közegben barna színű csapadék (MnO2) válik le: 

2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3Na2SO4 + 2KOH 

(Mn: +7→+2, S: +4→+6) 

Erősen lúgos közegben zöld színű lesz az oldatunk: 

2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O 

(Mn: +7→+6, S: +4→+6) 

Redoxi egyenletek 

Egy összetettebb reakciónál nem annyira egyértelmű a reakcióegyenlet felírása, az együtthatók megállapítása. 

Most erre vezetünk végig egy reakció egyenletet (ion-elektron részreakciók módszere lépésről-lépésre!). 

A kémiai átalakulásunk egy savas oldatban lejátszódó reakció: 

H+ + NO3
- + Cu2O → NO + Cu2

+ + H2O (nincs rendezve!) 

1. lépés 

Azonosítsuk az oxidált és redukált részecskéket, valamint az oxidáció és redukció termékeit: 

Az NO3- redukálódott NO-vá (N: +5→+2), a Cu2O oxidálódott Cu2+-ionná (Cu: +1→+2) 

2. lépés 

Írjuk le az oxidált elemet tartalmazó vegyület képletét és az oxidáció termékét: 

Cu2O → Cu2+ 

3. lépés 

Tegyük egyenlővé az oxidált elem atomjainak számát az egyenlet két oldalán: 

Cu2O → 2Cu2+ 

 

4. lépés 

A nagyobb oxidációs számot tartalmazó oldalra írjuk fel az oxidációs állapot változásának 

megfelelő számú elektront (1 réz 1 elektront ad le, 2 réz 2 elektront): 

Cu2O → 2Cu2+ + 2e- 

 

5. lépés 

Savas oldat esetén adjunk hozzá annyi H+-iont, amennyi a töltés kiegyenlítéséhez szükséges: 

2H+ + Cu2O → 2Cu2+ + 2e- 

 

6. lépés 

Adjunk hozzá annyi vizet, hogy a hidrogén- és oxigénatomok  száma kiegyenlítődjék a két oldalon: 

2H+ + Cu2O → 2Cu2+ + H2O + 2e- 
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7. lépés 

Egyenlítsük ki a többi atom számát is, ha szükséges (itt nincs rá szükség). Megkapjuk az oxidált elemre 

vonatkozó 

teljes részreakciót: 

2H+ + Cu2O → 2Cu2+ + H2O + 2e- 

 

8. lépés 

Ismételjük meg a 2-7. lépéseket a redukált elemmel, hogy megkapjuk a redukált elemre vonatkozó teljes 

részreakciót: 

4H+ + NO3
- + 3e- → NO + 2H2O 

 

9. lépés 

Szorozzuk meg a 7. és 8. lépések eredményeit a szükséges legkisebb egész számmal, hogy a 8. lépésben felvett 

elektronok 

száma megegyezzék a 7. lépésben leadott elektronok számával: 

A 7. lépést 3-mal szorozva: 

6H+ + 3Cu2O → 6Cu2+ + 3H2O + 6e- 

A 8. lépést 2-vel szorozva: 

8H+ + 2NO3
- + 6e- → 2NO + 4H2O 

 

10. lépés 

Adjuk össze a két részreakciót, majd vonjuk ki azokat a részecskéket, amelyek mindkét oldalon szerepelnek: 

14H+ + 3Cu2O + 2NO3
- = 6Cu2+ + 2NO + 7H2O 

Megkaptuk a teljes redoxi egyenletet! 

(Az együtthatók megállapítására másik módszer is járható. Ennek a lényege, hogy kiszámoljuk a redukálódó 

illetve oxidálódó anyagunk esetében az oxidációs szám változást (az elektron átmenetet), majd megállapítjuk a 

legkisebb közös többszöröst. A legkisebb közös többszörösnek megfelelő számú redukálódó és oxidálódó 

anyagot veszünk (ezek lesznek az együtthatók), ennek ismeretében az egyenlet jobb- és baloldalán a többi 

atomot is egyenlővé kell tenni.) 

Az ion-elektron részreakciók módszerének előnyei: 

• csak a reakcióban részt vevő ionok, molekulák stb. szerepelnek benne, különböző hipotetikus részecskék 

helyett, 

• a részreakciók a galvánelemek, elektrolíziscellák szerkesztésénél is jól felhasználhatók. 

A 10. tanulási egységben foglalkoztunk a kémiai egyenletek felírásának szabályaival. Az akkor megállapított 

elvek mellett redoxi reakcióknál a leadott és felvett elektronok egyezésére is kell figyelni! 

Az oxidálószer és redukálószer relatív erőssége 

A redukáló-oxidáló képesség ugyanúgy viszonylagos tulajdonság, mint a sav-bázis jelleg. Hogy egy anyag adott 

rendszerben oxidálószerként vagy redukálószerként fog reakcióba lépni, mindig a partner dönti el. Amelyik 

reakciópartnernek nagyobb az elektronleadási készsége, az fog redukálni, a másik pedig oxidálódni fog. Ez a 

tulajdonság is számszerűsíthető, ezzel a 20. tanulási egységben fogunk megismerkedni. 

Adott rendszer esetén minél erősebb az oxidálószer, annál gyengébb redukálószer lesz a redukció terméke. 

Néhány példán ezt bemutatjuk. 

 

Összefoglalás 
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A kémiai reakciók igen gyakori változata a redoxi reakció. Redoxi reakciókban elektronátadás történik: amelyik 

részecske leadta az elektront, az oxidálódott, amelyik felvette, az redukálódott. A két folyamat egymástól 

elválaszthatatlan. A redoxi reakciókban megváltozik a részecskék oxidációs száma. Az oxidációs szám ionok 

esetében könnyen értelmezhető. Kovalens molekuláknál is segítségünkre van az oxidáció és redukció 

értelmezésében. A redoxi reakciókra is felírhatók a kémiai egyenletek, azonban még körültekintőbben kell 

eljárni, ugyanis a töltésmegmaradás elvének is érvényesülnie kell. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Milyen részecske átadása történik a redoxi reakciókban? 

2. Mikor beszélünk oxidációról, mi történik redukcióban? 

3. Mondjon 3 hétköznapi példát redoxi reakcióra! 

4. Hogyan kapjuk meg az oxidációs számot egyszerű ionoknál, illetve összetett ionoknál? 

5. Soroljon fel 5 olyan elvet, amelyeket az oxidációs szám megállapításánál figyelembe kell venni? 

6. Mit fejez ki a töltésmegmaradás elve a redoxi reakcióknál? 
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20. fejezet - Elektrokémiai 
alapismeretek 

Bevezetés 

Az előző tananyag bevezette Önt az elektron átadással járó (redoxi) reakciók világába. Megismerte az oxidáció 

és a redukció fogalmát, tanulmányozhatta a redoxi reakciókat az oxidációs számok változásán keresztül. A 

redoxi egyenletek rendezési elveivel is foglalkozott. E vizsgált egyenleteknél egy kérdés még nem került szóba: 

mi dönti el egy reakcióban, hogy melyik anyag oxidálódik, melyik anyag redukálódik? Az elektrokémiai 

alapismeretek segítségére lesznek a kérdés tisztázásában. 

Követelmény: 

• ismerje a kémiai elektróda típusokat, 

• tisztában legyen a témakörhöz tartozó fogalmakkal, 

• standard redoxipotenciál értékek alapján következtetni tudjon a redoxi reakciók irányára, 

• össze tudja foglalni a pH- és a redoxpotenciál mérés lényegét! 

Elektrokémiai folyamatok 

Azt már leszögeztük, hogy az oxidáció és a redukció időben egymástól elválaszthatatlan folyamat. De: térben 

elkülönülhetnek. Ha az oxidációt és a redukciót térben szétválasztjuk, elektromos energia termelésére 

használható a kémiai reakció. Más esetben elektromos energiával kémiai reakciót válthatunk ki. Tehát a kémiai 

energia és az elektromos energia összekapcsolása, vagyis ún. elektrokémiai folyamat játszódik le. 

Az elektrokémiai folyamatok olyan heterogén redoxi reakciók, amelyekben az oxidáció és a redukció mindig a 

folyékony és a szilárd halmazállapotú anyag érintkezési, más szóval határfelületén megy végbe, térben 

egymástól elkülönítve, miközben elektromos energia képződik vagy használódik fel. Az elektrokémia a kémiai 

és elektromos energia kölcsönös átalakulásával foglalkozik, azokat a folyamatokat és jelenségeket tárgyalja, 

amelyek az ionos rendszerekben, valamint az ionos rendszer - fém (fémes vezető) illetve félvezető határán 

(elektródokon) lépnek fel. 

Az elektrokémiai reakciók – a hasonlóság ellenére nem teljesen azonosak a kémiai redoxi reakciókkal. Nézzük a 

következő reakciót: 

 

A reakció lényege: 

• Zn → Zn2+ + 2e- oxidáció 

• Cu2+ + 2e- → Cu redukció 

Ha a reakció kémiai redoxi folyamatként megy végbe, akkor a következők jellemzik: 

• a részecskék az oldatban szabadon mozognak, ütköznek; 

• a rézionok és a cinkatomok közvetlen érintkezése miatt közvetlen elektronátmenet történik, vagyis az átmenet 

gyorsan megy végbe, az elektronok útja igen rövid; 

• a folyamatot kísérő energiaváltozás hőfelszabadulás formájában történik. 

Ha az előbbi reakciót elektrokémiai folyamatként akarjuk lejátszatni, úgy kell kialakítani a feltételeket, hogy az 

energiaváltozás egy része elektromos energia formájában jelenjen meg. A kémiai reakció energiaváltozása csak 

abban az esetben jelentkezik elektromos energia formájában, ha: 
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• az elektronátmenet az oxidálódó fématom és a redukálódó fémion között egy adott irányba megy végbe, 

• a közvetlen érintkezés helyett vezetőn keresztül, 

• így az elektronok útja elég nagy, az elektronátmenet meghatározott időt vesz igénybe. 

• Az ilyen berendezések a galvánelemek. 

Az elektrokémiai rendszer részei 

• Elektrolit oldat: szabadon mozgó elektronokat tartalmazó oldat vagy olvadék, amely vezeti az áramot. 

• Elektród: szűkebb értelemben az elektrolit oldattal közvetlenül érintkező fémes vezető. Tágabb értelmezésben 

a fémes vezető és a vele kapcsolatban lévő oldat az elektród. 

• Fémes vezető: fémhuzal, amely összeköti az elektródokat, biztosítja az elektronok áramlását az elektródok 

között. 

Galvánelemek 

Bennük önként végbemenő redoxi reakciók termelik az elektromos energiát. Tehát a galvánelemek kémiai 

áramforrások (kémiai energia alakul elektromos energiává). 

A tananyagban a galvánelemekkel foglalkozunk részletesen, az elektrolízisnek (elektromos energia kémiai 

energiává alakul) a szennyvízkezelés szempontjából nincs jelentősége. 

Galvánelemek felépítése: 

• két elektród: két különböző, saját elektrolitjába (vagy más elektrolitba) merülő fém vagy fémes vezető, 

• fémes vezető (a két elektródot köti össze), 

• diafragma (membrán, sóhíd, agyaglap): az elektródok elektrolitjai érintkeznek egymással, de a keveredésüket 

megakadályozza, az ionok mozgását az elektrolitok között megengedi. 

Az első elemet Daniell szerkesztette (1836), vizsgáljuk meg, hogyan működik Daniell galváneleme! 

 

67. ábra: A Daniell-elem működése. www.ttk.pte.hu/szervetlen/ppt/redoxi.ppt 

A Daniell-elem két fémlemezét (cink és réz) fémes vezető köti össze. A cinklemez felülete a hátrahagyott 

elektronoktól negatív töltésű lesz. Az elektronok a fémes vezetőn keresztül áramlanak a rézlemezre, ahol az 

oldat rézionjai felveszik, rézatomokká redukálódva kiválnak a rézlemez felületén. 

http://www.ttk.pte.hu/szervetlen/ppt/redoxi.ppt
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68. ábra: A cink és réz elektródok változása a Daniell-elemben. www.ttk.pte.hu/szervetlen/ppt/redoxi.ppt 

(Az áramkör kialakulásához biztosítani kell az áramvezetést az oldat belsejében is. Ezt a diafragma (sóhíd, 

membrán) teszi lehetővé, amely az oldatok összekeveredését megakadályozza, de apró nyílásain a szulfát-ionok 

a töltéskiegyenlítődés érdekében áthaladhatnak; ezzel a redoxi reakció folyamatossá válik. A cink-szulfát és réz-

szulfát oldatban a szabadon mozgó ionok biztosítják az áramvezetést: ezek elektrolit oldatok.) 

A galvánelem két elektródja: a cinklemez saját ionjait (Zn2+) tartalmazó sóoldata és a rézlemez Cu2+-ionokat 

tartalmazó oldata. Ezek a galvánelem két elektródja. 

Sem a fémes vezetőben, sem az elektrolit oldat belsejében nem történik kémiai változás. A kémiai változás csak 

az ionvezetés (oldat) és az elektronvezetés (fémes vezető) határán, az elektródokon történik, ahol az elektrolit 

oldat a fémes vezetővel érintkezik. 

Az elektródot, amelyen oxidáció megy végbe, anódnak nevezzük (a Daniell-elemben ez a cink). A galvánelem 

anódja a visszamaradó elektronok miatt negatív töltésű. 

A galvánelem katódján mindig redukció játszódik le, a katód az ide áramló kationok miatt pozitív töltésű (a 

Daniell-elem katódja a rézelektród). 

Galvánelemek jelölése (celladiagram) 

Gyakran alkalmazunk rövidített jelölést a galvánelem leírására. A résztvevő anyagokat képlettel szerepeltetjük, 

a fázishatárt függőleges vonallal (|), az ionok vándorlását lehetővé tevő porózus falat két vonallal (||) jelöljük. 

Megállapodás alapján baloldalra írjuk az anódot. 

A redoxi reakcióban részt nem vevő ionokat elhagyhatjuk, így a Daniell-elem celladiagramja: 

Zn | Zn2+
(aq) || Cu2+

(aq) | Cu + 

Általános formában: 

anód | anód elektrolit || katód elektrolit | katód + 

Az elektród reakciók a Daniell-elemnél: 

• Anód reakció: Zn(sz) = Zn2+ (aq) +2e– oxidáció 

• Katód reakció: Cu2+ 
(aq) +2e– = Cu(sz) redukció 

Elektróda típusok 

http://www.ttk.pte.hu/szervetlen/ppt/redoxi.ppt
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A kémiai elektródoknak az előzőekben bemutatott változatán túl több típusa is lehet. Minden esetben 

alapfeltétel: ugyanannak a kémiai elemnek két különböző oxidációs állapotú formája legyen jelen. 

Elsőfajú elektródok (működésük során az elektrolit koncentráció állandóan változik) 

• Fémelektródok: a fém saját ionját tartalmazó elektrolit oldatba merül (pl. Zn|Zn2+
(aq)). Tehát elemi fém (0 

oxidációs állapotú) és a fém hidratált ionja! Oxidáció és redukció egyaránt végbemehet rajta. 

 

69. ábra: Fémelektród általános sémája. cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt 

• Gázelektród: az áramló gáz molekulái és az oldatban lévő ionjai kémiailag közömbös fém felületén 

redukálódnak vagy oxidálódnak (pl. Cl2(g)|Cl-
(aq)(Pt). Tehát elemi állapotú gáz (0 oxidációs szám) és hidratált 

ionja együtt vannak jelen. A kémiailag közömbös (indifferens) fém csak az elektronok továbbításáért felelős. 

