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1. Tökéletes és reális gázok
1.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
nyomás, standard nyomás, parciális nyomás: A nyomás (p) az egységnyi felületre
egyenletesen ható nyomóerő: p = F/A , ahol F a nyomóerő (N), A pedig a nyomott
felület (m2). A nyomás szabványos SI-mértékegysége a pascal (1 Pa = 1 N/m2). A
standard nyomás – pᶿ bár (bar); 1 bar = 105 Pa. A parciális nyomás (pj) egy adott
komponens nyomása gázok elegyében. A parciális nyomás az a nyomás, amelyet
a vizsgált komponens akkor fejtene ki ha azonos körülmények között egyedül
töltené ki a rendelkezésre álló teret.
hőmérséklet: A termodinamika egyik alapmennyisége, amely az anyagok
úgynevezett

termikus

állapotát

jellemzi.

Mérése

hőmérővel

történik,

mértékegységei: °C (Celsius-fok, jele: Ө); °F (Fahrenheit-fok); K (Kelvin-féle
abszolút hőmérséklet, jele: T);
T/K = Ө/°C + 273,15. Standard szobahőmérséklet: Tᶿ = 298,15 K.
móltört: A móltört (xj) a j-edik komponens anyagmennyisége (nj) az összes
anyagmennyiséghez (n) viszonyítva: xj = nj/n (értéke 0-1 között változhat).
Avogadro-tétel: Az Avogadro-tétel szerint az azonos állapotú, de különböző anyagi
minőségű gázok azonos térfogataiban a részecskék száma megegyezik. Egy mólnyi
anyagban található részecskék száma az Avogadro-állandó, NA = 6,023 ∙ 1023
1/mol.
tökéletes gáz és állapotegyenlete: A tökéletes v. ideális gáz olyan „hipotetikus”
anyag, amely követi a tökéletes gáz állapotegyenletét. Kis nyomáson és nagyon
magas hőmérsékleten szinte minden gáz „tökéletesen” viselkedik.
Az

állapotegyenlet

az

állapotjelzők

között

fennálló,

egyértelmű

függvénykapcsolat, pl. f(p,V,T, ...) = 0. A tökéletes gáz állapotegyenlete:
pV-nRT=0 "vagy" pV=nRT
ahol p a gáz nyomása [Pa], V a térfogata [m3], n az anyagmennyisége [mol], T a
hőmérséklete [K], R pedig az ún. egyetemes gázállandó (értéke 8,314 J∙mol-1∙K-1
vagy 8,206 x 10-2 L∙atm∙mol-1∙K-1).
Boyle–Mariotte-törvény: pV = állandó, ha n és T állandó (izoterm változás)
Gay-Lussac I. törvénye: V = állandó x T, ha n és p állandó (izobár változás)
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Gay-Lussac II. törvénye: p = állandó x T, ha n és V állandó (izochor változás)
Dalton-törvény: Egy gázelegy nyomása az egyes összetevők parciális nyomásának
összege:

p = ∑ pj = ∑ xj∙p
j

j

ahol p a teljes nyomás, pj a j-edik komponens parciális nyomása, xj pedig a
móltörtje.
reális gáz: Kísérleti tapasztalat az, hogy a gázok – különösen nagy nyomáson és
alacsony hőmérsékleten nem követik a tökéletes gáz állapotegyenletét. Ez azzal
értelmezhető, hogy – a tökéletes gázzal ellentétben – a reális gázokban a
gázrészecskék között vonzó és taszító kölcsönhatások vannak, továbbá nem
tekinthetünk el a részecskék saját térfogatától sem.
kompresszibilitási együttható: A kompresszibilitási együttható (az összenyomhatóság) jele Z, definíció egyenlete:

Z=

p∙Vm
R∙T

ahol Vm = V/n a gáz moláris térfogata (m3/mol). Tökéletes gázra Z = 1 bármely
nyomáson.
viriál egyenlet, viriálegyütthatók: A Z értékének nyomásfüggését az ún. viriál
állapotegyenletek írják le:

p∙Vm = R∙T (1 + B’p + C’p2 + …)

ahol B′, C′, ... illetve B, C, … hőmérsékletfüggő, valódi fizikai jelentés nélküli viriálegyütthatók. (Ezekben az egyenletekben a zárójel tartalma adja meg a Z értékét.)
van der Waals-egyenlet, van der Waals állandók: A van der Waals-féle állapotegyenlet n mól reális gázra:

p+

a∙n2
(V – n∙b) = n∙R∙T
V2

egy mól reális gázra:
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p+

a
(Vm –b) = R∙T
Vm2

Az a állandó (dm6 bar mol–2) a részecskék közötti vonzó kölcsönhatásokkal van
kapcsolatban; az a/(Vm2) nyomáskorrekciót a reális gáz ún. belső nyomásának
nevezzük. A b állandó (dm3 mol–1) a gázrészecskék saját térfogatával arányos
térfogatkorrekció.
kritikus állapot, kritikus állapotjelzők: Ha egy gőzt izotermikusan összenyomunk,
akkor az folyadékká válik, cseppfolyósodik. Egy gázt izoterm összenyomással
azonban csak úgy lehet cseppfolyósítani, ha azt előbb az ún. kritikus hőmérséklete
(Tc) alá hűtjük. A kritikus állapotban a gőz-folyadék határfelület elmosódik, eltűnik.
A kritikus állapotjelzők és a van der Waals-állandók között a következő
összefüggések érvényesek:

pc =

a
8a
; Vc = 3b; Tc =
2
27∙b
27∙R∙b
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1.2. Mintafeladatok
M1.1.: Egy –8,0 °C-os téli napon egy autógumiban a nyomást 220 kPa értékre
állították be. Mennyi lesz a nyomás egy 30,0 °C-os nyári napon? Az autógumi nem
ereszt és térfogatváltozásától eltekintünk.
Megoldás:

p1 p2
=
T1 T2

p1 = 220 kPa = 220 000 Pa
T1 = -8,0 °C = 265,15 K
p2 = ?
T2 = 30,0 °C = 303,15 K

p2 =

T2p1
= 251 529 Pa
T1

M1.2.: A száraz levegő tengerszinten közelítőleg a következő tömegszázalékos
összetételű: nitrogén (M = 28 g mol–1) 75,5 %; oxigén (M = 32 g mol–1) 23,2 %;
argon (M = 40 g mol–1) 1,3 %. Mekkora a komponensek móltörtje és parciális
nyomása 1,0 atm teljes nyomáson?
Megoldás:
→ 2,69643 mol N2 (28 g/mol)
→ 0,725 mol O2 (32 g/mol)
→ 0,0325 mol Ar (40 g/mol)
nössz = 3,45393 mol

100 g levegő

75,5 g N2
23,2 g O2
1,3 g Ar

xN2 = nN2/nössz = 0,7807
xO2 = nO2/nössz = 0,2099
xAr = nAr/nössz = 0,0094

pN2 = xN2p = 0,7807x101325 = 79 104 Pa
pO2 = xO2p = 0,2099x101325 = 21 268 Pa
pAr = xArp = 0,0094x101325 = 952 Pa

M1.3.: Egy 20,0 literes acélpalackban 4,6 kg nitrogén van. A nitrogén van der
Waals-állandói a következők: a = 1,408 dm6 bar mol-2 és b = 0,03913 dm3 mol-1.
Milyen hőmérsékletig szabad a palackot melegíteni, ha az 25,0 MPa nyomásra van
hitelesítve?
Megoldás:
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a = 1,408 dm6 bar mol-2 = 0,1408 m6 Pa mol-2
b = 0,03913 dm3 mol-1 = 3,913x10-5 m3 mol-1

(

nRT = p +

an2

V2

)(V-nb)

→T=

(p +

an2
(V-nb)
V2
nR

)

nN2 = 4600 g / 28 g mol-1 = 164,2857 mol
V = 20,0 L = 0,02 m3
p = 25 MPa = 25 000 000 Pa
T = {(2,5x107 + 9,5004x106)(0,02 - 0,006428)} / 1365,87 = 342,81 K
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1.3. Példafeladatok
P1. 300 cm3 térfogatú reaktorcsőbe 293 K hőmérsékleten és 100 kPa nyomáson
dietil-étert töltünk. A csövet lezárjuk, majd 523 K hőmérsékletre melegítjük.
Maximum hány gramm dietil-étert tölthetünk bele, ha a nyomás legfeljebb
6,00 MPa értéket érhet el? A kémcsőben lévő levegőtől tekintsünk el.
[m = 30,6 g]
P2. Egy 24,5 dm3 térfogatú edényben 283,15 K-en 3,00 mol hidrogén és 1,00 mol
nitrogén van. Számítsa ki az egyes komponensek móltörtjét, parciális
nyomását és a teljes nyomást.
[xH2 = 0,75; xN2 = 0,25, pH2 = 2,88∙105 Pa, pN2 = 9,61∙104 Pa, pössz = 3,84∙105 Pa)
P3. Milyen hőmérsékletre kell 10,00 liter, szobahőmérsékletű (25 °C) levegőt
állandó 1,00 atm nyomáson lehűteni, hogy térfogata 1000 cm3-re
csökkenjen? (Tekintsünk el a levegő cseppfolyósodásától!)
[T = 29,82 K]
P4. Egy levegőminta térfogata 25 °C-on és 1,00 atm nyomáson 2,00 liter. Milyen
nyomás szükséges ahhoz, hogy ezen a hőmérsékleten a térfogata 100 cm3
legyen?
[p = 2,03∙106 Pa]
P5. Két, egyenként 50,0 dm3 térfogatú edényünk van. A két edényt vékony cső
köti össze. Az egyik edényt 100 °C-on, a másikat 0 °C-on tartjuk. Összesen 3,00
mol gázt engedünk az edényekbe. Milyen közös nyomás alakul ki az
edényekben?
[p = 7,87∙104 Pa]
P6. Tegyük fel, hogy Blaise Pascal tömege 70 kg volt. Számítsa ki azt a nyomást,
amit 300 cm2 felületű csizmában, illetve 1,0 cm2 élfelületű korcsolyában
fejtett ki a talajra, illetve a jégre.
[p1 = 2,29∙104 Pa, p2 = 6,86∙106 Pa]
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P7. Mennyi annak a vegyületnek a relatív molekulatömege, melynek 1,32 g-ját
gőzzé alakítva 0,38 dm3 100 °C-os és 94,7 kPa nyomású gázt kapunk?
[M = 113,8 g/mol]
P8. Egy meteorológiai léggömb sugara 1,5 m, amikor a tengerszinten (1,0 atm,
20,0 °C) felbocsátják. Sugara 3,5 m-re nő meg, amikor eléri a maximális
magasságot, ahol a hőmérséklet –20,0 °C. Mekkora a léggömbben a nyomás
ezen a magasságon?
[p = 6,9 kPa]
P9. 100 cm3-es reaktorban katalitikus HCOOH-bontást végzünk 100°C-on, az
oldattérfogat 20 cm3 a bemért hangyasav mennyisége pedig 4,6 g.
a.) Számítsuk ki mennyi a képződő gázok parciális nyomása ha azokat
tökéletes gáznak tekintjük és a HCOOH teljes mennyisége elbomlik!
b.) Mekkora lesz a reaktorban mérhető nyomás ha a képződő gázok a van der
Waals-egyenletet követik? (az oldószer adott hőmérsékleten mérhető
gőznyomásától eltekintünk, H2: a = 0,2476 dm6 bar mol-2 és b = 0,02661 dm3
mol-1; CO2: a = 3,640 dm6 bar mol-2 és b = 0,04267 dm3 mol-1)
[pa) = 7,756 MPa, pb) = 7,502 MPa]
P10.

Egy gáz móltérfogata 300 K-en és 20 atm nyomáson 15 %-al kisebb a

tökéletes gáz állapotegyenlete alapján számolhatónál. Számítsa ki ilyen
körülmények

között

a

gáz

kompresszibilitási

tényezőjét,

valamint

móltérfogatát. Melyek a meghatározóak a mintában: a vonzó- vagy a
taszítóerők?
[Z = 0,85]
P11.

250 K-en és 15 atm nyomáson egy gáz kompresszibilitási tényezője 0,91.

Számítsa ki, hogy mekkora térfogatot foglal el 18,2 mmol gáz az adott
körülmények között!
[V = 22,7 cm3]
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P12.

Számítsa ki azon gáz kritikus állapotjelzőit, amelynek van der Waals-

állandói a következők: a = 0,751 L2 atm mol–2, b = 0,0226 L mol–1.
[Vm,c = 67,8 cm3/mol, Tc = 120 K, pc = 5,52 MPa]
P13.

Egy gáz követi a van der Waals-egyenletet, a = 0,76 m6 Pa mol-2. 288 K-en

és 4,0 MPa nyomáson moláris térfogata 4,00∙10-4 m3/mol. Számítsuk ki a b
van der Waals-állandó értékét. Mennyi a gáz kompresszibilitási együtthatója
az adott hőmérsékleten és nyomáson?
[b = 1,26∙10–4 dm3 mol–1; Z = 0,668]
P14.

Egy gázállapotú vegyület sűrűsége 330 K-en és 150 Torr-on 1,23 g L-1-nek

találtak. Mennyi a vegyület moláris tömege?
[M = 168,8 g/mol]
P15.

Egy gázkeverék 320 mg metánt, 175 mg argont és 225 mg neont tartalmaz.

A neon parciális nyomása 300 K-en (ebben a gázelegyben) 66,5 Torr.
Számítsuk ki a keverék térfogatát és a teljes nyomást.
[V = 3,14∙10–4 m3; p = 2,82∙105 Pa]
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2. A termodinamika I. főtétele
2.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
rendszer, környezet, határoló fal, nyitott, zárt és izolált rendszer: A rendszer az
általunk vizsgált térrész. A környezet a rendszert körülvevő, tetszőleges nagyságú
tér, ahonnan a rendszert megfigyeljük. A rendszert és környezetét falak választják
el egymástól.
Ha egy rendszer és a környezete között anyag és energia is áramolhat, akkor a
rendszer nyitott, ha csak energiaátadás lehetséges, akkor zárt. Ha semmiféle
kölcsönhatás nem lehetséges, akkor a rendszer izolált.
extenzív és intenzív sajátságok:
Extenzív sajátság: értéke függ a rendszer anyagmennyiségétől és részrendszerek
egyesítésekor mindig összeadódik (pl. tömeg, stb.).
Intenzív sajátság: értéke független a rendszer anyagmennyiségétől és
részrendszerek egyesítésekor kiegyenlítődhet, egyensúlyban pedig kiegyenlítődik
(pl. hőmérséklet, nyomás, sűrűség stb.).
állapotfüggvény, útfüggvény: Az állapotfüggyvény olyan mennyiség, amelyet az
állapotjelzők aktuális értékei határoznak meg. Változása csak a kezdeti és végső
értékektől függ. Az útfüggvény olyan mennyiség, melynek megváltozása függhet
az állapotjelzők megváltozásának útjától is.
a termodinamika I. főtétele: Az energiamegmaradás elve kimondja, hogy energia
semmiből nem keletkezik és nem tűnik el. Az energiamegmaradás elvének egyik
közismert megfogalmazása az, hogy nem létezik elsőfajú örökmozgó (perpetuum
mobile), amely energiaforrás nélkül tudna munkát végezni. A termodinamika I.
főtétele azt mondja ki, hogy zárt rendszer belső energiája (U) állandó mindaddig,
míg azt munkavégzés (w) vagy hőcsere (q) meg nem változtatja. Változásának
mértékét ezek határozzák meg:

DU = w + q
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Rendszerközpontú előjelkonvenció érvényes: a rendszeren végzett munka pozitív
(w > 0), a rendszer által végzett munka negatív (w < 0), a rendszer által felvett hő
pozitív (q > 0), a rendszer által leadott hő negatív (q < 0).
belső energia: A belső energia a rendszert felépítő részecskék teljes kinetikus,
helyzeti és kölcsönhatási energiája, figyelmen kívül hagyva a makroszkópikus
rendszer saját mozgásából származó kinetikus és helyzeti energiát. A belső energia
állapotfügvény és extenzív mennyiség, abszolút értéke határozatlan, de változását
mér(het)jük és számol(hat)juk. Standard mértékegysége a joule (1 J = 1 N∙m).
munka (mechanikai, térfogati és hasznos munka): A munka a makroszkópikus
rendszer és környezete közötti olyan energiacsere, amely a részecskék rendezett
mozgásával (pl. egyirányú elmozdulásával) valósul meg. Mértékegysége a joule (J).
A mechanikai munka (dw) az, amit egy testnek dz távolságra történő
elmozdításakor az F ellenerővel szemben kell végezni: dw = - F∙dz.
A térfogati munka a külső nyomás (pex) ellenében vagy annak hatására
megvalósuló dV térfogatváltozással járó munka: dw = - pex∙dV.
Hasznos munka = összes munka - térfogati munka.
hő: A hő (q) az az energia, ami a részecskék rendezetlen mozgásával cserélődik ki
a rendszer és eltérő hőmérsékletű környezete között. A hő önként mindig a
magasabb hőmérsékletű testről áramlik a vele érintkező alacsonyabb
hőmérsékletű testre. A hő szabványos (SI) mértékegysége a joule (J). Ma is használt
régi mértékegység a kalória (1 cal = 4,184 J).
adiabatikus: Adiabatikus folyamatban: az adiabatikus (hőszigetelő) fal miatt
nincsen hőcsere rendszer és eltérő hőmérsékletű környezete között (q = 0).
reverzíbilis, irreverzíbilis: Egy folyamat reverzíbilis, ha az egy külső paraméter (pl.
nyomás, hőmérséklet) végtelenül kicsiny megváltoztatásával tetszőleges irányba
elmozdítható, ill. a paraméter ellenkező irányú megváltoztatásával megfordítható
(a rendszer és környezete egyensúlyban van). Egy folyamat irreverzíbilis, ha a
változás egy külső paraméter infinitezimális megváltoztatásával (vagy ezek
sorozatával) nem fordítható vissza (rendszer és környezet ekkor soha nincs
egyensúlyban).
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exoterm és endoterm: Egy folyamat exoterm (hőtermelő), ha annak során a
rendszerben hő keletkezik (felmelegszik), s így hőt ad(hat) át a környezetnek (q <
0) ill. endoterm (hőelnyelő), ha a környezet ad át hőt a rendszernek, vagy az izolált
rendszer lehül (q > 0).
infinitezimális és véges folyamat, körfolyamat: Infinitezimális változás egy
mennyiség végtelenül kicsiny megváltozása egy elemi lépés során (pl. dV, dp, dT,
dw stb.) Véges változás egy mennyiség megváltozása egy folyamat kezdeti (i) és
végállapota (f) közötti elemi lépések sorozatában, például:
f

DU = Uf – Ui = ∫dU
i

A körfolyamat olyan folyamat, amelyben a kezdeti és végállapot megegyezik. Az
állapotfüggvények megváltozása körfolyamatban 0.
hőkapacitás, moláris hőkapacitás állandó térfogaton (CV,m) és állandó nyomáson
(Cp,m): A hőkapacitás általános definíciója:

q
dT

C=

ahol q a rendszer által felvett vagy leadott hő (J), dT pedig a folyamatot kísérő
hőmérsékletváltozás (K). A hőkapacitás (J/K), szemléletesen, az a hőmennyiség,
ami az adott körülmények között a vizsgált rendszer hőmérsékletét pontosan 1
Kelvinnel növelné meg.
A hőkapacitás állandó térfogaton, amikor nincs egyéb (nem térfogati)
munkavégzés:

CV =

∂U
∂T

V

azaz, a ∂T hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező ∂U belső energia változás
állandó térfogaton (J/K).
A hőkapacitás állandó nyomáson, feltéve, hogy a folyamat során csak térfogati
munkavégzés történik:
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∂H
∂T

Cp =

p

azaz, a ∂T hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező ∂H entalpia-változás állandó
nyomáson (J/K).
fajlagos hőkapacitás: 1 kg tömegű anyag hőkapacitása (J∙kg-1∙K-1). Jelölése: cV ill.
cp. moláris hőkapacitás: 1 mól anyag hőkapacitása (J∙mol-1∙K-1). Jelölése: CV,m ill.
Cp,m.
Cp - CV ill. Cp/CV értéke tökéletes gázokra:
Tetszőleges tökéletes gázra: Cp - CV = n∙R
egyatomos tökéletes gázra: CV = (3/2)∙n∙R; Cp = (5/2)∙n∙R; így  = Cp/CV = 5/3
kétatomos tökéletes gázra: CV = (5/2)∙n∙R; Cp = (7/2)∙n∙R; így  = Cp/CV = 7/5
entalpia: Az entalpia az állandó nyomáson lejátszódó folyamatok leírására
alkalmazott állapotfüggvény, definíciója:
H = U + p∙V
Az entalpia extenzív mennyiség és mértékegysége a Joule (J). Változása egy véges
folyamatban:
DH = DU + D(p∙V)
Egy elemi lépésben:
dH = dU + d(p∙V) = dU + pdV + Vdp
Régi elnevezése: hőtartalom. Az első főtétel értelmében állandó nyomáson és
feltéve, hogy csak térfogati munkavégzés lehetséges, az entalpia változása azonos
az állandó nyomáson történő hőcserével:
∆H = qp = Cp∙∆T
kalorimetria: A kalorimetria a fizikai és kémiai folyamatok által termelt vagy elnyelt
hő (q) meghatározásának módszere. Lényege, hogy mérjük az ismert (pl.
kalibrációval meghatározott) C hőkapacitású rendszer ∆T hőmérsékletváltozását,
amiből q = C∆T.
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2.2. Mintafeladatok
M2.1.: Mekkora a munkavégzés, ha 1,00 mol tökéletes gáz dugattyús hengerben
eredeti térfogatának tízszeresére tágul reverzibilisen? Mennyi a folyamatban
felvett hő, továbbá a gáz belső energiájának és entalpiájának változása? Kiterjedés
közben a hőmérséklet állandó, 20 °C.
Megoldás:

dw = - pdV

V2

→ w = - ∫ pdV

pV = nRT → p =

V1
V2

nRT
V

V2
V
w = - ∫ nRT dV = - nRT ∫ 1 dV = - nRT ln 2
V1
V1 V
V1
V
10
w = - 1x8,314x293,15 ln
= - 5611,97 J
1
DU = 0 (izoterm változás)
DU = q + w
→ q = DU – w = 0 – (- 5611,97) = 5611,97 J
H = U + pV
dH = dU + d(pV) = 0 + 0 = 0 (pV = állandó, nemváltozik)

M2.2.: 1,00 mol 25 °C-os 1,00·105 Pa nyomású argont állandó nyomáson 25 °C-ról
100 °C-ra melegítünk, majd nyomását állandó hőmérsékleten 5,00·105 Pa-ra
növeljük. Számítsa ki, mekkora a munkavégzés, a környezettel kicserélt hő,
valamint a gáz belső energiájának és entalpiájának a változása. Az argont tekintse
tökéletes gáznak (CV = (3/2)∙R).
Megoldás:
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1. lépés
w1 = - nR(T2 – T1) = - 1x8,314x75 = - 623,55 J
DH1 = q1 = nCpDT = 1x2,5x8,314x75 = 1 559 J
DU1 = q + w = 1 559 + (- 623,55) = 935,45 J
2. lépés
p1
V
w2 = - nRT ln 2 = - nRT ln p = 4 993 J
V1
2
DU2 = DH2 = 0
q2 = - w2 = - 4 993 J
w = w1 + w2 = 4 369,45 J
q = q1 + q2 = - 3 434 J
DU = DU1 + DU2 = 935,45 J
DH = DH1 + DH2 = 1 559 J
M2.3.: Mennyit változik a kezdetben 23,8 °C-os kaloriméter hőmérséklete, miután
egy 76,52 g tömegű, 82,6 °C-os fémdarabot helyezünk bele és megvárjuk a
termikus egyensúly kialakulását? A kaloriméter hőkapacitása 920 JK–1, a fém
fajlagos hőkapacitása 0,234 JK–1g–1.
Megoldás:
Cfém, fajl = 0,234 J K-1 g-1; Cfém = 0,234x76,52 = 17,91 J/K
q = CkalDTkal = CfémDTfém

920(Tvég-23,8) = 17,91(82,6-Tvég)
920Tvég – 21896 = 1479,4 – 17,91Tvég
937,91Tvég = 23345,4
Tvég = 24,92
→ DTkal = 24,92 – 23,8 = 1,12 °C
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2.3. Példafeladatok
P16.

Mekkora a munkavégzés, ha 5,00 mol tökéletes gáz 0 °C-ról 300 °C-ra

melegszik fel 1,00∙105 Pa állandó nyomáson? Mekkora a végzett munka
továbbá a hőmennyiség, a gáz belső energiájának és entalpiájának
megváltozása a folyamatban? A tökéletes gáz állandó térfogathoz tartozó
moláris hőkapacitása CV = (3/2)∙R.
[w = – 12,5 kJ, DU = 18,7 kJ, q = 31,2 kJ, DH = 31,2 kJ]
P17.

2,00 mol 0 °C-os és 1,00∙105 Pa nyomású hidrogént állandó nyomáson 50

°C-ra melegítünk, majd állandó hőmérsékleten 8,00∙105 Pa-ra nyomunk össze.
Számolja ki a térfogati munkát, a környezettel kicserélt hőt, valamint a gáz
belső energiájának és entalpiájának a megváltozását. A hidrogén állandó
nyomáson mért mólhője 28,9 JK–1mol–1.
[w = 10,3 kJ, DU = 2,06 kJ, q = – 8,3 kJ, DH = 2,9 kJ]
P18.

1,00 mol 25 °C-os 1,00∙105 Pa nyomású argon nyomását állandó

hőmérsékleten 5,00∙105 Pa-ra növeljük, majd állandó nyomáson 100 °C-ra
melegítjük. Számítsa ki, mekkora a munkavégzés, a környezettel kicserélt hő,
valamint a gáz belső energiájának és entalpiájának a változása. Az argont
tekintse tökéletes gáznak (CV = (3/2)∙R).
[w = 3,37 kJ, DU = 935,5 J, q = – 2,43 kJ, DH = 1,56 kJ]
P19.

1,00 mol 25 °C-os 1,00∙105 Pa nyomású argont állandó térfogaton 25 °C-ról

100 °C-ra melegítünk, majd nyomását állandó hőmérsékleten 5,00∙105 Pa-ra
növeljük. Számítsa ki, mekkora a munkavégzés, a környezettel kicserélt hő,
valamint a gáz belső energiájának és entalpiájának a változása. Az argont
tekintse tökéletes gáznak (CV = (3/2)∙R).
[w = 4,30 kJ, DU = 935,5 J, q = – 3,37 kJ, DH = 1,56 kJ]
P20.

Egy kémiai reakció 200 cm2 keresztmetszetű tartályban megy végbe. A

tartály egyik végébe könnyen mozgó dugattyút illesztettek. A reakció
eredményeképpen a dugattyú az 1,00 atm külső nyomás ellenében 15,0 cmet elmozdul. Számítsa ki a rendszer által végzett munkát.
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[w = – 304 J]
P21.

Számítsa ki a fejlődött gáz által végzett térfogati munkát akkor, amikor 28

g vasat szobahőmérsékleten sósavban oldunk
a) zárt edényben,
b) nyitott főzőpohárban.
[wa) = 0, wb) = 1,24 kJ]
P22.

1,00 mol mennyiségű, 5,0 dm3 térfogatú és 25,0 °C hőmérsékletű

nitrogéngázt állandó térfogaton 100,0 °C-ra melegítünk, majd térfogatát
izoterm körülmények között reverzibilisen 50,0 dm3-re növeljük. A nitrogént
tekintse tökéletes gáznak. Számítsa ki a teljes folyamatra a térfogati munkát,
a környezettel kicserélt hőt, a belső energia és az entalpia változását.
[w = – 7,14 kJ, DU = 1,56 kJ, q = 8,08 kJ, DH = 2,18 kJ]
P23.

Egy vízzel telt edényt légköri nyomáson 5,0 percig fűtünk 10,0 W

teljesítményű fűtőtesttel. Eközben a hőmérséklete 1,5 °C-kal lett magasabb.
Számolja ki a vízzel telt edény hőkapacitását. Mekkorát változik a vízzel telt
edény belső energiája? Energiaveszteség nincs, a hőtágulás elhanyagolható.
[C = 2,00 kJ/K, DU = 3,00 kJ]
P24.

Adiabatikus kaloriméter vizébe merülő kaloriferen 10,00 percen keresztül

0,780 A fűtőáramot engedünk át 19,0 V feszültség mellett, s ekkor a
kaloriméter hőmérséklete 7,20 °C-kal megemelkedik. Mennyi a kaloriméter
hőkapacitása? Feltesszük, hogy nincs energiaveszteség.
[C = 1,24 J/K]
P25.

Egy 700 JK–1 hőkapacitású adiabatikus kaloriméterbe 64,01 g tömegű

fémdarabot helyezve a kaloriméter hőmérséklete 26,72 °C-ról 28,60 °C-ra
emelkedett. A fémdarab kezdeti hőmérséklete 85,30 °C volt. Mennyi a fém
fajlagos hőkapacitása?
[Cfém, fajl. = 0,3626 JK-1g-1]
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P26.

Egy 10 dm3 térfogatú, 1,013 bar nyomású, 150 °C hőmérsékletű tökéletes

gáz 0,1013 bar külső nyomáson a nyomások kiegyenlítődéséig adiabatikusan,
irreverzíbilisen kiterjed. Számítsa ki a végső hőmérsékletet és térfogatot. (CV
= 20,92 Jmol–1K–1)
[V2 = 0,068 m3, T2 = 287,8 K]
P27.

1,00 dm3 térfogatú, 1,2x105 Pa nyomású és 298 K hőmérsékletű tökéletes

gázt adiabatikus, reverzibilis úton 1,0x105 Pa nyomásra terjesztünk ki. A
dugattyút ezután rögzítjük, és a gázt felmelegítjük kezdeti hőmérsékletére. A
gáz nyomása ekkor 1,076x105 Pa lesz. Határozza meg a kétféle mólhő
hányadosát, és döntse el, hogy a gáz egy- vagy kétatomos. Számítsa ki mindkét
lépésre DU, q és w értékét.
[arány: 1,67, I. q = 0 J; w = DU = – 12,7 J, II. w = 0 J; q = DU = 12,7 J]
P28.

Ha állandó nyomáson hő formájában 178 J energiát közlünk 1,9 mol

állandó nyomású argonnal, akkor hőmérséklete 1,78 K-nel nő meg. Számítsuk
ki a gáz állandó nyomásra és állandó térfogatra vonatkozó hőkapacitását.
[Cp = 100 J/K; CV = 84,2 J/K]
P29.

1,00 mol tökéletes gázt (CV,m = 20,8 JK-1mol-1) tartalmazó minta nyomása

eredetileg 3,25 atm, hőmérséklete 310 K. Nyomásást reverzibilis adiabatikus
expanzióval 2,5 atm-ig csökkentjük. Számítsuk ki a végső térfogatot,
hőmérsékletet és a munkavégzést!
[V = 9,44∙10–3 m3; T = 288 K; w = – 465,9 J]
P30.

Ha 2,00 mol CO2-ot állandó 1,25 atm nyomáson melegítünk, akkor

hőmérséklete 250 K-ről 277 K-re megnő. A CO2 állandó nyomásra vonatkozó
hőkapacitása 37,11 JK-1mol-1. Számítsuk ki a q-t, DH-t és a DU-t.
[q = 2,00 kJ; DH = 2,00 kJ; DU = 1,56 kJ]
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3. Termokémia
3.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
termokémiai egyenlet: A termokémiai egyenlet olyan egyenlet, amelyben az adott
sztöchiometria szerint lejátszódó kémiai reakció mellett feltüntetjük az abban
résztvevő anyagok halmazállapotát (szilárd, folyadék, gáz/gőz), módosulatát,
egyéb jellemzőit (pl. aq), és megadjuk a folyamat reakcióhőjét is (J/mol).
reakcióhő termodinamikai definíciója: A reakcióhő a reakcióegyenletben szereplő
különböző minőségű, mennyiségű és állapotú anyagok átalakulását kísérő moláris
energiaváltozás hő formájában (q). Ha V = állandó és nincs egyéb munkavégzés,
akkor qV = DU. Ha p = állandó és csak térfogati munka lehetséges, akkor qp = DH.
reakcióentalpia: A reakcióentalpia (∆rH) a reakcióegyenletben szereplő különböző
minőségű, mennyiségű és állapotú anyagok állandó nyomáson történő
átalakulását kísérő moláris entalpiaváltozás (J/mol):

DrH = ∑ j∙Hm,j
j

ahol  j a j-edik anyagfajta sztöchiometriai együtthatója (a termékekre  j > 0, a
reaktánsokra  j < 0), Hm,j pedig az j-edik anyagfajta moláris entalpiája (J/mol) az
adott (azonos) körülmények között.
standard reakcióentalpia: A standard reakcióentalpia (DrHѲ) a standard moláris
reakcióhő (J/mol) a standard nyomáson:

DrH ᶿ = ∑ j∙H ᶿm,j
j

ahol HѲm,j a j-edik anyagfajta standard moláris entalpiája (J/mol).
Egy anyag akkor van standard állapotban, ha kémiailag tiszta (egynemű) és
nyomása pontosan pѲ = 105 Pa.
képződéshő: A képződéshő egy vegyület elemeiből történő képződésének reakcióentalpiája az adott nyomáson és hőmérsékleten.
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standard képződési entalpia: A standard képződési entalpia (DfHѲ) egy vegyület
referenciaállapotú elemeiből történő képződésének moláris reakcióentalpiája
(J/mol) standard nyomáson és adott hőmérsékleten.
Egy elem referencia állapota a standard nyomáson és adott hőmérsékleten
legstabilisabb formája. A referenciaállapotú elemek standard képződési entalpiája
nem mérhető, a számításokban azt minden elemnél nullának vesszük.
A standard képződési entalpiákból kiszámítható a standard reakcióentalpia (DrHѲ):

DrH ᶿ = ∑ j∙DfH ᶿj
j

ahol DfH Ѳj a j-edik anyagfajta standard képződési entalpiája (J/mol).
A standard reakcióentalpia (DrH Ѳ) a – kaloriméterrel rendszerint jól mérhető –
standard égéshőkből is kiszámítható:

DrH ᶿ = – ∑ j∙DcH ᶿj
j

ahol DcH Ѳj a j-edik anyagfajta standard égéshője (J/mol).
égéshő: Az égéshő adott mennyiségű anyag tiszta oxigénben történő elégetését
kísérő reakcióhő az adott körülmények között. A fajlagos égéshő tömegegységre
(kg), a moláris égéshő mólnyi anyagmennyiségre vonatkozik.
A standard égéshő (DcHѲ) egy mól standard állapotú anyag standard állapotú
oxigénben történő elégetését kísérő entalpiaváltozás (J/mol) az adott
hőmérsékleten.
Hess-tétel: Mivel az entalpia állapotfüggvény, a reakcióentalpia csak a reakció
végső és kezdeti állapotától függ. A Hess-tétel kimondja, hogy az eredő reakció
standard reakcióentalpiája azon egyedi reakciók standard reakcióentalpiáinak
összege, amelyekre a bruttó reakció felbontható. A Hess-tétel tulajdonképpen a
termodinamika

első

főtételének

alkalmazása

reakciókra.
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(megfogalmazása)

kémiai

Kirchhoff-törvény: A reakcióentalpia hőmérsékletfüggését (állandó, pl. standard
nyomáson) a Kirchhoff-törvény fejezi ki:
T2

DrH ᶿ(T2) = DrH ᶿ(T1) + ∫ DrCpᶿ(T)dT
T1

ahol DrHѲ(T1) és DrHѲ(T2) a reakció standardentalpiája T1 és T2 hőmérsékleteken,
és

DrCpᶿ(T) = ∑ j∙C ᶿp,m,j (T)
j

a reakcióban résztvevő anyagok állandó (pl. standard) nyomásra vonatkozó
moláris hőkapacitásának sztöchimetriai számmal súlyozott összege.
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3.2. Mintafeladatok
M3.1.: A maleinsav (C4H4O4) 25 °C-ra és állandó térfogatra vonatkozó égéshője –
1363 kJ mol-1. Számolja ki az égéshőt állandó nyomásra.
Megoldás:
C4H4O4(sz) + 3 O2(g) → 4 CO2(g) + 2 H2O(l)
Dn = 1 mol; T = 298,15 K; DU = -1363 kJ mol-1
DH = DU + D(pV) = DU + DnRT = -1 363 000 + 1x8,314x298,15 = - 1 360 521 J/mol
= - 1 360,5 kJ mol-1

M3.2.: Számítsa ki a CaBr2 standard rácsentalpiáját a következő termodinamikai
adatokból: ΔfHᶿ(CaBr2) = –682,8 kJ mol-1, ΔsubHᶿ(Ca) = 178,2 kJ mol-1, ΔiHᶿ(Ca→Ca+)
= 589,7 kJ mol-1, ΔiHᶿ(Ca+→Ca2+) = 1145,0 kJ mol-1, ΔdissHᶿ(Br2) = 193,0 kJ mol-1,
ΔeaHᶿ(Br-) = –324,5 kJ mol-1, ΔvapHᶿ(Br2) = 15,5 kJ mol-1.
Megoldás:
Hess-tétel, Born-Haber körfolyamat
DlatH(CaBr2)
Ca2+(g) + 2 Br-(g)
←
2xDeaH(Br )
↑ DiH(Ca+)
DiH(Ca2+)
Ca(g) + 2 Br(g)
↑ DsubH(Ca)

Ca(sz) + 2 Br(g)

CaBr2(sz)
↑ DfH(CaBr2)
Ca(sz) + Br2(l)
↓ DvapH(Br2)

←
DdissH(Br2)

Ca(sz) + Br2(g)

DlatH(CaBr2) = DiH(Ca+) + DiH(Ca2+) + 2xDeaH(Br-) + DsubH(Ca) +
DdissH(Br2) + DvapH(Br2) - DfH(CaBr2) =
= 589,7 + 1145,0 + 2x(-324,5) + 178,2 + 193,0 + 15,5 – (-682,8) =
+ 2 155,2 kJ/mol

M3.3.: Számolja ki a formaldehid (HCHO) 350 K-re vonatkozó képződéshőjét. A
standard képződéshő értéke –119 kJ mol-1. Az állandó nyomásra vonatkozó Cp
mólhő értékek: formaldehid: 19,3 J mol-1 K-1; hidrogén: 28,9 J mol-1 K-1; szén: 4,2 J
mol-1 K-1; oxigén: 26,4 J mol-1 K-1.
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Megoldás:
C(sz) + H2(g) + 0,5 O2(g) → HCHO(g)

DHform(298,15K) = -119 kJ/mol

DHform(350K) = DHform(298,15K) + [Cp(HCHO) – Cp(C) – 0,5xCp(O2) – Cp(H2)]xDT =
= -119000 + (19,3 – 4,2 – 0,5x26,4 – 28,9)x51,85 = -120400 J/mol
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3.3. Példafeladatok
P31.