 

70. ábra: Gázelektród elvi vázlata. cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt 

• Redoxi elektród: kémiailag közömbös fém olyan elektrolit oldatba merül, amelyben ugyanazon elem kétféle 

oxidációs állapotú formája van jelen (pl. Fe2+(aq), Fe3
+

(aq) | Pt). Tehát a két különböző oxidációs számú forma 

hidratált ionként fordul elő az oldatban. A fém itt is csak az elektronok elvezetését segíti. 

 

71. ábra: Redoxi elektród általános vázlata. cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt 

Másodfajú elektródok (működésük során az elektrolit koncentráció nem változik): 

• Fém-csapadék elektród: fémet kevéssé oldható sója és annak telített oldata veszi körüli. Stabil potenciáljuk 

miatt referencia elektródként is használatosak. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt
http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt
http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt
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Elektromotoros erő 

A Daniell-elem két elektródját feszültségmérő műszerrel összekapcsolva kb. 1,1 V feszültséget mérhetünk, ha 

az oldatok koncentrációja 1 mol/dm3. Ez az adott cellaberendezésre jellemző, terheletlen (fogyasztó nélküli) 

állapotban mérhető érték, amit a galvánelem elektromotoros erejének (jel: EME) nevezünk. Ez az elem 

maximális munkavégző képességét mutatja. A galvánelem elektromotoros ereje a két elektródon mérhető 

potenciál különbsége (feszültség). 

Hogyan értelmezzük az elektród potenciálját? 

Az elektrolittal érintkező fémből fémionok jutnak az oldatba, illetve az oldatban lévő fémionok semleges 

atomként kiválnak a fém felületére. 

(Ahhoz, hogy egy fémion az elektrolit oldatból az elektródra kiválhasson, ki kell szakítania magát a 

hidrátburokból. Az ehhez szükséges energia a kiválás aktiválási energiája. A fordított folyamatban, az 

oldódásban az aktiválási energia ahhoz szükséges, hogy a fématom ionná válva le tudja győzni a szomszédos 

fématomok vonzóerejét.) 

Mindkét esetben egy energiagáton való átjutás a folyamat kulcsa. 

Az elektródreakció (oldódás-kiválás) sebességét az határozza meg, hogy időegység alatt hány ion jut át az 

energiagát (elektród és oldat közötti potenciálkülönbség) egyik oldaláról a másikra. Ha a két sebesség egyenlővé 

válik, az elektródreakció dinamikus egyensúlyba jut, kialakul az elektród és oldat közötti egyensúlyi elektromos 

potenciál különbség, amit elektródpotenciálnak nevezünk. 

A fémes vezetőn keresztül az elektronok a negatívabb potenciálú helyről a pozitívabb potenciálú hely felé 

áramlanak. A galvánelemben folyó áram közvetlen oka a két elektród közötti potenciál különbség. 

Az elektródpotenciál (ε) 

• elviekben az elektronok potenciális energiáját jelenti az elektródon, 

• abszolút értéke nem határozható meg, 

• a valóságban relatív érték, amelyet (egy önkényesen kiszemelt 0-ponthoz) a standard hidrogénelektród 

potenciáljához viszonyítunk: 

• értékét megkapjuk annak a galvánelemnek az elektromotoros erejét mérve, amelynek egyik elektródja a 

vizsgált, a másik a standard hidrogénelektród (72. ábra), 

• az elektromotoros erőt így ki is számíthatjuk bármely galvánelem két elektródjának potenciálkülönbségeként. 

Az elektromotoros erő értéke megegyezés szerint csak pozitív lehet, ezért mindig a katód potenciáljából 

vonjuk ki az anódét: 

EME = ε+ - ε- 

Az elektromotoros erőt a két elektródpotenciál befolyásolja, az elektródpotenciál pedig függ: 

• az anyagi minőségtől, 

• az ionkoncentrációtól, 

• a hőmérséklettől, 

• főként a gázelektródok esetén a nyomástól. 

A különböző redoxi rendszerek oxidáló- és redukálóképességének összehasonlítására a körülményeket 

standardizálták, és az így megállapított standard redoxipotenciál értékek már csak az anyagi minőséget tükrözik. 

A standard redoxipotenciál mérési feltételei: 

• 25°C-os hőmérséklet 
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• a vizsgált ion 1 mol/dm3-es koncentrációja az oldatban 

• 0,101 MPa nyomás 

(Az összefüggést az ún. Nernst-féle egyenlet adja meg. Nernst termokémiai kutatásai eredményeit 1920-ban 

kémiai Nobel-díjjal ismerték el. A Nernst-egyenletről tovább tájékozódhat: 

www.ttk.pte.hu/szervetlen/ppt/redoxi.ppt 

www.staff.u-szeged.hu/~atoth/oktatas/defin_ak.pdf 

www.ttk.pte.hu/szervetlen/temat1.htm 

 

Visszaemlékszünk, a gázok standard állapotát milyen körülmények mellett vizsgáltuk: 1 mol gáz 25°C-os 

hőmérsékleten, 0,101 MPa nyomáson. Ismerős?) 

A standard redoxipotenciál felhasználása 

A standard redoxipotenciál (fémek feszültségi sora, különböző redoxi rendszerek ún. redoxipotenciálja) értékeit 

táblázatok tartalmazzák, Ön is elérheti pl.: 

http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/NormPot.htm 

www.ttk.pte.hu/szervetlen/temat1.htm 

 

Elektromotoros erő kiszámítása 

A standard redoxipotenciálok ismeretében bármely galvánelemnek az elektromotoros ereje kiszámítható. Ha a 

galvánelem mindkét elektródjának az ionkoncentrációja egységnyi (1 mol/dm3), akkor az elektromotoros erő 

25°C-on és 0,1 MPa nyomáson: 

EMEº = ε1º - ε2º, ahol ε1º a katód, ε2º az anód standard redoxipotenciál értéke. 

Ennek megfelelően a Daniel-elem elektromotoros ereje egységnyi koncentráció esetében, standard körülmények 

között a következőképpen értelmezhető: 

EME° = 0,34 - (-0,76) V = 1,10 V 

(a két elektród standard redoxipotenciáljából számítható) 

 

72. ábra: A standard redoxipotenciál értelmezése. cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt 

Redoxi reakciók irányának meghatározása 

A standard redoxipotenciál értékekből következtethetünk arra, hogy adott reakció végbemehet-e? 

Általános szabály: 

http://www.ttk.pte.hu/szervetlen/ppt/redoxi.ppt
http://www.ttk.pte.hu/szervetlen/ppt/redoxi.ppt
http://www.ttk.pte.hu/szervetlen/ppt/redoxi.ppt
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/NormPot.htm
http://www.ttk.pte.hu/szervetlen/temat1.htm
http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt
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A redoxi rendszerben a kisebb standard redoxipotenciálú elem redukált alakja redukálni képes a nagyobb 

standard redoxipotenciálú elem oxidált alakját. 

Ezt érdemes megjegyezni! A továbbiakban ezt az elvet fogjuk alkalmazni. A fenti szabály alkalmazásakor a 

standard redoxipotenciál táblázat segítségével kikeressük az alacsonyabb standard redoxipotenciálú elemet 

(iont), ez képes redukálni a nagyobb standard redoxipotenciálú elem (ion) oxidált alakját. 

Mire következtethetünk a standard redoxipotenciál érték előjeléből – avagy fémek reakciója savakkal? 

A híg sósavoldatba tett cink esetében gázfejlődés tapasztalható, ugyanakkor a réz nem reagál a sósavval. 

Standard redoxipotenciál értékek: 

 

Magyarázat: 

A standard redoxipotenciált a hidrogén redukáló képességéhez viszonyítjuk, a negatív standard redoxipotenciálú 

fémek redukálni képesek a savak H3O+-ionjait, vagyis savból hidrogént fejlesztenek. A pozitív standard 

redoxipotenciálú fémek nem képesek redukálni a H3O+-ionokat, nem fejlesztenek savakból hidrogént. 

Megállapíthatjuk, hogy a pozitív standard redoxipotenciálú fémek vagy nem oldódnak savakban, vagy nem 

hidrogéngáz fejlődése közben oldódnak. 

(Oxidáló hatású savak – pl. forró tömény kénsav vagy salétromsav – amelyek molekuláiban a központi atom 

képes oxidáló hatást kifejteni, a pozitív standard redoxipotenciálú fémeket is képesek feloldani, de nem 

hidrogén képződik) 

Fémek és fémionok között végbemenő reakciók 

Ha réz-szulfát (CuSO4) oldatba cink-vagy vaslemezt mártunk, fémkiválást tapasztalhatunk. Például cink 

esetében: 

Cu2+
(aq) + Zn(sz) = Cu(sz) + Zn2+

(aq) 

Ha cink- vagy vasionokat tartalmazó oldatba rézlemezt teszünk, kémiai reakció nem megy végbe. Például: 

Cu(sz) + Zn2+(aq) ≠ 

Magyarázat: 

A kisebb (negatívabb) standard redoxipotenciálú fém redukálni képes a nagyobb (pozitívabb) standard 

redoxipotenciálú fém oldatban lévő ionjait. 

Milyen fémek oldódnak vízben hidrogénfejlődés közben? 

A vízmolekulák redukciós folyamatának standard redoxipotenciálja: -0,83 V: 

2 H2O + 2 e- = H2 + 2 OH- 

A vízből csak azok a fémek fejleszthetnek hidrogént, amelyeknek a standard redoxipotenciálja - 0,83 V-nál 

kisebb, azaz nagyobb negatív érték, például a Na, K, Ca. 

Na+ + e- → Na      εº = - 2,71 V 

K+ + e- → K          εº = - 2,93 V 

Ca2+ + 2 e-→ Ca   εº = - 2,76 V 
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Anionok és nemfémek között végbemenő reakciók 

Anionok képződésével kapcsolatos redoxireakciókra is következtethetünk a standard redoxipotenciál értékéből. 

Anion képzésére annál hajlamosabb egy elem, minél nagyobb a standard redoxipotenciálja. A nagyobb 

standard redoxipotenciálú nemfémes elem oxidálni képes a kisebb standard redoxipotenciálú nemfémes elem 

ionjait. 

 

Galvánelemek felhasználása 

Galvánelemekkel illetve a galvántechnikával az iparban, a közlekedésben és a hétköznapi életben gyakran 

találkozhatunk. Néhány alkalmazási terület: 

• fémbevonatok készítése, 

• szárazelemek, akkumulátorok, 

• korrózióvédelem, 

• pH-mérés – gyakorlati jelentősége miatt ezt részletesebben is nézzük meg: 

Amikor pH-t mérünk, egy speciális galvánelem áll össze. A 17. tanulási egységben már foglalkoztunk a pH-

méréssel, de nem voltak elektrokémiai ismereteink. A pH mérése elektrokémiai elv alapján történik. Az 

üvegmembrán (mérőelektród) felszínén kialakuló potenciál arányos a pH-val, a referencia elektród potenciálja 

független a pH-tól. Így a mérőelektród és a vonatkoztatási elektród (referencia elektród) között mérhető 

elektromotoros erő arányos a pH-értékkel. A manapság alkalmazott kombinált üvegelektróddal már sokkal 

egyszerűbb a mérés, mert ugyanazon mérőtestbe építve tartalmazza a mérő- és a referencia (viszonyítási) 

elektródot is. A mérendő oldatba merülve a galvánelem a következők szerint alakul: 

üvegelektród | mérendő oldat | sóhíd | referencia elektród 

 

73. ábra: Kombinált üvegelektród felépítése. cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt 

(A pH-mérés elvét kiterjeszthetjük hasonló, elektrokémiai eleven működő, más ionok szelektív mérésére is. Az 

ún. ionszelektív elektródák kidolgozásában elsőként Pungor Ernő ért el sikereket (1961).) 

Redoxpotenciál mérések 

A redoxpotenciál (ORP, mV) egy összegző paraméter, a rendszer oxidáló, illetve redukáló képességét fejezi ki. 

A pozitívabb redoxpotenciálú rendszer képes oxidálni a negatívabbat, vagyis minél pozitívabb egy 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/003.ppt
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redoxpotenciál, annál oxidálóbb a rendszer. (Angol nyelvterületen ORP a rövidítése, amely: Oxidation 

Reduction Potential.) 

A redoxpotenciál egyensúlyi elektródpotenciál, amelyet egy inert fémelektród (leggyakrabban platina, arany 

vagy ezüst) az említett redoxi rendszerrel érintkezve felvesz. A redoxpotenciált egy referencia elektródhoz 

viszonyítva mérik és millivoltban (mV) fejezik ki. 

Különböző célokra különböző típusú redox elektródákat gyártanak. Akár csak a pH-elektródák, a redox 

elektródák többsége is már kombinált típusú, amely egyben tartalmazza a referencia elektródát is. 

A redoxpotenciál mérés jó információt ad az oxidáció/redukció vizsgálatához pl. haltenyésztésben, 

akváriumokban (vízminőség), uszodákban (fertőtlenítési hatás jelzésére), az iparban (fehérítés, 

szennyvíztisztítás stb.). 

Még többet megtudhat e témáról: 

www.mt.com  

phmeres.shp.hu/hpc/web.php?a=phmeres&o=orp. 

www.muszeroldal.hu/search_result.php?...REDOX. 

2xs.hu/hu/termekek/redox-potencial-mero.html 

Elektrolízis 

Az elektrolízis elektromos energia hatására bekövetkező redoxi reakció (elektromos energia alakul át kémiai 

energiává). 

Ha a galvánelem elektródjaira a galvánelem elektromotoros erejénél nagyobb egyenfeszültségű külső 

áramforrást kapcsolunk, akkor a cellában a galváncellában lezajló folyamatokkal ellentétes reakciók indulnak 

meg! Ekkor a galvánelem elektrolizáló cellaként működik, a folyamatot pedig elektrolízisnek nevezzük. 

Az elektrolízisről még tovább olvashat: 

http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/11-ea.pdf www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekLiz.htm 

hu.wikipedia.org/.../Faraday_elektrolízis_törvényei cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/11-ea.pdf 

www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekLiz.htm 

hu.wikipedia.org/.../Faraday_elektrolízis_törvényei 

Összefoglalás 

Ön is láthatja, az elektrokémiával foglalkozó tananyagunk igen bőséges terjedelmű a többihez viszonyítva. Nem 

csak az elméleti ismeretek sokrétűek és kívánnak alapos tárgyalást, hanem a gyakorlati alkalmazás is széleskörű. 

Az Ön tanulmányaiban a redoxi reakciók iránya, a standard redoxipotenciál ismerete és alkalmazása, a pH- és és 

a redoxpotenciál mérés különösen fontos témakörök a szennyvizek kezelése szempontjából. A tananyag 

leginkább ezekre fekteti a hangsúlyt, az egyéb kapcsolódó ismeretek pillanatnyilag kisebb jelentőségűek, de az 

érdeklődő hallgatók ezekben a témakörökben is bátran olvassanak tovább, szélesítsék ismereteiket! Tanulni 

sosem késő! 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Milyen berendezések a galvánelemek? 

2. Mit nevezünk: elektrolitnak, anódnak, katódnak? 

3. Mit nevezünk a galvánelem elektromotoros erejének? 

4. Mit nevezünk elektródpotenciálnak? 

5. Mit nevezünk standard redoxipotenciálnak? 

6. Melyik megy végbe és melyik nem a következő reakciók közül? 

http://www.mt.com/
http://phmeres.shp.hu/hpc/web.php?a=phmeres&o=orp.
http://www.muszeroldal.hu/search_result.php?...REDOX
http://2xs.hu/hu/termekek/redox-potencial-mero.html
http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/11-ea.pdf%20www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekLiz.htm%20hu.wikipedia.org/.../Faraday_elektrolízis_törvényei
http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/11-ea.pdf%20www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekLiz.htm%20hu.wikipedia.org/.../Faraday_elektrolízis_törvényei
http://cheminst.emk.nyme.hu/eloadas/11-ea.pdf%20www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekLiz.htm%20hu.wikipedia.org/.../Faraday_elektrolízis_törvényei
http://hu.wikipedia.org/.../Faraday_elektrolízis_törvényei
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a) Ag + Na+, 

b) Al + Zn2+, 

c) Br2 + Cl-, d) I- + Cl2 

7. A standard redoxipotenciál táblázat segítségével állapítsa meg, lejátszódnak-e a következő reakciók? 

a) Ag + HCl 

b) Mg + HCl 

8. Az alább felsoroltak közül melyik a legerősebb oxidáló-, illetve redukálószer? 

K, Mg, Cl2, F2, I2, Pb, Sn 
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Zárszó 

A „Kémiai reakciók” c. fejezet tárgyalását befejezte. A kémiai átalakulások alapjait megismerte, a számítási 

feladatokban is jártasságot szerzett. Megtanulta a kémiai reakciók jelölését, az egyenletekből minőségi és 

mennyiségi információkat tud levonni. Megvizsgálta az átalakulások sebességi és energetikai viszonyait, még a 

megfordítható reakciókkal is találkozott. A szervetlen kémiai átalakulások két legfontosabb változatával 

részletesen is foglalkozott: ezek a sav-bázis és a redoxi reakciók. Mindkét kémiai átalakulás lényegében elemi 

részecske átmenetét jelenti: a sav-bázis reakciókban proton, a redoxi reakciókban elektron átadás-átvétel 

történik. A kémhatásról is sokkal többet tud már! Ha az önellenőrzésen is sikerrel túljutott, jöhet a szerves 

kémia! 
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III. rész - Szerves kémiai 
alapismeretek 

Bevezetés 

A szerves kémia a kémiának egy nagyon fontos, szerteágazó tudományterülete. A körülöttünk lévő világban 

sokkal többféle szerves vegyületet találunk, mint szervetlent. Az egész biológiai élet a szerves vegyületekre 

alapozódott. A szerves vegyületek több millió fajtája fordul elő, ezért elsőre nehéznek tűnik eligazodni közöttük. 

A mi feladatunk olyan iránytűt adni, ami segíti Önt a későbbi tájékozódásban. 

Követelmény: 

• tudja elkülöníteni a szerves és a szervetlen vegyületeket, 

• értse a telített és telítetlen vegyületek közötti különbségeket, 

• felismerje a legfontosabb funkciós csoportokat, 

• ismerje a szerves kémiai alapfogalmakat, 

• legyen jártas a biokémiailag fontos vegyület csoportok között! 
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21. fejezet - A szerves vegyületek 
világa 

Bevezetés 

A szervetlen vegyületek tárgyalásakor csak néhány szervetlen szénvegyület került szóba (CO, CO2, H2CO3). A 

szén jellemző tulajdonsága, hogy atomjai egymással összekapcsolódva hosszú láncokat, gyűrűket alkot, ezzel 

megnyílik a lehetősége a végtelen számú kombinációnak. Ez az oka annak, hogy a szerves vegyületek 

változatossága lenyűgöző, a ma ismert szénvegyületek száma több mint tízmillió. 

Követelmény: 

• tudja eldönteni egy vegyületről, besorolható-e a szerves anyagok közé, 

• értse a szén 4 vegyértékét, 

• ismerje a szerves vegyületek csoportosítását, 

• találkozzon a telített és telítetlen kötésekkel, 

• tudja megnevezni a telített nyílt láncú szénhidrogének első 6 tagját! 

A szerves anyagok mind tartalmaznak szenet. A szervetlen kémia az elemi szénen kívül csakis olyan egyszerű 

szénvegyületekkel foglalkozik, amelyeknek a molekuláris szerkezetében nincs közvetlen szén-szén kapcsolat 

(oxidjaival, savaival, sójaival, karbidjaival, ásványaival). Ez nem jelenti azt, hogy olyan szerves vegyület nem 

létezik, amelynek a molekulájában csak egyetlen szén atom van (az ezzel ellenkező példa a metán és annak 

egyszerű származékai). A szervetlen szénvegyületek között csak kevés számú vegyületről beszélhetünk, néhány 

fontos szénvegyület: szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO2), szénsav (H2CO3) és sói a karbonátok (pl. CaCO3 a 

kalcium-karbonát), a hidrogén-cianid (HCN), a ciánsav (HOCN) és ezek sói. 

A szerves vegyületek jellemzően a szén-szén kovalens kötésre épülnek. Az ilyen kovalens kötéssel kialakuló 

(gyakorlatilag végtelen hosszú) lánc vagy gyűrű képzésére csak a szénatom képes. 

 

Az első 4 elem a leggyakoribb építőkő, ezeket organogén elemeknek is nevezik. Szinte bármelyik elem 

beépülhet szerves molekulába, ezeket heteroelemeknek is nevezhetjük. 

A szén négy vegyértéke 

(Ha kikeressük a szénatomot a periódusos rendszerben (www.ptable.com), a 6. helyen találjuk, vagyis 6 proton 

és 6 elektron jellemzi. Az első héjon 2 elektront (ez a héliumnak megfelelő elektron szerkezet), a második héjon 

4 elektront találunk. Így az alapállapotú szénatom elektronszerkezete: 1s2 2s2 2p2, a vegyérték elektronjából kettő 

párosított és kettő párosítatlan. A párosított elektronok egyike energia felvételével az üres 2p atompályára kerül. 

Ezt követően (kötések létesülésekor) az 1 db 2s pálya hibridizálódik (keveredik, kombinálódik) a 3 db 2p 

pályával és 4 db egymással egyenértékű azonos energiájú sp3-hibridpálya jön létre.) 

A szénatom a nemesgázszerkezet eléréséhez négy elektront képes felvenni, amit négy kovalens kötés 

kialakításával ér el. A négy kovalens kötéssel tetraéderes térszerkezet alakul ki, ezt figyelhetjük meg a 

legegyszerűbb szerves molekulán, ami a metán: CH4. A metánban a C-H kötések 109,5°-os szöget zárnak be. 

Ezt nevezzük tetraéderes vegyértékszögnek. 

http://www.ptable.com/
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74. ábra: A szén tetraéderes térszerkezete. www.staff.u-szeged.hu/~notheisz/1.fejezet.doc 

A szénatom négy másik atommal tud kötést létesíteni, beleértve más szénatomokat is. Méretéből kifolyólag 

többszörös kötések kialakítására is képes. 

Összegezve: 

• A szénatom négy vegyértékű. A szénatom 4 erős kovalens kötés létesítésére képes. 

• A szénatom négy vegyértéke azonos értékű. A négy kötés egyenrangú. 

• A szénatomok egymással korlátlan számban összekapcsolódhatnak. 

• A szénatom négy vegyértéke tetraéderes orientációjú. 

A szerves molekulák jelölése 

Általában a szerves vegyületeket a vegyértékvonalakat alkalmazó képletekkel szokták ábrázolni. 

 

A képletek rövidítése céljából sok esetben egyszerűsítéseket alkalmaznak. Így például nem jelölik a kötéseket, 

csak egymás mellé írják a kapcsolódó atomokat. 

 

Sokszor alkalmazzák azt a megoldást is, hogy összevonják az azonos atomcsoportokat. 

 

További lehetőség az egyszerűsítésre az alábbiakhoz hasonló vonalábrák alkalmazása: 

 

Ezeknél a vonalábráknál a vonalak két vége és a metszéspontok jelentik a szénatomokat, és a szénatomhoz 

kapcsolódó hidrogéneket nem tüntetik fel. Az ilyen képleteknél tehát a telítéshez szükséges maximális számú 

http://www.staff.u-szeged.hu/~notheisz/1.fejezet.doc
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hidrogént gondolatban a képlet részének kell tekinteni. A molekulában található többszörös kötéseket viszont 

jelölni kell. 

 

Ugyancsak jelölni kell a szénen és a hozzá kapcsolódó hidrogéneken kívül minden más atomot is. 

 

Többszörös kötések 

A szerves molekulákban gyakori, hogy a kapcsolódó atomok többszörös kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. 

Szén-szén kettős kötés található például az eténben. 

 

A kettős kötés úgy jön létre, hogy a szénatom három kovalens kötést alakít ki két hidrogénnel és a másik 

szénatommal. Ez a három kötés akkor van maximális távolságban egymástól, ha egy síkban helyezkednek el, és 

a H-C-H atomok által alkotott vegyértékszög közel 120o, azaz egy planáris szerkezet alakul ki. 

 

A két szénatom egy-egy elektronja kimarad a fenti kötésekből. Ezek az elektronok egy újabb szén-szén kötést 

alakítanak ki. Ezt a kötést nevezzük kettős kötésnek. 

 

(Mivel ebben a hibridizációban csak egy s- és két p-pálya érintett, az sp2-hibridizáció elnevezést alkalmazzák. A 

hibridizáció révén kialakuló három sp2-molekulapálya három szigma-kötést tud létrehozni a másik szénnel és 

két hidrogénnel, így alakul ki a szigma-váz. A két kimaradó p-pálya oldalirányú átlapolódással olyan 

molekulapályát hoz létre, ahol az elektronok a szigma-váz síkja alatt és felett helyezkednek el.) 
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75. ábra: Szigma-váz és pí-kötés az etén molekulában. www.staff.u-szeged.hu/~notheisz/1.fejezet.doc 

A szénatomok hármas kötéssel is kapcsolódhatnak egymáshoz. Szén-szén hármas kötés található például az 

acetilénben. 

 

(A kötéselmélet úgy írja le a hármas kötés kialakulását, hogy a szén egy s- és egy p-pályája vesz rész a 

hibridizációban, és két sp-pályát hoz létre, amelyet az ábrán a sárga szín jelöl. Tehát sp-hibridizáció alakul ki. 

Mindkét szénatom sp-pályái két szigma-kötést hoznak létre a másik szénnel és egy-egy hidrogénnel. A négy 

kimaradó p-pálya (az ábrán barna és piros színnel jelölve) egymással lapolódik át és két, egymásra merőleges 

pí-pályát hoz létre.) 

 

76. ábra: Szigma- és pí-kötések az acetilén (etin) molekulában www.staff.u-szeged.hu/~notheisz/1.fejezet.doc 

A hármas kötés úgy jön létre, hogy a szénatom csak két kovalens kötést alakít ki a hidrogénnel és a másik 

szénatommal. A két kialakuló kötés akkor lesz maximális távolságban egymástól, ha a kötések egy egyenes 

mentén helyezkednek el. Ezért az acetilén lineáris molekula. 

 

Mindkét szénatomon marad két-két elektron, és ezek két újabb kötést tudnak kialakítani. 

 

A fentiekhez hasonló módon alakul ki a kettős kötés a szén és az oxigén, illetve a kettős és a hármas kötés a 

szén és a nitrogén között is. Az eltérés az, hogy az oxigén esetében két, a nitrogénnél pedig egy nemkötő 

elektronpár is kapcsolódik a többszörös kötésben részt vevő atomhoz. 

http://www.staff.u-szeged.hu/~notheisz/1.fejezet.doc
http://www.staff.u-szeged.hu/~notheisz/1.fejezet.doc
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Molekulák polaritása 

Egy olyan szerves vegyületben, ahol egy elektronegatívabb atom kapcsolódik a szénhez, a szén pozitív töltést 

kap: 

 

Ha azonban a szénhez kisebb elektronegativitású atomok kapcsolódnak, a szén negatív töltésűvé válik: 

 

Ilyen kötés akkor alakulhat ki, ha a szénhez fématomok (M) kapcsolódnak, ezért az ilyen molekulákat 

fémorganikus vegyületeknek nevezzük. A hidrogén valamivel kisebb elektronegativitású, mint a szén, ezért a C-

H kötésben a szén kismértékű negatív töltést kap: 

 

A szén és a hidrogén elektronegativitása azonban nagyon közel van egymáshoz, ezért a szerves vegyületekben 

általában előforduló poláris kötésekhez képest a C-H kötés apoláris kötésnek tekinthető. 

A szigma-kötésekhez hasonlóan a kettős és a hármas kötések esetében is az elektronegatívabb atom negatív 

töltésre tesz szert. 

 

A C-C kötés eldönti, hogy a molekula telített vagy telítetlen. A telített molekulákban C-C között csak szigma-

kötéseket, a telítetlen molekulákban C-C között kétszeres vagy háromszoros kötéseket is találunk. A telített 

vagy telítetlen jelleg lényeges szempont a molekula kémiai viselkedésében. A C-C kötés erőssége annál 

nagyobb, minél többszörös kötés működik. Többszörös kötés mellett a kötéstávolság csökken. 

(A fentiek szerint az etánban sp3, az eténben sp2, míg az acetilénben sp-hibridállapotú szénatomok találhatók. A 

hibridpályák s-jellege tehát az sp3 < sp2 < sp sorrendben nő. Minél nagyobb az s-jelleg, annál rövidebb és 

erősebb kötésekről van szó, ahogy azt az alábbi táblázatban található C-H kötések adatai mutatják. Ez azzal 

értelmezhető, hogy az s-pályák közelebb vannak az atommaghoz, ezáltal erősebben kötött elektronokat 

jelentenek.) 

 

Szerves vegyületek csoportosítása 
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A szerves vegyületek egyenkénti leírása megoldhatatlan feladat. Ha a hasonló szerkezetű vegyületekből 

csoportokat képezünk, a csoportokat jellemző általános szerkezeti elvek ismerete is elegendő, hogy egy adott 

vegyületet jellemezni tudjunk. A csoportosítást több szempont szerint is elvégezhetjük. Jelenleg csak a 

legegyszerűbb és legkézenfekvőbb csoportokat nézzük meg. 

a) A szénlánc alakja szerint: 

• nyílt láncú (alifás) 

• egyenes (normális láncú) 

• elágazó 

• zártláncú (gyűrűs) ciklusos 

• izociklusos – aliciklusos, aromás 

• heterociklusos 

Izociklusos vegyületek: a gyűrűt csak szénatomok alkotják. Heterociklusos vegyületek: a gyűrű a szénen kívül 

heteroatomot is tartalmaz. 

b) A szén-szén kötések alapján: 

• telített szerves vegyületek 

• telítetlen szerves vegyületek 

• aromás vegyületek 

c) Összetétel szerint: 

• szénhidrogének 

• oxigéntartalmú szerves vegyületek 

• nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

• kéntartalmú szerves vegyületek 

• foszfortartalmú szerves vegyületek 

Alapvegyületek és funkciós csoportok 

A szerves reakciók során a molekulának csak egy, viszonylag jól körülhatárolható része szenved változást, míg 

a molekula többi része változatlan marad. A szerves molekulának azt a részét, amelyik egy adott reakció során 

átalakul, funkciós csoportnak (F) nevezzük. 

 

Egy adott funkciós csoport kémiai viselkedése általában független attól, milyen vegyületben fordul elő. Ennek 

megfelelően néhány tucat funkciós csoport kémiai viselkedése ismeretében több millió szerves vegyület kémiai 

tulajdonságait tudjuk viszonylag nagy biztonsággal leírni. 