10,0 g nitrobenzolt kaloriméterbombában (állandó térfogaton) elégetve 25

°C-on – 252 kJ égéshőt állapítottak meg. Számolja ki a nitrobenzol standard
képződéshőjét, ha a szén dioxidé – 393,5 kJ mol-1, a vízé pedig
– 285,8 kJ mol-1. (Ilyen körülmények között az égés során a molekulában lévő
nitrogén nem oxidálódik, nitrogéngáz keletkezik.)
[DHform(C6H5NO2,sz) = +25,8 kJ/mol]
P32.

Számítsa ki a ciklohexán dehidrogénezésének standard reakcióentalpiáját

25 °C-on a standard égési entalpiák ismeretében: benzol: – 3268 kJ mol-1;
ciklohexán: – 3902 kJ mol-1; hidrogén: – 285,8 kJ mol-1.
[DHr = +223,4 kJ/mol]
P33.

Adottak Tᶿ = 298,15 K hőmérsékleten és pᶿ = 0,100 MPa nyomáson a

következő ΔfHᶿ(Tᶿ) standard képződési entalpiák: H2O(l): – 285,83 kJ mol-1,
CO2(g): – 393,51 kJ mol-1. A fenol égési reakciójának ΔcHᶿ(Tᶿ) standard
entalpiája – 2231 kJ mol-1. A Hess-tétel alkalmazásával számítsa ki a fenol
ΔfHᶿ(Tᶿ) standard képződési entalpiáját.
[DHform(C6H5OH) = – 985,3 kJ/mol]
P34.

Egy C = 650 J K-1 hőkapacitású, állandó térfogatú bombakaloriméterben

0,4312 g szőlőcukrot (C6H12O6, M = 180,16 g mol-1) elégetve a hőmérséklet
9,194 K-nel nőtt. Ezekből az adatokból számítsa ki a szőlőcukor égési
reakciójának ΔcUᶿ(Tᶿ) standard belső energiáját és ΔcHᶿ(Tᶿ) standard
entalpiáját.
[ΔcUᶿ = ΔcHᶿ = – 2 497,3 kJ/mol]
P35.

Számolja ki a 2 CO + 4 H2 → H2O + C2H5OH reakció 25 °C-ra vonatkozó

reakcióhőjét, ha ezen a hőmérsékleten a szén-monoxid égéshője
– 282 kJ mol-1, a hidrogéné – 285 kJ mol-1, az etanolé pedig – 1365 kJ mol-1.
[DHr = – 339 kJ/mol]
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P36.

Számolja ki a CO + 2 H2 → CH3OH reakció 25 °C-ra vonatkozó reakcióhőjét,

ha ezen a hőmérsékleten a szén-monoxid égéshője – 282 kJ mol-1, a hidrogéné
– 285 kJ mol-1, a metanolé pedig – 726 kJ mol-1.
[DHr = – 126 kJ/mol]
P37.

Adottak az állandó nyomáson mért Cp mólhő értékek:

H2O(l): 75,291 J mol-1 K-1, CO2(g): 37,11 J mol-1 K-1, O2(g): 29,355 J mol-1 K-1 és
C6H12O6(s): 206,6 J mol-1 K-1. Számítsa ki az égési entalpia értékét a normális
testhőmérsékletre (36,0 °C). A szőlőcukor égési reakciójának ΔcHᶿ(Tᶿ)
standard entalpiája – 2801 kJ mol-1.
[ΔcHᶿ(309,15K) = – 2 798 kJ/mol]
P38.

25 °C-on az ammónia oldáshője vízben – 35,0 kJ mol–1, a hidrogén-kloridé

– 71,8 kJ mol–1. A két oldat semlegesítési reakcióhője – 50,5 kJ mol–1. Számítsa
ki az ammónium-klorid oldáshőjét, ha annak a reakciónak, amelyben gáznemű
sósav és ammónia szilárd ammónium-kloriddá alakul, a reakcióhője – 174,0 kJ
mol–1.
[DoldH = + 16,7 kJ/mol]
P39.

A naftalin (C10H8) 25 °C-ra és állandó térfogatra vonatkozó égéshője

– 5157 kJ mol–1. Számítsa ki a naftalin standard képződési entalpiáját, ha a
vízé – 285,83 kJ mol–1, a széndioxidé pedig – 393,51 kJ mol–1.
[DformH(naftalin) = + 83,54 kJ/mol]
P40.

Számolja ki a 2 HN3(l) + 2 NO(g) → H2O2(l) + 4 N2(g) reakció standard

reakcióhőjét, ha a komponensek standard képződési entalpiája:
HN3(l): 264 kJ mol–1, NO(g): 90,25 kJ mol–1, H2O2(l): – 187,8 kJ mol–1.
[DHr = – 896,3 kJ/mol]
P41.

Adottak az állandó nyomáson mért Cp mólhő értékek:

HN3(l): 43,68 J mol–1 K–1, H2O2(l): 89,1 J mol–1 K–1, NO(g): 29,884 J mol–1 K–1,
N2(g): 29,125 J mol–1 K–1. Feltételezve, hogy a mólhő értékek az adott
hőmérsékleti tartományban állandók, számítsa ki a
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2 HN3(l) + 2 NO(g) → H2O2(l) + 4 N2(g) reakció reakcióhőjét 60 °C-ra. A reakció
standard reakcióhője 25,0 °C-on – 896,3 kJ mol–1.
[ΔrHᶿ(333,15K) = – 894,3 kJ/mol]
P42.

Számítsa

ki

a

etén

(CH2=CH2)

hidrogénezésének

standard

reakcióentalpiáját 25 °C-on a következő standard égési entalpiák
ismeretében: etén: – 1411 kJ mol–1; etán: – 1560 kJ mol–1; hidrogén: – 285,8
kJ mol–1.
[ΔrH = – 136,8 kJ/mol]
P43.

Az (1) és (2) termokémiai egyenletek segítségével határozzuk meg a DrHᶿ-t

és DrUᶿ-t a (3)-as reakcióra, valamint adjuk meg a DfHᶿ-értékeket a HCl(g)-ra
és a H2O(g)-re (a hőmérséklet minden esetben 25°C és a gázokat tekintsük
tökéletesnek).
(1) H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

DrHᶿ = – 184,62 kJ/mol

(2) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

DrHᶿ = – 483,64 kJ/mol

(3) 4HCl(g) + O2(g) → Cl2(g) + 2H2O(g)
[ΔrHᶿ = – 114,4 kJ/mol, ΔrUᶿ = – 109,4 kJ/mol, ΔfHᶿ(HCl(g))= – 92,31 kJ/mol,
ΔfHᶿ(H2O(g))= – 241,8 kJ/mol]
P44.

Az (1) és (2) termokémiai egyenletek segítségével hatásozzuk meg a DrHᶿ-t

és DrUᶿ-t a (3)-as reakcióra, valamint adjuk meg a DfHᶿ-értékeket a HI(g)-ra és
a H2O(g)-re (a hőmérséklet minden esetben 25°C és a gázokat tekintsük
tökéletesnek).
(1) H2(g) + I2(sz) → 2HI(g)

DrHᶿ = + 52,96 kJ/mol

(2) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

DrHᶿ = - 483,64 kJ/mol

(3) 4HI(g) + O2(g) → I2(sz) + 2H2O(g)
[ΔrHᶿ = – 589,6 kJ/mol, ΔrUᶿ = – 582,2 kJ/mol, ΔfHᶿ(HI(g))= 26,48 kJ/mol,
ΔfHᶿ(H2O(g))= – 241,8 kJ/mol]
P45.

A C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) reakcióra a
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DrUᶿ = - 1373 kJ mol-1 (25°C-on). Számítsuk ki a DrHᶿ-t!
[DrHᶿ = – 1368 kJ/mol]
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4. A termodinamika II-III. főtétele
4.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
entrópia termodinamikai (klasszikus) definíciója: Az entrópia termodinamikai
(klasszikus) definíciója annak egy elemi lépésben történő megváltozására (dS)
vonatkozik:

dS =

qrev
T

ahol qrev a rendszer és környezete között kicserélt hő egy reverzíbilis elemi
lépésben, T pedig a hőmérséklet.

Az entrópia állapotfüggvény és extenzív

sajátság, mértékegysége J/K.
Az entrópia véges változása (∆S) egy reverzíbilis folyamat kezdeti (i) és végállapota
(f) között:
f

f

DS = ∫ dS = ∫
i

i

qrev
T

önként végbemenő (spontán) folyamat, kikényszerített folyamat: Az önként
végbemenő (spontán) folyamat az adott körülmények között külső behatás (pl.
munkavégzés, melegítés) nélkül lejátszódó folyamat, melynek során a rendszer és
környezete összes entrópiája növekszik (∆Stot > 0).

Ennek ellenkezője a

kikényszerített (nem spontán) folyamat.
termodinamika II. főtétele: A termodinamika második főtételének többféle
megfogalmazása ismert:
-

Egy izolált rendszer entrópiája (Stot) minden spontán folyamatban
növekszik: ΔStot > 0. Ez az entrópiatétel.

-

Reverzíbilis folyamatban az izolált rendszer teljes entrópiája nem változik.
Irreverzíbilis folyamatban az izolált rendszer teljes entrópiája mindig
növekszik.

-

Az entrópia a rendezetlenség mértéke. Egy izolált rendszerben lejátszódó
irreverzíbilis folyamatban a rendezetlenség, s így az entrópia mindig nő.
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-

Hő önként csak a magasabb hőmérsékletű helyről áramlik az alacsonyabb
hőmérsékletű hely felé.

-

Nem létezik ún. másodfajú perpetuum mobile (örökmozgó). Azaz, nem
valósítható meg olyan ciklikus folyamat, amelynek egyedüli eredménye az
lenne, hogy egy hőtartályból hőt vonunk el és azt teljes egészében
munkává alakítjuk.

termodinamikai valószínűség, entrópia statisztikus definíciója (Boltzmann-képlet):
Egy rendszer egy adott makroállapotát (pl. egy bizonyos hőmérsékletű állapotát)
többféle mikroállapota (pl. az összes atom pozíciójának és sebességvektorának
megadásával leírható állapota) is „előállíthatja”. Egy adott makroállapotot
előállítani képes összes lehetséges mikroállapot száma a makroállapot
termodinamikai valószínűsége (W). Egy adott összenergiájú és részecskeszámú
rendszer különböző makroállapotai közül pedig az valósul meg, amelyiknek
legnagyobb a termodinamikai valószínűsége.
A statisztikus termodinamika szerint az entrópia a molekuláris rendezetlenség
mértéke. A Boltzmann-képlet szerint egy adott makroállapot entrópiája (S) a
következő:
S = k∙lnW
ahol k = R⁄NA =1,381∙10-23 JK-1 a Boltzmann-állandó, W pedig az adott makroállapot termodinamikai valószínűsége.
Clausius-egyenlőtlenség:

dS ≥

q
T

ahol dS a vizsgált rendszer entrópájának változása , q a rendszer által felvett vagy
leadott hő egy tetszőleges folyamatban megvalósuló elemi lépés során T
hőmérsékleten. Az egyenlőtlenség az irreverzíbilis, az egyenlőség pedig a
reverzíbilis folyamatokra vonatkozik.
hőerőgép és hatásfoka: A hőerőgép olyan berendezés, amely |qh| hőt vesz fel egy
magasabb Th hőmérsékletű hőtartályból és |qc| hőt ad át egy alacsonyabb Tc
hőmérsékletű hőtartálynak, s eközben |w| munkát végez. Egy hőerőgép hatásfoka
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() nem lehet nagyobb, mint az ugyanazon hőmérsékletű hőtartályok között
reverzíbilisen működő Carnot-gép hatásfoka:

│w│ │qh│ - │qc│ Th - Tc
T
=
=
=1- c
│qh│
│qh│
Th
Th

=

hűtőgép és teljesítménytényezője: A hűtőgép olyan berendezés, amely |w| munka
befektetésével |qc| hőt von el egy alacsonyabb Tc hőmérsékletű hőtartályból és
|qh| hőt ad át egy magasabb Th hőmérsékletű hőtartálynak. Egy hűtőgép
teljesítménytényezője (c0) nem lehet nagyobb, mint az ugyanazon hőmérsékletű
hőtartályok

között

reverzíbilisen

működő

fordított

Carnot-gép

teljesítménytényezője:

c0 =

│qc│
Tc
│qc│
=
=
│w│ │qh│ - │qc│ Th - Tc

hőszivattyú: A hőszivattyú összefoglaló elnevezése azoknak a gépeknek, amelyek
munka befektetés árán a hőt egy alacsonyabb hőmérsékletű helyről elvonják és
azt egy magasabb hőmérsékletű objektumnak adják át (fűtik). Működési elvük
hasonló a hűtőgépéhez, de a hűtőgéppel a belső térből elvont hőt a környezetnek
adjuk át, a hőszivattyúkkal pont fordítva járunk el: a környezet hőjét vonjuk el, s
azt a belső terekben fűtésre (vagy áttételesen hűtésre) használjuk.
termodinamika III. főtétele: A termodinamika harmadik főtételének egyik
megfogalmazása a Nernst-féle hőtétel: bármely fizikai vagy kémiai átalakulást
kísérő entrópiaváltozás nullához tart (∆rS  0), ha a hőmérséklet nullához tart (T
 0), ahol a hőmozgás összes energiája eltűnik (tökéletes állapot). Ha T = 0 K-en
minden elem entrópiáját stabilis állapotában önkényesen nullának vesszük, akkor
minden anyagnak pozitív az entrópiája. A termodinamika harmadik főtétele
szerint azonban ekkor nem csak az elemek, hanem valamennyi tökéletes
állapotban lévő tiszta anyag (beleértve a vegyületeket is) entrópiája is nulla lesz T
= 0 K-en. Ez a fenti S = k lnW Boltzmann-képletből is adódik, mivel ekkor W = 1.
standard entrópia: A standard entrópia (SѲ) az anyagok pѲ = 105 Pa standard
nyomásra vonatkozó, a termodinamika harmadik főtétel szerint definiált abszolút
34

entrópiája (gyakorlati okok miatt ez a standard szobahőmérsékletet is jelenti
298,15 K).
reakcióentrópia: A reakcióentrópia (∆rS) a reakcióegyenletben szereplő különböző
minőségű, mennyiségű és állapotú anyagok adott körülmények közötti
átalakulását kísérő entrópiaváltozás (J∙mol-1∙K-1)

DrS = ∑ j∙Sj
j

ahol νj a j-edik anyagfajta sztöchiometriai együtthatója (a termékekre νj > 0, a
reaktánsokra νj < 0), Sj pedig az j-edik anyagfajta moláris entrópiája az adott
körülmények között (J∙mol-1∙K-1).
standard-reakcióentrópia: A standard-reakcióentrópia (∆rSѲ) a reakcióentrópia
(J∙mol-1∙K-1) értéke a standard nyomáson, és a következőképpen számítható:

DrS ᶿ = ∑ j∙S ᶿj
j

ahol SjѲ a j-edik anyagfajta standard moláris entrópiája (J∙mol-1∙K-1).
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4.2. Mintafeladatok
M4.1.: Számolja ki 3,00 mol tökéletes gáz, a környezet és a (gáz + környezet)
entrópiaváltozását, ha a gázt térfogatát ötszörösére növeljük izoterm irreverzibilis
expanzióval.
Megoldás:
DSrendszer = q/T = nR ln(V2/V1) = 3x8,314xln(5/1) = 40,14 J/K
ha pex = 0
DSkörnyezet = 0 J/K (a „semmi” rendezettsége nem nő)
DSteljes = 40,14 J/K
ha pex = p1/5
w = - q = - pexDV = - (p1/5)(5V1 - V1) = - (p1x4V1/5) = (- 4/5)xp1V1 = (- 4/5)xnRT
DSkörnyezet = - (q/T) = - (4/5)xnR = - 19,95 J/K
DSteljes = 40,14 + (-53,21) = 20,16 J/K

M4.2.: Számítsa ki a környezet entrópiaváltozását 50 °C hőmérsékleten amikor
1,00 mol N2O4(g) keletkezik 2,00 mol NO2(g)-ból (T = T ’ = T ᶿ). Standard
képződéshő értékek: ΔrHᶿ(N2O4, g) = 9,16·103 J mol–1, ΔrHᶿ(NO2, g) = 3,318·104 J
mol–1.
Megoldás:

2 NO2(g) → N2O4(g)
ΔrHᶿ = ΔrHᶿ(N2O4(g)) – 2xΔrHᶿ(NO2(g)) = 9160 – 2x(33180) =
= - 57200 kJ/mol

DSkörnyezet = - q/T = - ΔrHᶿ/T = - (-57200/323,15) = 177 J/K

M4.3.: 1,00 mol CO2-t légköri nyomáson 0 °C hőmérsékletről 500 °C-ra melegítünk.
A CO2 izobár moláris hőkapacitása:
Cp = (28,8 + 3,59·10–2 ∙T – 1,04·10–5 ∙T2) J mol–1 K–1.
Számolja ki a szén-dioxid entrópiaváltozását.
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Megoldás:

dS = dqrev/T és dqrev = CpdT
T2

dS = ∫

T1

CpdT T2 28,8
=∫(
+ 0,0359 – 1,04x10-5 T)dT =
T
T
T1

= 28,8 ln(T2/T1) + 0,0359(T2 – T1) – 1,04x10-5/2(T22 – T12) =
= 28,8 ln(773,15/273,15) + 0,0359(773,15 – 273,15) –
– 1,04x10-5/2(773,152 – 273,152) =
= 29,97 + 17,95 – 2,72 = 45,2 J/K
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4.3. Példafeladatok
P46.

Számolja ki 1,00 mol tökéletes gáz, a környezet és a (gáz + környezet)

entrópiaváltozását, ha a gázt térfogatát megháromszorozzuk
a) izoterm reverzibilis,
b) adiabatikus reverzibilis expanzióval.
[a) DSrendszer = 9,13 J/K; DSkörnyezet = – 9,13 J/K; DSteljes = 0 J/K; b) DSrendszer = 0 J/K;
DSkörnyezet = 0 J/K; DSteljes = 0 J/K]
P47.

Számítsa ki a környezet entrópiaváltozását, ha 1,00 mol CH3CH2OH(l)

keletkezik

elemeiből

standard

körülmények

között

298,15

K-en.

DfHᶿ(CH3CH2OH, l) = – 277 kJ mol–1. Fogalmazzon meg egy általános
megállapítást arra vonatkozóan, hogy miként változik a környezet entrópiája
exoterm és endoterm folyamatok esetén.
[DSkörnyezet = 929,1 J/K]
P48.

1,00 mol – 50 °C hőmérsékletű cseppfolyós ammóniát 1,00 bar nyomáson

190 °C hőmérsékletű gázhalmazállapotú ammóniává alakítunk. Számolja ki az
entrópiaváltozást a következő adatokból: Cp(NH3, g) = (33,66 + 2,93∙10–3 T +
2,14∙10–4 T2) J mol–1 K–1; Cp(NH3, l) = 75,2 J mol–1 K–1; DbH(Tb = 239,7 K) = 23,4
kJ mol–1.
[DS = 142,6 J/K]
P49.

Tételezzük fel, hogy egy belsőégésű motor oktánnal (M = 114,2 g mol–1)

működik, melynek égési entalpiája – 5512 kJ mol–1. Mi az a maximális h
magasság, ameddig egy 1500 kg tömegű autó 3,50 kg üzemanyag
elégetésével eljuthat, ha a motor hengerének a hőmérséklete 2100 °C, a
kilépő gázok hőmérséklete pedig 800 °C?
[h = 6287,7 m]
P50.

Egy gáztartályban 5,00 mol nitrogén (A), egy másikban 2,00 mol oxigén (B)

van. A gázok hőmérséklete és nyomása azonos. Kössük össze a két tartályt egy
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vékony csővel. Mekkora az entrópia változása a gázok összekeveredése
során? Mindkét gázt tökéletes gáznak tekintjük.
[DSMIX = 34,8 J/K]
P51.

Számítsa ki, mekkora egy 22 °C-os szobában reverzíbilisen működő Carnot-

hűtőgép munkája, amikor 300 g mennyiségű, 0,0 °C-os vizet megfagyasztunk.
Mennyi idő szükséges ehhez egy 150 W teljesítményű reverzíbilisen működő
Carnot-hűtőgéppel?
A víz olvadáshője: 6,008 kJ mol–1.
[w = 8,067 kJ, Dt = 53,8 s]
P52.

A 300 kbar nyomáson és 2300 K hőmérsékleten lejátszódó grafit →

gyémánt fázisátalakulás entalpiája 1,9 kJ mol–1. Számítsa ki a fázisátalakulás
entrópiaváltozását.
[DS = 0,826 J/(molK)]
P53.

3,00 mol 12,0 dm3 térfogatú és 293,15 K hőmérsékletű tökéletes gáz

nyomását állandó hőmérsékleten háromszorosára növeljük. Mekkorát
változik a tökéletes gáz, a környezet entrópiája és a (rendszer + környezet)
entrópiája reverzibilis folyamat esetén, amikor az összenyomás a végső
nyomással azonos, állandó külső nyomás ellenében történik?
[DStg = – 27,4 J/K; DSkörnyezet = + 27,4 J/K; DSteljes = 0 J/K]
P54.

3,00 mol 12,0 dm3 térfogatú és 293,15 K hőmérsékletű tökéletes gáz

nyomását állandó hőmérsékleten háromszorosára növeljük. Mekkorát
változik a tökéletes gáz, a környezet entrópiája és a (rendszer + környezet)
entrópiája irreverzibilis folyamat esetén, amikor az összenyomás a végső
nyomással azonos, állandó külső nyomás ellenében történik?
[DStg = – 27,4 J/K; DSkörnyezet = 49,88 J/K; DSteljes = 22,48 J/K]
P55.

Egy izolált rendszerben összekeverünk 500 g 25 °C-os és 1000 g 60 °C-os

vizet. Számolja ki az entrópiaváltozást, és ez alapján állapítsa meg, hogy ilyen
körülmények között önként végbemegy-e a keveredés. A víz állandó
nyomáson mért fajhője 4,2 J g–1 K–1.
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[DSMIX = 8,45 J/K]
P56.

Mekkora az entrópia összes változása, ha 150 g 350 °C-ra melegített vasat

1000 g 25 °C hőmérsékletű vízbe merítünk és megvárjuk a termikus egyensúly
beállását? A vas-víz rendszer a környezetétől el van szigetelve. A vas fajhője
0,460 J g–1 K–1, a vízé 4,2 J g–1 K–1.
[DSMIX = 23,65 J/K]
P57.

Számítsa ki egy 100 °C-os gőzzel és 65 °C-os kondenzvízzel üzemelő

kezdetleges gőzgép Carnot-hatásfokát. Ismételje meg a számítást egy modern
gőzturbinára is, amelyik 350 °C-os gőzzel és 85 °C-os kondenzvízzel üzemel.
[ = 9,38 %;  = 42,53 %]
P58.

A kezdetben 15 L térfogatot kitöltő 250 K hőmérsékletű és 1,00 atm

nyomású tökéletes gázt izoterm módon összenyomjuk. Mennyire kell a gáz
térfogatát lecsökkentenünk, hogy entrópiája 5 J K-1-nel kevesebb legyen?
[V = 6,59 dm3]
P59.

Számítsuk ki az entrópiaváltozást, ha egy elszigetelt edényben lévő 70 g

10°C-os etanolhoz 25 g 50°C-os etanolt öntünk (Cp,m = 111,5 J mol-1 K-1).
[DSMIX = 0,753 J/K]
P60.

Egy rendszerben olyan folyamat játszódik le, amelyben az entrópia változás

+ 2,41 J K-1. A folyamat során a rendszer 500 K-en 1,00 kJ hőt vesz fel.
Termodinamikailag reverzibilis-e a folyamat (számolással indokolja)?
[nem]
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5. Termodinamikai potenciálfüggvények, kémiai potenciál
5.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
termodinamikai potenciálfüggvény: Termodinamikai potenciálfüggvény minden
olyan termodinamikai mennyiség, amelyre az a jellemző (hasonlóan a
mechanikában értelmezett potenciálfüggvényekhez), hogy változása munkát ad
meg, a szélsőértékének (minimumának vagy maximumának) helye pedig
egyértelműen kijelöli a vizsgált rendszer termodinamikai egyensúlyi állapotát. A
körülményektől függően potenciálfüggvény lehet például a rendszer belső
energiája, entalpiája, entrópiája, szabadenergiája, vagy szabadentalpiája. A
potenciálfüggvények állapotfüggvények.
spontán folyamatok iránya: A spontán folyamatok irányát különböző körülmények
(a rendszer és környezete termikus egyensúlyban van; nincs egyéb, azaz nem
térfogati munkavégzés) között az alkalmasan megválasztott termodinamikai
potenciálfüggvények segítségével jelölhetjük ki.
Alkalmazható
termodinamikai
potenciálfüggvény

Alkalmazandó
körülmények

A változás iránya
spontán
folyamatban

Belső energia (U)

S és V állandó

dUS,V  0 (csökken)

Entalpia (H)

S és p állandó

dHS,p  0 (csökken)

Entrópia (S)

U és V állandó

dSU,V  0 (nő)

Entrópia (S)

U és p állandó

dSU,p  0 (nő)

Szabadenergia (A)

T és V állandó

dAT,V  0 (csökken)

Szabadentalpia (G)

T és p állandó

dGT,p  0 (csökken)

szabadenergia (Helmholtz-függvény): A szabadenergia (Helmholtz-függvény)
állapotfüggyvény és extenzív mennyiség (mértékegysége J), melynek definíció
egyenlete:

A = U – TS
A szabadenergia (A) megváltozására T és V állandósága esetén érvényes:
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DA = DU – TDS ≤ we
ahol we az adott folyamat egyéb vagy másként hasznos munkája. Az egyenlőség
reverzíbilis folyamatra vonatkozik. Amennyiben a rendszer végez munkát, we<0, s
így |∆A|≥|we|. Ekkor tehát a szabadenergia változásának értéke megadja a
hasznos munka felső korlátját.
szabadentalpia

(Gibbs-függvény):

A

szabadentalpia

(Gibbs-függvény)

állapotfüggvény és extenzív mennyiség (mértékegysége J), melynek definíció
egyenlete:

G = H – TS
A szabadentalpia (G) megváltozására p és T állandósága esetén érvényes:

DG = DH – TDS ≤ we
ahol we az adott folyamat egyéb vagy másként hasznos munkája. Az egyenlőség
reverzíbilis folyamatra vonatkozik. Amennyiben a rendszer végez munkát, we<0, s
így |∆G|≥| we|. Ekkor tehát a szabadentalpia változásának értéke megadja a
hasznos munka felső korlátját.
standard szabadentalpia, standard képződési szabadentalpia: A standard
szabadentalpia

(GѲ) az adott rendszer szabadentalpiájának értéke standard

nyomáson és adott hőmérsékleten.
A standard képződési szabadentalpia (∆fGѲ) egy mól standard állapotú vegyület
referenciaállapotú elemeiből történő képződésének reakció-szabadentalpiája
(J/mol) standard nyomáson és adott hőmérsékleten. A referenciaállapotú elemek
standard képződési szabadentalpiája – definíció szerint – nulla, ∆fGѲ(elem) = 0.
reakció-szabadentalpia,

standard

reakció-szabadentalpia:

A

reakció-

szabadentalpia definíciója a reakcióentalpia és reakcióentrópia ismeretében
állandó hőmérsékleten:

DrG = DrH – TDrS
a standard reakció-szabadentalpia definíciója pedig:

DrGӨ = DrHӨ – TDrSӨ
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A standard reakció-szabadentalpia értékét gyakran a standard képződési
szabadentalpiákból számítjuk ki:

DrG ᶿ = ∑ j∙DfG ᶿj
j

ahol  j a j-edik anyagfajta sztöchiometriai együtthatója, ΔfGѲj pedig a j-edik
anyagfajta standard (moláris) képződési szabadentalpiája az adott körülmények
között (J/mol). A referenciaállapotú elemek standard képződési szabadentalpiája
– definíció szerint – nulla, ΔfGѲj (elem) = 0.
kémiai potenciál: A kémiai potenciál megadja, hogy mennyivel változik egy
rendszer G szabadentalpiája állandó p nyomáson és T hőmérsékleten, ha a vizsgált
j-edik anyagból pontosan 1 mólnyit adunk a rendszerhez, miközben az összes többi
összetevő anyagmennyisége állandó marad.
Mivel a kémiai potenciál értéke függ a rendszer összetételétől, pontosabb, ha a
definíciót differenciális formában adjuk meg:

j = ∂G
∂nj

p,T,n’

ahol j a j-edik anyagféleség kémiai potenciálja, az n’ index pedig azt jelzi, hogy a
j-ediktől eltérő összetevők anyagmennyisége állandó. A kémiai potenciál tehát az
ún. parciális moláris szabadentalpia, s így intenzív mennyiség (J/mol). Tiszta
anyagok kémiai potenciálja egyenlő a moláris szabadentalpiájukkal (j = Gm,j).
Egy többkomponensű rendszer szabadentalpiájának változását tetszőleges
folyamatban  az összetétel megváltozását is figyelembe véve  a kémiai
termodinamika alapvető egyenletével adhatjuk meg:

dG = Vdp – SdT + ∑jdnj
j

Az önként lejátszódó folyamatok irányát állandó nyomáson és hőmérsékleten,
egyéb vagy hasznos munka hiányában a szabadentalpia csökkenésének iránya
jelöli ki (dG < 0), az egyensúlyt pedig G minimum értéke jellemezi (dG = 0). Így a
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kémiai egyensúly feltétele állandó nyomáson és hőmérsékleten, egyéb vagy
hasznos munka hiányában:

dGp,T = ∑jdnj = 0
j

tökéletes gáz kémiai potenciálja: Mivel tökéletes gázra

Gm = GӨm + R∙T∙ln

p
pӨ

ezért a tökéletes gáz kémiai potenciálja  = Gm, azaz

 = Ө + R∙T∙ln

p
pӨ

ahol Ө = GӨm a tökéletes gáz standard kémiai potenciálja.
reális gáz kémiai potenciálja, fugacitás, fugacitási együttható: A reális gáz kémiai
potenciálja

 = Ө + R∙T∙ln

f
pӨ

ahol f = p az ún. fugacitás (szökési hajlam),  pedig a nyomástól függő fugacitási
együttható. Ha  < 1, akkor a reális gáz részecskéi között uralkodó kölcsönhatás a
vonzás, ha  > 1, akkor pedig a taszítás. A fugacitási együttható értéke a Z
kompresszibilitási együttható nyomásfüggésének ismeretében számítható.
reális gáz standard állapota: A reális gáz standard állapota nem az f = 1 bar, mert
ez különböző reális gázra különböző nyomáson teljesül. A definíció egyenletet
átalakítjuk:

 = Ө + R∙T∙ln

f
p
= Ө + R∙T∙ln Ө + R∙T∙ln
Ө
p
p

s így a reális gáz standard állapotát olyan hipotetikus állapotként definiáljuk,
amelyben a gáz nyomása p és tökéletesként viselkedik ( = 1).
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5.2. Mintafeladatok
M5.1.: Határozzuk meg, hogyan változik 1,00 mol víz szabadentalpiája, illetve
szabadenergiája, ha 15 kPa nyomáson elpárolog. A víz forráspontja ezen a
nyomáson 53,6 °C, a gőz fajlagos térfogata 10,21 m3 kg–1, a folyadék fajlagos
térfogata 1,0137·10–3 m3 kg–1, a fajlagos párolgáshő pedig 2380 kJ kg–1.
Megoldás:
DG = 0 J/mol – egyensúlyi a folyamat
H = U + pV → DH = DU + D(pV) ha p = állandó: DH = DU + pDV

G = H – TS
A = U – TS

→A–G=U–H
→ DA – DG = DU – DH = - pDV
Vm(H2O,l) = 1,0137x10-3 kg/m3 x 0,018 kg/mol = 1,8247x10-5 m3/mol
Vm(H2O,g) = 10,21 kg/m3 x 0,018 kg/mol = 0,18378 m3/mol
DV = Vm(H2O,g) - Vm(H2O,l) = 0,18376 m3/mol
→ DA = - pDV = 15000x0,18376 = - 2 756,4 J/mol

M5.2.: Számolja ki a CO(g) + 1/2 O2(g) ⇌ CO2(g) reakció standard reakciószabadentalpiáját 298,15 K hőmérsékleten. A széndioxid standard képződési
entalpiája ezen a hőmérsékleten -393,51 kJ mol–1, a szénmonoxid, az oxigén és a
széndioxid standard entrópiája pedig rendre 197,66 J K–1mol–1, 205,15 J K–1mol–1
és 213,79 J K–1mol–1.
Megoldás:
DrHᶿ
DrSᶿ

= - 393,51 kJ/mol
= Sᶿ(CO2,g) – Sᶿ(CO,g) – 0,5xSᶿ(O2,g) =
= 213,79 – 197,66 – 0,5x205,15 = - 86,445 J/K

DrGᶿ = DrHᶿ - TDrSᶿ = - 393510 – 298,15x(-86,455) = - 367 733 J/mol

M5.3.: 27,0 g 30,0 °C-os alumíniumot 80,0 °C-ra hevítünk. Számítsa ki a melegítés
hatására bekövetkező szabadentalpia-változást, ha az alumínium standard
entrópiája 28,323 J K–1 mol–1 és mólhőfüggvénye a következő összefüggéssel
adható meg: Cp = 20,695 + 12,39·10–3 T (J K–1 mol–1).
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Megoldás:
DSmelegítés

T2

T2

T1

T1

= ∫ (Cp/T)dT = ∫ ((20,695/T) + 12,39x10-3)dT =

= 20,695 ln(T2/T1) + 0,01239(T2 – T1) = 3,1594 + 0,6195 = 3,7789 J/K
S1(Al,30°C) = 28,323 J/molK
S2(Al,80°C) = S1(Al,30°C) + DSmelegítés = 32,1019 J/molK
DHmelegítés

T2

T2

T1

T1

= ∫ CpdT = ∫ (20,695 + 12,39x10-3T)dT =
= 20,695 (T2 – T1) + 0,01239/2(T22 – T12) = 1034,75 + 203,29 = 1238,04 J/mol

DG = G2 – G1 = H2 – T2S2 – H1 + T1S1 = DH + T1S1 – T2S2 = 1238,04 + 8586,12 – 11336,79
= - 1,51 kJ/mol
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5.3. Példafeladatok
P61.

Számolja ki a 6 C(s) + 3 H2(g) ⇌ C6H6(l) reakció standard reakció-

szabadentalpiáját 298,15 K hőmérsékleten. A benzol standard képződési
entalpiája ezen a hőmérsékleten 46,5 kJ mol–1, a szén, a hidrogén és a benzol
standard entrópiája pedig rendre 5,9 J K–1 mol–1, 131 J K–1 mol–1 és 174 J K–1
mol–1.
[DrGӨ = 122,4 kJ/mol]
P62.