(A szerves molekula többi része azért marad változatlan, mert általában csak szén-szén és szén-hidrogén 

szigma-kötéseket tartalmaz. Mivel a szén és a hidrogén elektronegativitása közel azonos, ezekben a 

vegyületekben csak apoláris kötések találhatók, és éppen az apoláris kötések kis reaktivitása miatt marad a 

molekula ezen része változatlan a reakciók során.) 
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Ha a molekulában a funkciós csoport helyett is hidrogén található, a molekula elveszti reaktivitását. Az ilyen, 

nem reaktív molekulákat szokás a szerves kémiában alapvegyületeknek tekinteni. 

 

Az alapvegyületekből hidrogén „elvonással” képződött gyökök általános jelölésére használjuk az R betűt. 

A szerves kémia alapvegyületei és elnevezésük 

A szerves vegyületek elnevezése az ún. nomenklatúra (IUPAC) alapján szigorú szabályokhoz kötött. Ezt a 

részletes szabályrendszert nem tárgyaljuk, de az elnevezés alapja a legegyszerűbb szerkezettel rendelkező 

vegyületcsoport: az alkánok, amelyekben csak szén-hidrogén és szén-szén szigma-kötések találhatók. 

Maximális mennyiségű hidrogént tartalmaznak, ezért telített szénhidrogének. Ennek megfelelően CnH2n+2 az 

általános összegképletük, ahol n jelenti a szénatomok számát. A metánban és az etánban csak egyféle, a 

propánban azonban már kétféle szénatomot lehet megkülönböztetni. 

 

A két szélső szénatomhoz csak egy másik szénatom kapcsolódik (primer szénatom), míg a középső szénatom 

két szénatommal áll kapcsolatban (szekunder szénatom). Azokat az alkánokat, amelyek csak primer és 

szekunder szénatomokat tartalmaznak, el nem ágazó alkánoknak nevezzük. Az el nem ágazó alkánok a 

szerves kémia legfontosabb alapvegyületei. 

A legegyszerűbb szerkezetű alkán a CH4. Elnevezésére a tradicionális metán nevet használják. Ugyancsak a 

tradicionális neveket használják a két, a három és a négy szénatomból álló alkánok elnevezésére is. 

 

Öt szénatomtól kezdődően az el nem ágazó alkánokat úgy nevezzük el, hogy a szénatomszámnak megfelelő 

görög számnév án végződésű formáját használjuk. 

 

Az első 6 tagot érdemes jól megjegyezni, mert a segítségünkre lesz a továbbiakban! 

Az alkánokhoz hasonlóan a gyűrűs alkánok is csak szén-hidrogén és szén-szén szigma-kötéseket tartalmaznak, 

ennek megfelelően reaktivitásuk is általában kicsi. Emiatt a gyűrűs alkánok is alapvegyületeknek tekinthetők. 

(Mivel a gyűrűs alkánok úgy származtathatók, hogy egy alkán két szélső szénatomjáról elvonunk egy-egy 

hidrogént, és ezt a két szénatomot összekapcsoljuk, CnH2n az összegképletük. Szerkezetük ábrázolására 

többnyire az egyszerűsített vonalábrákat szokás alkalmazni. A vonalábrák esetében természetesen a telítéshez 

szükséges hidrogéneket mindig a képlet részének kell tekinteni.) 
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A gyűrűs alkánok elnevezése úgy történik, hogy a gyűrű szénatomszámát kifejező elnevezés elé a ciklo előtagot 

tesszük. Ezért általánosságban ezeket a vegyületeket cikloalkánoknak nevezzük. 

 

A bonyolultabb vegyületek úgy származtathatók a fenti alapvegyületekből, hogy az alapvegyület egy vagy több 

hidrogénjét más csoportokkal helyettesítjük (szubsztituáljuk), szabályos elnevezésük pedig úgy történik, hogy 

megadjuk a szubsztituens nevét, és megjelöljük azt a szénatomot, amelyen a szubsztitúció történt. Az így 

képzett neveket szokás szubsztitúciós neveknek hívni. 

Az összetettebb szerkezetű szerves vegyületeket az alapvegyületek származékainak tekintjük. Ezért egy szerves 

vegyület elnevezésénél először kiválasztjuk az adott molekulához legközelebb eső alapvegyületet, és azt 

elnevezzük. Ezt követően nevezzük el az összetettebb vegyületet az alapvegyület nevéből kiindulva. 

(Az a célszerű, ha a név egyértelmű kapcsolatban van a vegyület szerkezetével. Ez akkor lehetséges, ha a 

névalkotás megfelelő szabályok alapján történik. Ezeket a neveket szokás szisztematikus neveknek hívni. A 

nevezéktan a szisztematikus nevek közül a szubsztitúciós nevek használatát részesíti előnyben, de más 

nevezéktani művelettel képzett nevek használatát is megengedi, ha azok egyszerűbbek, és a vegyület szerkezetét 

egyértelműen írják le. 

A szisztematikus nevek mellett a szerves vegyületek elnevezésére gyakran alkalmazzák a tradicionális (vagy 

triviális) neveket is. Ezek régi elnevezések, sok esetben már a köznapi nyelvben is használatosak, így a 

tudományos nyelvből sem zárhatók ki. További előnyük, hogy általában rövidek, viszont nagy hátrányuk, hogy 

nincsenek kapcsolatban a vegyület szerkezetével. Ezért ma már a nevezéktan csak korlátozott mértékben 

engedélyezi a tradicionális nevek használatát.) 

A szerves vegyületek nevezéktanáról bővebben olvashat: 

http://www.tankonyvtar.hu/kemia/szerves-kemia-alkanok-080906-2 

hu.wikipedia.org/.../Szerves_kémiai_nevezéktan 

www.och.bme.hu/ifj-nagy/index.html 

Összefoglalás 

A szerves vegyületek nagy száma megkívánja, hogy szerkezetük, jellemző kémiai viselkedésük alapján 

csoportokba soroljuk. A csoportosítás egyik lényeges szempontja, hogy csak telített vagy esetleg telítetlen C-C 

kötéseket is találunk a molekulában. A telítetlen kötések megjelenése eltérő kémiai viselkedést okoz. 

A besoroláshoz elengedhetetlen az egyértelmű elnevezés, ehhez egységes nevezéktan áll rendelkezésre. Az 

elnevezésben az alapvegyületek kulcsfontosságúak, ezért a nyílt láncú és gyűrűs alkánok elnevezésével 

találkozott. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Hogyan különböztethetők meg a szerves vegyületek a szervetlenektől? 

2. Hogyan alakul ki szén négy egyenrangú kötése? 

3. Milyen C-C kötés jellemzi a telített illetve a telítetlen szerves vegyületeket? 

4. Hogyan függ össze a C-C kötéstávolsága és a kötés erőssége? 

5. Milyen módszereket ismert meg a szerves vegyületek jelölésére? 

6. Milyen csoportosítási lehetőségeket ismert meg a szerves vegyületek besorolásához? 

7. Eddigi tanulmányai alapján milyen különbséget lát a funkciós csoport és az alapvegyület között? 

http://www.tankonyvtar.hu/kemia/szerves-kemia-alkanok-080906-2
http://www.tankonyvtar.hu/kemia/szerves-kemia-alkanok-080906-2
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/index.html
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22. fejezet - Izoméria és funkciós 
csoportok 

Bevezetés 

Az előző tananyagban megismerte azt a C-C kötést, amire az egész szerves világ alapozódik. A szerves anyagok 

között végtelen sokféleségük miatt nem könnyű tájékozódni, ezért a csoportosításuk is sokféle szempont szerint 

végezhető el. Szűkös terjedelmű szerves kémiai tanulmányai miatt csak azokat az alapösszefüggéseket ragadjuk 

ki, amelyek feltétlenül szükségesek a továbblépéshez. A mai faladata a szerves vegyületekre jellemző izoméria 

jelenség áttekintése és a legfontosabb funkciós csoportok megismerése. Mindeközben újabb fogalmak is 

előkerülnek. Vágjunk bele! 

Követelmény: 

• értse meg az izoméria jelenségét, 

• tudjon különbséget tenni a helyzeti és a térizoméria között, 

• ismerje fel a legfontosabb funkciós csoportokat, 

• legyen tisztában a kapcsolódó alapfogalmakkal! 

Izoméria 

Az összegképlet csak a molekulában lévő elemek atomjainak számát mutatja meg. Két azonos összegképletű 

molekulán belül a finomszerkezetben lehetnek olyan különbségek, amelyek a fizikai-kémiai viselkedésben 

eltéréseket okoznak. 

Ezek a finomszerkezeti jelenségek az izoméria témaköréhez tartoznak. Az izoméria jelensége szerves molekulák 

között igen gyakori, mivel a szénatomok egymás között is kovalens kötéseket képeznek. 

A szerves molekulák szerkezete három szinten vizsgálható: 

• Konstitúció: molekulán belüli atomok, csoportok kapcsolódási sorrendje, a funkciós csoportok 

elhelyezkedése (konstitúciós izoméria) 

• Konformáció: A molekulában különböző, egymással nem kapcsolódó atomok egymáshoz viszonyított 

térbeli elrendeződése. A szigma-kötések körüli forgáson alapuló, egymástól eltérő térszerkezetek, amelyek a 

kis energetikai különbség miatt egymásba átalakulhatnak (térizoméria). 

• Konfiguráció: A molekulában a kovalens kötéssel kapcsolódó atomok térbeli elrendeződése egy központi 

atom körül. Egymásba önként átalakulni nem képes térbeli szerkezetek, amelyek a kötések forgási gátoltsága 

vagy molekulán belüli aszimmetria miatt jönnek létre (térizoméria). 

Összefoglalóan az izoméria vagy a molekulán belüli csoportok helyzetéből vagy eltérő térbeli elrendeződéséből 

adódik. Így az izomériának két fő változatát különítjük el: 

• helyzeti (konstitúciós) izoméria 

• térizoméria (sztereoizoméria) 

Ezeket közelebbről is megnézzük! 

Helyzeti (konstitúciós) izoméria 

Az izomerek egyik csoportjában két molekula összegképlete megegyezik ugyan, de a molekulán belül az 

atomok kapcsolódási sorrendje eltérő. Ez az eltérés a szerkezeti képletből is kitűnik. 
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Ennek következménye, hogy a vegyületek egyértelmű azonosításhoz egységes nevezéktan (nomenklatúra) 

szükséges. A vegyületek nemzetközileg elfogadott nevezéktana az ún. IUPAC rendszer (International Union of 

Pure and Applied Chemistry). 

Legfontosabb szabályok: 

• A leghosszabb, el nem ágazó szénláncot kell kiválasztani és elnevezni az alapváz szerint, telített 

vegyületeknél –án, kettős kötés mellett –én, hármas kötés mellett –in végződéssel. A láncot úgy számozzuk 

meg, hogy az elágazási pontok a legkisebb sorszámot kapják. 

• Az elágazási pontokon lévő csoportokat szubsztituensként felfogva, nevüket a leghosszabb lánc elé 

illesztjük. 

A szénatom rendűsége azon alapul, hogy az adott szénatom hány vegyértékével kapcsolódik másik 

szénatom(ok)hoz. 

Példa a konstitúciós (helyzeti) izomériára: 

Összegképlet: C11H24 

Elágazás nélküli ún. normál lánc (első és másodrendű szénatomokkal): 

 

Az összegképlet ugyanaz, de elágazik a lánc (harmadrendű szénatom is megjelenik). 

 

(pirossal jelölve a leghosszabb szénláncban a szénatom sorszáma) 

A leghosszabb szénlánc 8 szénatomos, tehát oktán. A szubsztituens csoportok: 3-metil, 5-etil. 

Elnevezés: 3-metil, 5-etil-oktán (izo-undekán). 

Térizoméria 

A szerves vegyületek háromdimenziós képződmények. Az egyszerűbb molekulák (például a metán) térbeli 

elrendeződését egyértelműen le lehet írni a C-H kötéstávolságok (110 pm) és a H-C-H kötésszögek (109,5o) 

megadásával. A legtöbb molekula azonban többféle módon is elhelyezkedhet a térben, azaz több térizomer is 

kialakulhat. 

Kialakulásának oka a szabad forgás vagy valamilyen okból éppen a szabad forgás gátoltsága. 

Az izomereknek ezt a csoportját az jellemzi, hogy kémiailag nagyon hasonló vegyületek, mert még az atomok 

kapcsolódási sorrendje is azonos, csak térbeli elrendeződésükben különböznek egymástól. Az ilyen molekulákat 

térizomereknek vagy sztereoizomereknek nevezzük. 

A térizomereket két nagy csoportba lehet sorolni. Az egyik csoportba a konformációs térizomerek tartoznak, 

amelyek kötéshasadás nélkül tudnak egymásba alakulni. 

A másik csoportba azok a térizomerek tartoznak, amelyek csak kötéshasadással tudnak egymásba alakulni. 

Mivel a kötéshasadás nagyobb energiabefektetést igényel, az ilyen izomerek szobahőmérsékleten nem alakulnak 

át egymásba. Az ilyen térizomereket nevezzük konfigurációs izomereknek. 

Konformációs izomerek 
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A szigma-kötés mentén szabad a rotáció, azaz az összekapcsolt csoportok egymáshoz képest tetszőleges 

mértékben elfordulhatnak, emiatt nagyon sok térbeli elrendeződés (konformációs izomer) jöhet létre. 

Az etán (CH3–CH3) rotációs izomerjei közül két határesetet érdemes kiemelni. Az egyikben a metilcsoportok 

hidrogénjei térben közel vannak egymáshoz (ez a fedő állás), a másikban pedig térben távol (ez a nyitott állás). 

A két konformációs izomer elforgatással alakulhat át egymásba. 

 

A szabad elfordulás miatt az etánmolekulák nagyon sok konformációban létezhetnek, de az energetikai 

viszonyok miatt legnagyobb részük a legstabilabb, nyitott állásnak megfelelő konformációban található, míg a 

legnagyobb belső energiájú fedő állást veszi fel a legkevesebb molekula. 

A kis tagszámú cikloalkánok (például a ciklopropán) merev szerkezetű molekulák, ezért csak egyetlen térbeli 

elrendeződésben létezhetnek. A nagyobb gyűrűk már flexibilisek, ezért kötéshasadás nélkül is többféle térbeli 

elrendeződést vehetnek fel. 

A ciklohexán esetében a két legfontosabb térhelyzet a székforma és a kádforma. 

 

Energetikailag a kádforma a nagyobb, a székforma a kisebb belső energiájú (stabilabb), kedvezőbb térszerkezet. 

A ciklohexán székformájában kétféle C-H kötést lehet megkülönböztetni. Az axiális kötések párhuzamosak a 

tengellyel (az axissal), míg az ekvatoriális kötések közelítőleg az egyenlítő (az equator) síkjában helyezkednek 

el. 

 

A nagyobb térkitöltésű csoportok ekvatoriális helyzetet igyekeznek elfoglalni, mert axiális helyzetben túl közel 

kerülnek a hidrogénekhez. 
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Tehát: a konformációs izomerek ugyanannak a molekulának a különböző térbeli formái, az egyes csoportok 

molekulán belüli elforgatásával fedésbe hozhatók egymással. 

Konfigurációs izomerek 

A konfigurációs izomerek ezzel szemben olyan térizomerek, amelyek egyetlen konformációjukban sem 

hozhatók fedésbe egymással. Az izomer vegyületek között a fizikai tulajdonságokban is találunk különbségeket 

(pl. olvadáspont, forráspont, eltérő termodinamikai stabilitás, dipólusmomentum stb.). 

Konfigurációs izoméria feltétele, hogy ne legyen szabad rotáció két szénatom között, a szénatomhoz eltérő 

csoportok kapcsolódjanak. 

Optikai izoméria 

A konfigurációs izomerekben mindig található egy (vagy több) olyan atom, amelyen, ha a kapcsolódó csoportok 

sorrendjét megváltoztatjuk, egy másik térizomert kapunk. Ezt a központi atomot sztereocentrumnak nevezzük. 