Számítsa ki a tökéletes gáz kémiai potenciáljának változását, ha 25,0 °C-on

izoterm reverzibilis folyamatban a gáz nyomását 1,00∙105 Pa-ról 2,00 MPa-ra
növeljük.
[D = 7,43 kJ/mol]
P63.

Számítsa ki hogyan változik a 2,0 mol tökéletes gáz entrópiája és

szabadentalpiája, ha 30,0 °C-on izoterm reverzibilis folyamatban a gáz
térfogatát megháromszorozzuk.
[DG = – 5,54 kJ/mol, DS = 18,3 J/molK]
P64.

A jég sűrűsége –20,0 °C-on 0,9194 g cm–3. Mekkora a moláris

szabadentalpia-változás, ha a nyomást 1,00 bar-ról 5,00 bar-ra növeljük? A
folyamat izoterm, és a térfogatváltozás elhanyagolható.
[DGm = 7,83 J/mol]
P65.

Számolja ki a –10,0°C-on a jég sűrűségét abban az esetben amikor a

nyomást 1,00 bar-ról 2,00 bar-ra növeljük izoterm körülmények között és a
folyamatot kísérő moláris szabadentalpiaváltozás 1,96 J/mol. (a térfogat
változásától eltekintünk)
[(jég) = 0,918 g cm–3]
P66.

Számolja ki a szabadentalpia változását, ha 1,50 mol nitrogént állandó, 30,0

°C hőmérsékleten 1,00 bar nyomásról 10,0 bar nyomásra komprimálunk.
Tételezze fel, hogy a nitrogén a teljes nyomástartományban tökéletes gázként
viselkedik.
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[DG = 8,71 kJ/mol]
P67.

Számítsa ki a standard reakció-szabadentalpia értékét a benzol égésére. A

standard képződési szabadentalpia értékek a következők (kJ mol–1): C6H6(f):
124,3; O2(g): 0; H2O(l): –237,13; CO2(g): –394,36.
[DrGӨ = 3201,9 kJ/mol]
P68.

Számítsa ki a metán standard képződési szabadentalpiáját ha a metán

égését kísérő reakció-szabadentalpia változása –817,9 kJ mol-1. A standard
képződési szabadentalpia értékek a következők (kJ mol–1): O2(g): 0;
H2O(l): –237,13; CO2(g): –394,36.
[DfGӨ = – 50,72 kJ/mol]
P69.

Számítsa ki a tökéletes gáz kémiai potenciáljának a megváltozását, ha 50

°C-on, izoterm reverzibilis módon 1,2 atm-ról 19,5 atm-ra nyomjuk össze.
[D = 7,49 kJ/mol]
P70.

Egy bizonyos gáz fugacitási együtthatója 273,15 K-en és 50 bar nyomáson

 = 0,72. Számítsa ki ezen gáz és az ugyanilyen állapotú tökéletes gáz kémiai
potenciáljának a különbségét.
[D = – 746,0 J/mol]
P71.

A 4,6 mol vízben 1,0 mol NaOH-ot tartalmazó oldat gőznyomása 15 °C-on

596,48 Pa. Ilyen körülmények között a tiszta víz gőznyomása 1704,93 Pa.
Tekintse a tiszta víz aktivitási együtthatóját egységnyinek, és számítsa ki
a) az oldatban lévő víz aktivitási együtthatóját, és
b) az oldatban lévő és a tiszta víz kémiai potanciáljának különbségét.
[a) (víz) = 0,5, b)D = – 2,52 kJ/mol]
P72.

A 20,0 tömeg% HCl-at tartalmazó oldat gőznyomása 60 °C-on 100 Hgmm.

Ilyen körülmények között a tiszta víz gőznyomása 149,5 Hgmm. Tekintse a
tiszta víz aktivitási együtthatóját egységnyinek, és számítsa ki
a) az oldatban lévő víz aktivitási együtthatóját, és
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b) az oldatban lévő és a tiszta víz kémiai potanciáljának különbségét.
[a)(víz) = 0,83, b)D = – 502,2 J/mol]
P73.

Valamely gáz fugacitási együtthatója 290 K-en és 2,1 MPa nyomáson  =

0,68. Számítsa ki ezen gáz és az ugyanilyen állapotú tökéletes gáz kémiai
potenciáljának a különbségét.
[D = – 929,9 J/mol]
P74.

Ha 2 mol 330 K hőmérsékletű és 3,5 atm nyomású gázt izoterm

kompressziónak teszünk ki, entrópiája 25,0 J/K-nel csökken. Számítsuk ki a
végső nyomást és az összenyomás szabedentalpia-változását!
[p = 15,7 atm, DG = 8,25 kJ]
P75.

Ha 3 mol 230 K hőmérsékletű és 150 kPa nyomású gázt izoterm

kompressziónak teszünk ki, entrópiája 15,0 J/K-nel csökken. Számítsuk ki a
végső nyomást és az összenyomás szabedentalpia-változását!
[p = 273,6 kPa, DG = 3,45 kJ]
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6. Egykomponensű rendszerek termodinamikája
6.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
fázisegyensúly: A fázisegyensúly a tiszta anyagok különböző fázisai között fennálló
termodinamikai egyensúly zárt rendszerben (ekkor pl.: dGp,T = 0).
Az állandó nyomáson és hőmérsékleten megvalósuló fázisegyensúly feltétele az,
hogy a tiszta anyag kémiai potenciálja a rendszer minden fázisában azonos legyen
(μ(1)=μ(2)=⋯) függetlenül a fázisok számától.
gőznyomás: A gőznyomás egy légnemű anyag (parciális) nyomása az anyag kritikus
hőmérséklete alatti hőmérsékleten.
telített gőznyomás: A telített gőznyomás a folyadékfázissal termodinamikai
egyensúlyban lévő gőzfázis nyomása zárt rendszerben. Tiszta anyag telített
gőznyomása a hőmérséklet emelésével exponenciálisan nő mindaddig, amíg az ún.
kritikus hőmérsékletet el nem érjük. A kritikus hőmérséklet fölött folyadék
halmazállapot nem létezik, az anyag tisztán gáz halmazállapotú, s így a folyadékgőz egyensúly nem értelmezhető.
szublimációs nyomás: A szublimációs nyomás a szilárd fázissal termodinamikai
egyensúlyban lévő gőzfázis nyomása zárt rendszerben. Tiszta anyag szublimációs
nyomása a hőmérséklet emelésével exponenciálisan nő mindaddig, amíg az ún.
hármas pontot el nem érjük. A hármas pont fölötti hőmérsékleten szilárd-gőz
egyensúly nem lehetséges.
forráspont: Az adott külső nyomáshoz tartozó forráspont (Tb) az a hőmérséklet,
amelyen a folyadék fölötti telített gőznyomás eléri a külső nyomást. Nyitott
edényben melegítéskor a forrásponton a párolgás a folyadék egészére (a belsejét
is beleértve) kiterjed, a folyadék forr.
A forrásponton az egyensúlyban lévő folyadék (l) és gőz (g) fázisok kémiai
potenciálja azonos, μ(l) = μ(g).
Ha a külső nyomás 1 atm, akkor a forráspontot normális forráspontnak, ha a külső
nyomás 1 bar, akkor standard forráspontnak nevezzük.
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olvadáspont, fagyáspont: Az olvadáspont (Tf) az a hőmérséklet, amelynél az adott
nyomáson a szilárd (s) és folyadék fázisok (l) együtt vannak jelen és egyensúlyban
vannak, (s) = (l). A fagyáspont - értelemszerűen - megegyezik az olvadásponttal.
Ha a külső nyomás 1 atm, akkor az olvadási hőmérsékletet normális
olvadáspontnak, ha a külső nyomás 1 bar, akkor standard olvadáspontnak
nevezzük.
Clausius–Clapeyron-egyenlet: A párolgásra (az egyensúlyi folyadék – gőz
fázishatárra) vonatkozó Clausius–Clapeyron-egyenlet:

dlnp DvapHӨ
=
dT
RT 2
ahol p a telített gőznyomás, T a hőmérséklet, és DvapHӨ pedig a folyadék standard
moláris párolgáshője (J/mol).
Integrált alakban, T1 és T2 közötti tartományban állandó párolgáshőt feltételezve

p
D HӨ 1
1
ln p2 = – vap
–
R
T2 T1
1
A szublimációra (a szilárd – gőz fázishatárra) vonatkozó Clausius–Clapeyronegyenlet:

dlnp DsubHӨ
=
dT
RT 2
ahol p a szublimációs gőznyomás, T a hőmérséklet, és DsubHӨ a standard moláris
szublimációshő (J/mol).
Integrált alakban, T1 és T2 közötti tartományban állandó szublimációshőt
feltételezve

p
D HӨ 1
1
ln p2 = – sub
–
R
T2 T1
1
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6.2. Mintafeladatok
M6.1.: Mennyi a víz forráspontja egy olyan hegy tetején, ahol a légköri nyomás
0,919 bar? A víz átlagos párolgáshője 40,64 kJ mol–1.
Megoldás:

dlnp DvapH
=
RT2
dT

Clausius-Clapeyron egyenlet:
dlnp =

DvapH
D H dT
dT = vap
2
RT
R T2

p2

∫ dlnp =

p1

DvapH T2 dT
∫
R T 1 T2

→ ln

p2
DvapH 1
1
p 1 = - R ( T2 - T1

)

p1 = 101 325 Pa; T1 = 373,15 K
p2 = 91 900 Pa; T2 = ? K
ln 0,9070 = - 40640/8,314 (

1
1
)
T2
373,15

- 0,0976 = - 4888,14/T2 + 13,1
- 13,1976 = - 4888,14/T2 → T2 = 370,38 K
M6.2.: A kloroform egyensúlyi gőznyomásának hőmérsékletfüggését az alábbi
táblázat adja meg:
T /K

272

293

298,8 322,3 327

335

p /(103 Pa)

6,7

20,0

26,7

106,7

66,7

80,0

Határozza meg a 310 K-hez tartozó gőznyomást és számítsa ki a kloroform
párolgáshőjét.
Megoldás:
kiszámoljuk az adatpárokból az 1/T és az lnp értékeit:
1/T

0,003676

0,003413

0,003347

0,003103

0,003058

0,002985

lnp

8,809863

9,903488

10,19242

11,10796

11,28978

11,57778

ábrázoljuk:
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meredekség

m=-

DvapH
R

DvapH = 33 045 J mol-1
310 K → 1/T = 1/310 = 0,00323

leolvasás: lnp ~ 10,7
p ~ 44 356 Pa

(ln p = - 3974,7(1/310) + 23,452 = 10,630
p = 41 373 Pa)

M6.3.: Egy 80 kg tömegű ember 26 cm hosszúságú korcsolyájának éle 0,10 mm.
Tud-e korcsolyázni –3,0 °C hidegben, ha feltételezzük, hogy a jégen siklás feltétele
az, hogy a jég azon a kis felületen, ahol a korcsolyával érintkezik, megolvadjon? A
víz sűrűsége 1,0 g cm–3, a jégé pedig 0,917 g cm–3. A víz olvadáshője DfusHᶿ = 6,00
kJ mol–1.
Megoldás:

fél pár korcsolya:
A = 0,26m x 10-4m = 2,6x10-5 m2
p = F/A = (m x g)/A = 80x9,81/2,6x10-5 = 30 184 615 Pa
moláris térfogatok:
1 mol víz 18g → 18 cm3/mol → 1,8x10-5 m3/mol
1 mol jég 18 g → 19,63 cm3/mol → 1,963x10-5 m3/mol
DVm = Vm(víz) – Vm(jég) = 1,63x10-6 m3/mol

53

p2 – p1 = (DfusH/DVm) ln (T2/T1) →

30184615 – 101325 = -(6000/1,63x10-6) ln T2/273,15
30083290 = -3680981595 ln T2/273,15
-0,00817 = ln T2/273,15 T2 = 270,93 K = -2,22 °C (nem tud)
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6.3. Példafeladatok
P76.

Az aceton egyensúlyi gőznyomásának hőmérsékletfüggését az alábbi

táblázat adja meg:
T /°C

– 31,1 – 9,4 7,7

56,5

78,6

p /(Hgmm)

10

760

1520

40

100

Határozza meg a 0 °C-hoz tartozó gőznyomást és számítsa ki az aceton
párolgáshőjét.
[DvapH = 32 385 J mol-1, p = 8667 Pa]
P77.

Egy 5,0 m × 10,0 m × 4,0 m-es tanterem 23 °C-os levegőjének relatív

páratartalma 72 %. A víz telített gőznyomása ezen a hőmérsékleten 3100 Pa.
Hány kilogramm vízgőz van a helyiség levegőjében?
[m(vízgőz) = 3,26 kg]
P78.

A diklór-metán gőznyomása 24,1 °C-on 450 Torr, párolgási entalpiája 28,7

kJ mol–1. Számítsa ki azt a hőmérsékletet, amelyiken a gőznyomás 600 Torr.
[T = 304,87 K]
P79.

A szilárd benzol gőznyomása – 30 °C-on 298 Pa, 0 °C-on pedig 3266 Pa. A

folyadék állapotú benzol gőznyomása 6173 Pa 10 °C-on és 15798 Pa 30 °C-on.
Ezekből az adatokból számítsa ki a benzol olvadáshőjét.
[DfusH = 10,54 kJ/mol]
P80.

Egy bizonyos szilárd anyag móltérfogata 1,00 atm nyomáson és

olvadáspontján (350,7 K) 163,0 cm3 mol–1. A folyadék móltérfogata
ugyanezen a hőmérsékleten és nyomáson 165,3 cm3 mol–1. A szilárd anyag
olvadáspontja 100 atm nyomáson 361,26 K. Számítsa ki a szilárd anyag
moláris olvadási entalpiáját és moláris olvadási entrópiáját.
[DfusHm = 776,8 J/mol, DfusSm = 2,22 J/molK]
P81.

Ismeretes,

hogy

egy

folyadék

gőznyomása

a

hőmérséklettartományban a következő kifejezéssel számítható:
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190-270

K

ln (p/ Torr) = 17,255 – (2510,8/T K)
Számítsa ki a folyadék párolgási entalpiáját.
[DvapH = 26,87 kJ/mol]
P82.

Ha a benzol 5,5 °C-on megfagy, akkor sűrűsége 0,879 g cm–3-ről 0,891 g

cm–3-re változik. Az olvadási entalpia 10,59 kJ mol–1. Határozza meg a benzol
fagyáspontját 1500 atm nyomáson.
[T = 283,45 K]
P83.

Egy nyári napon a földfelszínre beeső napfény teljesítménysűrűsége 1,4

kW m–2. Egy uszodában egy 100 m2-es felületű vízfelszínt közvetlen napfény
ér. Mekkora a vízveszteség sebessége (g s–1)? A víz átlagos párolgáshője 40,64
kJ mol–1.
[v(vízvesztés) = 62,01 g s-1]
P84.

Egy hideg, száraz reggelen a deresedést követően a hőmérséklet – 7,0 °C.

A vízgőz parciális nyomása a légkörben 1,90 Torr-ra esett vissza. Szublimál-e a
dér? Milyen parciális nyomású vízgőz biztosítaná a dér megmaradását?
0 °C-on a víz tenziója 610 Pa, párolgáshője 2488 J g–1, olvadáshője pedig 333,3
J g–1.
[szublimál, (3,02 Torr)]
P85.

Számítsa ki a víz forráspontját p = 87,50 kPa nyomáson. A víz moláris

párolgási entalpiája DvapH = 40,64 kJ mol–1.
[T = 95,8 °C]
P86.

A benzol forráspontja 80,1 °C, fajlagos párolgáshője pedig 394 J/g. Számítsa

ki a benzol moláris párolgási entrópiáját. (Mbenzol = 78,11 g/mol)
[DvapSm = 87 J/molK]
P87.

Az n-butanol forráspontja 118 °C, párolgáshője ezen a hőmérsékleten

44,41 kJ mol–1. Milyen hőmérsékleten forr az n-butanol 20,0 Hgmm
nyomáson? (Az adott hőmérséklet intervallumban a párolgáshő állandónak
tekinthető.)
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[T = 35,4 °C]
P88.

Egy nyitott edény amely vizet, benzolt és higanyt tartalmaz egy 5,0 m x 5,0

m x 3,0 m méretű laboratóriumban áll 25°C-on. Milyen mennyiséget (g-ban
kifejezve) találunk az egyes anyagféleségekből a laboratórium levegőjében ha
nincs szellőztetés? A gőznyomás értékek ezen a hőmérsékleten: víz-re 24 Torr;
benzol-ra 98 Torr; higany-ra 1,7 mTorr.
[m(víz) = 1,78 kg, m(benzol) = 30,9 kg, m(higany) = 1,38 g]
P89.

Tételezzük fel, hogy a talaj felszínére beeső napfény teljesítménysűrűsége

délben 1,4 kW m–2. Mekkora a vízvesztés maximális sebessége egy 1,0 ha-os
(ha = 104 m2) tó felszínén? A víz átlagos párolgáshője 40,64 kJ mol–1.
[v(vízvesztés) = 6200 g s-1]
P90.

Ismeretes, hogy a benzol gőznyomása a 10-30°C hőmérséklet

tartományban a következő kifejezéssel számítható:
ln (p/ Torr) = 7,960 – (1780/T K)
Számítsa ki a folyadék párolgási entalpiáját és normál forráspontját.
[DvapH = 14,8 kJ/mol, Tb = 77,04 °C]
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7. Elegyek és nagyhigítású rendszerek termodinamikája
7.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
elegy:

Az

elegy

makroszkopikusan

homogén,

molekulárisan

diszperz

többkomponensű rendszer. Két vagy több anyag korlátlan elegyedés során
tetszőleges arányban, korlátozott elegyedés során pedig csak meghatározott
arányoknál képez elegyet.
elegy összetételének jellemzése: Az elegy összetételét különböző koncentráció
jellegű mennyiségekkel (pl. tömegszázalék, mólszázalék, móltört, molalitás és
molaritás) jellemezhetjük.
oldat: Az oldat olyan elegy, amelyben az egyik anyag (az oldószer) koncentrációja
sokkal nagyobb a többiekénél (oldott anyagok). Egy oldott anyag adott
körülmények között lehetséges maximális elegy- vagy oldatbeli koncentrációját
oldhatóságnak nevezzük. Az oldhatóságot a telített oldat aktivitásával is
jellemezhetjük.
ideális elegy: Ideális elegy az olyan elegy, amelyben a különböző anyagi minőségű
részecskék között ugyanakkora az átlagos kölcsönhatás, mint az elegyet alkotó
összetevők részecskéi közötti kölcsönhatás tiszta állapotban. Ebből következően
az állandó nyomású és hőmérsékletű elegyedés során a rendszer teljes entalpiája
nem változik, az elegyedési entalpia nulla (DHmix = 0). Ugyancsak nulla az
elegyedési térfogat is (DVmix = 0).

(Feltesszük, hogy az elegyedéskor nincs

halmazállapot-változás.)
Az ideális elegy képződésével járó szabadentalpia-változás, az elegyedési
szabadentalpia:

DGmix = n∙R∙T ∑ xi lnxi

<0

i

az ideális elegy képződésével járó entrópiaváltozás, az elegyedési entrópia pedig:

DSmix = – n∙R ∑ xi lnxi
i
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>0

ahol xi az i-edik anyagféleség móltörtje. A

DGmix = DHmix – TDSmix
képlet alapján tehát az elegyedés „hajtóereje” teljes egészében az entrópia
növekedéséből származik, mert az elegyben nagyobb a rendezetlenség, mint a
tiszta anyagokban.
reális elegy: Reális elegy az olyan elegy, amelyben a különböző anyagi minőségű
részecskék közötti átlagos kölcsönhatás eltér az elegyet alkotó összetevők
részecskéi közötti tiszta állapotbeli kölcsönhatástól. Ebből következően az
elegyedési entalpia nem nulla (DHmix ≠ 0), és az ideális elegyekre fentebb megadott
termodinamikai összefüggések sem teljesülnek. Az elegyedési térfogat is nullától
eltérő (DVmix ≠ 0).
parciális moláris mennyiségek: Egy parciális moláris mennyiség megadja egy
extenzív mennyiség (Y) értékének megváltozását állandó p nyomáson és T
hőmérsékleten, ha a vizsgált j-edik anyagból pontosan 1 mólnyit adunk a
rendszerhez, miközben az összes többi összetevő anyagmennyisége állandó
marad. A parciális moláris mennyiségek intenzív mennyiségek.
Mivel a parciális moláris mennyiség értéke függ a vizsgált rendszer összetételétől,
pontosabb, ha a definíciót differenciális formában adjuk meg:

Yj =

∂Y
∂nj

p,T,n’

ahol Yj a j-edik anyagféleségre vonatkozó parciális moláris mennyiség (térfogat,
szabadentalpia, stb.), n’ index pedig azt jelzi, hogy a j-ediktől eltérő összetevők
anyagmennyisége állandó.

Y = ∑ njYj
j

ahol nj a j-edik anyagféleség elegybeli anyagmennyisége. Egy mól elegyre:
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Ye = ∑ xjYj
j

ahol Ye az extenzív állapotfüggvény moláris értéke, xj a j-edik anyagféleség
elegybeli móltörtje.
Az elegyben a parciális moláris mennyiségek nem változhatnak egymástól
függetlenül. Ezt írja le a Gibbs–Duhem-egyenlet:

∑ nj dYj = 0
j

kémiai potenciál, aktivitás, aktivitási együttható: A kémiai potenciál a parciális
moláris szabadentalpia, melyet a következőképpen definiáljuk:

j = ∂G

∂nj

p,T,n’

(A kémiai potenciál alkalmazását az ideális és reális gázokra korábban tárgyaltuk.)
Az aktivitás (a) bevezetésével az ideális elegyekre és ideálisan híg oldatokra
definiált termodinamikai egyenletek formálisan a reális elegyekre és oldatokra is
érvényessé válnak. Az aktivitást a reális esetekben a koncentráció helyére írjuk be.
Standard állapotban az aktivitás a = 1.
Ideális folyadékelegy esetén az oldószer (A) kémiai potenciálja

A(l) = A*(l) + R·T·ln xA
ahol xA az oldószer móltörtje, A(l) az oldószer kémiai potenciálja az adott
összetételű elegyben, A*(l) a tiszta oldószer kémiai potenciálja.
Reális folyadékelegy esetén az oldószer (A) kémiai potenciálja

A(l) = A*(l) + R·T·ln aA
ahol aA = A∙xA az oldószer aktivitása, A pedig az ún. aktivitási együttható.
Az oldószerre vonatkozó standard állapot a tiszta oldószer:

aA → xA és A → 1, amint xA → 1.
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Ideálisan híg oldat esetén az oldott anyag (B) kémiai potenciálja

B(l) = Bᶧ(l) + R·T·ln xB
ahol xB az oldott anyag móltörtje, B(l) az oldott anyag kémiai potenciálja az adott
összetételű elegyben, Bᶧ(l) a tiszta oldott anyag kémiai potenciáljából
származtatott mennyiség.
Reális oldat esetén az oldott anyag (B) kémiai potenciálja

B(l) = Bᶧ(l) + R·T·ln aB
ahol aB = B∙xB az oldott anyag aktivitása, B pedig az ún. aktivitási együttható.
Az oldószerre vonatkozó standard állapot a tiszta oldószer:

aB → xB és B → 1, amint xB → 0.
Raoult-törvény: A Raoult-törvény kimondja, hogy az ideális folyadékeleggyel
egyensúlyban lévő gőztérben az i-edik anyagféleség pi parciális nyomása

pi = xi∙pi*
ahol xi az i-edik anyagféleség móltörtje a folyadékfázisban, pi* pedig a tiszta i-edik
anyagféleség telített gőznyomása az adott hőmérsékleten.
A Raoult-törvény alapján például az A és B anyagfajtákat tartalmazó ideális elegy
feletti egyensúlyi gőztér p össznyomása

p = xApA* + xBpB*
ahol xA és xB a móltörtek az egyensúlyi folyadékfázisban, pA* és pB* pedig a telített
gőznyomások az adott hőmérsékleten.
Henry-törvény: A Henry-törvény a reális elegyekre (ideálisan híg oldatokra)
vonatkozó, az oldott anyagra (B) érvényes összefüggés állandó hőmérsékleten:

pB = xB∙KB
ahol pB az oldott anyag parciális gőznyomása a reális eleggyel egyensúlyban lévő
gőzfázisban, xB az oldott anyag móltörtje az egyensúlyi folyadékfázisban, KB pedig
egy nyomásdimenziójú állandó (az ún. Henry-féle állandó). A reális elegyek
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(ideálisan híg oldatok) kémiai potenciálját definiáló egyenletben (lásd korábban)
szereplő Bᶧ(l) szoros kapcsolatban áll a Henry-féle állandóval:

Bᶧ(l) = B*(l) + R∙T∙ln

KB
pB*

ahol B* (l) a tiszta oldott anyag kémiai potenciálja, pB* pedig az oldott anyag
telített gőznyomása az adott hőmérsékleten.
telített oldat aktivitásának hőmérsékletfüggése: A telített oldat aktivitásának
(oldhatóságának)

hőmérsékletfüggése

állandó

nyomáson

a

következő

differenciális formában felírt egyenlet alapján számolható:

dlna DsolHӨ
=
RT2
dT
ahol a a telített oldat aktivitása, DsolHθ pedig az oldott anyag ún. differenciális
oldáshője, azaz az oldott anyag parciális moláris entalpiája a telített oldatban
mínusz a moláris entalpiája a tiszta állapotban. Szilárd anyag ideális oldódásakor
DsolHθ = DfusHθ, ahol DfusHθ az oldott anyag moláris olvadáshője (J/mol). Vegyük
észre az egyenlet tartalmi kapcsolatát a gőz–folyadék egyensúlyra érvényes
Clausius–Clapeyron-egyenlettel, majd később pedig a kémiai egyensúlyra
vonatkozó van’t Hoff egyenlettel.
telített oldat aktivitásának nyomásfüggése: A telített oldat aktivitásának
(oldhatóságának) nyomásfüggésére vonatkozó egyenlet állandó hőmérsékleten:

D V
dlna
= – sol
RT
dT
ahol DsolV az oldódással járó moláris térfogatváltozás, azaz az oldott anyag parciális
moláris térfogata a telített oldatban mínusz a tiszta anyag moláris térfogata.
oldhatósági szorzat: Az oldhatósági szorzat (Ksol) egy adott vegyület oldási
egyensúlyához – mint heterogén egyensúlyhoz – tartozó egyensúlyi állandó.
Például az Ag2SO4 esetében
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Ag2SO4(s) ⇌ 2 Ag+(aq) + SO42–(aq)
és

Ksol = a2(Ag+(aq))∙a(SO42–(aq))
ahol az a aktivitást jelöli.
kolligatív sajátságok: forráspont-emelkedés, fagyáspontcsökkenés, ozmózis: A
kolligatív sajátságok a híg oldatok olyan sajátságai, amelyek adott oldószer esetén
csak az oldott részecskék számától (anyag-mennyiségétől) függenek, és
függetlenek az oldott anyag anyagi minőségétől. Ilyen sajátságok a forráspontemelkedés, a fagyáspontcsökkenés és az ozmózis.
A híg oldat forráspontja (T) adott nyomáson magasabb, mint a tiszta oldószeré
(T*), ha csak az oldószer párolog, az oldott anyag nem. A forráspont-emelkedésre
(DT = T – T*) érvényes egyenlet:

DT =

R∙T*2∙M
∙mB = Kb∙mB
DvapH

ahol M az oldószer móltömege, DvapH az oldószer moláris párolgáshője, mB pedig
az oldott B anyag molalitása. Kb az ún. ebullioszkópos állandó.
A híg oldat fagyáspontja (T) adott nyomáson alacsonyabb, mint a tiszta oldószeré
(T*), ha csak az oldószer fagy ki, az oldott anyag nem. A fagyáspontcsökkenésre
(DT = T* – T) érvényes egyenlet:

DT =

R∙T*2∙M
∙mB = Kf∙mB
DfusH

ahol M az oldószer móltömege, DfusH az oldószer moláris olvadáshője, mB pedig
az oldott B anyag molalitása. Kf az ún. krioszkópos állandó.
Az ozmózis (görög szó, jelentése: nyomás) az a jelenség, melynek során a tiszta
oldószer egy féligáteresztő (szemipermeábilis) hártyával elválasztott oldatba
spontán folyamatban átkerül. A hártya féligáteresztő tulajdonság azt jelenti, hogy
csak az oldószer molekuláit engedi át, az oldott anyag molekuláit nem.
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Az ozmózisnyomás a féligáteresztő hártya két oldala között fellépő egyensúlyi
nyomáskülönbség. Értéke a van’t Hoff–egyenletből számítható:

∙V = nB∙R∙T
ahol  az ozmózisnyomás, V az oldószer térfogata, nB az oldott anyag
anyagmennyisége, T pedig az oldat hőmérséklete. Bevezetve a [B] = nB/V jelölést
az oldott anyag moláris koncentrációjára, az egyenlet egyszerűsíthető:

 = [B]∙R∙T
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7.2. Mintafeladatok
M7.1.: Számítsa ki 1,0 mol toluol és 2,0 mol benzol elegyítésekor bekövetkező
entalpia-, entrópia- és szabadentalpia-változást 30,0 °C-on.
Megoldás:

ideális elegy DmixH = 0
xbenzol = 2/3 = 0,6667 és xtoluol = 1/3 = 0,3333
DmixG = nRT(xAlnxA + xBlnxB) =
= 3x8,314x303,15(0,6667xln0,6667 + 0,3333xln0,3333) =
= - 4 812,6 J
DmixS = -

DmixG
T = 15,875 J/K

M7.2.: Számolással bizonyítsuk be a csaposnak, hogy 100,0 cm3 ital elkészítése
NEM 45,0 cm3 etanol és 55,0 cm3 víz összekeverésével valósítható meg 25,0 °Con. (Az elegykészítéskor bekövetkező térfogatcsökkenés miatt.) Milyen
térfogatokat kell összeönteni, hogy a tervezett erősségű és kívánt össztérfogatú
italt kapjuk? Az adott elegyben a víz móltérfogata 18,0 cm3 mol–1, az etanolé pedig
53,6 cm3 mol–1. A víz sűrűsége 0,997 g cm–3, az etanolé pedig 0,789 g cm–3. A víz
moláris tömege 18 g mol–1, az etanolé 46 g mol–1.
Megoldás:
víz → 55 cm3 → m = 55x0,997 = 54,835 g n = 54,835/18 = 3,0463 mol
etanol → 45 cm3 → m = 45x0,789 = 35,505 g n = 35,505/46 = 0,7718 mol
V = nvízxVm,víz + netanolxVm,etanol = 3,0463x18,0 + 0,7718x53,6 = 96,2019 cm3

100/96,2019 = 1,0395 azaz ennyiszerese kell mindkettőből:
Vvíz = 55x1,0395 = 57,17 cm3 és Vetanol = 45x1,0395 = 46,78 cm3

M7.3.: Milyen magasra nőhet egy fa maximálisan, ha sejtjeiben az ionkoncentráció
legfeljebb 0,05 mol dm–3 lehet, és azt feltételezzük, hogy a fa legmagasabb
pontjára csupán az ozmózis szállítja a vizet? A napi közép-hőmérsékletet vegyük
15,0 °C-nak, a víz sűrűségét pedig 0,9991 g cm–3-nek.
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Megoldás:

van’t Hoff egyenlet:
 = [B]RT = 50 mol/m3 x 8,314 J/molK x 288,15 K = 119 784 Pa
p =  (kiegyenlítődik – ugyanakkora csak ellentétes irányú)
p

p = F/A = mg/A = Vg/A = gh → h = g = g =

= 119784/(999,1x9,81) = 12,22 m
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7.3. Példafeladatok
P91.

Egy 4,0 tömeg %-os kámforos oldat fagyáspont-csökkenése 8,0 °C.

Számolja ki az oldott anyag móltömegét. A kámfor molekulatömege 152,2 g
mol–1, olvadáspontja 178,8 °C, fagyáshője – 6,48 kJ mol–1.
[M = 202 g/mol]
P92.

A Henry-törvény alkalmazásával számítsa ki az oxigén oldékonyságát

vízben (x mol O2/1,00 kg víz) 30,0 °C-on és 220 Torr nyomáson. Az oxigén
vízben való oldódására vonatkozó Henry-állandó 3,30∙107 Torr.
[x = 3,7∙10–4 mol/kg]
P93.

A Henry-törvény alkalmazásával számítsa ki a CO2 oldékonyságát vízben (x

mol CO2/1,00 kg víz) 60 °C-on és 100 bar nyomáson. A CO2 vízben való
oldódására vonatkozó Henry-állandó 1,25∙106 Torr.
[x = 3,333 mol/kg]
P94.

Az otthoni szódavízkészítésre alkalmas berendezés 5,0 atm nyomású szén-

dioxiddal működik. Számítsa ki az így készült szódavíz moláris szén-dioxid–
koncentrációját. 1,0 atm nyomáson a szén-dioxid oldhatósága 0,03378 mol
CO2/1,00 kg víz.
[c = 0,169 mol dm–3]
P95.

Egy acetonból és kloroformból álló elegyben a kloroform móltörtje 0,5742.

Az aceton parciális moláris térfogata 74,166 cm3 mol–1, a kloroformé pedig
80,235 cm3 mol–1. Mennyi az 1,000 kg tömegű elegy térfogata? A kloroform
moláris tömege 119,358 g mol–1, az acetoné pedig 58,048 g mol–1.
[V = 831,6 cm3]
P96.

Szén-tetraklorid és kloroform elegyében a szén-tetraklorid móltörtje 0,321.

Mennyi a kloroform móltörtje, és mi az elegy tömeg%-os összetétele? A széntetraklorid és a kloroform moláris tömege 154,0 g mol–1, illetve 119,5 g mol–
1

.
[xkloroform = 0,679; %(m/m) kloroform = 62,1; %(m/m) szén-tetraklorid = 37,9]
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P97.

Mekkora lesz a kloroform móltörtje abban a 20,0 °C-os folyadékelegyben,

amelyet 15,0 cm3 kloroform és 10,0 cm3 szén-tetraklorid összekeverésével
készítettünk? A kloroform moláris tömege 119,5 g mol–1, sűrűsége 20,0 °C-on
1,499 g cm–3, a szén-tetrakloridra pedig ugyanezek a mennyiségek rendre
154,0 g mol–1 és 1,630 g cm –3.
[x = 0,639]
Az antracén olvadási entalpiája 28,8 kJ mol–1, olvadáspontja pedig 217 °C.

P98.

Számítsa ki az oldékonyságát benzolban, 40 °C-on, feltételezve, hogy ideális
oldat keletkezik. Az antracén moláris tömege 178 g mol–1, a benzolé 78 g mol–
1

.
[S = 0,236 mol/kg]

P99.