Nézzük meg ezt a tejsav molekula két izomerjén! 

 

Az izomerek között a központi atom csoportjainak sorrendjében van a különbség, az izomer vegyületek 

egymással fedésbe nem hozhatók, egymásnak tükörképi párjai (olyan közöttük a viszony, mint a jobb és a bal 

kéz). 

Ezért a kéz görög neve után királis vegyületeknek nevezzük azokat a molekulákat, amelyek nem hozhatók 

fedésbe a tükörképükkel, ugyanúgy, mint ahogy a két kéz sem, és királis atomnak nevezzük azokat a 

sztereocentrumokat, amelyeken a csoportcsere a másik izomerhez vezet. 

A leggyakoribb királis atom a királis szénatom, ennek megfelelően a királis vegyületek döntő többségét az 

jellemzi, hogy bennük királis szénatom található. A legtöbb esetben a királis szénatom egy olyan sp3-

szénatom, amelyhez négy különböző szubsztituens kapcsolódik. 

Ezért egy adott molekula kiralitásának megállapításához az a legegyszerűbb módszer, ha megállapítjuk, 

tartalmaz-e a molekula ilyen szénatomot? A királis szénatomot csillaggal szokás jelölni. 
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A biológiai szempontból fontos vegyületek között gyakran találunk királis vegyületeket (pl. aminosavak, 

cukrok). 

(A királis vegyületek ún. optikai aktivitást mutatnak, a polarizált fény síkját elforgatják. Erről többet is olvashat: 

 http://www.tankonyvtar.hu/kemia/szerves-kemia-optikai-080906 

http://phdold.sote.hu/mwp/phd_live/vedes/export/DrHorvathPeterPhD.pdf 

oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/optsp/.../kiralis.ppt) 

Cisz-transz izoméria 

Egy molekulában nemcsak telített szénatomok lehetnek sztereocentrumok, hanem telítetlen vegyületeknél is 

léteznek. 

A but-2-én esetében például az a tapasztalat, hogy kétféle ilyen molekula létezik, és ezek különböző fizikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek. Az egyik forráspontja 3,7 °C, a másiké 0,88 °C. A magasabb forráspontú 

izomert cisz-izomernek, az alacsonyabb forráspontút pedig transz-izomernek nevezik. A cisz-izomereknél a 

metilcsoportok a kettős kötés azonos oldalain, a transz-izomereknél viszont az ellentétes oldalakon találhatók. 

 

A szerves kémia funkciós csoportjai 

A funkciós csoport a molekulának az a részlete, amely leginkább befolyásolja a vegyület tulajdonságait. 

Előfordulhat, hogy egy molekulában egyáltalán nincs funkciós csoport (alapvegyületek), vagy esetleg több 

funkciós csoport együtt van jelen. A funkciós csoportok eltérő elektronegativitásuk révén jelentősen módosítják 

a tulajdonságokat, a molekulát reaktívvá teszik, a kémiai reakciók legfontosabb szereplői lesznek. 

A funkciós csoportok típusai 

A funkciós csoportok többségére az jellemző, hogy bennük poláris kötések találhatók, és reaktivitásuk éppen 

ennek a polározottságnak köszönhető. 

A szerves kémiában leggyakrabban előforduló vegyületekben olyan funkciós csoportok fordulnak elő, 

amelyekben a szénhez a periódusos rendszerben tőle jobbra elhelyezkedő, azaz a szénhez viszonyítva 

elektronegatívabb atom kapcsolódik. 

 

A nitrogén, az oxigén vagy egy halogén a leggyakoribb ilyen elektronegatív atom. Az elektronegatív atomok 

általános jelölésére az Y szimbólumot szokás használni. Az ilyen vegyületekben a kötés polározottsága olyan 

irányú, hogy a szénatom pozitív töltésűvé válik. 

http://www.tankonyvtar.hu/kemia/szerves-kemia-optikai-080906
http://phdold.sote.hu/mwp/phd_live/vedes/export/DrHorvathPeterPhD.pdf
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/optsp/.../kiralis.ppt)
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Ha viszont egy szénatomhoz a szénnél kisebb elektronegativitású atom kapcsolódik, a szén negatív töltésűvé 

válik. A fématomok (M) a szénnél kisebb elektronegativitásúak, ezért a fém-szén kötést tartalmazó vegyületek 

(a fémorganikus vegyületek) negatív töltésű szénatomot tartalmaznak. (Ezekkel most nem foglalkozunk.) 

 

Funkciós csoportok pozitív szénatommal 

A funkciós csoportok többségére az jellemző, hogy bennük a szénhez elektronegatívabb atom kapcsolódik. A 

szénatom ez által pozitív töltésűvé válik, azaz a funkciós csoportok többségében pozitív szénatom található. A 

pozitív szénatomokat tartalmazó funkciós csoportok fontosabb típusai a következők: 

Halogéntartalmú vegyületek 

Az egy vegyértékű halogénatomot (VII. főcsoport) tartalmazó funkciós csoportok a legegyszerűbb, pozitív 

töltésű szénatomot tartalmazó funkciós csoportok a szerves kémiában. 

 

Oxigéntartalmú vegyületek 

Az oxigéntartalmú vegyületek között nagyon gyakoriak az OH-csoportot tartalmazó molekulák. Ha az 

alapvegyület, amelyhez ez a funkciós csoport kapcsolódik alkán, akkor alkoholokról beszélünk. 

 

Azokat a molekulákat viszont, amelyek szén-oxigén-szén kötést tartalmaznak, étereknek nevezzük. 

 

A kén kémiailag nagyon hasonló az oxigénhez, ezért helyettesítheti is az oxigént a fenti vegyületekben 

(tiovegyületek). 

 

Nitrogéntartalmú vegyületek 
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Aminoknak nevezzük azokat a nitrogéntartalmú funkciós csoportokat, amelyekben a nitrogén egy (primer 

amin), kettő (szekunder amin) vagy három (tercier amin) szénatomhoz kapcsolódik. 

 

Kettős kötéseket tartalmazó poláris funkciós csoportok 

Az oxigén és a nitrogén gyakran kapcsolódik kettős kötéssel egy alapvegyület valamelyik szénatomjához. Az 

ilyen típusú vegyületek közül a karbonilvegyületek a legfontosabbak. A karbonilvegyületek C=O kettős kötést 

tartalmaznak. 

 

A karbonilvegyületek legismertebb képviselői az aldehidek, a ketonok és a karbonsavak. 

 

Összetett poláris funkciós csoportok 

Ezekben a funkciós csoportokban a szénatomhoz kapcsolódó elektronegatív atomhoz további elektronegatív 

atomok is kapcsolódnak. Ilyen funkciós csoportok találhatók például a szulfonsavakban, illetve a 

nitrovegyületekben. 

 

Többszörös kötéseket tartalmazó szénhidrogének 

A többszörös kötéseket tartalmazó szénhidrogének nem tartalmaznak ugyan poláris kötéseket, a többszörös 

kötések jelenléte mégis reaktívvá teszi ezeket a molekulákat, így a többszörös kötések e molekulák „funkciós 

csoportjainak” tekinthetők. Az alkénekben szén-szén kettős kötések, míg az alkinekben szén-szén hármas 

kötések találhatók. 

 

Különleges helyet töltenek be az aromás vegyületek, amelyek maximális mennyiségű kettős kötést tartalmazó 

gyűrűs vegyületek. A kettős kötések jelenléte miatt ezek is funkciós csoportot tartalmazó vegyületek, de a 
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maximális mennyiségű kettős kötés jelenléte az alapvegyületekét megközelítő stabilitást ad ezeknek a 

molekuláknak, ezért a nevezéktan az aromás gyűrűket is alapvegyületeknek tekinti. 

 

Összefoglalás 

A szerves vegyületek végtelen sokszínűsége nemcsak a különböző atomok változatos összekapcsolódásában 

fejeződik ki, hanem a molekulán belüli finomszerkezetben is. A molekulán belüli változatosságot az izoméria 

lehetősége teremti meg. Azonos összegképlet mellett a molekulán belül egészen eltérő szerkezetek alakulhatnak 

ki. A legegyszerűbb lehetőség az izomer vegyületekben az egyes csoportok helyzetének megváltozása. Ha a 

molekulán belül a konstitúció azonos is, még lehetnek közöttük térszerkezeti különbségek, ezt a térizoméria 

tárgyalja. 

A molekulák kémiai aktivitását a finomszerkezet mellett a funkciós csoportok is lényegesen befolyásolják. 

Megismerte a legfontosabb funkciós csoportokat, ezek átalakulásaival, reakcióival a következő tananyagban 

részletesebben is foglalkozhat. 

Önellenőrző kérdések és feladat 

Kérdések 

1. Értelmezze a következő fogalmakat: 

a) izoméria 

b) konstitúció 

c) konformáció 

d) konfiguráció 

2. Mi a különbség a konformációs és konfigurációs térizoméria között? 

3. Melyik izomériára jellemző a királis atom? 

4. Hová sorolható a cisz-transz izoméria? 

5. Milyen részleges töltése alakul ki a szén atomon, ha nitrogén-, oxigén- vagy halogén tartalmú funkciós 

csoporthoz kapcsolódik? Indokolja is válaszát! 

6. Sorolja fel az oxigéntartalmú, egyszeres kötést tartalmazó funkciós csoportokat! 

7. Sorolja fel az oxigéntartalmú, kettős kötésű funkciós csoportokat! 

8. Mondjon példát összetett funkciós csoportra! 
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23. fejezet - Szerves kémiai 
átalakulások 

Bevezetés 

A szerves kémia első pillantásra azért is tűnik rendkívül bonyolultnak, mert amellett, hogy több millió szerves 

vegyület szerkezetét adja meg, még számtalan reakciót is leír. A rengeteg reakció memorizálása helyett azonban 

sokkal célszerűbb megismerni és megérteni a szerves reakciók lejátszódásának alapelveit, mert ezek 

ismeretében már viszonylag könnyen értékelhető egy konkrét reakció. 

Ebben a tananyagban csak a további tanulmányaihoz szükséges kémiai átalakulásokra összpontosítunk. Megnézi 

általánosságban a szerves kémiai reakció típusokat, majd az oxidációs-redukciós reakciókkal foglalkozik többet. 

Erre azért van szüksége, mert a szerves anyag lebontásánál ismét találkozni fog ezekkel a vegyületekkel. 

Mindeközben megismeri azokat a funkciós csoportokat, amelyek a biológiailag fontos molekulák felépítésében 

vesznek részt. 

Követelmény: 

• tudja felsorolni a szerves vegyületek fontos reakciótípusait, • 

• lássa a szénhidrogének oxidációs folyamatát, 

• értse az oxigén tartalmú szerves molekulák lényeges oxidációs-redukciós folyamatait! 

A szerves reakciók típusai 

A szerves vegyületeket a bennük szereplő funkciós csoportok alapján szokás csoportosítani. A kémiai 

reaktivitás is a funkciós csoportokhoz kapcsolódik. Egy adott funkciós csoport azonban többféle átalakulásra is 

képes lehet, ezért a szerves reakciókat is célszerű csoportosítani úgy, hogy a hasonló jellegű átalakulások egy 

csoportba kerüljenek. 

A szerves reakciók csoportosításának gyakori módja az, amikor a kiindulási anyagok és a termékek 

összegképleteinek viszonya alapján végezzük el a csoportosítást. Ennek alapján szokás addíciós, eliminációs, 

szubsztitúciós és átrendeződési reakciókat megkülönböztetni. 

Addíciós reakciók. Az addíciós reakcióknál két reaktáns egyesülésével alakul ki a termék. 

 

Az addíciós reakciók a telítetlen vegyületek (például az alkének) jellegzetes átalakulásai. 

 

(Az addíció, mechanizmusát illetően általában oldatban lejátszódó ionos folyamat, tehát a kémiai változás során 

átmenetileg ionok is keletkeznek. Ha átmenetileg elektronhiányos (elektront kedvelő) kation keletkezik, és ez 

indítja meg a reakciót, akkor elektrofil addícióról beszélünk (pl. telítetlen szénhidrogének sav- vagy 

vízaddíciója). Ha átmenetileg pozitív töltést kedvelő (anion), nukleofil részecske keletkezik, és ez indítja meg a 

reakciót, akkor nukleofil addícióról van szó (pl. nyílt láncú monoszacharidok gyűrűvé záródása).) 

Eliminációs reakciók. Az eliminációs reakciók az addíciós reakciók fordítottjai. 
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Eliminációs reakció eredményeként képződnek például az alkének az alkil-halogenidekből. 

 

Szubsztitúciós reakciók. A szubsztitúciós reakció során a reagáló molekula (C) helyet cserél a kiindulási 

molekula egyik csoportjával (B). 

 

Szubsztitúciós reakció például az alkil-halogenidek reakciója lúggal, amely során az OH-csoport helyettesíti a 

brómot. 

 

(Mechanizmusát illetően a szubsztitúció során keletkezhetnek átmenetileg gyökök (gyökös szubsztitúció, pl. 

paraffinok halogénezése, gyökös láncreakció), vagy keletkezhetnek átmenetileg ionok (oldatreakciókban). Ha 

átmenetileg elektronhiányos, azaz „elektront kedvelő” kation keletkezik, és ez indítja be a reakciót, akkor 

elektrofil szubsztitúcióról beszélünk (pl. aromás szénhidrogének halogénezése). Ha átmenetileg „elektrondús” 

anion keletkezik, és ez indítja meg a reakciót, akkor nukleofil szubsztitúcióról beszélünk (pl. halogénezett 

szénhidrogének és OH--ionok reakciója).) 

Átrendeződési reakciók. Az átrendeződési reakciók során a kötések helyeződnek át egy molekulán belül 

(intramolekulás reakció). 

A → B 

Az átrendeződési reakciókra az jellemző, hogy nemcsak a funkciós csoportok szenvednek változást, de a 

molekula alapváza is átalakul. Átrendeződési reakció például egy olyan átalakulás, amelynek során egy el nem 

ágazó alkánból elágazó alkán képződik. 

 

Szükséges megismernie az aromás vegyületeket is! 

Eddig még nem kerültek szóba, azonban sok vegyületnek fontos összetevői az aromás gyűrűk. Az aromás 

vegyületek eredetileg az illatukról kapták a nevüket, de ma már ez a név azokat a gyűrűs vegyületeket jelöli, 

amelyek a benzolhoz hasonló szerkezettel rendelkeznek. Különleges szerkezetük következtében inkább a telített 

vegyületekre jellemző szubsztitúciós reakciókban vesznek részt, csak nehezen mennek a telítetlen vegyületekre 

jellemző addíciós reakciókba. 

(A benzolban formálisan három szén-szén kettős kötés és három C-C szigma-kötés kötés található. A tapasztalat 

szerint azonban a benzol hat szén-szén kötése teljesen egyforma. Ennek az a magyarázata, hogy a 3 db kettős 

kötést biztosító 6 db elektron delokalizálva, a 6 szénatomhoz egyformán tartozva helyezkedik el. A delokalizált 

szerkezet különleges stabilitást ad az aromás vegyületeknek, amelyek igen gyakran fordulnak elő a természetben 

(és a mesterséges anyagok között). Ezt a szimmetrikus szerkezetet a hatszögbe írt körrel szokás kifejezni. Ez az 

ábrázolás jól írja le a benzol szimmetrikus szerkezetét, de nem adja meg a delokalizációban résztvevő 



 Szerves kémiai átalakulások  

 155  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

elektronok számát. Ezért a benzol kémiai átalakulásainak leírásánál, ahol szükség van az elektronok számának 

ismeretére, inkább a klasszikus képletet (C6H6) szokás alkalmazni.) 