Mennyi a moláris tömege annak a szénhidrátnak, melynek 20,00 g-ját

200,0 g vízben feloldva a kapott oldat fagyáspontja –0,58 °C lett? A víz
krioszkópos állandója 1,86 K kg–1 mol–1.
[M = 320,51 g/mol]
P100. Mennyi a hexán molális fagyáspontcsökkenése, ha 20,0 g hexánba 5,00 g
benzolt keverve 3,20 °C fagyáspontcsökkenést mérünk?
[Kf = 0,998 K mol–1 kg–1]
P101. Számoljuk ki, hogy 3,00 dl 30,0 g cukrot (M = 180 g/mol) tartalmazó
szirupnak ( = 1,17 g cm–3) mennyi a fagyáspontja, ha a víz krioszkópos
állandója 1,86 K mol–1 kg–1!
[Tf = 0,966 K]
P102. Számítsa ki az elegyedési entrópiát, ha a következő tömeg %-os összetételű
levegőt (nitrogén: 75,5 %; oxigén: 23,2 %; argon: 1,3 %) tiszta gázokból állítjuk
elő. A relatív atomtömegek a következőek: O 16, N 14, Ar 40.
[DSMIX = 4,7 J/K]

68

P103. Egy 50 tömegszázalékos etanol–víz elegy sűrűsége 25°C-on 0,914 g cm–3.
Ismert a víz parciális moláris térfogata az oldatban: 17,4 cm–3 mol–1, számítsuk
ki az etanol parciális moláris térfogatát.
[Vm,etanol = 56 cm3 mol–1]
P104. Egy vizes oldat ozmózisnyomása 300 K-en 120 kPa. Számítsuk ki az oldat
fagyáspontját. (a víz krioszkópos állandója 1,86 K mol–1 kg–1)
[Tf = – 0,09°C]
P105. Számoljuk ki az ólom oldékonyságát bizmutban 280°C-on. Az ólom
olvadáspontja 327°C, olvadási entalpiája 5,2 kJ mol–1 és tételezzük fel, hogy
ideális elegyet képeznek.
[S = 51,5 mol/kg]
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8. Illékony folyadékok elegyei, fázistörvény
8.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
gőznyomás–összetétel, forráspont–összetétel diagramok ideális elegyekre:
Gőznyomásösszetétel diagram
ideális elegyre
(T = állandó)

Forráspontösszetétel diagram
ideális elegyre
(p = állandó)

xA az illékonyabb anyagféleség móltörtje, amely az L görbe esetén a
folyadékbeli, a V görbe esetén a gőzbeli móltörtet jelenti
L (folyadékfázis, liquid), V (gőzfázis, vapour)
gőznyomás–összetétel, forráspont–összetétel diagramok reális elegyekre:
Gőznyomásösszetétel
diagram reális elegyre
(T = állandó)

Forráspontösszetétel
diagram a reális elegyek
egyik típusára
(p = állandó)

xA az illékonyabb anyagféleség móltörtje, amely az L görbe
esetén a folyadékbeli, a V görbe esetén a gőzbeli móltörtet
jelenti
L (folyadékfázis, liquid), V (gőzfázis, vapour)
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korlátlanul elegyedő folyadékok párolgása: A korlátlanul elegyedő reális
folyadékelegyek

–

állandó

nyomáson

–

melegítés

hatására

elérhetik

forráspontjukat. A forráspont–összetétel diagram L és V görbéiből leolvasható,
hogy az egyensúlyi gőzfázis mindig dúsabb az illékonyabb komponensben. Ez a
desztilláció alapja. (A később tárgyalandó azeotróp elegyeknél ez a dúsulás csak
bizonyos koncentráció-tartományban teljesül).
desztilláció: Az egyszerű desztilláció során a gőzt elvezetjük és hűtéssel lecsapjuk.
A frakcionált desztilláció során a forralási és kondenzálási lépéseket egymást
követően és többször megismétlik mindaddig, amíg a kondenzátumban (a
párlatban) a kívánt összetételt el nem érik.
azeotróp elegy: Az azeotróp elegy meghatározott forrásponton változatlan
összetétellel desztilláló folyadékelegy, tehát itt a forráspont-diagramon az L és V
görbének van közös pontja, az ábrákon az A pont.
Magas forráspontú azeotróp elegy:
Gőznyomásösszetétel
diagram
(T = állandó)

Forráspontösszetétel
diagram
(p = állandó)

xA az illékonyabb anyagféleség móltörtje, az L görbe esetében
a folyadékbeli móltört, a V görbe esetében pedig a gőzbeli
L (folyadékfázis, liquid), V (gőzfázis, vapour)
A - azeotróp elegy
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Alacsony forráspontú azeotróp elegy:
Gőznyomásösszetétel
diagram
(T = állandó)

Forráspontösszetétel
diagram
(p = állandó)

xA az illékonyabb anyagféleség móltörtje, az L görbe esetében
a folyadékbeli móltört, a V görbe esetében pedig a gőzbeli
L (folyadékfázis, liquid), V (gőzfázis, vapour)
A - azeotróp elegy

Gibbs-féle fázistörvény: A Gibbs-féle fázistörvény bármilyen összetételű
rendszerre általánosan érvényes összefüggés a szabadsági fokok Sz száma, a
komponensek K száma és az egyensúlyi fázisok F száma között:

Sz = K – F + 2
A szabadsági fokok száma (Sz) azon intenzív mennyiségek (p, T, xi) száma,
amelyeket egymástól függetlenül változtathatunk anélkül, hogy egy egyensúlyi
rendszerben megváltozna a fázisok száma.
A komponensek száma (K) a rendszert alkotó anyagi minőségek azon minimális
száma, ami ahhoz szükséges, hogy a rendszerben lévő valamennyi fázis
összetételét megadjuk.
A fázisok száma (F) egy anyagi rendszer makroszkopikus méretű, azonos fizikai
tulajdonságokkal bíró részeinek a száma.
Egy fázis egy vagy több komponensből is állhat, és egy komponens több fázisban
is jelen lehet.
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elegyek viselkedése a fagyáspont környezetében: eutektikumok képződése: Adott
nyomáson szilárd- (A vagy B anyag) és folyadékfázis (B + A anyagok) egyaránt jelen
lehetnek egy fagyásponti hőmérsékletű rendszerben. Ilyenkor a további hűtés
hatására még több szilárd anyag válik ki, miközben a folyadékfázis dúsul a másik
komponensben. Ezzel szemben az eutektikus összetételű folyadékelegy (olvadék)
egy jól meghatározott hőmérsékleten fagy meg, anélkül, hogy előzőleg szilárd A
vagy B válna ki.
A megszilárdult eutektikum összetétele megegyezik a kiindulási folyadékelegy
összetételével. Az eutektikus összetételű szilárd anyag pedig úgy olvad meg, hogy
összetétele nem változik. Ez a legalacsonyabb hőmérsékletű olvadék.
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8.2. Mintafeladatok
M8.1.: Az etilbenzol (A) és sztirol (B) ideális folyadékelegyet képeznek. Az alábbi
táblázat a tiszta A és B komponensek egyensúlyi gőznyomását adja meg eltérő
összetételű elegyek p = 66,5 kPa nyomáson mért forráspontján. A tiszta
komponensek forráspontja ezen a nyomáson 57,7 °C (A), ill. 65,6 °C (B).
T /°C

64,0

63,0

62,0

60,5

59,5

58,8

58,3

pA* /kPa

87,5

83,8

80,3

75,1

71,9

69,7

68,3

pB* /kPa

61,8

59,1

56,5

53,8

50,6

49,0

40,0

Szerkessze meg az egyensúlyi gőz-folyadék összetétel diagramot, és határozza
meg az elméleti tányérszám értékét akkor, ha egy xA = 0,5 móltörtű elegyet
frakcionált desztillációval tisztítunk, és célunk az yA = 0,9 móltörtű párlat
előállítása.
Megoldás:
p = 66,5 = pA + pB = xApA* + xBpB* = xApA* – (1 – xA)pB*
→ xA = (66,5 – pB*)/(pA* – pB*)
→ yA = pA/66,5 = xApA*/66,5

T /°C

65,6

64,0

63,0

62,0

60,5

59,5

58,8

58,3

pA* /kPa

87,5

83,8

80,3

75,1

71,9

69,7

68,3

pB* /kPa

61,8

59,1

56,5

53,8

50,6

49,0

40,0

57,7

xA

0

0,182 0,230 0,420 0,596 0,746 0,845 0,936 1

yA

0

0,241 0,378 0,507 0,673 0,807 0,886 0,962 2

6 lépés – elméleti tányérszám: 6
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M8.2.: Az etanol és a metanol közel ideális elegyet képeznek. Az etanol
gőznyomása 17 919 Pa, a metanolé 35 447 Pa 40 °C hőmérsékleten. A relatív
atomtömegek: C 12, H 1, O 16.
a) Számítsa ki a metanol és az etanol móltörtjét abban az elegyben, amely
mindkettőből 50-50 g-ot tartalmaz.
b) Számítsa ki az elegy gőzében a parciális nyomásokat és a gőz össznyomását.
c) Számítsa ki a metanol móltörtjét a gőztérben.
Megoldás:

50g CH3OH
50g CH3CH2OH

nCH3OH = 50g/32gmol-1 = 1,5625 mol
nCH3CH2OH = 50g/46gmol-1 = 1,0869 mol

→ nössz = 2,6495 mol

→ xetanol = 0,4103

xmetanol = 1,5625/2,6495 = 0,5897

pmetanol = xmetanolp*metanol = 0,5897x35447 = 20 903,1 Pa
petanol = xetanolp*etanol = 0,4103x17919 = 7 352,2 Pa
→ pössz = 28 255,3 Pa
ymetanol = pmetanol/pössz = 20903,1/28255,3 = 0,7398
M8.3.: A benzol és a toluol ideális elegyet alkot. Mennyivel változik meg a benzol
kémiai potenciálja, ha az eredetileg 0,90 benzol móltörtű elegyet toluollal 0,15
móltörtűre hígítjuk? A hőmérséklet 313 K.
Megoldás:

A = benzol, B = toluol;
B(l) = B*(l) + RTln(xB)
kezdetben:
higítva:

B,kiind(l) = B*(l) + RTln0,9
B,végső(l) = B*(l) + RTln0,15

változás; DB:

B,végső(l) - B,kiind(l) = RTln(0,15/0,9) =

= 8,314*313*ln(0,15/0,9) = - 4662,6 J/mol
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8.3. Példafeladatok
P106. Az A és B anyagok ideális elegyet alkotnak egymással. Mennyi lesz az A és
B móltörtje az egyensúlyi gőzfázisban, ha a folyadék fázis 0,25 mol A-t és 0,35
mol B-t tartalmaz? Az A és B anyag gőznyomása tiszta állapotban 10 kPa, ill.
30 kPa.
[yA = 0,192; yB = 0,808]
P107. Számolja ki a hexánból és vízből álló rendszer egyensúlyi gőzfázisának
összetételét 60 °C hőmérsékletre. A hexán és a víz nem elegyednek egymással.
A hexán egyensúlyi gőznyomása 60 °C-on 76,38 kPa, a vízé pedig 20,19 kPa.
[yhexán = 0,791; yvíz = 0,209]
P108. A benzol gőznyomása 70 °C-on 0,0736 MPa, a toluolé 0,1129 MPa. Feltéve,
hogy a benzol és a toluol ideális elegyet alkot, számítsa ki a légköri nyomáson
70 °C forráspontú elegy összetételét, valamint a gőztér összetételét.
[xbenzol = 0,295; xtoluol = 0,705, y benzol = 0,214; ytoluol = 0,786]
P109. Valamely elegy 2,00 mol acetonból és 3,00 mol metanolból áll. Számítsa ki
tömeg %-ban az elegy fölötti gőztér összetételét 25 °C-on, ha ezen a
hőmérsékleten az aceton gőznyomása 30,61 kPa, a metanolé pedig 16,95 kPa.
A relatív atomtömegek a következőek: C 12, H 1.
[%(m/m)aceton,gőz = 68,6; %(m/m)metanol,gőz = 31,4]
P110. Pentán és hexán elegyét légköri nyomáson 50 °C-on desztilláljuk. Milyen a
50 °C-on forró elegy összetétele mol %-ban? A pentán gőznyomása 50 °C-on
159,28 kPa, a hexáné 54,06 kPa.
[%(n/n)pentán,folyadék = 44,9; %(n/n)hexán,folyadék = 55,1]
P111. A és B anyagok ideális elegyet képeznek egymással. 60 °C-on pA* harmad
annyi, mint pB*. Annak az elegynek a forráspontja, amelyik 0,30 mol A és 0,70
mol B anyagot tartalmaz, 60 °C. Számolja ki az A és B tiszta állapotra vonatkozó
gőznyomását.
[pA* = 42,2 kPa; pB* = 126,7 kPa]
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P112. Az etanol és a metanol közel ideális elegyet képeznek. Az etanol
gőznyomása 5933 Pa, a metanolé 11826 Pa 20 °C hőmérsékleten. A relatív
atomtömegek: C 12, H 1, O 16.
a) Számítsa ki a metanol és az etanol móltörtjét abban az elegyben, amely
mindkettőből 100-100 g-ot tartalmaz.
b) Számítsa ki az elegy gőzében a parciális nyomásokat és a gőz össznyomását.
c) Számítsa ki a metanol móltörtjét a gőztérben.
[a) xmetanol = 0,59; xetanol =0,41; b) pmetanol = 6977,3 Pa; petanol = 2432,5 Pa; pössz =
9409,9 Pa; c) ymetanol = 0,741]
P113. 90 °C-on a toluol gőznyomása 400 Torr, az o-xilolé 150 Torr.
a) Mi az összetétele annak a folyadékelegynek, amelyik 90 °C-on forr, ha a
nyomás 0,500 atm?
b) Mi az összetétele a képződött gőznek?
[a) xtoluol = 0,92; xo-xilol =0,08; b) ytoluol = 0,97; yo-xilol = 0,03]
P114. 90 °C-on a toluol gőznyomása 400 Torr, az m-xilolé 167 Torr.
a) Mi az összetétele annak a folyadékelegynek, amelyik 90 °C-on forr, ha a
nyomás 0,400 atm?
b) Mi az összetétele a képződött gőznek?
[a) xtoluol = 0,588; xm-xilol =0,412; b) ytoluol = 0,774; ym-xilol = 0,226]
P115. Valamely elegy 1,00 mol acetonból és 2,00 mol metanolból áll. Számítsa ki
tömeg %-ban az elegy fölötti gőztér összetételét 50 °C-on, ha ezen a
hőmérsékleten az aceton gőznyomása 610 Hgmm, a metanolé pedig 417
Hgmm. A relatív atomtömegek a következőek: C 12, H 1.
[%(m/m)aceton,gőz = 57,0; %(m/m)metanol,gőz = 43,0]
P116. A hexán és a heptán ideális elegyet alkot. Mennyivel változik meg a heptán
kémiai potenciálja, ha az eredetileg 0,60 heptán móltörtű elegyet hexánnal
0,40 móltörtűre hígítjuk? A hőmérséklet 303 K.
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[D = – 1024,4 J/mol]
P117. 100 cm3 vörösbort forraltunk mindaddig, míg hőmérséklete el nem érte a
víz forráspontját. A folyamat eredményeként 57 cm3 párlatot kaptunk, mely
alkoholra nézve 17,8 térfogat%-os. Mekkora volt az alkoholtartalma a
vörösbornak?
[%(V/V)alkohol = 10,2]
P118. Mennyi a komponensek, fázisok és szabadsági fokok száma egy zárt
kémcsőben lévő egyensúlyi K2SO4-oldat–gőz rendszerre vonatkozóan akkor,
ha az oldat láthatóan telített, ill. ha telítetlen?
[telített: K = 2; F = 3; Sz = 1; telítetlen: K = 2; F = 2; Sz = 2]
P119. Mennyi vizet kell hozzátölteni 50 g 70 tömeg % fenolt tartalmazó oldathoz,
hogy 60 °C-on az oldat zavarossá váljék? Ismert, hogy a fenol-víz rendszer 60
°C-on két folyadékfázisra válik szét, és ezek közül az egyikben a fenoltartalom
16,8 tömeg %, a másikban 55,1 tömeg %.
[mvíz = 13,5 g]
P120. Az ammónium-klorid hevítésre bomlik.
a) Hány fázis és hány komponens van jelen a csak ammónium-kloridot
tartalmazó tartályban, ha a sót hevítik?
b) Tételezzük fel, hogy hozzáadott ammónia is jelen van. Mennyi a jelen lévő
komponensek és fázisok száma?
[a) F = 2; K = 1; b) F = 2; K = 2]
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9. Egyensúly
9.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
kémiai egyensúly: Kémiai egyensúlynak nevezzük azt az állapotot, amely valamely
megfordítható kémiai folyamat végeredményeként jön létre, bármelyik irányból
induljunk is el. Ebben az állapotban a rendszer makroszkopikusan változatlan,
kémiai összetétele állandó, mikroszkopikusan azonban dinamikus, azaz az
ellentétes irányú kémiai reakciók folyamatosan lejátszódnak, de sebességük
egyenlő.
Az ún. részletes egyensúly elve kimondja, hogy több, kapcsolt kémiai reakció
együttes lejátszódása esetén a teljes rendszer kémiai egyensúlya úgy valósul meg,
hogy külön-külön mindegyik részreakció is egyensúlyban van, azaz nettó
sebessége nulla.
Az önként lejátszódó kémiai reakciók irányát állandó nyomáson és hőmérsékleten,
egyéb vagy hasznos munka hiányában a szabadentalpia csökkenésének iránya
jelöli ki (dG < 0), az egyensúlyban pedig G értékének minimuma van ( azaz dG = 0).
Így a kémiai egyensúly feltétele állandó nyomáson és hőmérsékleten, egyéb vagy
hasznos munka hiányában:

dGp,T = ∑ jdnj = 0
j

reakciókoordináta: A reakciókoordináta () egy kémiai reakció előrehaladásának
mértéke. Segítségével a j-edik anyagféleség anyagmennyiségének változása (dnj)
az adott kémiai reakcióban a következő definícióegyenlettel számítható:

dnj =  j d
ahol  j a j-edik anyagféleség sztöchiometriai együtthatója az adott reakcióban, d
pedig

a

reakciókoordináta

változása.

A

definíciónak

megfelelően

a

reakciókoordináta mértékegysége is mol!
A tiszta reaktáns állapotból (min = 0) kiindulva a reakciókoordináta értéke a
reakció előrehaladásával növekszik a dinamikus egyensúlyi állapot (eq) eléréséig,
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s ekkor  = eq. Ezzel ellentétben, a tiszta termék állapotból (max > eq > 0) a
visszafelé irányuló folyamatban a reakciókoordináta értéke csökken az előzővel
azonos dinamikus egyensúlyi állapot ( = eq) eléréséig.
reakció-szabadentalpia és a spontán folyamatok iránya: A reakcióelegy egy
meghatározott összetételére vonatkozó reakció-szabadentalpiát (jele DrG) a
Gibbs-függvény reakciókoordináta szerinti változásának mértékével (a függvény
meredekségével) definiáljuk:

D rG =

∂G
∂

= ∑ j j
p,T

j

ahol  j a j-edik anyagféleség (előjeles) sztöchiometriai együtthatója a reakcióban,

j pedig a kémiai potenciálja az adott körülmények (nyomás, hőmérséklet és
összetétel) között.
A reakció-szabadentalpia nem szabadentalpia és nem is a teljes rendszer
szabadentalpia-változása! Mértékegysége J/mol.

Definíciója csak akkor

egyértelmű, ha megadjuk azt a reakcióegyenletet is, amelyre vonatkozik. Ugyanazt
a kémiai folyamatot más sztöchiometriai egyenlettel megadva a reakciószabadentalpia értéke is megváltozik.
Egyensúlyban DrGeq = 0. Azokat a reakciókat, amelyekre az adott körülmények
között DrG < 0, exergonikusnak nevezzük. Ezt azt jelenti, hogy a reakciókoordináta
növekedésének irányába lejátszódó (előremutató) reakció a spontán folyamat.
Azokat a reakciókat, amelyekre az adott körülmények között DrG > 0,
endergonikusnak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy ekkor a visszafelé, a
reakciókoordináta csökkenésének irányába lejátszódó reakció a spontán folyamat.
termodinamikai

egyensúlyi

állandó:

A

reakció-szabadentalpia

egyenletébe

D rG =

∂G
∂

= ∑ j j
p,T

j

behelyettesítve a kémiai potenciál általános definíció egyenletét
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definíció

(j = jӨ + RT lnaj) azt kapjuk, hogy

DrG = DrGӨ + R∙T lnQ
ahol DrGӨ = ∑j jjӨ a standard reakció-szabadentalpia, Q pedig az ún.
reakcióhányados:

Q = ∏ ajj
j

A ∏ operátor láncszorzást jelöl.
A Ka termodinamikai egyensúlyi állandó a Q reakcióhányadosból az egyensúlyi
aktivitásokkal (āj) kiszámolva:

Ka = ∏ ājj
j

Az

egyensúlyi

állandó

értéke

nem

eq

függ

a

kiindulási

aktivitásoktól

(koncentrációktól), adott hőmérsékleten és nyomáson a vizsgált reakcióra
jellemző, dimenzió nélküli termodinamikai állandó.
standard reakció-szabadentalpia és kapcsolata az egyensúlyi állandóval: Mivel
egyensúlyban

(DrG)eq = DrGӨ + R∙T ln Ka = 0
ezért a standard reakció-szabadentalpia és az egyensúlyi állandó kapcsolata a
következő egyenlettel adható meg:

DrGӨ = – R∙T ln Ka
Ez a fizikai kémia egyik alapegyenlete, mert lehetővé teszi, hogy termokémiai
adatokból (hiszen DrGӨ = DrHӨ – TDrSӨ) egyensúlyi állandó értéket számítsunk.
Kp és Kx összefüggése: Kp a parciális nyomásokkal kifejezett, nyomástól független
egyensúlyi állandó gázfázisú reakciókra, Kx pedig móltörtekkel kifejezett
egyensúlyi állandó jellegű mennyiség.
A két állandó kapcsolata a következő:
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p–j
Kp = ∏ Ө
p
j

j

x–j p
= ∏ pӨ
j

j

= Kx

p
pӨ



ahol p ̅j a j-edik anyagfajta parciális nyomása az egyensúlyi rendszerben, p az
össznyomás

és



=

∑jj

a

sztöchiometriai

együtthatók

összege

a

reakcióegyenletben szereplő, az adott körülmények között gáz halmazállapotú
termékekre és reaktánsokra vonatkozóan.
legkisebb kényszer elve: A legkisebb kényszer elve (Le Chatelier-elv) szerint a
dinamikus egyensúlyban lévő kémiai rendszerben külső zavarás hatására olyan
folyamatok játszódnak le, amelyek a zavarás hatásait minimálisra csökkentik.
A legkisebb kényszer elve alapján a kémiai egyensúly a hőmérséklet növelésével a
hőelnyelő (endoterm) irányba, a hőmérséklet csökkentésével pedig a hőtermelő
(exoterm) irányba tolódik el. Más szavakkal: a hőmérséklet növelése exoterm
reakció esetén a reaktáns(ok) képződésének, endoterm reakció esetén pedig a
termék(ek) képződésének kedvez.
A legkisebb kényszer elve alapján a nyomás növelése a gázfázisú egyensúlyi
reakciót a részecskék számának (s így a nyomásnak) a csökkenése irányába tolja
el, a nyomás csökkentése pedig az ellentétes hatást, a részecskék számának (s így
a nyomásnak) a növekedését váltja ki. Ha egy reakcióban a részecskék száma nem
változik, akkor a nyomás változtatása nincs hatással az egyensúlyi összetételre.
A legkisebb kényszer elve alapján a kémiai egyensúlyban lévő rendszer
reaktáns(ok) hozzáadásával a termék(ek) képződésének irányába, míg termék(ek)
hozzáadásával visszafelé, azaz a reaktáns(ok) képződésének irányába tolódik el.
Értelemszerűen, reaktáns(ok) vagy termék(ek) elvonásával a kémiai egyensúly a
reaktáns(ok) illetve a termék(ek) képződésének irányába tolódik el.
egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggése (van’t Hoff-egyenlet): Az egyensúlyi
állandó hőmérsékletfüggését a van’t Hoff-egyenlet írja le:

dlnK DrHӨ
=
dT
RT 2
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ahol DrHθ a standard reakcióentalpia. A K egyensúlyi állandó lehet Ka, Kp vagy Kx.
Integrált alakban, T1 és T2 közötti tartományban állandó reakcióentalpiát
feltételezve

ln

K2
D HӨ
=– r
K1
R

1
1
–
T2 T1

ahol K1 és K2 az egyensúlyi állandó értéke rendre a T1 és T2 hőmérsékleten. Ez
lehetőséget ad az átlagos standard reakcióentalpia kísérleti meghatározására.
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9.2. Mintafeladatok
M9.1.: Számítsa ki a 3 O2 ⇌ 2 O3 egyensúlyi reakció 25 °C-ra és 1,00 bar nyomásra
vonatkozó

egyensúlyi

állandóját

a

következő

termodinamikai

adatok

felhasználásával: az O2 standard képződéshője 0 kJ mol–1, standard képződési
entrópiája 205,1 J mol–1 K–1; az O3 standard képződéshője 142,7 kJ mol–1, standard
entrópiája 238,9 J mol–1 K–1.
Megoldás:

T = 298,15 K; DfH(O2) = 0 kJ/mol; DfS(O2) = 205,1 J/molK
→ DfG(O2) = DfH – TDfS = - 61151 J/mol
DfH(O3) = 142700 J/mol; DfS(O3) = 238,9 J/molK
→ DfG(O3) = DfH – TDfS = 71472 J/mol

DrGᶿ = 2xDfG(O3) – 3xDfG(O2) = 326397 J/mol = -RTlnKp
→ Kp = 6,524x10-58
[Azaz a reakció egyáltalán nem játszódik le, oxigénből termikusan nem képződik
ózon.]
M9.2.: Számítsa ki a CO2 ⇌ CO + 0,5 O2 reakció Kp és Kx egyensúlyi állandóját 3500
K-en, ha tiszta CO2-ből kiindulva 1,5 MPa egyensúlyi össznyomás esetén az oxigén
móltörtje az elegyben 0,129.
Megoldás:

→ xCO = 2 xO2 = 0,258

xO2 = 0,129

xCO2 = 1 - xO2 - xCO = 1 – 0,129 – 0,258 = 0,613
Kx =

xCO (xO2)0,5
= 0,258x(0,129) 0,5/0,613 = 0,151
xCO2

p
pᶿ

( )

Kp = Kx

1,5-1

= 0,007x

(

1,5 MPa
0,1 MPa

)

0,5

= 0,585

M9.3.: Ha a 2 NOBr ⇌ 2 NO + Br2 reakcióra Kp értéke 40,0 °C-on 0,528 és 0,0 °C-on
0,230, mekkora a reakcióhő átlagos értéke a 0,0-40,0 °C tartományban?
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Megoldás:
dlnK
DH
=
dT
RT2

van’t Hoff egyenlet:
linearizálva:

K
DH
ln K2 =
R
1

( T1

1

-

1
T2

)

T1 = 273,15 K; K1 = 0,230
T2 = 313,15 K; K2 = 0,528
0,831 =

DH
x 4,6763x10-4
8,314

→ DH = 14 774 J/mol
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9.3. Példafeladatok
P121. Állapítsa meg, hogy milyen irányban megy végbe 25 °C-on a
2 NH3 ⇌ N2 + 3 H2 reakció abban a rendszerben, amelyben az ammónia
parciális nyomása 10,0 bar, a nitrogéné és a hidrogéné pedig 20,0-20,0 bar. A
reakcióra vonatkozó egyensúlyi állandó Kp = 4370.
[DGr = – 2491 J/mol, felső nyíl irányában]
P122. Számítsa ki, hogy 25 °C-on a 2 NH3 ⇌ N2 + 3 H2 reakcióban az egyensúlyban
mennyi az ammónia parciális nyomása, mikor a nitrogéné és a hidrogéné 20,020,0 bar. A reakcióra vonatkozó egyensúlyi állandó Kp = 4370.
[pNH3,eq = 10,0 bar]
P123. 1,00 liter térfogatú edénybe, amelyből előzőleg a levegőt leszivattyúzták,
1,00 g szilárd NOBr-t helyeznek el –55 °C-on, majd 0 °C-ra melegítik. Az anyag
gázzá alakul és a következő egyenletnek megfelelően bomlik:
2 NOBr ⇌ 2 NO + Br2. Az egyensúlyi nyomás mért értéke 3,00∙104 Pa. Számítsa
ki Kx és Kp értékét 0 °C-ra.
A nitrozil-bromid moláris tömege 109,91 g mol–1.
[Kx = 2,71∙106; Kp = 8,14∙105]
P124. Számolja ki a 2 NOBr ⇌ 2 NO + Br2 reakció Kp értékét 60 °C-on, a reakció Kp
értéke 0 °C-on 0,230, és a reakcióhő átlagos értéke a 0-60 °C tartományban
14,783 kJ mol–1!
[Kp = 0,743]
P125. Számolja ki a 25 °C-on végbemenő A + B ⇌ C + D reakció szabadentalpiaváltozását, ha a kiindulási rendszerben A és B koncentrációja 0,50-0,50
mol∙dm–3, C és D koncentrációja pedig 0,10-0,10 mol dm–3. Kc értéke 1000.
[DG = – 25,1 kJ/mol]
P126. Számolja ki az egyes anyagok egyensúlyi anyagmennyiségeit az etilacetát
képződési reakciójában (Kc = 4), ha 0,50 mol etilalkoholt, 2,00 mol ecetsavat,
1,00 mol etilacetátot és 1,00 mol vizet öntünk össze.
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[netanol = 0,232 mol; necetsav = 1,732 mol; netilacetát = 1,268 mol; nvíz = 1,268 mol]
P127. Számítsa ki a 300 °C-on végbemenő metanolszintézis CO + 2 H2 ⇌ CH3OH
nyomásokkal definiált Kp egyensúlyi állandóját, ha sztöichiometrikus
mennyiségekből indulunk ki, és a hidrogén 35 %-a reagál el. Az egyensúlyi
össznyomás 12 MPa.
[Kp = 0,0117]
P128. A HBr ⇌ 0,5 H2 + 0,5 Br2 reakció Kp egyensúlyi állandója 1000 K-en 7,80∙10–
4

, 1200 K-en 2,24∙10–3, 1400 K-en pedig 4,81∙10–3. Határozza meg grafikusan

a reakcióhő értékét.
[DrH = 52,9 kJ/mol]
P129. A NO2 standard képződési szabadentalpiája 51,5 kJ mol–1, a N2O4-é pedig
98,5 kJ mol–1. Számolja ki Kp értékét a N2O4 ⇌ 2 NO2 reakcióra.
[Kp = 0,163]
P130. Számítsa ki a CO + Cl2 ⇌ COCl2 gázfázisú reakció Kx egyensúlyi állandóját
0,300 MPa nyomáson és 298,15 K hőmérsékleten, ha a felírt reakció standard
szabadentalpiaváltozása – 204,06 kJ.
[Kx = 5,65∙1035]
P131. 2000 °C-on hőmérsékleten és 0,150 MPa nyomáson a víz 3 %-ban oxigénre
és hidrogénre disszociál a következő egyenlet szerint:
2 H2O(g) ⇌ 2 H2(g) + O2(g). Számítsa ki Kp-t. Hogyan változik a disszociációfok,
ha a nyomás csökken?
[Kp = 1,08∙10–4; D = nő]
P132. Számolja ki a jódmolekula (I2) egyensúlyi koncentrációját abban a vizes
oldatban, amelyet úgy készítettünk, hogy 500,0 cm3, 0,01000 mol dm-3
koncentrációjú KI-oldatban feloldottunk 1,000∙10–3 mol jódot. A I2 + I– ⇌ I3–
egyensúlyi reakció egyensúlyi állandója: K = 725 dm3 mol–1.
[cjód,eq = 1,71∙10–3 M]
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P133. A CaCO3 1173 K-en CaO-ra és CO2-ra bomlik, a standard reakciószabadentalpia + 0,178 kJ mol–1. Számítsuk ki a bomlás egyensúlyi állandóját.
[K = 0,981]
P134. Az N2O4(g) ⇌ 2 NO2(g) egyensúlyra 298 K-en és 1,00 bar teljes nyomáson a
disszociációfok: e = 0,201. Számítsuk ki DrG-t és a K-t.
[K = 0,202; DrG = 3,96 kJ/mol]
P135. Egy

bizonyos

folyamat

standardentalpia

értéke

800-1500

K

hőmérséklettartományban megközelítőleg állandó érték, + 125 kJ mol–1. A
standard reakció-szabadentalpia értéke 1120 K-en + 22 kJ mol–1. Határozzuk
meg azt a hőmérsékletet, amelynél az egyensúlyi állandó éppen egynél
nagyobb lesz.
[T = 1359 K]
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10. Homogén és heterogén egyensúlyi elektrokémia,
elektrolitoldatok termodinamikája
10.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
elektrolit: Az elektrolit kifejezést többszörös értelemben használjuk:
●

Egyrészt olyan anyagot jelent, amelyet feloldva az elektromosságot

ionosan vezető oldatot kapunk. Ennek ellentéte a nemelektrolit.
●

Másrészt elektrolitnak nevezünk minden olyan közeget, amely az

elektromosságot ionosan vezeti (pl. az ionvegyületek oldata vagy olvadéka).
●

Harmadrészt pedig elektrolitnak nevezzük azt a közeget is, amely a

galvánelemek elektródjában szerepel.
Poláros oldószerben az ionvegyületek pozitív töltésű kationokra és negatív töltésű
anionokra disszociálnak. Az elektrolitok híg oldatai a jól ismert kolligatív
sajátságokat (forráspont-emelkedés, fagyáspontcsökkenés, ozmózis) mutatják,
melyek alapján a disszociáció mértéke meghatározható.
Az elektrolitok osztályba sorolhatók a moláris fajlagos vezetés ( m)
koncentrációfüggése alapján.
erős elektrolit: Erős elektrolitoknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek
oldataikban teljesen disszociálnak. IIyenek az ionkristályos vegyületek (többnyire
sók), az erős savak és erős bázisok.
gyenge elektrolit: Gyenge elektrolitoknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek
oldataikban csak részlegesen disszociálnak. Ilyenek a gyenge savak és gyenge
bázisok. A gyenge elektrolitok híg oldatában a koncentráció (c) csökkentésével a
disszociáció foka (0 ≤  ≤ 1) meredeken növekszik (c → 0 esetén  → 1).
Ostwald–féle hígítási törvény: A gyenge elektrolitok disszociációs egyensúlyi
állandója (Kd) az elektrolitkoncentrációval (c) és a disszociáció fokkal () kifejezve
a következő egyenlettel adható meg:

Kd =

 2c
1–
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Ezt az összefüggést linearizálva kapjuk:

1



=1+

c
Kd

Az Ostwald-féle hígítási törvényhez úgy jutunk el, hogy a fenti egyenletben a
disszociációfokot a moláris fajlagos vezetés (m) és a végtelen híg oldatra
vonatkozó érték ( 0m) viszonyaként fejezzük ki:  =  m/ 0m. A higítási törvény így
kapott egyenlete:

1

m

=

1

0

+

m

m c
Kd(0m)2

ionok képződési függvényei és meghatározásuk: Az oldatban lévő ionok képződési
függvényeit ugyanúgy definiáljuk és alkalmazzuk, mint a semleges részecskékre
vonatkozó függvényeket. Mivel csak kationokat vagy anionokat tartalmazó
oldatokat nem lehet előállítani, megegyezés szerint a hidrogénion vizes oldatbeli
képződésére:

0,5 H2(g) → H+(aq)
a következő standardértékeket definiáljuk minden hőmérsékleten:
–

standard képződési entalpia: DfHӨ(H+,aq) = 0,

–

standard képződési szabadentalpia: DfGӨ(H+,aq) = 0.