 

A nevezéktan a benzolt alapvegyületnek tekinti, így származékait is szubsztituált benzolként nevezi el. 

Oxidációs-redukciós reakciók a szerves vegyületeknél 

A telített szénhidrogének éghetők (nem kormozó lánggal égnek), tökéletes égésük során kémiailag egyenértékű 

szén-dioxid és víz keletkezik. 

Metán égése: 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 

Az egyenlet szerint 1 mol metán égéséhez 2 mol O2 szükséges (tehát nagy a folyamat oxigén igénye). 

Egy általános képletű telített szénhidrogén esetén: 

2 CnH2n+2 + (3n+1) O2 → 2n CO2 + (2n+2) H2O 

A telítetlen szénhidrogénekben a szubsztituensek száma nem maximális, azaz van olyan szénatom, amelyen a 

szubsztituensek száma kevesebb négynél. Ezek hidrogénnel telíthetők és így alkánokhoz, cikloalkánokhoz ill. 

származékaikhoz jutunk. Ezeknél a molekuláknál már van π-kötés: alkének, cikloalkének esetében kettős 

kötés, alkinek esetében hármas kötés. Ezért jellemző reakciójuk az addíciós reakció, de az oxidációjuk is 

végbemegy: 

Általános formában az alkének oxidációja: 

 

Bármilyen szerves anyag tökéletes égése kellő oxigén jelenlétében szén-dioxid és víz képződésével jár. Az 

összes széntartalomból szén-dioxid, az összes hidrogénből víz keletkezik. Ez történik, ha pl. szerves anyagot 

elégetünk, vagy táplálék formában elhasználódik. 

A továbbiakban azokkal az oxidációs (redukciós) folyamatokkal foglalkozunk, ahol nem a tökéletes égésig 

megy a reakció. Kevesebb oxigén mellett kisebb oxigéntartalmú szerves vegyületek képződnek. Ezek az itt 

megismert molekulák és reakciók fontossá válnak a szerves anyagok építési és lebontási folyamataiban. 

Az alkoholok, a fenolok és az éterek C-O kötést tartalmazó vegyületek. Az alkoholokban az OH-csoport sp3-

szénatomhoz, míg a fenolokban sp2-szénatomhoz kapcsolódik. Az éterek pedig C-O-C kötést tartalmazó 

vegyületek. 

Az alkoholokat szokás megkülönböztetni aszerint, hogy a funkciós csoport primer, szekunder vagy tercier 

szénatomhoz kapcsolódik. 

 

Az alkoholok elnevezése 
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Az alkoholok esetében az OH-csoport jelenlétét az alkán neve után írt -ol végződés fejezi ki. Egyszerűbb 

alkoholok esetében azonban általában a csoportfunkciós neveket használjuk. Az ilyen típusú nevekben az 

alkilcsoport neve után írt -alkohol csoportnév utal a vegyülettípusra és a funkciós csoportra. Pl.: 

CH3OH metanol (metil-alkohol) 

CH3CH2OH etanol (etil-alkohol) 

CH3CH2CH2OH propanol (propil-alkohol) 

Többértékű alkoholokban kettő vagy több OH-csoport is előfordul: 

 

Az éterek elnevezése 

A C–O–C kötést funkciós csoportnak szokás tekinteni, és az ilyen csoportot tartalmazó molekulákat éternek 

nevezzük. Az éterek elnevezésére leggyakrabban a csoportfunkciós nevüket használjuk. A funkciós csoportra 

utaló -éter kifejezés előtt betűrendben soroljuk fel az oxigénhez kapcsolódó alkilcsoportokat. 

 

Dehidrogénezés és oxidáció 

Az alkoholokban olyan eliminációs reakciók is lejátszódhatnak, amelyekben az alkohol O-H kötésének hasadása 

megy végbe. A propán-2-ol például magas hőmérsékleten acetonná alakítható. 

 

Mivel H2 a reakció mellékterméke, dehidrogénezésnek nevezik az ilyen típusú eliminációs reakciókat. A 

dehidrogénezés csak elegendően magas hőmérsékleten megy végbe. Enyhébb körülmények között is 

végrehajthatók azonban az olyan eliminációs reakciók, amelyeknél víz a melléktermék. Az ilyen átalakulások 

oxidálószerek hatására mennek végbe, ezért oxidációs reakcióknak tekinthetjük. 

 

Az alkoholok oxidációja 

Gyakran használt oxidálószer az alkoholok esetében a krómsav (H2CrO4). Az alkoholok oxidálhatósága 

rendűségüktől függ. A tercier alkoholok általában nem oxidálódnak, mert nincs hidrogén az OH-csoport 

szénatomján. A szekunder alkoholokat viszont a krómsav könnyen oxidálja ketonná. 
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A primer alkoholok ugyanakkor a krómsav hatására nem aldehiddé oxidálódnak, hanem karbonsavvá alakulnak 

át. 

 

Átalakulás éterré 

Az O-H kötés jelenléte miatt az alkoholok gyenge savként viselkednek, és erős bázisokkal alkoholát-anionná 

alakíthatók. Így például nátriummal reagálva hidrogénfejlődés közben az alkohol nátriumsójává (nátrium-

alkoholáttá) alakulnak át. 

 

Az így képződő alkoholát-anion (mint reaktív nukleofil reagens) alkil-halogenidekkel reagálva éterré alakul át. 

 

Átalakulás észterré 

Savas közegben, ahol az ásványi sav a katalizátor szerepét tölti be, észter képződik víz kilépése mellett: 

 

Szervetlen savval is megtörténhet az észterképződés (a könnyebb megértés kedvéért a salátromsavat átalakított 

formában szerepeltetjük): 

 

Foszforsavval foszforsav észter keletkezik. Az észteresítés lehet részleges vagy teljes. Teljes észteresítés esetén: 
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A karbonil vegyületek 

A C=O kettős kötést tartalmazó vegyületeket karbonilvegyületeknek nevezik. Az aldehidekben és a 

ketonokban a kettős kötésű oxigénen kívül nem kapcsolódik elektronegatív atom a karbonilszénhez, mivel az 

R1-csoport (ami általában alkil- vagy arilcsoport) mellett az aldehidekben H, míg a ketonokban egy második 

alkil- vagy arilcsoport kötődik a karbonilszénhez. (A =O csoportot oxocsoportnak nevezzük.) 

A karbonsavakban viszont az R-csoport mellett egy OH-csoport kapcsolódik a szénhez. 

(Nagyon hasonlítanak a karbonsavakhoz azok a vegyületek (karbonsavszármazékok), amelyekben egy csoport 

szintén a szénnél elektronegatívabb atomon (általában O vagy N) keresztül kapcsolódik a karbonilszénhez (Y 

jelöli az ilyen csoportokat). A szénsavszármazékokban pedig csak elektronegatív atomok kapcsolódnak a 

karbonilszénhez.) 

 

Aldehidek és ketonok keletkezése 

Az aldehidek és ketonok a szénhidrogének oxidációjának közbülső lépcsőjét jelentik, így előállíthatók az 

oxidáltabb termék redukciójával (csak az aldehid) vagy egy redukáltabb termék oxidációjával. 

Primer alkoholok oxidációja: 

 

Szekunder alkohol oxidációja: 

 

Karbonsav redukciójával aldehid nyerhető: 

R – COOH →R – CO – H 

Karbonsavak 

Ha egy molekulán belül különböző kötésmódú oxigénatomok különböző szénatomhoz kapcsolódnak, akkor 

általában ugyanolyan sajátságokat hordoznak a vegyületek, mintha külön-külön volnának jelen. De ha a két 

különböző funkciós csoport azonos szénatomhoz kapcsolódik, olyan sajátságok lépnek fel, amelyek külön-

külön egyik csoportra sem jellemzők. Ezért az ilyen molekula részleteket célszerű egyetlen egységnek, összetett 

funkciós csoportnak tekintenünk. 

Az azonos szénatomhoz kapcsolódó oxo- és hidroxilcsoportból felépülő összetett funkciós csoport a 

karboxilcsoport, az azonos szénatomhoz kapcsolódó oxo- és étercsoportból felépülő pedig az észtercsoport. 

 

Karbonsavak keletkezése 

Karbonsavakhoz jutunk, ha kevésbé oxidált formákat katalizátor mellett oxidációs reakciónak vetünk alá. 

Telített szénhidrogének oxidációja: 



 Szerves kémiai átalakulások  

 159  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

R –CH3 →R – COOH 

Telítetlen szénhidrogének oxidációjában két kisebb szénatomszámú karbonsavat nyerünk, a szénlánc a kettős 

kötésnél széthasad: 

R – CH = CH – R’ →R – COOH + R’ – COOH 

Karbonsavakhoz jutunk alkoholok oxidációjával is. 

Primer alkoholokból: 

R – CH2 – OH → R – COOH 

Szekunder alkoholokból erélyes oxidációval, ketonon keresztül (lánctöréssel) kisebb szénatomszámú 

karbonsavak keveréke keletkezik: 

R – CH2 – CHOH – CH2 – R’ → R – CH2 – CO – CH2 – R’ (keton) → lánctöréssel karbonsavak keveréke 

keletkezik 

Karbonsavészter hidrolízisével megfordítható folyamaton át szintén karbonsavhoz jutunk: 

R – COOR’ + H2O ↔ R – COOH + R – OH 

Összegzésként megállapíthatjuk: 

• A szerves vegyületek oxidációja a teljes égés során szén-dioxidot eredményez, kevesebb oxigén mellett a 

következő általános séma szerint történhet: 

szénhidrogén → alkohol → aldehid, keton → karbonsav 

Redukcióban az ellentétes irányú folyamatok mennek végbe; elvileg karbonsav teljes redukciójával 

szénhidrogének nyerhetők. 

Az Ön tanulmányai szempontjából annak a megértése fontos, hogy a szerves vegyületek lebontása (pl. a 

szennyvízben vagy a komposztban) mehet oxidációs folyamatokon keresztül, illetve redukciós irányba. A két 

folyamatban egészen más típusú termékekhez jutunk. 

Teljes oxidációval a szerves anyag széntartalma szén-dioxiddá alakul, a hidrogén vízzé oxidálódik (aerob 

lebontás). Ez megfelel az égés folyamatának (ami lehet gyors égés vagy lassú). Gyakorlatilag ez történik a 

táplálkozás folyamán, de a komposztkészítés is túlnyomórészt aerob mikrobiológiai lebontás. Az aerob lebontás 

teljes oxidációt jelent, láttuk, hogy 1 mol metánhoz 2 mol O2 szükséges. 

A komposztálásról olvashat még: 

http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnika/kornyezettechnika-5-11-1-081029-2 

Anaerob körülmények között a nagy molekulájú szerves anyagok kisebb molekulákká hasadnak, majd a 

körülmények függvényében egyre kisebb oxigéntartalmú szerves vegyületek (karbonsavak, aldehidek, 

alkoholok) keletkeznek, a folyamat végén szénhidrogéneket is nyerhetünk. (1 mol karbonsav csak 1 mol O2-t, az 

alkohol csak ½ mol O2 -t tartalmaz a szénhidrogénhez viszonyítva.) 

Adott rendszerben a szerves anyag lebontáshoz az oxidáció vagy a redukció a kedvező út? Ezt mindig a 

körülmények – oxigéntartalom, oldatban a redoxi viszonyok, hőmérséklet, kémhatás stb. – határozzák meg. 

Anaerob lebontás megy végbe pl. a biogáz keletkezésénél. Erről is olvashat: 

http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnika/kornyezettechnika-5-11-2 

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a szerves anyagok lebontását nem mesterséges oxidálószerek vagy 

katalizátorok segítik (ritkán tényleg van hozzáadott anyag is), hanem mikrobiológiai úton, baktériumok és 

gombák végzik. Aerob feltételek között aerob, anaerob feltételek között leginkább anerob mikroorganizmusok 

tudnak felszaporodni és viszik a lebontást a körülményeknek megfelelő irányba. 

http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnika/kornyezettechnika-5-11-1-081029-2
http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnika/kornyezettechnika-5-11-2
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Hogy a körülmények hatását igazolva lássa, képzeletben igyon egy finom pohár bort! Mi lesz ezzel a borral a 

szervezetben? Bekerül a gyomorba, alkoholtartalma lassan „elég” (a felszabaduló energiát ki is tudjuk 

számolni!), szén-dioxid és víz keletkezik. 

Mi történne abban az esetben, ha mégsem inná meg a bort? Ha kint hagyná a szabad levegőn, megindulna a 

biológiai erjedés, lassan ecet keletkezne (pontosabban ecetsav). Így keletkezik a borecet! Kár lenne! 

Összefoglalás 

Ebben a tananyagban a kémiai átalakulásokkal foglalkozott. A kémiai reakciókat négy fő típusba be tudtuk 

sorolni, valójában a reakciók mechanizmusa ennél lényegesen bonyolultabb. Gyakorlati szempontból az Ön 

tanulmányaiban a szerves anyagok felépítése és bontása a fontos témakör, így főleg az oxidációs és redukciós 

folyamatokra összpontosítottunk. Megismerte a különbséget a szerves anyagok teljes és részleges oxidációja 

során keletkező termékeknél. Tanulmányai során biokémiai jelentőségű funkciós csoportokkal és vegyületekkel 

is találkozhatott. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Milyen molekulaszerkezeti magyarázatot tud adni arra, hogy az alkánokra a szubsztitúció, az alkénekre pedig 

az addíció a jellemző? 

2. 2. Vezesse végig, primer alkoholokból milyen oxidációs termékek keletkezhetnek? 

3. Mondjon példát háromértékű alkoholra! 

4. Mi a különbség az aldehid és a keton között? 

5. Milyen különbség van az aldehidek, illetve a ketonok oxidációs termékei között? 

6. Miből keletkezik az észter? 

7. Mi a szerkezeti különbség az éter és az észter között? 

8. Miből keletkeznek a szervetlen sav észterek? 

9. Milyen folyamtokban keletkezhet karbonsav? 
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24. fejezet - Szénhidrátok, fehérjék 

Bevezetés 

A szerves kémiai ismeretekre azért van szüksége, hogy el tudjon igazodni a biológiailag fontos molekulák 

között. Bár az alapozó ismereteket csak szűkös keretek között tudtuk megtárgyalni, nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül a biológiai jelentőségű szénhidrátokat és fehérjéket. Ezen a két nagy csoporton kívül még jó néhány 

biokémiai vegyületet érdemes lenne megnézni (DNS, RNS, ATP stb.), a lebomló szerves anyagban viszont a 

szénhidrátok és a fehérjék teszik ki a legnagyobb hányadot. A lebontási folyamatok vizsgálatához 

elengedhetetlen a szerkezetük megismerése. 

Remélhetőleg, az itt tanultak más területeken is hasznára válnak! 

Követelmény: 

• tisztán lássa, milyen molekulák építik fel a szénhidrátokat, illetve a fehérjéket, 

• találkozzon az egyszerű cukrokkal, értse, hogy jönnek létre az összetett cukrok, 

• lássa a keményítő és a cellulóz közötti különbségeket, 

• értse az aminosavak összekapcsolódását, 

• találkozzon a fehérjék szerkezetével! 

Szénhidrátok 

A szénhidrátok (a zsírokkal együtt) az élő szervezet energiaszolgáltató tápanyagai. Ezek a vegyületek szénből, 

oxigénből és hidrogénből állnak (bennük a hidrogén és oxigén aránya 2:1, hasonlóan a vízhez; innen ered az 

elnevezésük: a szén hidrátjai). 