Az oldatban lévő ionok entrópiáját olyan skálán adjuk meg, amelyen a vízben lévő
hidrogénion entrópiáját önkényesen nullának vesszük:
DfSӨ(H+,aq) = 0, minden hőmérsékleten.
Az ionok képződési függvényei kísérletileg a termokémia standard módszereivel
határozhatók meg ill. számíthatók az ún. Born–Haber-körfolyamat alkalmazásával.
aktivitás, aktivitási együttható, közepes ionaktivitási együttható: Az ionaktivitást
ugyanúgy definiáljuk, mint a semleges részecskék aktivitását:

aj = j
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mj
mӨ

ahol aj a j-edik ionféleség aktivitása, 0 < j ≤ 1 az ionaktivitási együtthatója, mj
pedig a molalitása (az 1 kg oldószerben oldott anyag móljainak száma). A standard
molalitás értéke mӨ = 1,0 mol kg-1.
Az MpXq általános képlettel leírható elektrolitok vizes oldatára az egyedi
ionaktivitási együtthatók helyett az ún. közepes ionaktivitási együtthatót
alkalmazzuk, ahol s = p + q:
s

± = √Mp ∙Xq
ahol s = p + q. Ennek bevezetését az indokolja, hogy az ionok egyedi hozzájárulása
az ideálistól való eltéréshez kísérletileg nem határozható meg, s így + és – értéke
külön-külön nem ismert.
Debye–Hückel–formula a közepes ionaktivitási együttható kiszámítására: A
közepes ionaktivitási együttható értékének kiszámítására a Debye–Hückel–
formulát (határtörvényt) alkalmazzuk:

lg± = – A∙│z+z–│√ I/IӨ
ahol A = 0,509 (vizes oldatban és 298,15 K-en), z+, z– az elektrolitot alkotó ionok
töltésszáma, I az ún. ionerősség, melynek standard értéke IӨ = 1,0 mol kg-1. Ha az
oldat ionerőssége nagy (m > 0,01 mol kg-1 oldatokban), akkor a közepes
ionaktivitási együttható értékét az ún. kiterjesztett Debye–Hückel–törvény szerint
számoljuk:

– A∙│z+z–│√ I/IӨ
lg± =
1 + B∙ √ I/IӨ
ahol B változtatható paraméter.
ionerősség és számítása: Az ionerősség az ionok közötti elektrosztatikus
kölcsönhatás erősségének jellemzésére bevezetett termodinamikai mennyiség:
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I=

1
∑ m z2
2 j j j

(mol kg-1)

Az ionerősség standard értéke IӨ = 1,0 mol kg-1.
pH: A pH dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását
(savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A pH az oxóniumion-koncentráció tízes alapú
negatív logaritmusa.

pH = – lg c(H3O+)
A pH-ra a fenti képlet csak híg vizes oldatokban igaz. A pH valójában az
oxóniumion-aktivitástól függ, ami töményebb oldatokban nem egyenlő az
oxóniumion-koncentrációval. Tömény oldatok esetén a pH-t az oxóniumionaktivitás segítségével fejezzük ki:

pH = – lg a(H3O+) = – lg

 m(H3O+)
mӨ

ahol a(H3O+) az oxóniumion aktivitása,  ± a közepes ionaktivitási együttható, m(H3O+)
pedig az oxóniumion molalitása (a standard molalitás értéke mӨ = 1,0 mol kg-1).
puffer, pufferkapacitás: Pufferek az olyan oldatok, amelyek gyenge savat és ennek
erős bázissal alkotott sóját, ill. gyenge bázist és ennek erős savval alkotott sóját
tartalmazzák (pl.: CH3COOH/CH3COONa, ill. NH3/NH4Cl). Az ilyen oldatok pH-ja
jelentős mértékben „stabil”, kisebb mennyiségű erős sav vagy lúg hozzáadásának
hatására nem változik lényegesen.

savas puffer oldat:

[H+]

bázikus puffer oldat:

csav
= Ks∙ csó

[OH–]

cbázis
= Kb ∙ c
só

Ahol [H+] a proton-koncentráció, [OH–] a hidroxidion-koncentráció Ks a gyenge sav
disszociációs állandója, míg Kb a gyenge bázis disszociásiós állandója.
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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.
oldhatóság, oldhatósági szorzat: Az oldhatóság (oldékonyság) egy adott anyag
telített oldatának koncentrációja adott oldószerben, adott hőmérsékleten és
nyomáson. Értékét a gyakorlati életben rendszerint molaritásban (mol dm –3), a
termodinamikai

összefüggésekben

pedig

inkább

molalitás

(mol

kg –1)

mértékegységben szokás megadni.
Az MpXq általános képlettel leírható, rosszul oldódó só oldódási egyensúlya vizes
közegben, teljes disszociációt feltételezve, a következő egyenlettel írható le:

MpXq(s) ⇌ p Mq+(aq) + q Xp–(aq)
Az oldhatósági szorzat a heterogén egyensúlyra felírható KS egyensúlyi állandó:

KS = a(Mq+)p∙a(Xp–)q
1 : 1 elektrolit esetén az oldhatósági egyensúly:

MX(s) ⇌ M+(aq) + X–(aq)
s így az oldhatósági szorzat:

KS = a(M+)·a(X–) =

S2
m(M+)∙m(X–) 2

=
2
±
(mӨ)2 ±
(mӨ)2

ahol S az elektrolit oldhatósága (mol kg-1).
2 : 1 elektrolit esetén az oldhatósági egyensúly:

M2X(s) ⇌ 2 M+(aq) + X–(aq)
s így az oldhatósági szorzat:

KS = a(M+)2·a(X–) =

m(M+)2∙m(X–) 2 4S3
 ± = Ө 3  ±3
(mӨ)2
(m )

ahol S az elektrolit oldhatósága (mol kg–1).
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10.2. Mintafeladatok
M10.1.: Mennyi a 0,0500 mol dm–3 (m) molalitású nátrium-szulfát-, kálium-klorid, nátrium-foszfát- és kalcium-klorid-oldat ionerőssége?
Megoldás:

Sci*zi2 2m*12 + m*22
= 3m = 0,15 mol/dm3
2 =
2

Na2SO4

I=

KCl

I=

m*12 + m*12
= m = 0,05 mol/dm3
2

Na3PO4

I=

3m*12 + m*32
= 6m = 0,3 mol/dm3
2

CaCl2

ugyanaz mint a Na2SO4 (1:2 elektrolit) – 0,15 mol/dm3

M10.2.: Számítsa ki a higany(II)-klorid oldékonyságát 25,0 °C-on a következő
standard képződési szabadentalpia-értékek felhasználásával:
DfGӨ(Hg2+, aq) = 164,40 kJ mol–1, DfGӨ(Cl–, aq) = –131,23 kJ mol–1,
DfGӨ(HgCl2, s) = –178,6 kJ mol–1.
Megoldás:
HgCl2(s) ⇌ Hg22+(aq) + 2Cl-(aq)

DG o = DfG o (Hg2+, aq) + 2DfG o (Cl–, aq) - DfG o (HgCl2, s) = 80,54 kJ/mol
lnKsol(HgCl2) = -

DG o = - 32,49
RT

Ksol(HgCl2) = 7,7485*10-15 = S*(2S)2 = 4S3
1/3

K (HgCl2)
S = sol
= 1,2465*10-5 mol/dm3 (feltéve hogy ± ≅ 1)
4
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a tényleges ± erre a koncentrációra I =

S*22 + 2S*12
= 3S = 3,7397*10-5 mol/dm3
2

lg ± = -0,509*1*2*(3,7397*10-5)1/2 = -0,0062254
±(HgCl2) = 0,986 ≅ 1 – tehát helyes volt a feltételezés

M10.3.: A bárium-szulfát oldhatósági szorzata vízben 25,0 °C-on 9,16·10–11.
Számolja ki a bárium-szulfát oldhatóságát a.) tiszta vízben; b.) 0,0100 mol dm–3
koncentrációjú nátrium-klorid-oldatban és c.) 0,0100 mol dm–3 koncentrációjú
ammónium-szulfátban.
Megoldás:
a.

Ksol(BaSO4) = a(Ba2+)*a(SO42-) = S2±2
S ≅ a = (Ksol(BaSO4))1/2 = 9,57*10-6 mol/dm3

híg oldatról van szó, így: ± ≅ 1 és ebből a = ±*c ≅ c
a tényleges ± érték 9,57*10-6 mol/dm3 esetén:

lg ± = -0,509*∣z+z-∣*(I)1/2
= -0,509*2*2*(4*9,57*10-6)1/2 = - 0,0126
± = 0,9714 ≅ 1 tehát helyes a közelítés!

S = a/ ± = 9,852*10-6 mol/dm3
(azaz elfogadható a közelítéssel számolt érték)

b. 0,01 M NaCl oldatban: I =

Sci*zi2 0,01*12 + 0,01*12
=
= 0,01 mol/dm3
2
2

lg ±(BaSO4) = -0,509*2*2*(0,01)1/2 = -0,2036

± = 0,62575
Ksol(BaSO4) = a(Ba2+)*a(SO42-) = ±2c(BaSO4)2 = ±2S2
1/2

K (BaSO4)
S = sol
= 1,5295*10-5 mol/dm3
±2
sajátion felesleg nélkül is változik az oldhatóság
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c. 0,01 M (NH4)2SO4 oldatban:

I=

0,02*12 + 0,01*22
= 0,03 mol/dm3
2

lg ±(BaSO4) = -0,509*2*2*(0,03)1/2 = -0,3526
± = 0,44397
Ksol(BaSO4) = ±2c(Ba2+)*c(SO42-) = ±2S*0,01

S=

Ksol(BaSO4)
= 4,65*10-8 mol/dm3
±20,01

sajátion felesleg mindig csökkenti az oldhatóságot

M10.4.: Az ecetsav aktivitásokkal felírt savi disszociációs állandója 1,76·10–5.
Mennyi a disszociációfok az ecetsav 0,100 mol dm–3 koncentrációjú oldatában?
Feltételezzük, hogy ± (CH3COOH molekula) = 1,00.
Megoldás:
CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+
=

Ka =

±2[CH3COO-][H+]
= 1,76*10-5
[CH3COOH]

[CH3COO-]
[CH3COO-]
=
[CH3COO-] + [CH3COOH]
0,1 mol/dm3

[CH3COO-] = 0,1* = I

mert 1:1 elektrolit ⇒ I = m
Ka =

±2*0,01*2 ±2*0,1*2
=
0,1(1-)
1-

± függ a koncentrációtól – iterálni kell

lg ± = -0,509*∣z+z-∣*(I)1/2

azaz ± = 10-0,509(I)

(10-0,509(I)1/2)2*I2
=
0,1 - I
[1,76*10-5(0,1-I)]1/2
I=
10-0,509(I)1/2

1,76*10-5

azaz I2 =

iteráció 1. lépés: I1 = (0,1*1,76*10-5)1/2

2. lépés:
,

3. lépés:
I4 = 1,37603*10-3

[1,76*10-5(0,1-I1)]1/2
1/2
10-0,509(I1)
[1,76*10-5(0,1-I2)]1/2
I3 =
10-0,509(I2)1/2

I2 =

1/2

1,76*10-5(0,1-I)
1/2 2
(10-0,509(I) )

= 1,32665*10-3

= 1,37529*10-3
= 1,37602*10-3

I5 = 1,37603*10-3
innen már nem változik
 = I/0,1 = 1,37602*10-3/0,1 = 0,01376 (vagy 1,376%)
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M10.5.: Összeöntünk 50 cm3 0,100 mol dm–3 nátrium-acetát-oldatot, 100 cm3
0,0500 mol dm–3 nátrium-hidroxid-oldatot, 10,0 cm3 0,200 mol dm–3 ecetsavoldatot és 100 cm3 0,10 mol dm–3 koncentrációjú sósav-oldatot. A térfogatokat
additívnak

tekinthetjük.

Mennyi

az

elegy

pH-ja

(pH = –lgc(H+)),

Ka(CH3COOH) = 1,86·10–5 mol dm–3?
Megoldás:
NaOH + HCl ⇒ NaCl + H2O

5 mmol CH3COONa

CH3COONa + HCl ⇒ CH3COOH + NaCl

5 mmol NaOH
2 mmol CH3COOH
10 mmol HCl

marad 7 mmol CH3COOH és 10 mmol NaCl (pH-t nem befolyásol)
V = 50 + 100 + 10 + 100 = 260 cm3
cs = 7 mmol/260 cm3 = 0,02692 mol/dm3
azaz cs ⋙ Ka; így [H+] = (Ka*cs)1/2 = 7,0765*10-4 mol/dm3
pH = 3,150

97

ha

10.3. Példafeladatok
P136. Melyik oldatban nagyobb a kromátion koncentrációja: a telített ezüstkromát-oldatban vagy a telített bárium-kromát-oldatban (Ksol(Ag2CrO4) =
4,05∙10–12 és Ksol(BaCrO4) = 1,60∙10–10)?
[(S(Ag2CrO4) = 1,004∙10–4 mol/dm3; S(BaCrO4) = 1,265∙10–5 mol/dm3)]
P137. Hogyan

változik

meg

a

telített

bárium-szulfát-oldat

báriumion-

koncentrációja a tiszta vízben észlelhetőhöz képest, ha az oldatot káliumszulfátra nézve 0,020 mol dm–3 koncentrációjúvá tesszük (Ksol(BaSO4) =
1,08∙10–10)? Feltételezzük, hogy a Debye–Hückel-határtörvény mindkét
oldatban használható.
[vízben: S = 1,071∙10–5 mol/dm3; K2SO4-oldatban: S = 5,368∙10–8 mol/dm3]
P138. A közepes aktivitási együttható a 0,500 mol kg–1 lantán(II)-klorid-oldatban
25,0 °C-on 0,303. Mennyi a Debye–Hückel-határtörvénnyel számított érték
százalékos hibája?
[81,3%]
P139. Számítsuk ki a 0,0010 mol kg–1 molalitású nátrium-klorid-, illetve réz(II)szulfát-oldat ionerősségét és közepes aktivitási együtthatóját 25,0 °C-on.
[I(NaCl) = 0,001 mol/kg; ±(NaCl) = 0,9636; I(CuSO4) = 0,004 mol/kg; ±(NaCl) =
0,7434]
P140. A bárium-karbonát termodinamikai oldhatósági szorzata vízben 18 °C-on
és 0,100 MPa nyomáson 8,10∙10–9. A Debye–Hückel-féle határtörvény
állandója ezen a hőmérsékleten: A = 0,515 kg½ mol–½.
a.

Mennyi a bárium-karbonát oldhatósága tiszta vízben?

b.

Mennyi a közepes ionaktivitási együttható (±) értéke a telített oldatban?

c.

Mennyi a bárium-karbonát oldhatósága a 0,010 mol dm–3 koncentrációjú
nátrium-klorid-oldatban?
[a: S = 9,89∙10–5 mol/dm3; b: ± = 0,9100; c: S =1,446∙10–4]
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P141. A bárium-karbonát termodinamikai oldhatósági szorzata vízben 18 °C-on
és 0,100 MPa nyomáson 8,10∙10–9. A Debye–Hückel-féle határtörvény
állandója ezen a hőmérsékleten: A = 0,515 kg½ mol–½.
a.

Mennyi a bárium-karbonát oldhatósága 0,010 mol dm–3 koncentrációjú
bárium-klorid-oldatban?

b.

Milyen koncentrációjú bárium-klorid-oldatban lesz a bárium-karbonát
oldhatósága 5,0∙10–6 mol dm–3?
[a: S = 4,19∙10–6 M; b: c = 5,432∙10–3 M]

P142. Számítsa ki a higany(I)-klorid oldékonyságát vízben 25 °C-on a következő
standard képződési szabadentalpia értékek felhasználásával:
DfGӨ(Hg22+, aq) = 153,52 kJ mol–1, DfGӨ(Cl–, aq) = – 131,23 kJ mol–1,
DfGӨ(Hg2Cl2, s) = – 210,75 kJ mol–1.
[S = 7,1373∙10–7 mol/dm3]
P143. Számítsuk ki a biológiai standardállapotra vonatkozó DGӨ’ értéket a
következő reakcióra 37,0 °C-on, ahol DGӨ = –21,8 kJ mol–1:
NADH(aq) + H+(aq) → NAD+(aq) + H2(g)
[DGӨ’ = 19,75 kJ/mol]
P144. Számítsuk ki a Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s) reakcióra a DrHӨ
értéket ha ismertek a következő adatok: DfH(Cu2+, aq) = + 64,77 kJ mol–1;
DfH(Zn2+, aq) = – 153,89 kJ mol–1; DfH(SO42–, aq) = – 909,27 kJ mol–1;
[DrHӨ = – 218,66 kJ/mol]
P145. Számítsuk ki a NaCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq) reakcióra a
DrHӨ értéket ha ismertek a következő adatok:
DfH(Na+, aq) = – 240,12 kJ mol–1; DfH(Ag+, aq) = + 105,58 kJ mol–1; DfH(NO3–,
aq) = – 205,0 kJ mol–1; DfH(Cl–, aq) = – 167,16 kJ mol–1; DfH(AgCl, s) = – 127,7
kJ mol–1;
[DrHӨ = 61,58 kJ/mol]
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P146. Számítsuk ki az 500 g 0,150 mol kg –1 molalitású KNO3(aq)-hoz szükséges
azon (a.) Ca(NO3)2-, illetve (b.) NaCl-tömeget, amivel az oldat ionerőssége
0,250 mol kg–1-ra növelhető.
[a. m(Ca(NO3)2) = 2,73 g; b. m(NaCl) = 2,92 g]
P147. Határozzuk meg a CaCl2 közepes ionaktivitási együtthatóját abban az
oldatban amelyikben a CaCl2-koncentráció 0,010 mol kg –1, a NaFkoncentráció 0,030 mol kg–1.
[± = 0,5632]
P148. A közepes ionaktivitási együtthatók a HBr háromféle vizes oldatában, 25°Con, a következők: 0,930 (5,0 mmol kg–1-nál), 0,907 (10,0 mmol kg–1-nál) és
0,879 (20,0 mmol kg–1-nál). Határozzuk meg a kiterjesztett Debye–Hückel
törvény B értékét.
[B1 = 2,01; B2 = 2,01; B3 = 2,02]
P149. A közepes ionaktivitási együtthatók a KCl háromféle vizes oldatában, 25°Con, a következők: 0,927 (5,0 mmol kg–1-nál), 0,902 (10,0 mmol kg–1-nál) és
0,816 (50,0 mmol kg–1-nál). Határozzuk meg a kiterjesztett Debye–Hückel
törvény B értékét.
[B1 = 1,33; B2 = 1,36; B3 = 1,31]
P150. Az AgCl, illetve a BaSO4 oldékonysága vízben, 25°C-on, 1,34∙10–5 mol kg–1,
illetve 9,51∙10–4 mol kg–1. Számítsuk ki az oldhatósági szorzatokat.
Tapasztalható e számottevő különbség ha az aktivitási együtthatókat
elhanyagoljuk?
[Ksol(AgCl) = 1,78∙10–10; Ksol(BaSO4) = 5,07∙10–7]
P151. Ismert, hogy 25,0 °C-on pKw = 14,0 és pKb(NH3) = 4,75. Számítsa ki a
pufferkapacitás értékét 50,0 cm3 pufferre, amelyben az ammónia
koncentrációja 0,100 mol dm–3, az ammónium-kloridé pedig 0,300 mol dm–3.
[savra = 4,355 cm3; lúgra = 10,385 cm3]
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P152. 0,10 mol dm–3 koncentrációjú ecetsavoldatot titrálunk 25,0 °C
hőmérsékleten 0,10 mol dm–3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldattal.
Mennyi lesz a maradék ecetsav koncentrációja a titrálás befejezése után, ha
Ka(CH3COOH) = 1,86∙10–5 mol dm–3, és a titrálás során használt indikátorra
vonatkozó pKa(ind.) = 5,46?
[c(CH3COOH maradék) = 8,526∙10–3 mol/dm3]
P153. Milyen térfogatarányban kell összeönteni pH = 3,00 sósavoldatot és pH =
12,00 nátrium-hidroxid-oldatot, melyek mindegyike 1,00 mol dm–3
koncentrációjú nátrium-kloridra nézve, hogy a kapott oldat pH-ja
a.

4,50,

b.

7,00, illetve

c.

10,00 legyen? Kw = 10–14 mol2 dm–6 és pH = – lgc(H+).
[a.: VHCl:VNaOH = 10,36:1; b.: VHCl:VNaOH = 10:1; c.: VHCl:VNaOH = 9:1]

P154. Mekkora a pH-ja a 10-8 mol dm–3 koncentrációjú HCl illetve NaOH
oldatoknak?
[pH(HCl) = 6,959; pH(NaOH) = 7,041]
P155. Mekkora annak az oldatnak a pH-ja melyet úgy kapunk, hogy 50,0 g 2,00
tömeg%-os nátronlúgot öntünk 300 cm3 0,250 mol dm–3 koncentrációjú
salétromsav-oldatba, és a kapott oldatot 4,00 dm3 térfogatra egészítjük ki
vízzel?
[pH = 1,903]
P156. Egy vizes ammónia-oldat pH-ja 10,70. Hány mol dm–3 koncentrációjú az
oldat? Mekkora a disszociációfok? (Kb = 1,79·10–5 mol dm–3)
[c = 0,014 M;  = 0,0358]
P157. A tejsav (C3H6O3) egyértékő szerves sav, 0,0250 mol dm–3 koncentrációjú
vizes oldatának pH-ja 2,75. Határozzuk meg a sav disszociáció-állandóját!
[Ks = 1,265∙10–4]
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P158. 1,540 g nátrium-acetátot oldunk 200,0 cm3 oldattérfogatra. Mekkora a
kapott oldat pH-ja, ha az ecetsavra Ks = 1,75∙10–5 mol dm–3?
[pH = 8,864]
P159. Számítsuk ki a 0,150 mol dm–3 koncentrációjú nátrium-fluorid oldat pH-ját!
(HF: Ks = 7,2·10–4 mol dm–3)
[pH = 8,160]
P160. Mekkora a szódabikarbóna oldat koncentrációja g dm–3-ben, ha oldatának
pH-ja 8,85? (Ks = 4,3·10–7 mol dm–3)
[c = 0,181 g dm–3]
P161. Mekkora a pH abban az ammónia – ammónium-klorid pufferben, amelyben
cm(bázis) = 8,500 g dm–3 NH3 és cm(só) = 10,70 g dm–3 NH4Cl van? (Kb = 1,79·10–5
mol dm–3)
[pH = 9,651]
P162. 20,00 cm3 0,100 mol dm–3 koncentrációjú ecetsavhoz 20,00 cm3 0,0500
mol dm–3 NaOH-ot adtunk. Határozzuk meg az így keletkező pufferodat pHját! (Ks = 1,75 ×10–5 mol dm–3)
[pH = 4,76]
P163. A háztartásban használt szalmiákszesz ( = 0,970 g cm–3) 6,80 tömeg% NH3at tartalmaz. Hány cm3-t kell felhígítani vízzel, hogy 625 cm3 térfogatú oldatot
kapjunk, amelynek pH-ja 11,55? (Kb = 1,79·10–5 mol dm–3)
[V = 113 cm3]
P164. Az akrilsav (CH2=CHCOOH) a poliakrilát mőanyagok monomerje, Ks =
5,6·10–5 mol dm–3. Mekkora a disszociáció-fok 0,100 mol dm–3 koncentrációjú
oldatában?
[ = 0,024]
P165. A vér pH-jának (~7,40) és az óceánvíz pH-jának (~8,10) állandó értéken
tartását egyaránt a szénsav (CO2)-bikarbonát-puffer biztosítja. Számítsuk ki,
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milyen [CO2]/[HCO3–] arány szükséges az állandó értékhez a) a vér és b) az
óceán felszíne esetében? (Ks = 4,3·10–7 mol dm–3)
[a) 9,26·10–2; b) 1,85·10–2;]
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11. A galvánelemek termodinamikája. Elektrolízis.
11.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
galvánelem: A galvánelem (másképpen elektrokémiai cella) olyan berendezés,
amelyben kémiai energiát alakítunk át elektromos energiává. Ebben – általában –
két fémesen vezető elektród van, melyek ionosan vezető elektrolitba merülnek. A
két elektród merülhet ugyanabba az elektrolitba is, de ha az elektrolitok
különbözőek, akkor a két elektródteret (a félcellákat) ionos vezetést biztosító
áramkulccsal (pl. sóhíddal) kell összekötni. Tágabb értelemben szokás az elektród
és az elektrolit együttesét, az elektródteret is elektródnak nevezni.
A galvánelemben – általában – elektronátmenettel járó redoxireakciók játszódnak
le térben elkülönítve a két félcellában. A katódon redukció (elektronfelvétel), az
anódon pedig oxidáció (elektronleadás) történik. Az elektromos munkát a két
elektródot összekötő külső fémes vezetőben elmozduló elektronok végzik.
koncentrációs galvánelem: A koncentrációs galvánelemek olyan elektrokémiai
cellák, amelyekben a két félcella (elektród+elektrolit) azonos felépítésű, de az
elektrolit vagy az elektródfém koncentrációi eltérőek, illetve gázelektródok esetén
eltérő a gáznyomás a két félcellában.
gyakorlatban használt galvánelemek: A gyakorlatban használt galvánelemek
típusai:
● primer elemek (nem tölthető elemek) – például: Daniell-elem, Leclanché-elem
(savas-, nedves-, száraz- és lúgoselem), Weston-féle normálelem, higanyoxidgombelem, ezüstoxid-gombelem, lítium-elemek
●

szekunder

elemek

(újratölthető

elemek/akkumulátorok)

–

például:

ólomakkumulátor, Edison-féle Ni/Cd (Ni/Fe) lúgos akkumulátor, Ni-MH
akkumulátor, Li-ion akkumulátor
● tüzelőanyag-elemek – például: Grove- vagy Bacon-elem (hidrogén–oxigén),
direkt metanolos membráncella (Oláh György).
cellapotenciál és meghatározása: A galváncella cellapotenciálja (E) a jobb- (j) és
baloldali (b) félcellák elektródpotenciáljának (j és b) különbsége:
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E = j – b = EӨ –

RT
ln Q
zF

ahol EӨ a standard cellapotenciál (V), R az egyetemes gázállandó, T a hőmérséklet
(K), z a redoxi folyamatban résztvevő elektronok száma. F = NA∙e, a Faraday
állandó (96485 C mol–1), ahol NA az Avogadro állandó, e az elemi töltés. Q a
cellareakció reakcióhányadosa.
A standard cellapotenciál (V) a két standard állapotú félcella standard
elektródpotenciáljának különbsége:

E = Өj – Өb
A standard állapot pѲ = 105 Pa standard nyomást és aӨ = 1 mol/kg standard
aktivitást jelent minden potenciál-meghatározó részecskefajtára.
A cellapotenciált mérhetjük terhelésmentesen, áramtermelés nélkül (ezt nevezzük
elektromotoros erőnek, e.m.e.), vagy terheléssel, azaz áram termelése közben (ezt
nevezzük kapocsfeszültségnek).
Az e.m.e. mérése technikailag megoldható az ún. kompenzációs módszerrel
(teljesen árammentes módszer) vagy nagyon nagy belső ellenállású (R > 1010 )
feszültségmérővel (gyakorlatilag árammentes módszer). A kapocsfeszültséget
egyszerű voltmérővel is mérhetjük.
cellapotenciál és cellareakció reakció-szabadentalpia kapcsolata: A cellapotenciál
(E) és a cellareakció reakció-szabadentalpiája (DrG) közötti kapcsolat általános
esetben:

DrG = – z∙F∙E
amely azt fejezi ki, hogy a kémiai reakció energiája elektromos munkává alakul.
Standard állapotban:

DrGӨ = – z∙F∙EӨ
cellapotenciál és cellareakció egyensúlyi állandójának kapcsolata: A standard
cellapotenciál (EӨ) és a cellareakció egyensúlyi állandójának (K) kapcsolata a
termodinamika egyik alapegyenletéből
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DrGӨ = – RT lnK
és a standard cellapotenciál definíciójából:

DrGӨ = – z∙F∙EӨ
vezethető le:

EӨ =

RT lnK
zF

vagy

lnK =

zFEӨ
RT

elektród és fajtái: Az elektrokémiai cella alkotórészeit, a katódteret és az
anódteret, amelyekben a félcellareakciók (a redukció és az oxidáció) játszódnak le,
gyakran egyszerűen csak elektródnak nevezzük. Az így értelmezett elektródok
alaptípusai:
Elsőfajú elektród:
Az elektród felépítése: M(s) | Mz+(aq),
ahol M(s) a fémet, a függőleges vonal pedig a fém és az Mz+(aq) kationt tartalmazó
elektrolit közötti fázishatárt jelöli.
Az elektródreakció redukciós irányban: Mz+(aq) + ze– → M(s)
Az elektródpotenciál (V) képlete:

 (Mz+/M) =  Ө(Mz+/M) +

RT
ln aMz+
zF

Másodfajú elektród:
Az elektródfelépítése: M(s) | MX(s) | X–(aq)
ahol M(s) a fémet, az első függőleges vonal a fém és a rosszul oldódó, MX(s)
összetételű sója közötti határréteget, a második függőleges vonal pedig a rosszul
oldódó só és az X–(aq) aniont tartalmazó elektrolit közötti fázishatárt jelöli.
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Az elektródreakció redukciós irányban: MX(s) + e– → M(s) + X–(aq)
Az elektródpotenciál (V) képlete:

 (MX/M,X–) =  Ө(MX/M,X–) –

RT
ln aX–
F

A fenti képletből megállapítható, hogy egy másodfajú elektród potenciálja állandó,
ha az anion aktivitását (koncentrációját) egy inert sója alkalmazásával állandó
értéken (pl. 1 mol dm–3) tartjuk. Elterjedten alkalmazzák az inert só (pl. KCl) adott
hőmérsékleten telített oldatát is.
Egyéb elektródtípusok:
Gázelektródok (pl. hidrogénelektród), redoxielektródok, membránelektródok (pl.
üvegmebrán-elektród), fémkomplexelektród, enzimelektródok, ionszelektívelektródok, amalgám- és ötvözetelektródok.
standard hidrogénelektród: Az elektródpotenciálok értékeit az ún. standard
hidrogénelektródhoz

(SHE)

képest

definiáljuk

és

mérjük,

melynek

elektródpotenciálját valamennyi hőmérsékleten – önkényesen – nullának vesszük.
A hidrogénelektród felépítése: Pt(s) | H2(g) | H+(aq)
ahol Pt(s) indifferens platinaelektródot jelöl. A platinakorommal bevont Pt-drótvagy -lemezelektródot hidrogénionok vizes oldatába merítjük, és az oldaton
keresztül tiszta hidrogéngázt buborékoltatunk át. A függőleges vonalak a
fázishatárokat jelölik.
A hidrogénelektródban lejátszódó reakció redukciós irányban:
H+(aq) + e– → ½ H2(g)
Az elektródpotenciál (V) képlete:

 (H+/H2) =

a(H+)(pӨ)1/2
RT
ln
f(H2)1/2
F

Mivel standard körülmények között f(H2) = pӨ = 105 Pa és a(H+) = 1 mol kg–1, így

Ө(H+/H2) = 0 valamennyi hőmérsékleten.
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A hidrogénelektród alkalmas a pH mérésére is, hiszen f(H2) = pӨ esetén

 (H+/H2) =

2,303 RT
RT
ln a(H+) = –
pH = – 59,16 mV ∙pH
F
F

üvegelektród: A gyakorlatban a pH-mérésére üvegelektródokat alkalmazunk. Régi
megfigyelés, hogy bizonyos üvegféleségek alkálifémionjai hidrogénionokra
cserélhetők, és ezzel a hidrogénion-tartalmú elektrolitok és az üveg között jól
definiált potenciálkülönbség alakul ki. A membránpotenciált meghatározó
egyensúlyi folyamat a következő:

H+(ads) ⇌ H+(aq)
ahol H+(ads) a duzzadt üvegfelületi rétegben adszorbeált hidrogéniont, H+(aq)
pedig az oldatban lévő akvatált hidrogéniont jelöli. Ismeretes, hogy a hidrogénion
aktivitása a duzzadt üvegfelületi rétegekben gyakorlatilag állandó marad
függetlenül az érintkező oldatok pH-jától igen széles tartományban.
Az üveglektród  elektródpotenciálja (V) a membrán két oldalán (a belső oldal egy
pufferrel

érintkezik,

a

külső

pedig

a

mérendő

oldattal)

kialakuló

membránpotenciálok összege, amelyről megmutatható, hogy egyenes arányos a
mérendő oldat pH-jával:

 = konstans –

RT
ln aH+ = konstans + 0,059∙pH
F

elektródpotenciál definíciója, koncentrációfüggése és mérése: A fémesen vezető
sajátosságú elektród és a vele érintkező, ionosan vezető elektrolit közötti
határfelület legegyszerűbb modellje szerint elektromos kettősréteg alakul ki akkor,
amikor a semleges oldatból pozitív töltésű fémionok válnak ki, az oldatban pedig
negatív töltésű anionok maradnak vissza, vagy ezzel ellentétesen, a fémből
fémionok mennek az oldatba és a fémben pedig elektronok maradnak vissza. Első
közelítésben ezen elektromos kettősrétegben kialakult potenciálkülönbséget
tekinthetjük

az

elektródpotenciálnak.

Más

megfogalmazás

szerint

az

elektródpotenciál egy konstanstól eltekintve az ún. Galvani-feszültség, amely a
fém belseje és az oldat belseje közötti potenciálkülönbség.
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Az elektródpotenciál koncentrációfüggésére általánosan érvényes összefüggés
nem adható meg, mert az elektród típusától függően más-más egyenlet
alkalmazandó. Azonban, az egyenletekből egyértelműen kiolvasható, hogy 25°Con a Q reakcióhányados egy nagyságrenddel (10-es alapon) történő
megváltoztatása 2,303RT/zF = 0,059/z volttal növeli vagy csökkenti az
elektródpotenciál értékét.
A gyakorlatban egy elektród elektródpotenciálját valamilyen ismert (állandó)
elektródpotenciálú

referenciaelektróddal

összeállított

galvánelem

terhelésmentesen mért cellapotenciáljából (e.m.e.) számítjuk ki (a diffúziós
potenciált kiküszöböljük vagy elhanyagoljuk). A vonatkoztatási elektród általában
másodfajú elektród (például telített Ag/AgCl-elektród, telített kalomel-elektród
stb.).
cella és az elektród Nernst–egyenlete: A galváncella Nernst–egyenlete:

E = EӨ –

RT
ln Q
zF

ahol E a cellapotenciál (V), EӨ a standard cellapotenciál (V), R az egyetemes
gázállandó, T a hőmérséklet (K), z a redoxifolyamatban résztvevő elektronok
száma, F a Faraday-állandó (96485 C mol–1), Q pedig a reakcióhányados.
Egy elektród (félcella) Nernst–egyenlete:

j =  Өj –

RT
ln Qj
zF

ahol j az elektródpotenciál, θj a standard elektródpotenciál (V), Qj pedig a vizsgált
elektródban lejátszódó félcellareakcióra vonatkozó reakcióhányados.
redoxielektród, redoxipotenciál definíciója és mérése: Redoxielektród:
Az elektródfelépítése: Pt(s) | Ox(aq), Red(aq)
ahol Pt(s) az indifferens platinaelektródot, Ox(aq) és Red(aq) egy ion vizes
oldatbeli redukált és oxidált formáját, a függőleges vonal pedig a fém és az
elektrolit közötti fázishatárt jelöli.
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Az elektródreakció redukciós irányban:

Ox(aq) + ze– → Red(aq)
Az elektródpotenciál (vagy másképpen redoxipotenciál) (V) képlete:

 (Ox/Red) =  Ө(Ox/Red) +

RT aOx
ln
zF aRed

A standard redoxipotenciál értékét is a standard hidrogénelektródhoz képest
adjuk meg. A pozitív standard redoxipotenciál azt jelenti, hogy a fémion oxidált
formája a standard hidrogénelektródban lévő hidrogént hidrogénionná oxidálja,
miközben ő maga redukálódik, a negatív standard redoxipotenciál pedig azt
jelenti, hogy a fémion redukált formája a standard hidrogénelektródban lévő
hidrogéniont hidrogénné redukálja, miközben ő maga oxidálódik. Hasonló elvi
alapon állították fel a fémionok/fémek elektrokémiai sorát is.
A gyakorlatban a redoxipotenciál (és a standard redoxipotenciál) értékét ismert
elektródpotenciálú

referenciaelektróddal

összeállított

galvánelem

terhelésmentesen mért cellapotenciáljából (e.m.e.) számíthatjuk ki (a diffúziós
potenciált kiküszöböljük vagy elhanyagoljuk). A vonatkoztatási elektród általában
egy állandó elektródpotenciálú másodfajú elektród (például telített Ag/AgCl–
elektród, telített kalomel–elektród stb.).
diffúziós potenciál kialakulása és kiküszöbölése: Ha egy galvánelemben két
különböző (vagy különböző koncentrációjú) elektrolit érintkezik, akkor az
érintkezés helyén a mozgékonyabb ionok a hígabb oldatba diffundálnak, míg a
kevésbé mozgékony ellenionok lemaradnak, s így töltésszeparáció, azaz
potenciálkülönbség jön létre. Ezt nevezzük diffúziós potenciálnak. Ez kb. 1-2 mV
hozzájárulást jelent a cellapotenciál értékéhez.
A diffúziós potenciál kiküszöbölése sóhíddal történhet, amely telített KCl- vagy
KNO3-oldatot tartalmaz agar-agar gélben. Így a diffúziós potenciál a sóhíd mindkét
oldalán közel azonos és független lesz az elektródtérben lévő híg elektrolitoldatok
koncentrációjától. Mivel a kálium-, a klorid- és a nitrátionok mozgékonysága közel
azonos, a kicsiny diffúziós potenciál gyakorlatilag elhanyagolhatóvá válik.
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̅ ) egy ion kémiai potenciálja
elektrokémiai potenciál: Az elektrokémiai potenciál (𝝁
elektromos erőtérben:

 =  + zF
ahol  az ion kémia potenciálja elektromos erőtér hiányában, F a Faraday-szám,
zF pedig az az elektromos munkavégzés, amely ahhoz szükséges, hogy 1 mól z
töltésű iont  potenciálú helyre vigyünk.
Ha a részecske semleges (z = 0), akkor az elektrokémiai potenciál azonos a kémia
potenciállal. Ha az ion kation (z > 0) és  > 0, akkor az elektrokémiai potenciál
nagyobb, mint a kémiai potenciál, mert az ion egy energetikailag kedvezőtlen
térben van. Ezzel szemben, ha  < 0, akkor a kation elektrokémiai potenciálja
kisebb, mint kémiai potenciálja, mert az ion egy energetikailag kedvező térben
van. Értelemszerűen, hasonló megállapítások tehetők az anionokra is.
elektrolizáló cella: Az elektrolizáló cella elvi felépítése nagyon hasonló a
galváncelláéhoz: ez is két félcellából, anódból és katódból áll. A különbség az, hogy
az elektrolizáló cellában egy külső áramforrásból nyert elektromos energiával –
spontán nem lejátszódó, azaz kikényszerített oxidációs-redukciós folyamatokat
valósítunk meg. Az elektrolizáló cellában lejátszódó folyamatot elektrolízisnek
nevezzük.
Az elektrolizáló cellában az anódfém a pozitív pólus, ahol a negatív anionok válnak
le, és az anion oxidációja (elektronleadás) során az anódfém elektront vesz fel. A
katódfém a negatív pólus, ahol a pozitív kationok válnak le, és a kation redukciója
(elektronfelvétel) során a katódfém elektront ad le. Az áramforrást tartalmazó
külső áramkörben az elektronok az anódfémtől az áramforrás pozitív pólusa felé,
ill. az áramforrás negatív pólusától a katódfém felé vándorolnak.
elektrolízis Faraday-féle törvényei:
I. törvény: Az elektrolízis során az elektródokon képződő anyag tömege (m)
arányos az áthaladó elektromos töltésmennyiséggel (Q).

m = kQ
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ahol a k arányossági tényező az ún. elektrokémiai egyenértéksúly.
II. törvény: Adott elektromos töltésmennyiséggel elektrolizált anyag mennyisége
arányos az anyag kémiai egyenértéksúlyával (M ⁄ z), ahol M az adott anyag
molekula- vagy atomtömege, z pedig a töltése. Más szavakkal: azonos
töltésmennyiség

különböző

elektrolitokból

kémiailag

egyenértékű

anyagmennyiséget választ ki.
A két törvény egyesítéséből következik, hogy a kémiai egyenértéksúlyok viszonya
megegyezik az elektrokémia egyenértéksúlyok viszonyával:

M1/z1 k1
=
M2/z2 k2
ahol az 1 és 2 index különböző anyagféleséget jelöli.
polarizáció: A polarizáció azt jelenti, hogy az elektrolízis vagy a galvánelem
működésének hatására megváltozik az oldat (elektrolit) összetétele az
elektródokkal kapcsolatban lévő rétegben.
csereáramsűrűség: Amikor az elektródokon nem folyik eredő áram (például a
galvánelemet egy külső feszültségforrással éppen kiegyensúlyozzuk), az
elektrokémiai cella egyensúlyban van. Ilyenkor a jc < 0 katódos és ja > 0 anódos
áramsűrűségek ellentétes előjellel azonosak:

ja = │ jc│ = j0
és értékük az ún. csereáram-sűrűség, melynek jele j0 (mA cm–2).
túlfeszültség, Butler-Volmer egyenlet: Ha a cella áramot termel, akkor az
elektródok potenciálja ún. működési értéket vesz fel. A túlfeszültség () a
működési potenciál (Eműködési) és a nyugalmi potenciál (E) különbsége:

 = Eműködési – E
A túlfeszültség hatására kialakuló eredő áramsűrűség (j) a Butler−Volmeregyenlettel számítható:

j = j0{e(1−c)f − e−cf }
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ahol f = F⁄RT, és 0 ≤ c ≤ 1 a katódos folyamathoz rendelhető ún. átlépési tényező.
bomlásfeszültség: A gyakorlatban fontos a cella azon minimális elektromos
potenciálkülönbségének az ismerete, amelynél nagyobb feszültségnél már a kívánt
cellareakció játszódik le. Ezt a minimális feszültséget gyakran bomlásfeszültségnek
nevezik.