Összetételük alapján a következők szerint csoportosíthatók: 

• Monoszacharidok (egyszerű szénhidrátok). Moláris tömegük: 80-250 g/mol, vízben oldódó, édes ízű anyagok, 

savval hidrolizálva tovább nem bonthatók, pl. a glükóz: C6H12O6. 

• Oligoszacharidok. Moláris tömegük 2-10-szer nagyobb a monoszacharidokénál, vízben oldódó, édes ízű 

anyagok. Savakkal, illetve bizonyos enzimekkel hidrolizálva 2-10 molekula monoszacharidra bomlanak, pl. 

répacukor: C12H22O11. 

• Nem cukorszerű poliszacharidok. Nagy moláris tömegűek, vízben nem oldódó, nem édes ízű anyagok. 

Savak, illetve bizonyos enzimek hatására (vízfelvétellel) 30-7000 molekula monoszacharidra bomlanak, pl. 

keményítő, cellulóz. 

Összegképletük általában Cn(H2O)m formában írható fel. 

Funkciós csoportjaik 

• polihidroxi vegyületek, 

• nyíltláncú formájuk oxocsoportot tartalmaz, 

• gyűrűs alakjuk és a di-, valamint a poliszacharidok étercsoportot is tartalmaznak, 

• elnevezésükben az –óz képzőt használjuk. 

Monoszacharidok 

A legkisebb - C3-C7 - szénatomszámú, hidrolízissel tovább már nem bontható szénhidrátok, összegképletük 

általában CnH2nOn. 

Csoportosításuk az oxocsoport alapján: 
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• aldóz 

• ketóz 

Szerkezetük általános jellemzői 

• Az aldehidcsoport láncvégi; a ketoncsoportot a természetben előforduló monoszacharidok molekuláiban 

mindig a második szénatom képezi. 

• A többi szénatom általában egy-egy hidroxilcsoportot (-OH) hordoz. 

• A láncközi H-C-OH részlet szénatomjai - mivel a molekula két vége eltérő - kiralitáscentrumok. 

(A természetben előforduló monoszacharidok utolsó előtti (oxocsoporttal ellentétes végétől számított második) 

szénatomjának konfigurációja meghatározott: pl. D-glükóz. (A D- és az L- konfiguráció a glicerinaldehid kétféle 

konfigurációjára visszavezetett relatív konfiguráció. A természetben a D-konfigurációjú monoszacharidok 

terjedtek el!) 

Az 5 szénatomos monoszacharidok között aldózokat és ketózokat egyaránt találunk. 

 

A 6 szénatomos monoszacharidok között szintén aldózok és ketózok is előfordulnak. 

 

(A piros szín a természetben előforduló szénatom konfigurációjára utal.) 

A monoszacharidok gyűrűs konstitúciója 

Az a hidroxilcsoport, amely reakciójával öt- vagy hattagú gyűrű alakulhat ki, addíciós folyamat során képes az 

oxocsoportot hordozó szénatomhoz kapcsolódni. A folyamatot a nukleofil ("atommagot kedvelő") oxigénatom 
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indítja el, mely nemkötő elektronpárjával datív kötés létesítésére képes. (A triózók nem képesek gyűrű 

létesítésére.) 

• A létrejött gyűrűs molekulában az oxocsoport hidroxilcsoporttá, ún. glikozidos hidroxilcsoporttá alakul. 

• A glikozidos hidroxilcsoportot hordozó szénatom új kiralitáscentrumot képez. 

• Minden gyűrűképzésre hajlamos monoszacharidnak van egy nyíltláncú és legalább két, az 1. számú 

szénatomon különböző konfigurációjú (alfa [α] és béta [β]) gyűrűs molekulája. 

A képződött 6 szénatomos gyűrűben az axiális helyzetű glikozidos hidroxilcsoportot hordozó molekula az α-D-

glükóz, az ekvatoriális helyzetű glikozidos hidroxilcsoportot hordozó molekula a β-D-glükóz. A kétféle gyűrűs 

molekula a nyíltláncú formán keresztül alakulhat át egymásba. Energiatartalmuk nem egyforma, a kedvezőbb 

térkitöltés miatt a β-D-glükóz a kedvezményezett forma. Vizes oldatban az előfordulásuk aránya kb.: 

 

A monoszacharidok hidroxilcsoportjai észteresíthetők: az élő szervezet biokémiai folyamatainak fontos köztes 

vegyületei a cukrok foszfátészterei. 

 

76. ábra: Glikozidos hidroxil kialakulása monoszacharidok gyűrűvé záródása során 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/20het/kemia/kemia20.html 

Oligoszacharidok 

2-10 monoszacharid molekula összekapcsolódásával alakulnak ki. A kémiai kapcsolódást a szomszédos 

molekulák hidroxil-csoportjai (─OH) között kialakult éterkötés biztosítja, közben víz keletkezik. Két 

monoszacharid molekula összekapcsolódása diszacharid képződéséhez vezet. Általános formában: 

 

A diszacharidok olyan szénhidrátok, amelyek savas hidrolízissel két monoszacharidra bonthatók. Az 

oligoszacharidok hidrolízise 2-10 molekula monoszacharidot eredményez. Fontosabb diszacharidok: 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/20het/kemia/kemia20.html
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A maltóz a keményítő hidrolízisének, a cellobióz a cellulóz hidrolízisének közti terméke. 

Poliszacharidok 

Gyakorlati szempontból a cellulóz és a keményítő a két legfontosabb poliszacharid. 

Cellulóz 

• β-D-glükóz egységekből épül fel. 

• Általános képlete: (C6H10O5)n. 

• Az egységek 1-4'-β-glikozidkötéssel kapcsolódnak össze (lásd cellobióz). 

• Fonalszerű, lineáris molekula. 

• A konformációt hidrogénkötések stabilizálják egyrészt az egymás után következő glükózrészek között, 

másrészt a láncok között (kötegekbe rendeződés). 

• Fehér színű, íztelen, szilárd anyag. 

• Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. 

• Nem redukáló. (A molekula egyetlen glükózegysége elvileg képes redukálni, de ez elenyésző hatású a 

molekula egészét tekintve.) 

• Biológiai jelentősége: növényi vázanyag (sejtfal). 

• Felhasználása: papír- és textilipari nyersanyag; filmek, lakkok, műszálak gyártása. 

Keményítő 

• α-D-glükóz egységekből épül fel. 

• Általános képlete: (C6H10O5)n 

• Amilóz és amilopektin egységekből épül fel. 

• Az amilózban α-1-4'-glikozidkötésekkel kapcsolódnak a cukormolekulák (lásd maltóz); az amilopektin 

esetében az α-1-4'-glikozidkötések mellett kb. 20-25 glükózegységenként elágazások találhatók α-1-6'-

glikozidkötésekkel! 

• Az amilóz spirális lefutású (hélix), az amilopektin helyenként spirális de az elágazódások miatt ágas-bogas 

szerkezetű. 

• A konformációt hidrogénkötések stabilizálják egyrészt az egymás után következő glükózrészek között, 

másrészt a spirál "emeletei" között. 



 Szénhidrátok, fehérjék  

 165  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Fehér színű, íztelen, szilárd anyag. 

• Hideg vízben nem oldódik, forró vízben kolloid rendszert képez. 

• Nem redukáló. 

• Biológiai jelentősége: a növények raktározott tápanyaga. 

 

77. ábra: A keményítő és a cellulóz térszerkezete 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/aeet/tanweb/Fogalomtar/index_fogalom.htm  

Fehérjék 

Fehérjékből savas hidrolízis hatására aminokarbonsavak, röviden aminosavak keletkeznek. Az aminosavak 

olyan vegyületek, amelyek molekulájában aminocsoport és karboxilcsoport egyaránt előfordul. 

Biológiai jelentőségüknél fogva most csak a fehérjeeredetű aminosavakkal foglalkozunk. 

A természetes aminosavak L-sztereoizomériát mutatnak és α-aminocsoportot (NH2) tartalmaznak. Szerkezetük 

az R-csoportban különbözik. 20 természetes aminosavat ismerünk, 10 (esszenciális) aminosavat a táplálékkal 

veszünk magunkhoz, a többit képesek vagyunk szintetizálni. 

 

Az R-csoportban sokféle oldallánc és funkciós csoport jelenik meg, ezért tulajdonságaik változatosak. 

Minden aminosav tartalmaz legalább egy bázikus amino- és egy savas jellegű karboxilcsoportot. Vizes oldatban, 

de kristályosítva, szilárd állapotban is az aminocsoport protonált, a karboxilcsoport protonálatlan állapotban van, 

ikerionos szerkezet jelenik meg: 

 

Amfoter sajátságúak, a vízben rosszul oldódó (nagy, apoláros jellegű láncot tartalmazó) molekulák is 

feloldhatók sav-, illetve lúgoldatban (savoldatban a karboxilátion protonálódik, lúgoldatban az 

alkilammóniumion ad le egy protont). (A vízoldékony aminosavak vizes oldatának kémhatása a karboxil- és az 

aminocsoportok, valamint az egyes csoportok sav-bázis erősségétől (Ks, Kb) függ. Az amino-dikarbonsavak 

savas, a diamino-karbonsavak lúgos kémhatást okoznak a vízben, de az egyetlen amino- és egyetlen 

karboxilcsoportot hordozó aminosavak sem feltétlenül semlegesek.) 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/aeet/tanweb/Fogalomtar/index_fogalom.htm
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A természetes eredetű aminosavak a fehérjékben amidkötéssel, biológiai értelemben peptidkötéssel 

kapcsolódnak. 

 

78. ábra: A peptidkötés kialakulása 

http://ttmk.nyme.hu/fldi/Documents/Borzs%C3%A1k%20Istv%C3%A1n/Seg%C3%A9danyagok/aminosav_feh

erje_ppt.pdf 

Fehérjék szerkezete 

Alapszerkezetük egy vagy több, aminosavakból összekapcsolódó polipeptidláncból és esetenként szervetlen 

vagy szerves, nem polipeptid típusú részből álló makromolekula. 

Specifikus makromolekulák, amelyekben az építőegységek (aminosavak) sorrendje egyediséget kölcsönöz az 

adott molekulának. 

Szerkezetük négy szinten vizsgálható: 

• Elsődleges szerkezet (primer struktúra) aminosav szekvencia (aminosav sorrend). Az egyediséget a 

polipeptidláncban oldalláncként jelentkező R-csoportok sorrendje biztosítja. A polipeptidlánc a peptidkötés 

körül nem foroghat (az oxocsoport pi-kötése és a nitrogén atom nemkötő elektronpárja delokalizálódik, ezzel 

rögzül a peptidkötés. (A merev, síkalkatú peptidkötések közötti (az alfa-szénatom körüli) részlet mindkét 

oldalon elfordulhat (az ún. amidsíkok az alfa szénatom körül elforoghatnak). Az elvileg végtelen lehetőség 

közül az R-oldalláncok nagysága és töltése miatt jó néhány nem valósulhat meg. Mégis a természetben egy 

adott fehérje csak egy vagy néhány konformációban fordul elő. Ennek oka a környezet (pH, ionkoncentráció, 

hőmérséklet) viszonylagos állandóságában keresendő.) 

• Másodlagos szerkezet (szekunder struktúra). A lánckonformáció viszonylag monoton ismétlődő 

egységekből kialakuló szerkezete, mely leggyakrabban az α-hélix, illetve a β-redő. 

• Harmadlagos szerkezet (tercier struktúra). A másodlagos szerkezeti elemek - az α-hélix, illetve a β-redő - 

egymáshoz viszonyított elrendeződését jelenti, beleértve az azokat egymástól esetleg elválasztó rendezetlen, 

szerkezeti részeket is. (A lánckonformációt a másodrendű kötések mellett az oldalláncok közötti ionos 

kötések (pl. a karboxilátion és az alkilammóniumion között), illetve kovalenskötések (diszulfidhíd két cisztein 

molekula között) tartják fenn.) 

• Negyedleges szerkezet (kvaterner struktúra). A több polipeptidláncból álló fehérjemolekulákra jellemző és 

a polipeptidláncok egymáshoz való viszonyát jelenti. A különböző alegységek (polipeptidláncok) közötti 

kapcsolatot a tercier struktúrát fenntartó erőkhöz hasonló kötések biztosítják. 

http://ttmk.nyme.hu/fldi/Documents/Borzs%C3%A1k%20Istv%C3%A1n/Seg%C3%A9danyagok/aminosav_feherje_ppt.pdf
http://ttmk.nyme.hu/fldi/Documents/Borzs%C3%A1k%20Istv%C3%A1n/Seg%C3%A9danyagok/aminosav_feherje_ppt.pdf
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79. ábra: A fehérjék térszerkezete. 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/aeet/tanweb/Fogalomtar/index_fogalom.htm 

Összefoglalás 

Ebben a tananyagban megismerhetett két biológiai szempontból igen fontos vegyületcsoportot. A szénhidrátok 

egyszerű monoszacharid molekulákból éterkötések által összekapcsolva alakulnak ki. A monoszacharid 

molekulák gyűrűs konfigurációjának kialakításával egy igen reakcióképes ún. glikozidos OH-csoport jön létre. 

Ennek térállása lényeges a di- és poliszacharid molekulák térszerkezetének, tulajdonságainak kialakításában. 

A fehérjéket aminosavak építik fel (nitrogén is megjelenik a molekulában). Ezekben is összetett funkciós 

csoportot találunk (amino- és karbonsav). A két funkciós csoport lehetőséget ad két aminosav összekapcsolására 

(ez a peptid kötés), fehérje molekula kialakítására. 

A fehérjék egyedi tulajdonságai négy szerkezeti szinten vizsgálhatóak. 

Önellenőrző kérdések és feladatok 

Kérdések 

1. Milyen elemekből állnak a szénhidrátok? 

2. Hogyan csoportosítjuk a szénhidrátokat? 

3. Mi a különbség az α- és a β-glükóz között? 

4. Hogyan épül fel a keményítő? 

5. Hogyan épül fel a cellulóz. 

6. Milyen különbségek vannak a keményítő és a cellulóz tulajdonságaiban? 

7. Miből épülnek fel a fehérjék? 

8. Milyen funkciós csoportokat találunk az aminosavakban? 

9. Hogyan kapcsolódnak össze az aminosavak? 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/aeet/tanweb/Fogalomtar/index_fogalom.htm
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Zárszó 

A „Szerves kémiai alapismeretek” című témakörünket is befejeztük. Természetesen a rendelkezésre álló négy 

tananyag az önkényesen kiválasztott témakörök rövid áttekintésére adott csak módot. A szerves világ ennél 

lényegesen sokszínűbb, összetettebb, árnyaltabb. Remélhetőleg a megszerzett ismeretek jó alapot adnak a 

szakmai elmélyüléshez, és a hétköznapi életben is hasznára lesznek. Ön máris sokkal többet tud a kémiáról, mint 

azt egy átlagember elmondhatja! Az eredményt csakis a szorgalmának és a kitartásának köszönheti, amihez 

gratulál és további jó tanulást kíván: 

a Szerző. 



   

 clxix  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Videó 

Videó 1 

Videó 2 

Videó 3 

Videó 4 

Videó 5 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3969,Vizkemia_I.1
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3970,Vizkemia_I.2
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3971,Vizkemia_I.3
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3972,Vizkemia_I.4
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3973,Vizkemia_I.5
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Fogalomtár 

Addíció (egyesülés) 
Olyan kémiai reakció, amelyben két vagy több vegyületből egy új vegyület keletkezik. 

Telítetlen szerves vegyületek jellemző kémiai reakciója.   

 

Adszorpció 
Szilárd test felületén megkötődhetnek folyadékban oldott vagy gázhalmazállapotú anyagok. A szilárd testet, 

amelynek a felületén végbemegy az adszorpció, adszorbensnek nevezzük. 

 

Aktiválási energia 
Megadja, mennyi energia szükséges 1 mol aktivált komplex keletkezéséhez. Jele: Ea, Mértékegysége: kJ/mol 

 

Anion 
Negatív töltésű részecske 

 

Anód 
Az az elektród, amelyen oxidáció történik. Galvánelemeknél az anód negatív töltésű, elektrolízisnél éppen 

fordítva, 

pozitív töltésű elektród. 

 

Apoláris 
Az a molekula, melyben a pozitív és negatív töltések súlypontja egybeesik. Poláris kötésekkel rendelkező 

molekula 

is lehet apoláris, ha a különböző polaritású kötések szimmetrikusak. 

 

Autoprotolízis 
Az a folyamat, amelyben egy vegyület molekulái egymással sav-bázis reakcióba lépnek. Az autoprotolízis  

egyensúlyra vezető folyamat. 

 

Állapotfüggvény 
Olyan mennyiség, amelyet az állapotjelzők értékei határoznak meg. Megváltozása csak az állapotjelzők kezdeti 

és 

végső értékétől függ és független attól, hogy az állapotjelzők a változás során milyen közbenső értékeken 

mentek át. 

Megváltozását teljes differenciál írja le. 

 

Dinamikus egyensúly 
A megfordítható, egyensúlyra vezető reakciókat jellemzi. Kémiai reakciók esetén azt jelenti, hogy a kiindulási 

és 

keletkezett anyagok állandóan átalakulnak egymásba, de az oda- és visszaalakulás egyenlő sebességgel folyik, 

ezért a rendszerben az egyes anyagok koncentrációja változatlan. 

 

Diszpergálás 
Egy anyag finom eloszlatása egy másik anyagban.  

 

Elektrolitoldat 
Hidratált ionokat tartalmazó oldat (sók, savak, bázisok vizes oldata. Szabadon mozgó töltéssel rendelkező  

részecskéket tartalmaz, ezért az elektrolit oldat jó elektromos vezető. 

 

Elektrolitos disszociáció 
Molekulákra vagy ionrácsos vegyületekre jellemző, amelyek vízben oldva hidratált ionokra bomlanak. Ilyenkor  

elektrolit oldat keletkezik. 

 

Elektromotoros erő 
A galvánelem két elektródja között terheletlen állapotban mérhető feszültség. Jele: EME. Mértékegysége: V 

 

Elektronaffinitás 
Az az energia, amely 1 mol gáz halmazállapotú negatív ionból a töltést okozó elektron eltávolításához 
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szükséges. 

Jele: Ea, Mértékegysége: kJ/mol 

 

Elektronegativitás 
A kémiai kötésben lévő atomtörzsek viszonylagos elektronvonzó képessége. 

 

Elektródpotenciál 
Az elektronok potenciális energiája az elektródon.  

Relatív érték, amelyet a standard hidrogén elektród potenciáljához viszonyítunk. 

 

Elimináció 
Olyan kémiai reakció, amelyben egy nagyobb molekulából kisebb molekula (molekulák) szakad(nak) ki. 

 

Endoterm 
Olyan kémiai reakció, amely hőelnyeléssel jár. A kémiai reakcióban szereplő anyagokat rendszernek tekintve, 

endoterm esetben a rendszer vesz fel energiát a környezettől. Megállapodás alapján a rendszer szempontjából 

vizsgáljuk a hőváltozásokat, tehát ez + előjelű hőváltozás. 

 

Exoterm 
Olyan kémiai reakció, amely hőfelszabadulással jár. Exoterm esetben a rendszer ad le energiát a környezetének, 

tehát ez – előjelű hőváltozás. 

 

Fajhő (fajlagos hőkapacitás) 
Az a hőmennyiség, amely 1 g (1 kg) anyag hőmérsékletét 1 °C-kal emeli. jele: c, Mértékegysége: J/g·°C;  

J/kg·°C 

 

Fázis 
Az a térrész az anyagi rendszeren belül, amelynek minden pontjában igaz, hogy nem változnak ugrásszerűen 

a fizikai és kémiai tulajdonságok. 

 

Felületaktív anyag 
Folyadékok felület feszültségét csökkentő anyag. 

 

Felületi feszültség 
Az a felületcsökkentő erő, mely a szabad folyadékfelszín 1 m-es vonalában arra merőlegesen hat.  

Mértékegysége: N/m 

 

Forráspont 
Az a hőmérsékleti érték, amelyen a folyadék gőznyomása eléri a külső légnyomást. 

 

Galvánelem 
Kémiai energiát elektromos energiává átalakító berendezés. 

 

Halmaz 
Nagyon sok részecske együtt, amelynek tulajdonságait a részecskék tulajdonsága és a közöttük fellépő 

kölcsönhatás 

együttesen szabja meg. 

 

Hess-tétel 
A termokémia főtétele. Kimondja, hogy a reakcióhő független a reakcióúttól, a részfolyamatok sorrendjétől és 

lefolyásuk idejétől, a reakcióhőt a kezdeti és végállapot egyértelműen meghatározza. 

 

Heterogén reakció 
A reagáló anyagok különböző fázisban vannak. 

 

Hidratációs energia 
Az az energia, amely felszabadul, ha 1 mol gáz halmazállapotú ionból hidratált ion keletkezik. 

 

Hidrolízis 
Olyan kémiai folyamat, amelyben a vízmolekula protont ad át a só anionjának vagy protont vesz fel a só 
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kationjától, 

hidrolízisnek nevezzük.   

 

Homogén reakció 
A reagáló anyagok azonos fázisban vannak.  

 

Hődisszociáció 
Olyan kémiai reakció, amely során az anyagot egyéb reagenstől elzártan több száz fokra hevítik. A hőhatásra 

egyes 

kémiai kötések felbomlanak, így kisebb molekulákra, esetleg atomokra, ionokra, gyökökre esik szét. 

 

Ionizációs energia 
Az az energia, ami 1 mol alapállapotú (gáz halmazállapotú) atomból a legkönnyebben leszakítható elektron 

eltávolításához 

szükséges. Jele: Ei, Mértékegysége: kJ/mol 

 

Izoméria 
Az a jelenség, amely szerint ugyanannak az összegképletnek többféle szerkezeti képlet is megfelel.   

 

Katalizátor 
A katalizátorok olyan anyagok, amelyek gyorsítják a kémiai reakciókat. Csak a reakció sebességét növelik meg, 

közben maradandóan nem változnak. A reakcióhőt nem befolyásolják, egyensúlyra vezető reakciók esetén a 

koncentrációviszonyokat nem módosítják. Nem tekinthetők reakciópartnernek. 

 

Kation 
Pozitív töltésű részecske 

 

Katód 
Az az elektród, amelyen redukció történik. Galvánelemeknél a katód pozitív töltésű, elektrolízisnél éppen 

fordítva, 

negatív töltésű elektród. 

 

Keverék 
Anyagok tetszőleges fizikai kapcsolódásával keletkezik. Jelölése nincs. 

 

Kolloid 
Olyan minimum kétfázisú anyagi rendszer, amelyben legalább az egyik irányban 1-500 nm méretű részecskéket 

tartalmaz. A viszonylag nagyméretű részecskék jelenléte miatt a kolloid rendszerek eltérő sajátságokkal 

rendelkeznek 

a valódi oldatokhoz képest.  

 

Konfiguráció 
A molekulában a kovalens kötéssel kapcsolódó atomok térbeli elrendeződése egy központi atom körül. 

 

Konformáció 
A molekulában különböző, egymással nem kapcsolódó atomok egymáshoz viszonyított térbeli elrendeződése. 

 

Konstitúció 
Molekulán belüli atomok, csoportok kapcsolódási sorrendje. 

 

Kötési energia 
Az az energia, ami ahhoz szükséges, hogy 1 mol molekulában két atom között a kovalens kötést felszakítsuk. 

 

Kötő elektronpár 
Két atom párosítatlan elektronjai közös molekulapályára kerülnek, a két atomtörzs erőterében mozognak. 

 

Közömbösítés 
Olyan protonátadási reakció, amelyben a savas kémhatást okozó hidroxónium-ionok és a lúgos kémhatást okozó 

hidroxidionok vízzé egyesülnek. Csak akkor lesz az oldat kémhatása semleges, ha a reakció végén a 

hidroxónium-ionok 
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koncentrációja megegyezik a hidroxidionok koncentrációjával.  

 

Kristályos anyag 
A kristályt felépítő részecskék szabályos rendben helyezkednek el (ez a kristályrács). A szabályos szerkezetből  

következik, hogy a kristályos anyagoknak határozott olvadáspontjuk van. 

 

Mol 
Anyagmennyiség mértékegysége. Egy mol annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely 6 · 1023 db 

részecskét 

tartalmaz.  

 

Moláris hőkapacitás 
Az a hőmennyiség, amely 1 mol anyag hőmérsékletét 1 °C-kal emeli. jele: Cm, Mértékegysége: J/mol·°C 

 

Moláris tömeg 
Megegyezik 1 mol anyag relatív tömegének grammokban kifejezett értékével. Mértékegysége: g/mol 

 

Molekula 
Olyan meghatározott számú atomból felépülő részecske, amelyben az atomokat kovalens kötés tartja össze. 

Jellemezhető pl. összegképlettel, moláris tömeggel, polaritással, térszerkezettel. 

 

Nemkötő elektronpár 
Olyan vegyértékelektronpár a molekulában, amely kovalens kötést nem létesít, azaz csak egy atomtörzshöz 

tartozik. 

 

Oldáshő 
1 mol anyag nagyon sok oldószerben való oldásakor (tehát híg oldat keletkezésekor) felszabaduló vagy 

elnyelődő 

hőmennyiség. Jel: ΔHo. Mértékegysége: kJ/mol. 

 

Olvadáspont 
Az a hőmérséklet, amelyen egy anyag szilárd- és folyékony fázisa egyensúlyban van egymással. 

 

Oxidáció 
Elektron leadás, a folyamatban az oxidációs szám nő. 

 

Oxidációs szám 
Kovalens molekulákban annak a töltésnek a számértéke, amelyet úgy kapunk meg, hogy a kötő elektronokat  

gondolatban a nagyobb elektronegativitású atomhoz rendeljük. 

 

pH 
Híg vizes oldatok kémhatásának jellemző értéke, amelyet az oldat mol.dm-3-ban mért  hidroxónium-ion 

koncentrációjának negatív, tízes alapú logaritmusa ad meg. 

 

Pí (π) – kötés 
A kétszeres vagy háromszoros kovalens kötés 2. illetve 3. kötése, amely soha sem létezik szigma-kötés nélkül.  

A kötő elektronpár elektronjai olyan síkszimmetrikus molekulapályán tartózkodnak, amelynek szimmetriasíkján  

rajta van a szigma-kötés tengelye. 

 

Poláris 
Az a molekula, melyben a pozitív és negatív töltések súlypontja elkülönül (nem esik egybe). 

 

Puffer 
Olyan vizes oldatban működő sav-bázis rendszer, amelynek a pH-értéke bizonyos mennyiségű erős sav vagy 

bázis 

hozzáadása ellenére is alig változik. 

 

Pufferkapacitás 
A puffer rendszerek pH-kiegyenlítő képességére jellemző érték. Az az erős sav vagy bázis mennyisége, amely 

a pufferoldat 1 dm3-ében 1 egységnyi pH-változást idéz elő.  
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Rácsenergia 
1 mol kristályos anyag szabad részecskékre bontásához szükséges energia. Jele: Erács. Mértékegysége: kJ/mol. 

 

Reakciósebesség 
Az időegység alatt végbemenő koncentráció változást jelenti. Függ a kiindulási anyagok minőségétől, 

koncentrációjától, a hőmérséklettől és a katalizátor jelenlététől. 

 

Redoxi reakció 
Elektron átadással járó reakció, amelyben oxidációs szám változás is történik. Két részfolyamatból áll:  

oxidációból és redukcióból, amely folyamatok mindig egyszerre, egymást feltételezve játszódnak le. 

 

Redukció 
Elektron felvétel, a folyamatban az oxidációs szám csökken. 

 

Rendűség 
Kifejezi, hogy egy szerves molekulán belül adott szénatom hány másik szénatomhoz kapcsolódik. 

Megkülönböztetünk elsőrendű (primer), másodrendű (szekunder), harmadrendű (tercier), negyedrendű 

(kvaterner) 

szénatomot. Azért van szükség a szénatomok rendűség szerinti megkülönböztetésére, mert nem egyforma  

a reakciókészségük egyes kémiai reakciókban. 

 

Só 
Olyan ionos szerkezetű vegyületek, amelyek savmaradék anionból és bázismaradék kationból állnak. 

 

Standard hidrogénelektród 
Nemzetközi megállapodás szerint az elektródpotenciálok meghatározásához használt vonatkoztatási elektród. 

Felépítésében 1 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldatba platinalemez merül, melyre 0,1 MPa nyomású 

hidrogéngázt 

buborékoltatunk. A rendszer 25oC hőmérsékletű. Jele: Pt(sz)|H2(g)/H+(aq), standard elektródpotenciálját  

önkényesen 0,00 V-nak vesszük. 

 

Standard redoxipotenciál 
Az adott elektródra jellemző anyagi állandó. Az adott elemből standard körülmények között készített kémiai  

elektród és standard hidrogénelektród között mérhető feszültség alapján határozzák meg. Jele: εº, 

mértékegysége: V. 

 

Szigma (σ) – kötés 
Egyszeres kovalens kötés, egyetlen kötő elektronpár hozza létre.  Az elektronok olyan molekulapályán 

mozognak, 

amely tengelyszimmetrikus, szimmetriatengelye a két atommagon átmenő egyenes.  

  

Sztöchiometria 
A kémiának az a része, amely a kémiai reakció során tapasztalható tömeg- és térfogatviszonyok 

törvényszerűségeivel 

foglalkozik. Elnevezése a görög sztoicheon = alapanyag és a metron = mérték szavakból származik. 

 

Szublimáció 
Az a halmazállapot változás, amely során melegítés hatására egy anyag a szilárd halmazállapotból - a folyadék 

állapot  

kihagyásával - gázhalmazállapotúvá alakul.   

 

Szubsztitúció (helyettesítés) 
Olyan kémiai reakció, amelyben egy atom vagy atomcsoport egy másik atomtora vagy atomcsoportra cserélődik 

ki.  

A telített és aromás szerves vegyületek jellemző kémiai reakciója.    

 

Tömeghatás törvénye 
Egyensúlyban a termékek egyensúlyi koncentrációjának sztöchiometriai számuknak megfelelő hatványon vett  

szorzatából és a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációjának sztöchiometriai számuknak megfelelő 
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hatványon 

vett szorzatából képzett tört értéke adott hőmérsékleten állandó érték (K – egyensúlyi állandó). 

 

Valódi oldat 
Olyan egyfázisú többkomponensű homogén rendszer, amelyben az oldószer és az oldott anyag részecskéinek a 

mérete 

 < 500 nm. 

 

Vegyérték 
Azt  adja meg, hogy hány kötő elektronpár tartozik az adott atomhoz. 

 

Vegyület 
Elemek meghatározott arányú kémiai kapcsolódásával jön létre. Jelölése: képlettel 

 

Viszkozitás 
A folyadékok belső súrlódása, a belső folyadékrétegek egymáshoz képest való elcsúsztatásánál fellépő, súrlódás 

jellegű, 

mozgást gátló ellenállás. 