A

bomlásfeszültség

értelemszerűen

a

két

elektród

azon

potenciálkülönbségéből adódik, amely az áram megindulásakor mérhető. Az egyes
elektródok potenciáljait ekkor leválási potenciáloknak nevezik.
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11.2. Mintafeladatok
M11.1.: Mennyi a közepes ionaktivitási együttható ólom(II)-nitrát 0,50 mol dm–3es vizes oldatában, ha az abba helyezett fém ólom elektródpotenciálja 25,0 °C-on
–0,158 V? EӨ(Pb2+/Pb) = –0,130 V.
Megoldás:

E(Pb2+/Pb) = E o (Pb2+/Pb) +

-0,158 = -0,13 +

aPb2+
0,05916
lg a
2
Pb(s)

0,05916
lg aPb2+
2

aPb2+ = 0,1131
aPb2+ = ±cPb2+
aPb2+
± = c 2+ = 0,2262
Pb
M11.2.: Az
Ag(s) | 0,010 M AgNO3(aq) + 0,10 M NH3(aq) || 0,010 M AgNO3(aq) | Ag(s)
összeállítású galvánelem cellapotenciálja 20,0 °C-on 0,2848 V. A jobb oldali
oldatban ± = 0,896. Számítsa ki az Ag+ + 2 NH3 ⇌ Ag(NH3)2+ reakció egyensúlyi
állandóját.
Megoldás:

a Nernst-egyenlet állandója:

ln(10)*8,314*293,15
= 0,05817
96485

0,05817
lg(0,01*0,896)
2
0,05817
Ebal = E o (Ag+/Ag) +
lg aAg+bal
2

Ejobb = E o (Ag+/Ag) +

0,05817 lg(0,00896) – 0,0587 lg aAg+bal = 0,2848
⇒ aAg+bal = 1,13848*10-7
híg oldat, így ± ≅ 1
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cAg+ = [Ag+] = 1,13848*10-7 mol/dm3
[NH3] = 0,1 – (2*0,010) = 0,08 mol/dm3;
[Ag(NH3)2+] = 0,01 mol/dm3
K = b2 =

[Ag(NH3)2+]
= 1,372*107
[Ag+][NH3]2

M11.3.: Mekkora töltés haladt át azon a durranógáz-coulombméteren, amelyben
az elektrolízis során 493,0 cm3 normálállapotú durranógáz fejlődött?
Megoldás:
ELEKTROLÍZIS
(-) katód-reakció 2H2O + 2e- ⇒ H2(g) + 2OH-

redukció/e- felvétel

(+) anód-reakció H2O ⇒ ½ O2(g) + 2e- + 2H+

oxidáció/e- leadás

összesen

2 mol e- ⇒ 1,5 mol gáz képződik

n(durranógáz) = 0,493 dm3/(22,41 dm3/mol) = 0,022 mol
0,022 mol gáz képződése

(0,022/1,5)*2 = 0,029 mol e- hatására

⇒

következik be
0,029 mol e- átviteléhez

⇒

0,029*96500 C = 2830,67 C töltés
szükséges

Q = 2830,67 C
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11.3. Példafeladatok
P166. Számolja ki az
Sn(s) | 0,0070 M Sn2+(aq) || 0,010 M Pb2+(aq) | Pb(s)
összetételű galvánelem cellapotenciálját 25,0 °C-ra. EӨ(Sn2+/Sn) = –0,14 V,
EӨ(Pb2+/Pb) = –0,13 V.
[Ecell = 0,015 V]
P167. 25,0 °C-on az
Pb(s) | PbSO4(aq) | Na2SO4(aq) | Hg2SO4(aq) | Hg(l)
összeállítású galvánelem cellapotenciálja 0,9647 V. A cellapotenciál
hőmérsékleti koefficiense 1,74∙10–4 V K–1. Mi az áramtermelő folyamat, és
mekkora az áramtermelő folyamat reakcióhője, valamint szabadentalpiaváltozása?
[DGӨ = – 186,16 kJ/mol; DHӨ = – 176,14 kJ/mol]
P168. Számítsuk ki a
Fe3+ + Cu+ ⇌ Fe2+ + Cu2+
reakció 25 °C-ra vonatkozó egyensúlyi állandóját. EӨ(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V,
EӨ(Cu2+/Cu+) = 0,17 V.
[K = 1,387∙1010]
P169. Mekkora az ezüst-klorid oldhatósága 0,0100 mol dm–3 kálium-kloridoldatban 20,0 °C-on, ha a
(–) Ag | AgCl, 0,0100 M KCl | 0,0100 M AgNO3 | Ag (+)
elem elektromotoros ereje 0,336 V? A bal- és a jobboldali oldat közepes
aktivitási együtthatója rendre 0,902 és 0,896.
[c = 1,662∙10–8 mol dm–3]
P170. Két hidrogénelektródot 20,0 °C-on ugyanabba az oldatba merítünk. Az
egyik elektródon a hidrogén nyomása 760 torr, a másikon pedig 360 torr.
Számítsuk ki e galvánelem elektromotoros erejét.
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[Ee.m.e. = 0,00944 V]
P171. A szabadentalpia állapotfüggvény sajátságát felhasználva határozzuk meg
az EӨ(Cu+/Cu) standard potenciált az EӨ(Cu2+/Cu) = 0,34 V és EӨ(Cu2+/Cu+) =
0,16 V ismeretében.
[EӨ(Cu+/Cu) = 0,52 V]
P172. Számítsuk ki az elsőfajú Al3+/Al fémelektród standard elektródpotenciálját
25,0 °C-on a következő adatokból:
DfHӨ(Al3+,aq) = – 528,5 kJ mol–1,

SmӨ(Al3+,aq) = – 318,0 J mol–1 K–1,
SmӨ(Al, s) = 28,24 J mol–1 K–1,
SmӨ(H2, g) = 130,7 J mol–1 K–1,
SmӨ(H+,aq) = 0 J mol–1 K–1.

Mivel a standardpotenciált a standard hidrogénelektródéhoz viszonyítjuk,
vizsgáljuk az Al3+(aq) + 1,5 H2(g) = Al(s) + 3 H+(aq) reakciót.
[EӨ = – 1,671 V]
P173. Számítsuk ki a
Ni + 2 Ag+ = Ni2+ + 2 Ag
reakció hasznos munkáját 25 °C-on, ha a vizsgált galvánelem elsőfajú
fémelektródokból áll, ezekben pedig 0,100 mol dm–3 ezüstsó-oldatot (± =
0,717) és 0,00500 mol dm–3 nikkelsó-oldatot (± = 0,805) alkalmazunk.
EӨ(Ni2+/Ni) = –0,23 V; EӨ(Ag+/Ag) = 0,81 V.
[DGӨ = – 201,31 kJ/mol]
P174. Mennyi réz válik le a rézcoulombméter katódján, ha a rézcoulombméteren
45 percen át 1,2 A erősségű egyenáramot bocsátunk át? MCu = 63,5 g/mol
[mCu = 1,07 g]
P175. Mekkora töltés haladt át azon a durranógáz-coulombméteren, amelyben
az elektrolízis során 548,0 cm3 standardállapotú durranógáz fejlődött?
[Q = 2868,8 C]
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P176. Ezüst-nitrát-oldatot elektrolizálunk grafitelektródok között 1,0 órán át 4,0
A áram-erősséggel. Mekkora töltés haladt át, mekkora tömegű ezüst válik le
és mekkora térfogatú normálállapotú gáz fejlődik a másik elektródon? MAg =
107,9 g/mol
[Q = 14400 C; mAg = 16,1 g; V = 0,836 dm3]
P177. Mennyi

réz

oldódik

be

a

rézcoulombméter

anódján,

ha

a

rézcoulombméteren 35 percen át 1,5 A erősségű egyenáramot bocsátunk át?
MCu = 63,5 g/mol
[mCu = 1,04 g]
P178. Nátrium-klorid-oldatot elektrolizálva a Pt-elektródokon 900 C töltés haladt
át. Milyen elektródfolyamatok játszódnak le és mekkora a fejlődő gázok
térfogata normál–állapotban?
[V = 0,209 dm3]
P179. Az AgCl/Ag,Cl– (+0,22 V), Co3+/Co2+ (+1,81 V) és Co2+/Co (–0,28 V) standard
potenciálokból határozzuk meg a standard cellapotenciált abban a
galvánelemben melyben a
Co3+(aq) + 3 Cl–(aq) + Ag(s) → 3 AgCl(s) + Co(s)
reakció megy végbe.
[EӨ = 0,2 V]
P180. A
Pt(s)│H2(g)│HI(aq)││AgI(s)│Ag(s)
galvánelemben a terheletlen (árammentes) cellapotenciál 25°C-on +1,00 V.
Mennyi az elektrolitoldat pH-ja?
[pH = 9,72]
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12. Molekulák mozgásban: transzportfolyamatok
12.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
transzpotfolyamatok: diffúzió, hővezetés, viszkozitás: Azokat a folyamatot, melyek
során anyag, energia vagy valamilyen más mennyiség egyik helyről a másik helyre
jut, transzportfolyamatoknak nevezzük. Az áramlás sebességét a fluxussal
(áramsűrűséggel)

jellemzük,

ami

az

egységnyi

keresztmetszeten,

arra

merőlegesen, egységnyi idő alatt áthaladó fizikai mennyiség mértéke.
A diffúzió sebessége, az anyagáramsűrűség a következő egyenlettel adható meg:

Jz = – D

d
dz

ahol Jz a z irányú anyagáramlás fluxusa (m–2 s–1),  a részecskeszámsűrűség (m–3),
D pedig a diffúziós együttható (m2 s–1).

D=

1
∙c
3

ahol  a közepes szabad úthossz, a 𝒄̅ átlagsebesség – amelyeket a kinetikus
gázelmélet szerint a következőképpen számolunk:

8RT
c=
pM

1/2

=

k∙T

21/2

∙p

ahol  az ütközési hatáskeresztmetszet, k Boltzmann-állandó, M moláris tömeg.
Stokes-Einstein egyenlet: diffúziós együttható számolása folyadékokban

D=

kT
6pa

ahol k Boltzmann-állandó, T hőmérséklet,  a folyadék viszkozitása, a a diffundáló
részecske hidrodinamikai sugara.
A hővezetésre, a hő formájában történő energiaterjedésre, a következő
transzportegyenlet érvényes:
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Jz = – 

dT
dz

ahol Jz az energiaáramlás z irányú fluxusa (J m –2 s–1), T a hőmérséklet (K),  pedig
a hővezetési együttható (J K –1 m–1 s–1), melynek számértéke megadja a fluxus
értékét egységnyi hőmérsékletgradiens esetén. Az egyenlet jobb oldalán szereplő
negatív előjel azt fejezi ki, hogy a hőáramlás – önként – a magasabb hőmérsékletű
helyről az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé történik, adiabatikus rendszerben
a hőmérsékletek kiegyenlítődéséig.
A hővezetési együttható számolható

=

c CV[A]
1
 c CV[A] =
3(21/2) NA
3

összefüggésekkel, ahol  a közepes szabad úthossz, a 𝒄̅ átlagsebesség, CV
hőkapacitás, [A] koncentráció,  az ütközési hatáskeresztmetszet, NA pedig az
Avogadro szám.
A viszkozitás az egymással érintkező folyadékrétegek lamináris áramlásával
kapcsolatos fogalom. A folyás Newton-féle modellje szerint a lassabban áramló
rétegek visszatartó hatást fejtenek ki a gyorsabban áramlókra, s ezt áramlási
viszkozitásnak nevezzük. Mivel az effektust az határozza meg, hogy hogyan kerül
át például az x irányú impulzus (lendület) a szomszédos rétegekbe (például a z
irányban), az áramlási viszkozitás az x irányú impulzus z irányú fluxusától függ. Az
impulzus fluxusára vonatkozó transzportegyenlet:

Jz = – 

d x
dz

ahol Jz az x irányú impulzus z irányú fluxusa (kg m–1 s–2),  x a kiszemelt
folyadékréteg x irányú áramlási sebessége (m s–1),  pedig a viszkozitási
együttható (1 kg m–1 s–1 = 1 Pa s = 10 P (Poise)), melynek számértéke megadja a
fluxus értékét egységnyi sebességgradiens esetén.
viszkozitási együttható – gázokban:
120

=

1
 c m = m∙c
3
3(21/2)

ahol  a viszkozitási együttható,  a közepes szabad úthossz, a 𝒄̅ átlagsebesség, m
a gáz molekula tömege,  részecskeszámsűrűség,  pedig az ütközési
hatáskeresztmetszet.
Poiseuille-egyenlet – r sugarú csövön átáramló gáz térfogati sebessége:

dV (p12 – p22)pr 4
=
16lp0
dt
ahol  a viszkozitási együttható, V a térfogat, p1 és p2 a nyomás a cső két végén,
p0 a térfogatmérésre jellemző nyomás, l pedig a cső hossza.
effúzió, Graham-féle effúziós törvény: effúzió = gázáramlás egy kis nyíláson át.

időegység alatt kilépő
p∙A0
= ZwA0 =
molekulák száma
(2pmkT)1/2
ahol Zw ütközési fluxus ami az összes ütközések száma egységnyi felületen, A0 a
nyílás felülete, m a gáz tömege, p a nyomás, k Boltzmann-állandó.
Graham-féle effúziós törvény kimondja, hogy az effúzió sebessége fordítottan
arányos a moltömeg négyzetgyökével:

M1
t1
=
M2
t2

1/2

Fick I. törvénye, diffúziós együttható: Fick I. törvénye kimondja, hogy az
anyagáramlás fluxusa (J), a diffúzió hatására egységnyi felületen, arra
merőlegesen, egységnyi idő alatt áthaladt anyagmennyiség (mol m–2 s–1),
egyenesen arányos a koncentrációgradienssel. Egydimenziós (pl. x irányú)
anyagáramlás esetén a következő egyenlet érvényes:

Jz = – D
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∂c
∂x

t

ahol Jx az x irányú diffúziós anyagáramsűrűség, D a diffúziós együttható (m2 s–1),
(∂c ⁄ ∂x)t pedig a koncentráció x irányú gradiense.
Az egyenlet jobb oldalán szereplő negatív előjel azt fejezi ki, hogy az anyagáramlás
– önként – a nagyobb koncentrációjú (nagyobb kémiai potenciálú) helyről a kisebb
koncentrációjú (kisebb kémiai potenciálú) hely felé történik, zárt rendszerben a
koncentrációk (kémiai potenciálok) kiegyenlítődéséig.
A diffúziós együttható jelentése: számértéke megadja az anyagáramsűrűség
értékét egységnyi koncentrációgradiens esetén.
Fick II. törvénye, diffúzióegyenlet: Fick II. törvénye, az ún. diffúzióegyenlet lehetővé
teszi, hogy kiszámítsuk a diffúzió hatására adott helyen, adott idő alatt
bekövetkező koncentrációváltozást. Egydimenziós (pl. x irányú) anyagáramlás
esetén a következő egyenlet érvényes:

∂c
∂t

=D
x

∂2 c
∂x2

t

amely kimondja, hogy adott helyen és időpillanatban a koncentrációváltozás
sebessége, (∂c⁄∂t)x, arányos a c(x,t) függvény ugyanezen helyhez és időpillanathoz
tartozó távolság szerinti második parciális deriváltjával. Az arányossági tényező a
diffúziós együttható.
A diffúzióegyenlet megoldásához meg kell adni a koncentráció kezdeti
helyfüggésére vonatkozó ún. kezdeti feltételeket és a vizsgált térbeli tartomány
peremén érvényes ún. peremfeltételeket.
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12.2. Mintafeladatok
M12.1.: Egy duplafalú ablak üvegeinek távolsága 5,00 cm. Mekkora a hőátadás
sebessége vezetés útján egy 25,0 °C hőmérsékletű, meleg szobából a –10 °C-os
környezetbe az ablak 1,00 m2 felületén keresztül?
A levegőre  = 0,0241 J K–1 m–1 s–1 273,0 K-en és 1,00 atm nyomáson.
Megoldás:

Jz(energia) = - 

dT
dz

Jz(energia) = - 0,0241

-35 K
= 16,87 Jm-2s-1
5*10-2 m

Tehát 1 m2 felületre 16,87 J/s jut.

M12.2.: Számítsuk ki, hogy mekkora nyomással kell betáplálni a nitrogéngázt egy
8,50 m hosszúságú, 1,00 cm átmérőjű csőbe, hogy 293 K hőmérsékleten
9,50·105 dm3 h–1 áramlási sebességet érjünk el. A gáz 1,00 bar nyomáson hagyja
el a csövet, és erre a nyomásra vonatkozik a megadott térfogati sebesség is. A gáz
viszkozitása 176 P.
Megoldás:

Poisuille-egyenlet:

(p12-p22)πr4
dV
=
16lp0
dt

p1 = ?
p2 = 105 Pa
p0 = 105 Pa (ezen a nyomáson mérjük a térfogatot)
l = 8,5 m
r = 0,005 m
 = 176 P = 1,76*10-5 kgm-1s-1
dV
= 9,5*105 dm3/h = 9,5*102 m3/h = 0,2638 m3/s
dt
[p12-(105)2]π(0,005)4
0,2638 =
16*8,5*1,76*10-5*105
⇒ p1 = 2,0535*105 Pa = 2,0535 bar
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M12.3.: Híg cukoroldatot 10,00 cm hosszú csőben helyezünk el úgy, hogy a
koncentrációban lineáris gradienst hozunk létre: a kezdeti koncentráció a cső bal
szélén 0,100 mol dm–3, a jobb szélén pedig 0,0500 mol dm–3. A kísérletet 298 K
hőmérsékleten végezzük. Számítsa ki a kémiai potenciál gradienséből származó, a
részecskéket mozgásba hozó termodinamikai erőt a cső közepén, a kísérlet kezdeti
pillanatában.
Megoldás:

koncentrációgradiensből származó termodinamikai erő: F
c
ideális oldatban: a =
c0
∂
F=entrópia maximális, kémiai potenciál csökken
∂x p,T

 =  o + RT ln a
F = - RT

ha a = c

∂lna
∂x

p,T

⇒

és

F=-

∂lna
∂x
RT
c

=
p,T

∂c
∂x

1
a

∂a
∂x

p,T

0,1 + 0,05
c=
= 0,075 mol/dm3;
2
Dc = 0,1 – 0,05 = 0,05 mol/dm3, Dx = 0,1 m
8,314*298,15 0,05
RT Dc
F = - c Dx = 0,075
0,1 =
1,6525*104 N/mol (vagy Jm-1mol-1)
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p,T

12.3. Példafeladatok
P181. Manométert

kapcsoltunk

kisnyomású

nitrogéngázt

tartalmazó

üvegbúrához. A gázt kiengedtük egy kicsi lyukon keresztül és a manométerben
a folyadékszint 18,5 s alatt 65,1 cm magasságról 42,1 cm magasságra
csökkent. Ha egy fluorozott szénhidrogénnel végeztük a kísérletet, akkor
ugyanilyen nyomásváltozáshoz 82,3 s-ra volt szükség. Számítsuk ki az utóbbi
gáz moláris tömegét.
[M = 554,13 g mol–1]
P182. Egy 4,0 mm átmérőjű, 7,9 g cm–3 sűrűségű acélgolyó esési ideje 1,0 m
vastagságú, 1,1 g cm–3 sűrűségű olajrétegen át 55 s. Számítsuk ki az olaj
viszkozitását poise-ban.
[ = 32,94 P]
P183. Koncentrált szaharózoldatot (5,0 g cukor/5,0 cm3 víz) öntünk egy 5,0 cm
átmérőjű hengerbe. Az oldatra 1,0 liter vizet rétegezünk óvatosan úgy, hogy
keveredés nem történik. A diffúzió hatását figyelembe véve (a gravitációs
tértől eltekintünk) számítsa ki a koncentrációt a rétegtől 5,0 cm magasságban
a.

10 másodperc,

b.

10 perc,

c.

10 óra és

d.

1,0 év elteltével.
A cukor moláris tömege 342 g mol–1, a diffúziós együtthatója pedig 0,5216∙10–
9

m2 s–1.

[a.: c = 0 mol dm–3; b.: c = 0 mol dm–3; c.: c = 3,4∙10-15 mol dm–3; d.: c = 3,15∙10-2
mol dm–3]
P184. A CCl4-molekula diffúziós együtthatója heptánban 25,0 °C-on 3,17∙10–9 m2
s–1. Számítsuk ki, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy x-tengely menti
elmozdulásának négyzetes középértéke 5,00 mm legyen.
[t = 1,095 óra]
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P185. Számítsuk ki a szaharózmolekula effektív sugarát vízben, 25,0 °C-on, ha a
diffúziós együtthatója 5,20∙10–10 m2 s–1, a víz viszkozitása pedig 1,00 cP.
[a = 420 pm]
P186. Egy fémgolyó sűrűsége 8,8 g cm–3. Töltsünk az „eső golyó” viszkoziméterbe
lőgyapotoldatot. A golyó 38 s alatt esik le a két jel között. A lőgyapotoldat
sűrűsége 1,6 g cm–3, a kinematikus viszkozitása 2,3∙10–3 m2 s–1 20 °C-on. Egy
azonos sűrűségű oldatban azonos körülmények között a golyó esési ideje 31,9
s. Számítsuk ki az oldat kinematikus viszkozitását.
[ 2 = 1,93∙10–3 m2 s–1]
P187. Egy 0,1588 cm átmérőjű acélgolyó olajat tartalmazó, 2,00 cm átmérőjű
csőben 15,0 cm-t esik 16,7 s alatt. Az olaj sűrűsége 0,96 g cm –3, a golyóé 7,65
g cm–3. Határozzuk meg az olaj dinamikus viszkozitását.
[ = 1,023 Pa s]
P188. Egy duplafalú réztartály falainak a távolsága 10 cm, a felülete 1,50 m2.
Mekkora a hőátadás sebessége vezetés útján az 50°C hőmérsékletű meleg
oldaláról a –10 °C hőmérsékletű hideg oldal felé?
[21,69 J/s]
P189. Manométert kapcsoltunk kisnyomású CO2-ot tartalmazó üvegbúrához. A
gázt kiengedtük egy kicsi lyukon keresztül és a manométerben a folyadékszint
51,4 s alatt 75,0 cm magasságról 50,0 cm magasságra csökkent. Ha
nitrogénnel (M = 28,01 g mol–1) végeztük a kísérletet, akkor hasonló
változáshoz 41 s-ra volt szükség. Számítsuk ki a széndioxid moláris tömegét.
[M = 44,02 g/mol]
P190. A 3,00 m3 térfogatú űrhajón egy meteorral történő ütközés 0,10 mm
sugarú lyukat ütött. A belső oxigén nyomás eredetileg 80 kPa volt és a
hőmérséklet 298 K. Mennyi idő alatt csökken az oxigén nyomása 70 kPa-ra?
[t = 31,92 óra]

126

P191. Számítsuk ki a benzolgőz viszkozitását a) 273 K b) 298 K és c) 1000 K
hőmérsékleteken. Legyen a  ~ 0,88 nm2.
[a)  = 94,5 P; b)  = 98,8 P; c)  = 181 P]
P192. Számítsuk ki a levegő viszkozitását a) 273 K b) 298 K és c) 1000 K
hőmérsékleteken. Legyen a  ~ 0,40 nm2. (A kísérletileg meghatározott
értékek rendre 173 P, 182 P és 394 P 600 °C-on.)
[a)  = 127 P; b)  = 133 P; c)  = 243 P]
P193. Számítsuk ki az Ar-gáz hővezetési együtthatóját (CV,m = 12,5 J K–1 mol–1; 
= 0,36 nm2) szobahőmérsékleten (20°C).
[ = 5,35 mJ/Kms]
P194. Számítsuk ki az N2-gáz hővezetési együtthatóját (CV,m = 20,8 J K–1 mol–1; 
= 0,43 nm2) szobahőmérsékleten (20°C).
[ = 5,34 mJ/Kms]
P195. Számítsuk ki az Ar ( = 0,36 nm2) diffúziós együtthatóját 25°C-ra és a) 1,00
Pa b) 100 kPa és c) 10 MPa nyomásra.
[a) D = 1,072 m2/s; b) D = 1,072∙10–5 m2/s; c) D = 1,072∙10–7 m2/s]
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13. Ionok mozgása oldatokban: elektrolitok vezetése
13.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
ionok mozgékonysága: Az elektromos erőtérben elmozduló ionok az oldószer
közegellenállása miatt (a gyorsító és fékező erők kiegyenlítődését követően)
állandó s sebességgel (cm s–1) vándorolnak:

s = uE
ahol E az elektromos térerősség (V/cm), u pedig az ionmozgékonyság (cm2s–1V–1).
Ez utóbbi tulajdonképpen a vándorlási sebesség értékét adja meg egységnyi
elektromos térerősség (1 V/cm) esetén. Ez teszi lehetővé az ionok vezetőképességi
tulajdonságainak összehasonlítását.
A gömb alakú részecske folyadékban történő mozgására vonatkozó Stokesegyenlet szerint a közegellenállási (fékező) erő:

Fs = fs = (6pa)s
ahol a a vizsgált ion ún. hidrodinamikai sugara,  pedig a közeg viszkozitása. Egy z
töltéssel rendelkező részecskére ható gyorsító erő:

Fe = zeE
ahol e = F/NA = 1,602177∙10–19 C az elemi töltés. A két erő egyenlőségét
feltételezve az ionmozgékonyság a következő képlettel számítható:

ze
6pa

u=

Az Einstein-összefüggés szerint az ionok oldatbeli D diffúziós együtthatója és u
mozgékonysága között a következő egyenlet teremt kapcsolatot:

D=

uRT
zF
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vezetés, fajlagos vezetés, moláris fajlagos vezetés: Egy oldat G vezetése
(mértékegysége Siemens, melynek jele S) az oldat R ellenállásának () reciproka
(1 S = 1  –1):

G=

1

=
R C*

ahol  a fajlagos vezetés (S cm–1), amely az egységnyi keresztmetszetű és
egységnyi élhosszúságú oldatrészlet (kocka) vezetése, C* = l ⁄ A (cm–1) pedig a
vezetőképességi cella geometriai méreteitől (l a hosszúság, A pedig a
keresztmetszet) függő edényállandó vagy cellakonstans. C* értékét kalibrálással,
azaz ismert * fajlagos vezetésű elektrolit G* vezetésének mérésével határozzuk
meg:

C*=

*
G*

Mivel az elektrolitoldat vezetése függ a benne lévő ionok számától, a vezetési
tulajdonságok összehasonlíthatósága érdekében bevezették a moláris fajlagos
vezetést, melyet a következő egyenlet definiál:

1000(cm3/dm3)∙
m =
c
ahol c az elektrolit moláris koncentrációja (mol dm–3). A fenti egyenlet szerint
számított moláris fajlagos vezetés mértékegysége S cm2 mol–1.
Az erős elektrolitok moláris fajlagos vezetése a Kohlrausch–szabály szabály szerint
a koncentráció négyzetgyökével arányosan csökken:

 m =  m0 –  √ c
ahol  m0 a végtelen híg elektrolitoldatok moláris fajlagos vezetése, a  pedig olyan
állandó, amely sokkal inkább az elektrolit összetételétől (pl. MX vagy MX2),
mintsem annak anyagi minőségétől függ.
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A gyenge elektrolitok oldatában a moláris fajlagos vezetés meredeken nő a
koncentráció csökkentésével, amelyet az Ostwald-féle hígítási törvény ír le:

1

m

=

1

 0m

+

m c
Kd(0m)2

ahol Kd a gyenge elektrolitok disszociációs egyensúlyi állandója, c pedig a
koncentrációja (mol dm–3).
Kohlrausch-törvény: az ionok független vándorlása: Kohlrausch kimutatta, hogy
végtelen híg elektrolitoldatok moláris fajlagos vezetése ( m0) kifejezhető az
elektrolitot alkotó ionok végtelen híg oldatbeli moláris fajlagos vezetésének ( +0
és  –0) sztöchiometriai számok ( + és  –) szerint súlyozott összegével:

m0 =  ++0 +  ––0
Kísérleti tapasztalat az is, hogy  +0 illetve  –0 értéke csak az adott ionra jellemző,
független az elektrolit többi ionjától. Mivel eszerint végtelen híg oldatban az ionok
nincsenek egymásra hatással, a Kohlrausch által megfogalmazott fenti
összefüggést az ionok független vándorlása törvényének nevezzük.
Egy ion végtelen híg oldatbeli egyedi moláris fajlagos vezetése (i0) és
ionmozgékonysága (ui0) közötti kapcsolat:

i0 = ziui0F
ahol zi az ion töltésszáma.
átviteli szám és mérése: Az átviteli szám megadja, hogy az i-edik oldatbeli ion által
szállított qi töltés hányadrésze az oldaton áthaladó teljes q töltésnek:

ti =

qi Ii
=
q I

ahol Ii és I a megfelelő áramerősségek.
Az összes átviteli szám összege:
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i
q
qi ∑q
∑ ti = ∑ q = iq = q = 1
i
i

A töltések szállítása az ionok mozgékonyságával van szoros kapcsolatban, így a
végtelen híg oldatbeli t0 átviteli számot kifejezhetjük (számíthatjuk) az
ionmozgékonyságok ill. a végtelen híg oldatbeli moláris fajlagos vezetés
segítségével is:

tj0

zjjuj0
 j j0  j j0
= ∑z  u 0 = ∑z  0 =  0
i i i
i i
m
i

i

Megjegyzendő, hogy tj0 értéke – a j0 mennyiségtől eltérően – mindig függ az
oldatban jelen lévő többi iontól is. Kísérletileg az átviteli számot a mozgó
határfelületek módszerével vagy a Hittorf-módszerrel határozhatjuk meg.
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13.2. Mintafeladatok
M13.1.: A 0,100 mol dm–3 koncentrációjú kálium-klorid-oldat moláris fajlagos
vezetése 25,0 °C hőmérsékleten 129 S cm2 mol–1. A mérőcellába töltve 28,44 
ellenállást mérünk. Ugyanezt a cellát alkalmazva a 0,100 mol dm–3-es ammóniumklorid-oldat ellenállását 28,5 -nak mérjük. Számítsa ki az NH4Cl(aq) oldat moláris
fajlagos vezetését.
Megoldás:

KCl:

m =

1000
c

⇒

=

mc
129 Scm2mol-1*0,1 M
=
=
1000
1000

= 0,0129 Scm-1
=

NH4Cl:

C
R

⇒

C = R = 0,0129 Scm-1*28,44  = 0,3668 cm-1

0,3668 cm-1
C
=
= 0,01287 Scm-1
28,5 
R
1000*0,01287 Scm-1
1000
m =
=
= 128,72 Scm2mol-1
0,1 M
c

=

M13.2.: A 0,100 mol dm–3 koncentrációjú kálium-klorid-oldat moláris fajlagos
vezetése 298,15 K hőmérsékleten 129 S cm2 mol–1. A mérőcellába töltve 28,44 
ellenállást mérünk. A 0,025 mol dm–3 koncentrációjú hangyasav-oldat ellenállását
298 K-en 444 -nak találtuk. Számítsa ki a hangyasav pKa értékét. A hangyasav
moláris fajlagos vezetése:  m0 = 404,0 S cm2 mol–1.
Megoldás:

KCl:

m =

1000
c

⇒

=

mc
129 Scm2mol-1*0,1 M
=
=
1000
1000

= 0,0129 Scm-1

=

C
R

⇒

C = R = 0,0129 Scm-1*28,44  = 0,3668 cm-1
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0,3668 cm-1
C
=
= 8,2630*10-4 Scm-1
444 
R
1000*8,2630*10-4 Scm-1
1000
m =
=
= 33,052 Scm2mol-1
0,025 M
c

HCOOH:  =

m 33,052
=
= 0,081812
404
 0m
c2
Ka =
= 1,82237*10-4 ⇒ pKa = -log(Ka) = 3,739
1-

=

M13.3.: A telített konyhasóoldat fajlagos vezetése 20,0 °C-on 0,226 S cm–1. Egy
vezetőképességi edénybe a cellaállandó meghatározása céljából telített 20,0 °C-os
konyhasóoldatot öntünk, s így 95,2  ellenállást mérünk. Amikor az edény
5,00 tömeg%-os kénsavat (sűrűsége 1,032 g cm–3) tartalmaz, ellenállása 103,2 
lesz. Számítsuk ki a kénsavoldat fajlagos vezetését, a kénsavoldat moláris fajlagos
vezetését.
Megoldás:

NaCl:

 = 0,226 Scm-1; R = 95,2 
C
=
⇒ C = R = 0,226 Scm-1*95,2  =
R
= 21,5152 cm-1

H2SO4:

R = 103,2 
21,5152
C
=
=
= 0,20848 Scm-1
103,2
R

mo. = *V = 1032 g oldat
5
mH2SO4 =
* 1032 = 51,6 g
100
m
51,6
nH2SO4 = MH2SO4 =
= 0,52653 mol
98
H2SO4
cH2SO4 = 0,52653 moldm-3
m =

1000
= 395,95 Scm2mol-1
c
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13.3. Példafeladatok
P196. A kálium-klorid, a kálium-nitrát és az ezüst-nitrát végtelen híg oldatának
vezetése rendre 149,9, 145,0 és 133,4 S cm2 mol–1 25,0 °C-on. Mennyi az
ezüst-klorid végtelen híg oldatának vezetése ezen a hőmérsékleten?
[m = 138,3 Scm2mol–1]
P197. A 0,100 mol dm–3-es KCl-oldat fajlagos vezetése 20,0 °C-on:  = 0,0117 S
cm–1. Az oldatot vezetőképességi edénybe töltve 22,5  ellenállást mérünk. A
0,00500 mol dm–3 koncentrációjú AgNO3-oldat ellenállása ugyanebben az
edényben 479 . Számítsuk ki az utóbbi oldat moláris fajlagos vezetését.
[m = 109,92 Scm2mol–1]
P198. A nátrium-acetát, a sósav és a nátrium-klorid végtelen híg vizes oldatának
moláris fajlagos vezetése 25,0 °C-on rendre 91,0, 425,0 és 128,1 S cm2 mol–1.
Mekkora az ecetsav végtelen híg oldatának moláris fajlagos vezetése? A
0,0200 mol dm–3 koncentrációjú ecetsavoldat ellenállását 888 -nak mértük,
a cellaállandó pedig 0,2063 cm–1. Mennyi ebben az oldatban az ecetsav
disszociációfoka?
[m0 = 387,9 Scm2mol–1,  = 0,02995]
P199. A 0,050 mol dm–3-es ecetsavoldat fajlagos vezetése 18 °C-on 4,4∙10–4 S cm –
1

. A hidrogén- és acetátionok moláris fajlagos vezetése ugyanezen a

hőmérsékleten rendre 310 S cm2 mol–1 és 77 S cm2 mol–1. Számítsuk ki az
ecetsav disszociációállandóját.
[Ka = 2,645∙10-5]
P200. Átviteli számot határozunk meg Hittorf módszerével. Az átviteli számot
mérő készülékben sósavoldatot elektrolizálunk platina elektródok között. A
katódtér 0,177 g kloridiont tartalmazott az elektrolízis előtt, és 0,149 g-ot az
elektrolízis után. A sorbakapcsolt ezüst-coulombméterben 0,5016 g ezüst vált
le az elektrolízis ideje alatt. Számoljuk ki a hidrogén- és a kloridionok átviteli
számát.
[t- = 0,1699 (Cl--ra); t+ = 0,8301 (H+-ra)]
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P201. Sósav és lítium-klorid határfelületének mozgási sebességét mérjük vizes
oldatban. Az 1,00 cm átmérőjű csőben a határfelület 22,0 perc alatt 15,0 cmrel mozdult el, ha az áram 11,54 mA. Mekkora az oxóniumion átviteli száma,
ha a sósav koncentrációja 0,01065 mol dm–3?
[t+ = 0,7947 (H+-ra)]
P202. A Cl– ion mozgékonysága 25°C-on vizes oldatban 7,91∙10–8 m2 s–1 V–1.
Számítsuk ki a moláris fajlagos vezetés értékét.
[m = 7,632∙10–3 Scm2mol–1]
P203. Az CH3COO– ion mozgékonysága 25°C-on vizes oldatban 4,24∙10–8 m2 s–1 V–
1

. Számítsuk ki a moláris fajlagos vezetés értékét.
[m = 4,091∙10–3 Scm2mol–1]

P204. A Rb+ ion mozgékonysága 25°C-on vizes oldatban 7,92∙10–8 m2 s–1 V–1. 35 V
potenciálkülönbséget létesítünk két elektród között a vizes oldatban melyek
távolsága 8 mm. Mekkora az ion vándorlási sebessége?
[s = 3,47∙10–4 m/s]
P205. A Li+ ion mozgékonysága 25°C-on vizes oldatban 4,01∙10–8 m2 s–1 V–1. 12 V
potenciálkülönbséget létesítünk két elektród között a vizes oldatban melyek
távolsága 1 cm. Mekkora az ion vándorlási sebessége?
[s = 4,81∙10–5 m/s]
P206. A Li+-, Na+- és a K+-ionok moláris fajlagos vezetése rendre 3,87, 5,01 és 7,35
mS m2 mol–1 25°C-on. Mekkora az egyes ionok mozgékonysága?
[uLi+ = 4,01∙10–8 m/Vs; uNa+ = 5,19∙10–8 m/Vs; uK+ = 7,64∙10–8 m/Vs]
P207. A F–-, Cl–- és a Br–-ionok moláris fajlagos vezetése rendre 5,54, 7,635 és
7,81 mS m2 mol–1 25°C-on. Mekkora az egyes ionok mozgékonysága?
[uF– = 5,74∙10–8 m/Vs; uCl– = 7,91∙10–8 m/Vs; uBr– = 8,09∙10–8 m/Vs]
P208. Az acetát ion mozgékonysága vizes oldatban 25°C-on 4,2410–8 m2 s–1 V–1.
Számítsuk ki a diffúziós együttható értékét ezen a hőmérsékleten.

135

[D = 1,09∙10–9 m2s–1]
P209. Fokozatos higítással készített NaCl-oldat-sorozat ellenállását mértük egy
0,2036 cm–1 edényállandójú vezetési edényben 25°C-on. A következő
értékeket kaptuk:
c / mol dm–3 0,0005 0,0010 0,0050 0,0100 0,0200 0,0500
R/

3314

1669

342,1

174,1

89,08

37,14

Igazoljuk hogy a moláris fajlagos vezetés követi a Kohlrausch-szabályt és
határozzuk meg a végtelen híg oldat moláris fajlagos vezetését.
[m0 = 0,01256 Scm2mol–1]
P210. A H+- és Cl–-ionok mozgékonysága vízben 25°C-on rendre 3,623∙10–7 m2 s–1
V–1 és 7,91∙10–8 m2 s–1 V–1. Hányad részét szállítja az áthaladó áramnak a H+ionok 1,0 mM-os vizes HCl-oldatban (a.)? Hányadrészét szállítja akkor ha az
előbbi savoldatot NaCl-ra nézve 1 M-osra állítjuk (uNa+ = 5,19∙10–8 m2/Vs) (b.)?
[a.) t+ = 0,821; b.) t+ = 2,76∙10–3]
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14. Reakciókinetika
14.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
reakciósebesség definíciója, mértékegysége: Állandó térfogatú rendszerben a
reakciósebesség (v) a reakciókoordináta () időegység alatt bekövetkező változása
térfogategységre vonatkoztatva:

v=

1 d
V ∙ dt

ahol V a térfogat, t pedig az idő. Figyelembe véve a reakciókoordináta változására
(d) vonatkozó, korábban (lásd kémiai egyensúly) bevezetett definícióegyenletet

d = dnj/ j
ahol dnj a j-edik anyagféleség mólszámváltozása, és  j pedig a sztöchiometriai
együtthatója az adott reakcióban ( j > 0 a termékekre, és  j < 0 a reaktánsokra), a
reakciósebesség egyszerűbben is megadható a reakcióban résztvevő j-edik
anyagféleség koncentrációjának változási sebességével (d[J]⁄dt),

v=

1 d 1 1 dnj 1 d[J]
=
=
V ∙ dt j ∙ V ∙ dt j ∙ dt

Az így definiált reakciósebesség mértékegysége mol dm –3 s–1.
Nem állandó térfogatú rendszerben a j-edik anyagféleségre vonatkozó
reakciósebességet (vj) egyszerűbb a mólszámváltozás sebességével definiálni:

vj =

dnj
dt

ahol nj a j-edik anyagféleség mólszáma az adott időpillanatban.
Az így definiált reakciósebesség mértékegysége mol s –1.
sebességi együttható: A sebességi együttható a kinetikai tömeghatástörvény (ez
egy történeti elnevezés) szerint felírt vagy gyakran kísérletesen meghatározott
reakciósebességi egyenletben
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v = k ∏ cjj
j

a cj koncentrációk megfelelő hatványon vett szorzata és a reakciósebesség (v)
közötti k arányossági tényező. Az j hatványkitevő a j-edik anyagfajta ún. kinetikai
részrendűsége. A ∏ operátor láncszorzást jelöl.
A sebességi együttható értéke időben állandó, nem változik a koncentrációkkal, de
változhat a hőmérséklettel, a nyomással, a közeg permittivitásával és az
ionerősséggel. Értéke megadja a reakciósebesség számértékét egységnyi
koncentrációkat feltételezve. A sebességi együttható mértékegysége a reakció
bruttó kinetikai rendűségétől függ.
kinetikai rendűség, rész- és bruttórendek példái: A bruttó kinetikai rendűség () a

v = k ∏ cjj
j

reakciósebességi egyenletben szereplő j részrendűségek összege  = ∑jj. Az
egyes anyagfajtákra vonatkozó részrendűség általában nem azonos a j-edik
anyagfajta adott reakcióbeli sztöchiometriai együtthatójával. A részrendűség lehet
pozitív és negatív ill. egész- és törtszám is.
A részrendekből adódó bruttó kinetikai rendűség alapján beszélhetünk például
kinetikailag nulladrendű, elsőrendű, másodrendű, harmadrendű, törtrendű stb.
reakciókról.
elsőrendű reakció sebességi egyenlete és integrálása: Az A → P reakcióegyenlet
szerint lejátszódó, kinetikailag elsőrendű reakció sebességi egyenlete:

ahol [A] a reaktáns koncentrációja adott időpillanatban. A kinetikai
differenciálegyenlet megoldása (az integrálás eredménye):

[A] = [A]0e–kt
ahol [A]0 a reaktáns kezdeti koncentrációja. Az egyenlet logaritmizált alakja:
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ln[A] = ln[A]0 – kt
amely lehetővé teszi, hogy a sebességi együtthatót a kísérleti adatok
ábrázolásából egy egyenes meredekségeként határozzuk meg.
elemi reakció: Az elemi reakció olyan reakciólépés, amely egyetlen molekuláris
eseményként játszódik le pontosan a felírt reakcióegyenlet szerint. Érvényes rá a
kinetikai tömeghatástörvény, s ebben az esetben a sebességi egyenletben
szereplő részrendűségek megegyeznek a sztöchiometriai együtthatókkal.
molekularitás: A reakció molekularitását az elemi reakcióban résztvevő molekulák
száma adja meg. Eszerint megkülönböztetünk unimolekuláris, bimolekuláris és
trimolekuláris reakciókat. A molekularitás azonos a bruttó rendűséggel (pl. a
bimolekuláris reakció egyben másodrendű is), de a fordított állítás nem feltétlenül
igaz.
reakciómechanizmus: A reakciómechanizmus a reakciót meghatározó elemi
lépések listája, együttese, lehetőség szerint kiegészítve az elemi lépések sebességi
együtthatóját és ezek hőmérséklet- és nyomásfüggését tartalmazó táblázattal.
sebességmeghatározó lépés: A sebességmeghatározó lépés az a leglassúbb
reakciólépés, amely megszabja a bruttó reakció sebességét, és sebességi
együtthatójának kis növelése jelentősen megnöveli a végtermék képződési
sebességét.
felezési idő és képlete nullad-, első- és másodrendű reakció esetén: A felezési idő
az az időtartam, amely alatt egy anyagféleség (az alábbi példákban A) kezdeti
koncentrációja a felére csökken. A felezési idő

nulladrendű reakció esetén:
az A → P elsőrendű reakció esetén:
a 2A → P másodrendű reakció esetén:

[A]0
2k
ln2
t1/2 =
k
1
t1/2 =
2k[A]0

t1/2 =

párhuzamos reakciók: A következő reakcióséma szerint lejátszódó reakciókat
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k
A →1 P1
k
A →2 P2
⁞
k
A →N PN
párhuzamos (vagy paralell) reakcióknak nevezzük. Ekkor az A reaktáns fogyásának
kinetikai differenciálegyenlete a következő:

–

d[A]
= (k1 + k2 + … + kN)[A]
dt

ahol ki az elsőrendű kinetika szerint lejátszódó i-edik részreakció sebességi
együtthatója. A P1, P2,...PN termékek koncentrációinak arányát bármely
időpillanatban a sebességi együtthatók viszonya szabja meg, feltéve, hogy kezdeti
koncentrációjuk nulla volt.
sorozatos reakciók: Az

ka
kb
A → B → C
reakcióséma szerint lejátszódó reakciókat sorozatos (vagy konszekutív)
reakcióknak nevezzük. A koncentrációk időbeli változását leíró egyenletek a
következők:

[A] = [A]0e–kat
[B] =

ka(e–kat – e–kbt)
[A]0
ka – kb

[C] = 1 +

kae–kbt – kbe–kat)
[A]0
kb – ka

feltéve, hogy – amint szokásos – B és C kezdetben nincs jelen a rendszerben. A
köztitermék (B) koncentrációjának maximuma a ka és kb sebességi együtthatók
viszonyától függ. Ha ka ≫ kb, akkor B felhalmozódik, mielőtt teljesen termékké
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alakulna, míg ha ka ≪ kb, akkor a köztitermék koncentrációja a reakció nagy
részében elhanyagolhatóan kicsi marad (steady state koncentráció).
láncreakciók, láncrobbanás: A láncreakciókban nagy reaktivitású köztitermékek,
láncvivők keletkeznek, amelyek a végtermék képződése közben képesek reagálni
a kiindulási anyaggal, és eközben maguk is újraképződnek. A láncreakciók tipikus
részlépései: láncindítás, láncterjedés és lánclezárás. Klasszikus példája a HBr
képződése elemeiből gázfázisban. Az olyan láncelágazási lépés, amelyben
egyszerre több láncvivő képződik, láncrobbanáshoz (a láncvivők és a termékek
számának robbanásszerű növekedéséhez) vezethet. Tipikus példája a durranógáz
reakció.
enzimkinetika és értelmezése: Michaelis-Menten mechanizmus: Az enzimek nagy
molekulatömegű,

fehérjéket

tartalmazó

molekulák,

amelyek

már

kis

koncentrációban is hatékonyan és specifikusan gyorsítják (katalizálják) egy-egy
reaktáns molekula (a szubsztrát) átalakulását.
A Michaelis–Menten-mechanizmus szerint az egyszerű kinetikájú enzimkatalizált
reakciókban a következő reakciólépések kapnak szerepet:

ka
E + S → ES
k’
ES →a E + S
kb
ES → E + P
A mechanizmus alapján a termék (P) képződésének sebessége a következő, ami
egyezik az említett kísérleti tapasztalattal:

v=

d[P] kb[S][E]0
=
KM + [S]
dt

ahol [E]0 az enzim kezdeti koncentrációja, KM pedig az ún. Michaelis–állandó:

KM =

kb + ka’
ka
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A sebességi egyenlet magyarázatot ad mindkét kísérleti megfigyelésre. Az
enzimkatalizált reakció maximális sebessége a következőképpen számítható:

vmax = kb[E]0
a Michaelis-állandó pedig megadja azt a szubsztrát koncentrációt, amelynél az
enzimkatalizált reakció sebessége éppen fele a maximális sebességnek.
steady-state közelítés: Steady-state közelítés (vagy másként kvázistacionárius
közelítés): A vizsgált reakciómechanizmusban szereplő bizonyos köztitermékek
koncentrációváltozásának sebességét nullának vesszük. Ekkor a kiválasztott
köztitermékekre

vonatkozó

kinetikai

differenciálegyenletek

algebrai

egyenletrendszert eredményeznek, amelyek megoldása megadja a köztitermékek
steady-state (állandósult, kvázistacionárius) koncentrációinak értékét a többi
anyagféleség

koncentrációjának

függvényében.

A

maradék

differenciál-

egyenleteket és az algebrai egyenletrendszert együttesen megoldva az eredeti
kinetikai differenciálegyenlet-rendszer megoldásához nagyon közeli megoldást
kapunk.

A

módszert

kiterjedten

alkalmazzuk

a

kinetikai

számítások

egyszerűsítésére minden olyan esetben, amikor nagyon reaktív köztitermékek
képződnek, például láncreakciókban, polimerizációs reakciókban stb.
Az

ka
kb
A → B → C
reakcióséma szerint lejátszódó sorozatos reakcióban a B reaktív köztitermék
képződési sebességére steady-state (kvázistacionárius) közelítést alkalmazhatunk,
ha ka ≪ kb, és írhatjuk, hogy

d[B]
= ka[A] – kb[B] = 0
dt
amiből B állandósult koncentrációja egyszerűen számítható.
előegyensúlyi közelítés: Ha egy gyors előegyensúlyi reakcióban résztvevő
anyagféleségeket sokkal lassúbb reakciók fogyasztják, akkor ezen anyagféleségek

142

(itt I köztitermék, intermedier) időfüggő koncentrációja is jó közelítéssel
számítható az egyensúlyi állandónak megfelelő kifejezéssel, mivel az egyensúly az
anyagféleségek fogyását követve gyorsan eltolódik a megfelelő irányba. A többi
reakció

termékeinek

képződési

sebességére

felírt

kinetikai

differenciálegyenletekben az előegyensúly feltételezésével számított időfüggő
koncentrációkat használjuk fel.
Ha az A + B ⇌ I → P reakcióséma szerint lejátszódó reakcióban az első lépés egy
gyors

előegyensúly

(egyensúlyi

állandója

K),

amelyet

egy

lassú,

sebességmeghatározó lépés követ (sebességi együtthatója k), a P termék
képződésének sebessége (amely egyben a bruttó reakció sebessége is) a
következőképpen számítható:

d[P]
= kK[A][B]
dt
Arrhenius-egyenlet,

Arrhenius-paraméterek:

Az

Arrhenius-egyenlet

a

reakciósebességi együttható (k) hőmérsékletfüggését írja le (állandó térfogaton):

k = Ae–Ea/RT
ahol A a preexponenciális tényező, Ea az aktiválási energia (J mol–1), R az egyetemes
gázállandó, T pedig a termodinamikai hőmérséklet (K).
Az Arrhenius-paraméterek (A és Ea) értékei az egyenlet logaritmizált alakjából:

lnk = lnA –
a

kísérleti

pontokra

illesztett

Ea
RT

egyenes

tengelymetszetéből

(lnA)

és

meredekségéből (–Ea/R) számíthatók. A logaritmikus formulából levezethetjük az
aktiválási energia (a reakció lejátszódásához szükséges
általánosabb definícióját is:

Ea = RT 2

∂lnk
∂T

143

V

energiatöbblet)

Ea = – R

∂lnk
∂(1/T)

V

sztérikus faktor, ütközési hatáskeresztmetszet: Az ütközési elmélet szerint egy
bimolekuláris reakció k2 sebességi együtthatója a következő egyenlettel
számolható:

8kT
k2 =  P


1/2

NAe–Ea/RT

ahol  az ütközési hatáskeresztmetszet, P a sztérikus faktor, k a Boltzmannállandó, T a termodinamikai hőmérséklet (K),  az ún. redukált tömeg, NA az
Avogadro-állandó, Ea az aktiválási energia, R pedig az egyetemes gázállandó.
Az rA és rB sugarú, nem deformálható gömbök esetén az ütközési
hatáskeresztmetszet () az ún. ütközési csatorna keresztmetszete:

 = (rA + rB)2
A  redukált tömeg a két részecske tömegéből (mA és mB) számítható:

1
1
=m +m

B
A

1

A

P

sztérikus faktor

értéke

általában kisebb mint

1.

Az

ütközési

hatáskeresztmetszet és a sztérikus faktor szorzatát (* = P) reaktív
hatáskeresztmetszetnek nevezzük.
átmeneti állapot, átmeneti komplex: A kémiai reakciók modern elmélete szerint,
amikor az A és B reaktánsok egy bimolekuláris elemi reakcióban megközelítik
egymást, a potenciális energia egy maximum értékhez tartva fokozatosan
növekszik. Azt az atomegyüttest és elrendeződését, ami a maximum környékén
alakul ki, átmeneti (aktivált) komplexnek, a potenciális energia maximumán
megvalósuló elrendeződést pedig a reakció átmeneti állapotának nevezzük. A
molekulák ebből az állapotból még visszatérhetnek a kiindulási állapotba (köztük
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egyensúlyt tételezünk fel), de ha ezen az elrendeződésen áthaladnak, akkor
bekövetkezik a termékké alakulás.
Eyring-egyenlet: Az átmeneti (aktivált) komplex elmélete szerint az

k2
A+B → P
bimolekuláris gázreakció a következő reakcióséma szerint játszódik le:

A + B ⇌ Cⱡ → P
amelyben a Cⱡ átmeneti (aktivált) komplex egy gyors előegyensúlyi reakcióban
képződik, majd egy lassú, unimolekuláris reakcióban alakul át P termékké. Mivel a
sebességmeghatározó lépés ez utóbbi reakció, a

v=

d[P]
= k2[A][B]
dt

bruttó reakciósebességi egyenletben szereplő bimolekuláris sebességi együttható:

k 2 = kⱡ K ⱡ
ahol kⱡ az unimolekuláris reakció sebességi együtthatója, Kⱡ pedig a gyors
előegyensúlyi reakció egyensúlyi állandója.
Az átmeneti (aktivált) komplex elmélete szerint:

kⱡ = 
ahol  az ún. transzmissziós tényező, ami sok esetben jó közelítéssel 1,  pedig a
reakciókoordináta mentén történő rezgés frekvenciája az átmeneti állapoton való
áthaladás során (vagy másként a komplex széteséséhez, azaz a termék
képződéséhez vezető kritikus regzés frekvenciája). Továbbá,

Kⱡ=

kT
K
h

ahol k a Boltzmann-állandó, T a termodinamikai hőmérséklet (K), h pedig a Planck̅ egy olyan egyensúlyi állandó jellegű mennyiség,
állandó. A képletben szereplő 𝑲
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amely a statisztikus termodinamika szerint az A, B és Cⱡ részecskék ún.
állapotösszege segítségével számolható ki a reaktánsok és az aktivált komplex
molekuláris paraméterei alapján, de le van választva belőle a termékképződéshez
vezető rezgés állapotösszege (kT⁄h ).
Mindezek alapján az Eyring–egyenlet a következő:

k2 = 

kT
K
h

aktiválási szabadentalpia, –entalpia és –entrópia: Az átmeneti (aktivált) komplex
elmélet szerint a bimolekuláris gázreakcióra vonatkozóan

K=

RT
K
pӨ p

ahol pӨ a standard nyomás, ̅̅̅̅
𝑲𝒑 pedig egy egyensúlyi állandó jellegű konstans,
amiből a Cⱡ egyik rezgési állapotának állapotösszegét elkülönítettük.
Az aktiválási szabadentalpiát a kémiai egyensúlyra vonatkozó termodinamikai
alapegyenlet alapján a következő módon definiálhatjuk:

DGⱡ = – RT lnKp
amiből a bimolekuláris gázreakció sebességi együtthatója:

k2 = 

kT RT –DGⱡ/RT
·
e
h pӨ

A szabadentalpia ismert termodinamikai definícióját alkalmazva az átmeneti
(aktivált) komplex képződésére írhatjuk, hogy

DGⱡ = DHⱡ – TDSⱡ
ahol DHⱡ az aktiválási entalpia, DSⱡ pedig az aktiválási entrópia. Így a sebességi
együtthatóra vonatkozó kifejezés a következőképpen módosul:
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k2 = 

kT RT DSⱡ/R –DHⱡ/RT
·
e
e
= BeDSⱡ/R e–DHⱡ/RT
h pӨ

ahol a B paraméter jelentése az egyenletből könnyen kiolvasható.
Alkalmazva azt, hogy gázfázisú bimolekuláris reakciók esetén

DHⱡ = Ea – 2RT
a

k2 = Ae–Ea/RT
Arrhenius-egyenletben szereplő A konstans a következő lesz:

A = e2BeDSⱡ/R
Eszerint az aktiválási entrópia a preexponenciális tényezőből bimolekuláris
gázreakciók esetében könnyen kiszámítható:

DSⱡ = R (ln

A
– 2)
B

Hasonló összefüggések vezethetők le a bimolekuláris oldatreakciókra és az oldatés gázfázisban lejátszódó unimolekuláris reakciókra is. Felhasználva azt, hogy
ezekben az esetekben

k2 = 

kT –DGⱡ/RT
e
= B’eDSⱡ/R e–DHⱡ/RT
h
DHⱡ = Ea – RT

A = eB’eDSⱡ/R
s így

DSⱡ = R (ln
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A
– 1)
B’

katalízis: A katalízis az jelenség, amikor a kémiai reakció egy nem reaktáns anyag
(a katalizátor) közreműködésével gyorsabban játszódik le. A katalizátor olyan
anyagfajta, amely egy reakció sebességét új, kisebb aktiválási energiájú reakcióút
megnyitásával növeli meg, de a reakció teljes lejátszódása után (elvileg)
változatlan formában és mennyiségben megmarad, illetve kinyerhető. A
katalizátor a reakció egyensúlyi helyzetét (egyensúlyi állandóját) nem változtatja
meg, mivel egyformán gyorsítja mind az oda-, mind a visszafelé irányuló reakció
sebességét.
homogén és heterogén katalízis: Ha a reaktánsok és a katalizátor azonos fázisban
vannak, akkor homogén, ha különböző fázisban vannak, akkor heterogén
katalízisről beszélünk. A heterogén katalitikus reakciók esetében a katalizátor
tipikusan szilárd halmazállapotú, a reaktánsok pedig gáz- vagy oldatfázisban
vannak.
autokatalízis: Autokatalízisnek nevezzük azt a jelenséget, amikor a termékek
egyike gyorsítja azt a reakciót, amelyikben önmaga képződik. Az A + P → 2P
reakcióegyenlet szerint lejátszódó autokatalitikus reakció sebességi egyenlete a
következő:

v=

d[P]
= k[A][P]
dt

amely P koncentrációjának időbeli változására egy jellegzetes S-alakú görbét
eredményez. Az autokatalitikus reakció a maximális sebességét az S-alakú görbe
inflexiós pontjának megfelelő időpontban éri el.
bistabilitás: Nyílt, egyensúlytól távoli rendszerben (például jól kevert, átáramlásos
reaktorban) az autokatalitikus reakció ún. bistabilitást is eredményezhet. Ez azt
jelenti, hogy a rendszer előéletétől függően ugyanazon paraméterekhez
(tápáramsebesség, betáplálási koncentrációk, hőmérséklet stb.) kétféle, egy
kisebb és egy nagyobb konverziójú, időtől független állapot is tartozhat. A két
stacionárius állapot közötti átmenet a rendszer alkalmas megzavarásával
(perturbációjával) valósítható meg. A bistabilis rendszerek bifurkációs diagramja
(pl. egy köztitermék időben állandósult koncentrációjának ábrázolása egy
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alkalmasan megválasztott bifurkációs paraméter függvényében) jellegzetes
hiszterézis hurkot mutat.
oszcilláció: Az oszcilláció a köztitermékek koncentrációjának periodikus, időben
ismétlődő változását – növekedését és csökkenését – jelenti. Kialakulásának
feltétele az, hogy a reakciórendszer az egyensúlytól távol legyen, és legyenek
benne egymással versengő pozitív és negatív visszacsatolási reakciók (pl.
autokatalízis és inhibíció). Zárt izoterm rendszerben az oszcillációk száma mindig
véges, mert a rendszer előbb-utóbb eléri az egyensúlyi állapotot (a folyamat végén
természetesen már csak monoton változással). Nyílt rendszerben az oszcillációs
viselkedés állandósulhat, amelyet a köztitermékek koncentrációjának fázisterében
egy zárt görbével, rendszerint ún. határciklussal írhatunk le.
foton hatásai: gerjesztés, ionizáció, kötéshasítás: A részecske-hullám természetű
fény fotonokból áll, melyek energiája az E = h egyenlettel adható meg, ahol h a
Planck-állandó,  pedig az elektromágneses hullám rezgési frekvenciája. A látható
vagy UV fény néhány eV energiájú fotonjainak elnyelésével az atomok ill.
molekulák külső atom- ill. molekulapályáján lévő elektronok gerjesztődnek, azaz
nagyobb energiájú pályákra kerülnek. Az energiatöbblet megszűnhet fizikai
folyamatokban (pl. egyszerű hőleadás, fluoreszcencia, foszforeszcencia stb.),
kémiai reakciókban (ionizáció, homolitikus vagy heterolitikus kötéshasítás, kioltás
stb.) vagy a kettő kombinációjában (kemilumineszcencia).
fotokémia alaptörvényei:
1. Grotthus−Draper-törvény: csak az a fény okoz kémiai változást, amelyet a
rendszer elnyel. Ha a fény teljesen visszaverődik, vagy a közeg transzparens az
adott hullámhosszúságú elektromágneses rezgésre, akkor nincs kémiai változás.
2. Bunsen−Roscoe-törvény: a fotokémiai hatás (H) arányos a besugárzó fény
intenzitásával (I) és a besugárzási idő (t) szorzatával: H = I∙t.
3. Einstein−Stark-törvény: egy foton elnyelése csak egy primer fotokémia
folyamatot eredményez, amit sok szekunder reakció követhet. A lézerekkel ma
már többelektronos folyamatokat is meg tudunk valósítani. A primer folyamat
lehet valamilyen gerjesztés vagy fotodisszociáció (kötéshasítás).
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kvantumhasznosítási tényező: A primer kvantumhasznosítási tényező () azt fejezi
ki, hogy egy foton elnyelődése egy reaktánsmolekulából hány meghatározott,
elsődleges termék (új molekula, atom vagy ion) képződéséhez vezet. A
kvantumhasznosítási tényező függ az alkalmazott fény hullámhosszától. Értéke
általában kisebb, mint 1, de láncreakciók esetén ennél jóval nagyobb is lehet.
sugárhatás-kémia: A sugárhatás-kémia célja a különböző, a kémiai kötéseknél
jóval nagyobb energiájú (pl. röntgen (X), α, β, γ, és neutron) sugárzások hatására
bekövetkező kémiai változások tanulmányozása, hasznosítása és a káros hatások
megelőzése. A keV–MeV energiatartományba eső sugárzások hatásai nem
specifikusak, és elsősorban romboló jellegűek.
A sugárzások lehetnek ionizáló ill. nem-ionizáló hatásúak, forrásuk lehet
természetes eredetű (pl. kozmikus ill. terresztrikus radioaktív sugárzások) vagy
mesterséges (pl. Röntgen-sugárzás). Az ionizáló sugárforrás erősségének
mértékegysége az 1 becquerel (1 Bq = 1 bomlás perc–1), az elnyelt sugárdózis
egysége az 1 gray (1 Gy = 1 J/1 kg elnyelő anyag), a biológiailag hatásos dózis
egysége az 1 sievert (1 Sv = 1 J/kg).
oldatreakciók: diffúziógátolt és energiagátolt reakciók: Az oldatban lejátszódó
reakciók leírására a következő egyszerű kinetikai modellt alkalmazzuk:

A + B → AB

v = kd[A][B]

AB → A + B

v = kd’[AB]

AB → P

v = ka[AB]

ahol AB a szolvátburokban képződő ütközési komplex, kd a diffúziókontrollált
bimolekuláris reakció sebességi együtthatója, kd’, az ütközési komplex a
reaktánsokká visszaalakulás sebességi együtthatója, ka pedig az ütközési komplex
termékké alakulásának elsőrendű sebességi együtthatója.
Az AB ütközési komplex képződési sebességére steady-state (kvázistacionárius)
közelítést alkalmazva, a reakció, azaz a termékképződés sebessége a következő
egyenlettel adható meg:
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v=

d[P]
kakd
= k2[A][B] =
[A][B]
dt
ka + kd’

Két határeset különböztethetünk meg:
● Ha kd’ ≪ ka, akkor az eredő sebességi együttható k2 ≈ kd. Ekkor a reakciót
diffúziógátolt

reakciónak

tekintjük,

melynek

sebességi

együtthatója

a

következőképpen számítható (feltéve, hogy az A és B részecskék sugara azonos):

kd =

8RT
3

ahol  a közeg viszkozitása.
● Ha ka ≪ kd’ , akkor az eredő sebességi együttható k2 ≈ kaK, ahol K = kd/kd’ , az
első egyensúlyi lépés egyensúlyi állandója. Ekkor a reakciót energiagátoltnak
tekintjük.
kinetikus sóhatás: Töltéssel rendelkező részecskék közötti bimolekuláris
oldatreakció sebességi együtthatója (k2) függ a sótartalmú oldat ionerősségétől (I).
A Debye−Hückel-féle határtörvény alkalmazásával a következő egyenlet adódik:

lgk2 = lgk20 + 2AzAzBI1/2
ahol k20 az egységnyi aktivitásokhoz tartozó sebességi együttható, zA és zB az A és
B ionok töltése (kationok esetén pozitív, anionok esetén negatív). A fenti egyenlet
a kinetikus sóhatás kvantitatív kifejezése.
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14.2. Mintafeladatok
M14.1.: A

14

C radioaktív izotóp kinetikailag elsőrendű, 0,160 MeV energiájú b-

bomlásának felezési ideje 5730 év. Egy régészeti minta faanyagának

14

C-izotóp

tartalma 72 %-a az élő fákénak. Milyen korú a lelet?
Megoldás:

t1/2 =

ln2
k

n = n0e-kt

⇒

k=

ln2
= 0,000120968 év-1
t1/2

(elsőrendű kinetika)

n
= e-kt
n0

0,72 = e-0,000120968 ⇒ 0,3285 = 0,000120968t
t = 2715,6 év

M14.2.: A butadién másodrendű reakcióban dimerizálódik a következő
reakcióegyenlet szerint: 2 C4H6 → C8H12. A reakció sebességi együtthatója
4,90·10–3 mol–1 dm3 s–1. Számítsa ki, hogy 30,0 perc alatt a butadién hány %-a
dimerizálódik, ha koncentrációja kezdetben 0,050 mol dm–3 volt.
Megoldás:

d[A]
= v = k[A]2
2dt
[A]
d[A] t
-∫
2 = ∫2kdt
[A]0 [A]
0
1
1
= 2kt
⇒
[A]0 - [A] = 2kt[A][A]0
[A] [A]0
[A]0
0,005
[A] =
=
= 0,026567 M
1 + 2kt[A]0 1 + 2x4,9x10-3x30x60x0,05

-

0,05 M ⇒ 100%
0,026567 ⇒ 53,135%
dimerizálódott: 100 - 53,135 = 46,865%
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M14.3.: Egy reakció sebességét az oldat abszorbanciájának (A) a mérésével
követték:
Idő /min

0

18

57

130

240

337

398

A

1,39

1,26

1,03

0,706 0,398 0,251 0,18

A Lambert–Beer-törvény érvényességét feltételezve mutassa meg, hogy a reakció
elsőrendű, és számítsa ki a sebességi együtthatót.
Megoldás:

elsőrendű kinetika:

Idő /s
lnA

0
0,3293

ln[reakt] - ln[reakt]0 = - kt
ln[reakt] = - kt + ln[reakt]0
A
ln
= - kt + ln[reakt]0
l
ln A = - kt + ln[reakt]0 + ln(l)

1080
0,2311

3420
0,0295

7800
-0,3481

14400
20220
23880
-0,9213 -1,3823 -1,7148

0.5
0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

y = -8.52E-05x + 3.22E-01

meredekség = - k
k = 8,52x10-5 s-1

-0.5

-1

-1.5

-2

M14.4.: A CH3COOC2H5(aq) + OH–(aq) → CH3COO–(aq) + C2H5OH(aq) másodrendű
reakció sebességi együtthatója 0,110 mol–1 dm3 s–1. Mennyi lesz az észter
koncentrációja 10,0 perc múlva, ha kezdeti koncentrációja éppen duplája volt a
lúg kezdeti koncentrációjának (0,050 mol dm–3)?
Megoldás:
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észter:
lúg:

[A]0 = 0,1 M → ‘t’ idő múlva → [A] = 0,05 + [B]
[B]0 = 0,05 M → ‘t’ idő múlva → [B]

1
[A][B]0
ln
[A]0 - [B]0
[A]0[B]
([B] + 0,05)x0,05
1
0,11x10x60 =
ln
0,1x[B]
0,10 – 0,05
0,05[B] + 0,0025
27,1126 =
0,1x[B]

kt =

2,71126x[B] = 0,05x[B] + 0,0025
[B] = 0,000939 M
[A] = [észter] = 0,050939 mol/dm3

M14.5.: Egy kinetikusan elsőrendű folyamat k sebességi állandója 64,8 °C-on
6,04∙10–3 perc–1, 76,4 °C-on 1,8∙10–2 perc–1 volt. Számítsa ki a folyamat aktiválási
energiáját.
Megoldás:

k = A*e-(Ea/RT)

T1 = 64,8 + 273,15 = 337,95 K
T2 = 76,4 + 273,15 = 349,55 K

k1 = 6,04*10-3 perc-1
k2 = 1,8*10-2 perc-1

k2
e-(Ea/RT2)
= -(E /RT ) = exp(Ea/RT1 – Ea/RT2)
k1
e a 1
k
R2T1T2ln 2 = EaR(T2-T1)
k1
k
RT1T2
1,8*10-2
Ea =
ln 2 = 84666,93 ln
= 92453,56 J/mol
k1
T2 - T1
6,04*10-3
= 92,45 kJ/mol

M14.6.: Meghatározták a légkör kémiája szempontjából jelentős hőmérséklettartományban az OH-gyök és a metán gázfázisú, bimolekulás elemi reakciójának
kinetikai paramétereit. A táblázat adataiból számítsuk ki az A és Ea Arrheniusparamétereket.
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T/K

295

295

223

218

213

206

200

195

106k/

3,70

3,55

0,494 0,452 0,379 0,295 0,241 0,217

L mol−1s−1
Megoldás:

k = A*e-(Ea/RT)

⇒ lnk = lnA – (Ea/RT)

1/T
ln(k)

0,00339
15.12

0,00339
15.08

1/T
ln(k)

0,005
12.39

0,005128
12.28

0,004484 0,004587 0,004695 0,004854
13.10
13.02
12.84
12.59

15.5

15

meredekség ⇒ m = -(Ea/R)
- 1675,2 = -(Ea/8,314)
Ea = 13,927 kJ/mol

y = -1675.2x + 20.747
R² = 0.9955

14.5

14
13.5

tengelymetszet: (0; 20,747)

13
12.5
12
0.003

lnA = 20,747
A = e20,747 = 1,024*109
0.0035

0.004

0.0045

0.005
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0.0055

14.3. Példafeladatok
P211. Az A és B anyag egymástól független reakciókban ugyanazt a P terméket
eredményezik. A sebességi együtthatók a következők: kA = 2,44∙10–3 s–1 és kB
= 6,78∙10–4 s–1. Tegyük fel, hogy egy reakcióelegyben [A]0 = 6,24∙10–4 mol dm –
3

és [B]0 = 3,42∙10–4 mol dm–3. Mennyi lesz [P], (illetve a b. és c. esetben a t)

a. 1500 s után,
b. amikor [A] = 1,00∙10–4 mol dm–3 és
c. amikor [A] = [B].
[a.) [P] = 8,262∙10–4 M; b.) t = 750,4 s; c.) t = 341,3 s]
P212. A szaharóz savas oldatban 66 perc elteltével 57 %-ban hidrolizált.
Feltételezve, hogy a reakció kinetikailag elsőrendű, számítsa ki a 75 %-os
hidrolízishez szükséges időt.
[t = 108,4 perc]
P213. Az A anyag a 2A → B egyenlet szerint bomlik. A kinetikailag másodrendű
bomlás sebességi együtthatója k = 2,62∙10–3 M–1 s–1. Mekkora a bomlás
felezési ideje, ha A kezdeti koncentrációja [A]0 = 1,70 mol dm–3?
[t1/2 = 112,3 s]
P214. A 2A → P reakció sebességi egyenlete másodrendű, sebességi együtthatója
k = 3,5∙10–4 M–1 s–1. Számítsa ki, hogy mennyi idő alatt csökken A
koncentrációja 0,26 mol dm–3-ről 0,011 mol dm–3-re.
[t = 1,243∙105]
P215. Valamely egyértékű szerves sav észterét egy egyértékű lúggal reagáltatnak.
Az észter kezdeti koncentrációja az oldatban 0,25 mol dm–3. A reakcióelegyből
vett 10,00 cm3-es mintákat 1,0 mol dm–3 koncentrációjú HCl-al titrálták.
Kezdetben 5,05 cm3 fogyást, 5,0 perc elteltével pedig 3,65 cm3 fogyást
tapasztaltak.

Számítsa

ki a

sebességi együtthatót, ha

az

észter

elszappanosítását másodrendű reakciónak tekintjük.
[k = 6,484∙10–3 M–1s–1]
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P216. A szulfátionoknak formiátionok feleslegében lejátszódó reakciójára
villanófény–fotolízissel az alábbi adatokat kapták:
t /s

10

Iabs/I0

0,0218 0,0191 0,0163 0,0143 0,0121 0,0107 0,0094 0,0078

20

30

40

50

60

70

80

A reakció indítása után a szulfátionok koncentrációját az idő függvényében
abszorpciós spektroszkópiával mérték. Megfelelő diagram felrajzolásával
mutassa meg, hogy a folyamat elsőrendű, és határozza meg a pszeudoelsőrendű sebességi együtthatót.
[k = ?]
P217. Metil-acetát adott mennyiségét sósav feleslegében hidrolizálták 25,0 °C-on.
A reakciókeverékből vett 25,0 cm3-es minták ecetsav tartalmának
közömbösítésére fogyott nátrium-hidroxid-oldat térfogata a következő volt:
Idő /min

21,0

75,0

119,0 167,0 ∞

Fogyás /cm3

1,40

4,90

7,30

9,60

22,80

Mutassa meg, hogy ilyen körülmények között a reakció pszeudo-elsőrendű, és
számítsa ki a reakció felezési idejét.
[t1/2 = 12780 s]
P218. Etanol:víz 1:1 arányú elegyében 25 °C-on hangyasavval észterezünk
sósavkatalizátor alkalmazásával. Mivel az etanol és a víz nagy feleslegben van
jelen, a C2H5OH + HCOOH ⇌ HCOOC2H5 + H2O reakciót mindkét irányban
pszeudo–elsőrendűnek tekinthetjük. Az adott körülmények között az
észterezési reakció sebességi együtthatója 1,85∙10–3 min–1, míg az ellenkező
irányú hidrolízisé 1,76∙10–3 min–1.
a. Számítsa ki az észterezési reakció egyensúlyi állandóját.
b. Hány százaléka alakul át a hangyasavnak, ha a kezdeti koncentrációja 0,070
mol dm–3?
[a.) K = 1,5011; b.) 51,3%]
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P219. Etanol:víz 1:1 arányú elegyében 25 °C-on hangyasavval észterezünk
sósavkatalizátor alkalmazásával. Mivel az etanol és a víz nagy feleslegben van
jelen, a C2H5OH + HCOOH ⇌ HCOOC2H5 + H2O reakciót mindkét irányban
pszeudo–elsőrendűnek tekinthetjük. Az adott körülmények között az
észterezési reakció sebességi együtthatója 1,85∙10–3 min–1, míg az ellenkező
irányú hidrolízisé 1,76∙10–3 min–1, [HCOOH]0 = 0,070 mol dm–3.
a. Mennyi az észter koncentrációja az egyensúlyi reakció 90,0 %-os
lejátszódásakor?
b. Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a rendszer az egyensúlyt 90,0 %-ban
megközelítse?
[a.) cészter = 0,03231 M; b.) t = 637,8 perc]
P220. A 2A → B reakció sebességi egyenlete másodrendű, sebességi együtthatója
k = 7,3∙10–4 M–1 s–1. Számítsa ki, hogy mennyi idő alatt csökken A
koncentrációja 0,50 mol dm–3-ről 0,043 mol dm–3-re.
[t = 1,456∙104]
P221. Dietil-éter savas hidrolízise során (90 °C, 1 M sósav), a következő
koncentrációkat mérték:
t / min

0

10

20

cdietil éter / mmol dm–3

0,8400

0,5558

0,3677

Mennyi a hidrolízis (pszeudo-elsőrendű) sebességi együtthatója?
[k = 6,884∙10–4 M–1s–1]
P222. Gipszet (CaSO4 · 2 H2O) hevítve az vizet veszít és kalcium-szulfát
hemihidráttá alakul (CaSO4 · 0,5 H2O). A vízvesztés sebességi együtthatója 75
°C-on 0,233 h–1. Mennyi idő alatt képződik 2,0 kg víz, 60 kg gipszből 75 °C-on?
[t = 1,024 óra]
P223. A PET-CT vizsgálatok során gyakran használt, radioaktív fluorizotóppal
jelzett poliszacharid a 18F–FDG molekula. A 18F nuklid felezési ideje 110 perc.
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Mekkora a bomlási reakció sebességi együtthatója? Hányadrészére csökken a
radioaktív nuklidok száma 24 óra alatt a kezdeti állapothoz képest?
[k = 6,301∙10–3 min–1; arány = 0,0115%]
P224. A butadién másodrendű reakcióban dimerizálódik a következő
reakcióegyenlet szerint: 2 C4H6 → C8H12. A reakció sebességi együtthatója
4,90·10–3 mol–1 dm3 s–1. Számítsa ki, hogy 15,0 perc alatt a butadién hány %a dimerizálódik, ha koncentrációja kezdetben 0,100 mol dm–3 volt.
[46,9%]
P225. A B anyag bomlásának elsőrendű sebességi állandója 22 °C-on k = 0,204
perc–1. Mennyi idő alatt csökken a B koncentrációja 1/10 részére ezen a
hőmérsékleten? Mekkora a reakció felezési ideje?
[t = 11,29 perc; t1/2 = 3,39 perc]
P226. A jód-molekula rekombinációjának kinetikáját tanulmányozták argon
jelenlétében. A reakció rendűségét az ún. kezdeti sebességek módszerével
határozták meg. A molekuláris jód a következő reakció szerint képződik:
2I + Ar → I2 + Ar
A jódképződés kezdeti sebessége v0 (M s–1) a következő táblázat szerint
változik a kiindulási koncentrációk változtatásával:
105∙[I]0 /(mol dm–3)
103∙[Ar]0 /(mol dm–3)

1,00

2,00

4,00

6,00

1,00

0,00087

0,00348

0,0139

0,0313

5,00

0,00435

0,01740

0,0692

0,1570

10,0

0,00869

0,03470

0,1380

0,3130

Számítsa ki a jódatom és az argon részrendűségét és a reakció sebességi
együtthatóját.
[I = 2; Ar = 1]
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P227. A gázállapotú acetaldehid bomlásának sebességét 518 °C-on és 363 torr
kezdeti nyomáson 1,07 torr s−1-nek mérték 5,0 %-os átalakulás és 0,76 torr
s−1-nek 20 %-os átalakulás esetén. Határozzuk meg a bomlás rendűségét.
[ = 2]
P228. Egy kinetikusan elsőrendű folyamat aktiválási energiája 85,4 kJ mol–1,
sebességi állandója 55,6 °C-on 1,8∙10–2 perc–1. Mekkora a sebességi állandó
értéke 25 °C hőmérsékleten?
[k = 7,288∙10–4 min–1]
P229. Egy reakció sebessége megkétszereződik, ha 290 K-ről 300 K-re emelkedik
a hőmérséklet. Számítsa ki az aktiválási energiát.
[Ea = 50,14 kJ/mol]
P230. A metán a légkör alsó részének (troposzféra) fontos, nyomokban jelen lévő
alkotórésze. A legfontosabb metánfogyasztó reakció a következő:
OH + CH4 → H2O + CH3
A troposzféra hőmérséklete a magassággal csökken. Számítsa ki a reakció
sebességi együtthatójának relatív csökkenését a Föld felszínétől (T = 295 K) a
troposzféra felső határáig (T = 220 K). A reakció aktiválási energiája: 19,5 kJ
mol–1.
[0,0665]
P231. Egy bizonyos másodrendű reakció sebességi együtthatója 30,0 °C-on
2,80∙10–3 mol–1 dm3 s–1, 50 °C-on pedig 1,38∙10–2 mol–1 dm3 s–1. Számítsa ki a
reakció aktiválási energiáját.
[Ea = 65,0 kJ/mol]
P232. A Cl2 + CO → COCl2 reakció sebességi együtthatójára a következő értékeket
mérték az adott hőmérsékleten:
T/K

625

725

k / mol–1 dm3 s–1

4,25

78,3
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Határozzuk meg a reakció aktiválási energiáját, ha a sebességi együttható
hőmérsékletfüggése leírható az Arrhenius–egyenlettel!
[Ea = 109,8 kJ/mol]
P233. Számítsa ki egy gyökreakció aktiválási energiáját a következő adatok
alapján:
Hőmérséklet /K

250

286

333

400

500

667

10–7∙k /(M–1 s–1)

4,02

8,49

18,0

39,9

85,1

179,5
[Ea = 12,7 kJ/mol]

P234. Cisz-azoalkán termolízisét vizsgálták etanolban a fejlődő nitrogéngáz
térfogatának mérésével. A következő sebességi együtthatókat kapták:
T /K

248

252

256

260

264

104∙k /s–1

1,22

2,31

4,39

8,50

14,3

Grafikusan határozzuk meg a termolízis Arrhenius–paramétereit!
[Ea = 84,8 kJ/mol; A = 8,65∙1013]
P235. A bimolekulásnak tekintett 2HI(g) → H2(g) + I2(g) reakció sebességi
együtthatójának hőmérsékletfüggését mutatja a következő táblázat:
T /K

556

629

666

683

kmért /(M–1 s–1)

3,517∙10–7

3,02∙10–5

2,195∙10–4

5,115∙10–4

T /K

716

781

kmért /(M–1 s–1)

2,501∙10–3

3,954∙10–2

Grafikusan határozzuk meg a termolízis Arrhenius–paramétereit!
[Ea = 186,2 kJ/mol; A = 9,75∙1010]
P236. Egy gázállapotú anyag bomlásának sebességét 400K-en és 12,6 Pa kezdeti
nyomáson 9,71 Pa s–1-nek mérték 10%-os átalakulás és 7,76 Pa s–1-nek 20%os átalakulás esetén. Határozzuk meg a rendűséget.
[ = 1,9 ~ 2]
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P237. A gázállapotú acetaldehid bomlásának felezési idejét 518°C-on és 363 torr
kezdeti nyomáson 410 s-nak mérték, míg 169 torr kezdeti nyomáson 880 snak. Határozzuk meg a rendűséget.
[ = 2]
P238. Egy szubsztrátum enzimkatalizálta átalakulásának Michaelis–állandója
25°C-on 0,035 mol dm–3. Ha a szubsztrátum koncentrációja 0,11 mol dm –3 a
reakció sebessége 1,15∙10–3 mol dm–3 s–1. Mekkora a reakció maximális
sebessége?
[vmax = 1,52∙10–3 Ms–1]
P239. Egy szubsztrátum enzimkatalizálta átalakulásának Michaelis–állandója
25°C-on 0,042 mol dm–3. Ha a szubsztrátum koncentrációja 0,89 mol dm –3 a
reakció sebessége 2,45∙10–4 mol dm–3 s–1. Mekkora a reakció maximális
sebessége?
[vmax = 2,57∙10–4 Ms–1]
P240. Az ammónia pKa értéke 25°C-on 9,25. Az NH3 NH4+- és OH–-ionokból való
képződésének sebességi együtthatója 4,0∙1010 mol–1 dm3 s–1. Számítsuk ki az
ammóniára történő protonátadás sebességi együtthatóját. Milyen relaxációs
időt mérnénk, ha a hőmérsékletugrás technikáját alkalmaznánk a reakció
tanulmányozására 25°C-on és 0,15 mol dm–3 koncentráció esetén.
[k = 7,12∙105 s–1; t = 7,63 ms]
P241. Egy unimolekulás reakció sebességi együtthatójának hőmérsékletfüggése
900 K – 1100 K között leírható a következő Arrhenius–paraméterekkel:
A = 4,880·1016 s−1, Ea = 91,31 kJ mol–1
Számítsuk ki ez alapján az aktiválási entalpiát és entrópiát a 900 K – 1000 K,
illetve az 1000 K – 1100 K hőmérséklet-tartományban, ha feltételezzük, hogy
ezekben az inter-vallumokban az aktiválási paraméterek hőmérsékletfüggetlenek!
[DHⱡ(1) = 83,44 kJ/mol; DSⱡ(1) = 56,66 J/molK; DHⱡ(2) = 82,66 kJ/mol; DSⱡ(2) =
55,87 J/molK]
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P242. A bimolekulásnak tekintett 2HI(g) = H2(g) + I2(g) reakció aktiválási energiája
186,7 kJ mol–1. A gömb alakú HI-molekula átmérője 350 pm. Az egyszerű
ütközési elmélet alapján határozzuk meg a reakció sebességi együtthatóját
hat hőmérsékletre, és vessük egybe a következő táblázatban talált kísérleti
adatokkal:
T /K

556

629

666

683

kmért /(M–1 s–1)

3,517∙10–7

3,02∙10–5

2,195∙10–4

5,115∙10–4

T /K

716

781

kmért /(M–1 s–1)

2,501∙10–3

3,954∙10–2

[k1 = 2,86∙10–7 M–1s–1; k2 = 3,31∙10–5 M–1s–1; k3 = 2,47∙10–4 M–1s–1; k4 = 5,80∙10–4
M–1s–1; k5 = 2,70∙10–3 M–1s–1; k6 = 3,84∙10–2 M–1s–1]
P243. Cisz-azoalkán termolízisét vizsgálták etanolban a fejlődő nitrogéngáz
térfogatának mérésével. A következő sebességi együtthatókat kapták:
T /K

248

252

256

260

264

104∙k /s–1

1,22

2,31

4,39

8,50

14,3

Számítsa ki a reakció aktiválási entalpiáját, entrópiáját, energiáját és
szabadentalpiáját –20,0 °C-ra.
[Ea = 84,8 kJ/mol; DHⱡ = 82,6 kJ/mol; DSⱡ = 14,93 J/molK; DGⱡ = 77,5 kJ/mol]
P244. Számítsa ki a moláris aktiválási entrópiát arra a gázreakcióra, amelyben két,
lényegében szerkezet nélküli részecske ütközik 300 K hőmérsékleten. Az
ütköző részecskék moláris tömege 50 g mol–1 és az ütközés reaktív
hatáskeresztmetszete ( *) 0,4 nm2.
[DSⱡ = –76,1 J/molK]
P245. Az 1,00 mol dm–3 koncentrációjú HI-gázban 283 °C-on a molekulák idő- és
térfogategységre vonatkozó ütközési száma 6,0∙1031 cm–3 s–1. A reakció
aktiválási energiája 187 kJ mol–1. Számítsuk ki a reagáló molekulák számát
1,00 cm3 térfogatban, 1,0 s alatt. Mennyi a sebességi együttható?
[k = 2,72∙10–7 M–1s–1]
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P246. Az ózon O3 → O2 + O gázfázisú bomlásának preexponenciális tényezője kis
nyomáson 4,60∙1012 dm3 mol–1 s–1, aktiválási energiája pedig 10,0 kJ mol–1.
Mekkora az
a. aktiválási entrópia,
b. aktiválási entalpia és
c. aktiválási szabadentalpia 298 K hőmérsékleten?
[DSⱡ = –45,8 J/molK; DHⱡ = 5,05 kJ/mol; DGⱡ = 18,7 kJ/mol]
P247. A metilgyökök dimerizációjának preexponenciális tényezőjét 25,0 °C-on
2,4∙1010 M–1 s–1 értékűnek találták. Mekkora a reakció hatáskeresztmetszete
() és sztérikus faktora (P), ha egy C–H kötés kötéshossza 154 pm?
[ =2,98∙10–19 m2; P = 0,145]
P248. Az A és B semleges részecskék között 40,0 °C-on diffúziógátolt (A + B → P)
reakció játszódik le olyan oldószerben, melynek viszkozitása ( ) ezen a
hőmérsékleten 2,37 cP. Számítsa ki a termékképződés kezdeti sebességét, ha
a kiindulási koncentrációk a következők: [A]0 = 0,150 mol dm–3 és [B]0 = 0,330
mol dm–3.
[v0 = 1,45∙108 Ms–1]
P249. A gázfázisú reakciók ütközési elmélete alapján számítsuk ki a
D2(g) + Br2(g) → 2DBr(g) reakció elmélet másodrendű sebességi együtthatóját
450 K hőmérsékletre, ha feltételezzük, hogy bimolekulás elemi reakcióról van
szó. Az ütközési hatáskeresztmetszet 0,30 nm2 a redukált tömeg 3,93∙10–27 kg
és az aktiválási energia 200 kJ mol–1.
[k = 1,7∙10–12 M–1s–1]
P250. Tételezzük fel, hogy vizes oldatokban egy reaktáns molekulára a diffúzió
állandó tipikus értéke 25°C-on 4,2∙10–9 m2 s–1. Ha az a kritikus távolság, amely
esetén reakció következik be 0,5 nm, mekkora értéket várhatunk a
diffúziógátolt reakció másodrendű sebességi együtthatójára?
[k = 3,2∙1010 M–1s–1]
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P251. Számítsuk ki a diffúziógátolt reakciók sebességi együtthatóját 298 K
hőmérsékleten egy részecskére (a.) vízben és (b.) pentánban. A viszkozitások
rendre 1,0∙10–3 kg m2 s–1 és 2,2∙10–4 kg m2 s–1.
[k(víz) = 6,69∙109 M–1s–1; k(pentán) = 3,0∙1010 M–1s–1]
P252. Az A + B → P gázreakcióra a reaktív hatáskeresztmetszet a sztérikus faktor
kísérleti értéke alapján 9,2∙10–22 m2-nek adódott. Az A és B reaktánsok
ütközési hatáskeresztmetszete transzportsajátságokból kiszámítva 0,95 és
0,65 nm2. Számítsuk ki a reakcióra a P tényező értékét.
[P = 1,2∙10–3]
P253. Az A + B → P gázreakcióra a reaktív hatáskeresztmetszet a sztérikus faktor
kísérleti értéke alapján 8,7∙10–22 m2-nek adódott. Az A és B reaktánsok
ütközési hatáskeresztmetszete transzportsajátságokból kiszámítva 0,88 és
0,40 nm2. Számítsuk ki a reakcióra a P tényező értékét.
[P = 1,41∙10–4]
P254. A következő vizes oldatban lejátszódó reakció sebességi együtthatója
érzékeny az ionerősség változására:
H2O2(aq) + I–(aq) + H+(aq) → H2O(l) + HIO(aq)
25°C-on és 0,0525 ionerősségnél k = 12,2 mol–2 dm6 min–1. Számítsuk ki a
sebességi együttható értékét

nulla

ionerősségnél a

Debye–Hückel

határtörvény felhasználásával.
[k = 20,89 M–2s–1]
P255. Egy reakció sebességi együtthatója 25°C-on vizes oldatban 0,0241
ionerősségnél k = 12,2 mol–2 dm6 min–1. A sebességmeghatározó lépés két
egyszeres töltésű kation reakciója. Számítsuk ki a sebességi együttható
értékét nulla ionerősségnél a Debye–Hückel határtörvény felhasználásával.
[k = 8,48 M–2s–1]

165

15. Kolloidok fizikai kémiája
15.1. Elméleti háttér, fogalmak, összefüggések
a kolloidika tárgya és a kolloidok fogalma: Olyan rendszerek fizikai kémiája
melyben a szokásos intenzív változókon túl (p, T, c ) szerepel a méret, fajlagos
felület és az alak. A nagy molekulák és a kis részecskék fizikai kémiája. Kolloidok
azok a részecskék, vagy molekulák melyek mérete egy dimenzióban kisebb mint
500 nm, mozgásukban a Brown-mozgás a meghatározó. A kolloid részecskék
képződési szabadentalpiájában a felületi szabadentalpiának meghatározó szerepe
van.
A részecske olyan atomi halmaz (kovalens kötésű) vagy molekulahalmaz, amely
kinetikai egységet alkot (megfelelő körülmények között önálló transzlációs
hőmozgást végez, vagy erőtérben önálló kinetikai egységként mozog, pl. ülepszik).
A hőmozgást annak D diffúziós együtthatójával jellemezzük, értéke r sugarú
részecskére:

D = kBT/6rH
A kolloid állapot általános a kémiai sajátságoktól független, a kolloid rendszerek
szubmikroszkópos diszkontinuitásokat tartalmaznak.
a kolloid rendszerek típusai és stabilitása: Diszperziós (liofób) kolloidok:
Termodinamikailag nem stabilis, nagy felületi energiájú „irreverzíbilis” rendszerek.
Részei a diszpergált anyag és a diszperziós közeg, közöttük ideális esetben nincs
kölcsönhatás. Kinetikailag stabilis (kolloidstabilitás, DLVO-elmélet).
Makromolekulás (liofil) kolloidok: Nagy méretű molekulák, termodinamikailag
stabilis oldatai, „reverzíbilis” rendszerek.
Asszociációs (liofil) kolloidok: Amfifil molekulák másodlagos kölcsönhatások
következtében

(self-assembly)

kialakuló

halmazok,

micellák

oldatai,

termodinamikailag stabilis „reverzíbilis” rendszerek
határfelületi jelenségek: A Gibbs-féle fázistörvény nem érvényes a kolloid
rendszerekre, mivel a fázishatáron lévő molekulák szabadentalpiája mindig

166

nagyobb, mint tömbfázisbelieké, és a kolloidok esetében számuk nem
elhanyagolható a tömbfázisbeliekhez képest.
a felületi feszültség koncepció: A határfelületek lehetnek S-G, S-L, S-S, L-G, L-L
jelzésűek, ahol a betűjelek a halmazállapotot jelentik. A felületi feszültség két fázis
határfelületén fellépő a felület egységnyi hosszúságú részére arra merőlegesen a
felület síkjában ható erő. Jele vagy  vagy újabban a .

határfelület

Az eredete a felületnek, mint matematikai síknak a definíciójára vezethető vissza,
a jelenség leírását nevezhetjük felületi feszültség koncepciónak is.
A termodinamikai definíció az egységnyi felület szabadentalpiája, amikor p és T
nem változik, azaz ez csak tiszta folyadékokra azonos a fentivel:

Mértékegysége N/m vagy J/m2 és értéke mindig pozitív, azaz állandó
hőmérsékleten és nyomáson a felület csökken annak minimumáig, más szavakkal
megfogalmazva a makroszkopikus fázishatár kialakulása termodinamikailag
kedvezményezett folyamat. A levegő és egy adott rendszer határfelületi
feszültségét szoktuk felületi feszültségnek nevezni. A határfelületi feszültség a két
tiszta anyag felületi feszültségének különbsége úgy, hogy értéke pozitív.
nedvesítés szétterülés: A S-L, L-L határfelületeken nedvesítés illetve szétterülés
szétterülés történhet. Bekövetkezése attól függ, hogy az adhéziós (Wa = alsó + felső
- határ) és a kohéziós munka (a szétterülő vagy nedvesítő fázis = felső fázis felületi
feszültsége: Wk = 2felső) különbsége, ami a folyamat szabadentalpia változása, DG
= Wk – Wa, milyen előjelű. Ha a felső fázis kohéziója nagyobb mint a két fázis
adhéziója, akkor nem következik be sem nedvesítés sem szétterülés. Gyakorlati
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mértéke a szétterülési együttható S = Ws – Wk, amely pozitív ha a szétterülés
(nedvesítés) bekövetkezik). A nedvesítés mértékét gyakran az érintkezési, vagy
kontakt (perem-) szöggel jellemezzük, amely a szilárd felületen kialakuló csepp
érintőjének szöge:

görbült felületek: A kolloidok kis mérete miatt azok határfelülete görbült, aminek
jelentős szerepe van a viselkedésükben. Az ezzel kapcsolatos jelenség a Laplacenyomás (kapilláris nyomás), amely a görbült felület belső és külső nyomásának
különbsége és oka a felületi feszültség. A felület homorú (egy buborékban a belső)
oldalán nagyobb nyomás és minél kisebb az r görbületi sugár annál nagyobb:

A görbült felületek gőznyomása, pr is eltér a sík felületétől p∞. Nem keverendő
össze a kapilláris nyomással, bár az oka ugyancsak a felületi feszültség és szerepel
is benne a Laplace-nyomás:

A képletben VM a moláris térfogat, r a görbületi sugár, amely homorú felületekre
negatív, domború felületekre pozitív értékű.
kolloidok stabilitása, elektromos kettős réteg: A diszperziós kolloidokat
elektrosztatikusan lehet stabilizálni. A kolloidok (vizes közegben) mindig töltöttek,
tehát közöttük a diszperziós vonzó (Hamaker) kölcsönhatáson túl a kolloid
részecskék között elektrosztatikus taszító hatás is van. Ez azt jelenti, hogy a
termodinamikailag szükségszerű fázisszeparációnak kinetikai gátja van, az
elektromos kettősréteg kialakulása miatt. A vonzó kölcsönhatás potenciális
energájának egyenlete gömb alakú részecskék között:

míg a taszító kölcsönhatásé
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ahol H a távolság, a a részecske mérete,  az elektromos kettősréteg
vastagságának reciproka, a Gouy-Chapman modell szerint. Ez a modell szigorúan a
felülettől való x távolságban a potenciál értékét a következő egyenlettel adja meg:

ahol a  0 a felületi potenciál értéke (a feszültség a felület és az oldat belseje
között). Ennél részletesebb a kettősréteg Stern-modellje, amely szerint a potenciál
változását, amely egy szorosan kötődő, xSt vastagságú ionrétegtől, amelyen
potenciálja az un. Stern-potenciál ( St) számítja Gouy-Chapman egyenlet
érvényességét:

Megkülönböztetjük még a nyírási réteg potenciálját, amely a mozgó részecske és
az álló közeg elmozdulási síkjában mérhető, és azt zéta-potenciálnak nevezzük.
Értéke sok esetben megegyezik a Stern-potenciállal, esetenként annál kisebb az
abszolút értéke. A kolloidok annál stabilisabbak (kinetikai!) minél nagyobb a zétapotenciál abszolút értéke.
Elektrolit oldatok az elektrosztatikusan stabilizált kolloidok stabilitását
csökkentik, mert csökkentik az elektromos kettősréteg vastagságát. A hatás nem
specifikus az elektrolitok ellenionjainak töltésétől függ. A tapasztalat és az elmélet
egyaránt azt mutatja, hogy az ellenion kritikus koagulációs koncentrációja a
töltésével csökken: c.c.c ~1/z6
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15.2. Mintafeladatok
M15.1.: Számítsa ki öt mólnyi víz képződési szabadentalpiáját, ha az 20 m-es
illetve 20 nm-es átmérőjű cseppekből áll. A víz standard képződési
szabadentalpiája 298 K-en –237,3 kJ mol–1. A víz felületi feszültsége 72 mN/m.
Megoldás:
A víz standard képződés szabadentalpiája egy mól standard állapotú víz képződési
szabadentalpiája, olyan állapotában amikor a felületi molekulák száma
elhanyagolható, amiből

Amennyiben az 5 mól, azaz 0,090 m3, víz 20 m-es és 20 nm átmérőjű cseppekre
van diszpergálva azok térfogata:

azaz rendre 4,2 10-15 és 4,2 10-24 m3 térfogatúak, azaz a víz 0,09/4,2 10-15=2,15 1013
illetve 0,09/4,2 10-24=2,15 1022 darab cseppet tartalmaz rendre. Ezek felülete:

azaz 1,256 10-9 m2 és 1,256 10-15 m2. A felületi növekmény a 20 m-es illetve 20 nmes porlasztás után 2,15 10131,256 10-9 m2= 2,7 104 m2 illetve 2,15 10221,256 10-15
m2 = 2,7 107 m2. A felületi feszültség definícióegyenletéből

DG(20 m) = 0,0722,7 104 = 1994 J illetve DG(20 nm) = 0,0722,7 107 = 1994 kJ.
Látható a kolloid rendszer igen nagy, közel négyszeres, energianövekedése.

M15.2.: Ezüstkolloidot vizes oldatot vásároltunk, amelyben gömb alakú, 20 nm
átlagos átmérőjű részecskék vannak. Mekkora az ülepedés és a Brown-mozgás
sebessége szobahőmérsékleten, ha az ezüst sűrűsége 10,5 g cm–3, a vízé pedig 1 g
cm–3. A víz viszkozitása 1 cP.
Megoldás:
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Egy gömb alakú részecskére egy adott közegben a súlyának és a közeg
felhajtóerejének különbségével ülepszik. Az ülepedési sebessége állandósul
amennyiben a közegellenállás következtében a ráható erők eredője nullává válik,
azaz a gravitációs és a súrlódási erő kiegyenlítődik:

Az egyenletben r a részecskék sugara (m),  a sűrűség (kg/m3),  az áramlási
viszkozitás (Pas) és v az ülepedés sebessége (m/s). Az összefüggést a fizikából jól
ismert Newton-, Archimedes- és Stokes-törvények alapján írtuk fel. Az ülepedése
sebessége kifejezhető:

A Brown-mozgás véletlenszerű irányú sebessége a részecske termikus kinetikus
energiájától függ, aminek átlagos energiáját 3/2kBT értéknek becsültük a kinetikus
elmélet alapján. Ez tisztán mozgási energiát hoz létre, azaz egy m tömegű
részecskének:
Amiből a sebesség (a tömeget a V összefüggésből számolva):

Látható, mintegy 8 nagyságrend különbség van, így azt mondhatjuk, hogy nem
ülepszik ki a kolloid, ha ilyen kisméretű.

M15.3.: Víz alatti objektumok rombolására gyakran alkalmazzák kisméretű
levegőbuborékok belepréselését a résekbe. Számítsuk ki a nyomást egy vízzel
préselt levegő buborékban, ha az gömb alakú és 0,2 m átmérőjű.
Megoldás:

A buborék belső homorú és külső domború része közötti
nyomáskülönbség a Pascal-nyomás (vagy kapilláris nyomás). Értéke a
méret és a görbületi (gömbi) sugártól függ:

Látható, hogy igen nagy nyomásokat lehet elérni ilyen módon.
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15.3. Példafeladatok
P256. Számítsa ki, mennyi lehet a határfelületi feszültség a víz és a toluol
határfelületen, ha víz = 72 mN m –1 és toluol = 28,52 mN m–1! A két folyadék
gyakorlatilag nem elegyedik.
[43,5 mN m–1]
P257. Számítsa ki, milyen magasra emelkedik a víz egy 1 mm átmérőjű
kapillárisban, ha a sűrűsége 1 g cm–3 és az érintkezési szög 25°. A víz felületi
feszültsége 72 mN m–1.
[2,65 cm]
P258. Egy 0,5 mm átmérőjű kapillárisunk van, amivel mintát kívánunk venni egy
üveg pálinkából. Mivel pumpettünk nem volt, így csak annyi folyadékot
tudtunk kivenni, amennyit a kapillárisemelkedés engedett. Az analízishez
legkevesebb 0,2 ml minta kellett. Hány alkalommal kellett megtölteni a
kapillárist, hogy megfelelő térfogatú mintát vegyünk? A pálinka felületi
feszültsége 54 mN m–1, az érintkezési szög 30°. A pálinka sűrűsége 0,997 g cm–
3

.
[27]

P259. Mekkora a túlnyomás egy 1 cm átmérőjű szappanbuborékban, ha a
szappanoldat felületi feszültsége 54 mN m–1? A külső nyomást tekintsük 1
atm-nak.
[43,2 Pa]
P260. Szétterül-e a víz a CCl4 felületén? A víz felületi feszültsége 72 mN m–1 a CCl4é 26,43 mN m–1. Támassza alá számítással a válaszát! (Tételezzük fel, hogy a
szerves oldószer egyáltalán nem elegyedik a vízzel!)
[nem, S = –91,1 mN m–1]
P261. Polietilén felületére vizet cseppentettünk. A kialakult vízcsepp peremszöge
118° volt. Mekkora a polietilén víz határfelületi feszültsége, ha a vízé 72 mN
m–1 a polietiléné pedig 31 mN m–1.
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[63,8 mN m–1]
P262. Egy 4 cm-es 1 mm átmérőjű acéltűt a víz tökéletesen nedvesít (kontakt
szög!) A sűrűsége 7 g cm–3. Fenn marad-e a víz felszínén, ha óvatosan
ráhelyezzük? A víz felületi feszültsége 72 mN m–1. Igazolja számítással a
válaszát!
[igen, Fg = 8,6 N, F = 3,02 N ],

P263. Számolja ki a Stokes-Einstein egyenlet alapján egy rH = 2,5 nm
hidrodinamikai sugarú makromolekula diffúziós állandóját 25 °C-on vízben (k
= 1,38∙10–23 m2 kg s–2 K–1,  = 0,001 Pa s).
[8,75∙10–11 m2 s–1]
P264. Vízben kvarchomokot diszpergálunk. Számítsuk ki, hogy mekkora a
diszpergált részecske átlagos átmérője, ha azok sűrűsége 2600 kg m–3, a víz
viszkozitása 0,001 Pa s, a nehézségi gyorsulás 9,81 m s–2, és fél óra alatt egy
részecske átlagosan 20 cm-t ülepedett!
[5,62 m]
P265. Egy elektrosztatikusan stabilizált adott diszperziós kolloid rendszer
koagulációját az anionok elősegítik. A kritikus koaguláltató koncentráció NaCl
esetén 0,01 mol dm–3. Milyen koncentrációjú K2SO4-oldattal érhető el
ugyanaz a koagulációs hatás, ha mindkét ion esetén csak az elektrosztatikus
hatást vesszük figyelembe (nincs specifikus kölcsönhatás)?
[1,6∙10–4 mol dm–3]
P266. Egy elektrolit oldatban egy kolloid részecske felületi potenciálja –240 mV,
a kialakult kettősréteg vastagsága 10 nm. Számítsuk ki, a felülettől 5 nm
távolságban milyen potenciálkülönbséget mérhetünk az oldathoz viszonyítva
a Gouy-Chapman (diffúz) kettősréteg modell alapján!
[–145,5 mV]
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P267. Egy elektrolit oldatban a TiO2 kolloid részecske felületi potenciálja –300
mV, a kialakult diffúz kettősréteg vastagsága 15 nm. Számítsuk ki, a felülettől
10 nm távolságban milyen potenciálkülönbséget mérhetünk az oldathoz
viszonyítva a Stern (módosított diffúz) kettősréteg modell alapján, ha a Stern
potenciál értéke –200 mV, és a Stern réteg a felülettől 8 nm-re található!
Stabilisnak gondolja ezt a kolloidot?
[–175 mV]
P268. Számolja ki egy 2,33 kPa ozmotikus nyomású fehérjeoldat molaritását 37
°C-on, a számítás ideális esetét feltételezve! Mekkora molekulatömegű a
kérdéses fehérje, ha a vizsgált oldat 0,060 g cm–3 koncentrációjú? Ügyeljen a
helyes mértékegység-átváltásokra és az SI egységekre!
[66,3 kDa]
P269. Egy fehérje moláris tömegének meghatározása a cél. A fehérje különböző
koncentrációjú oldatainak ozmózisnyomását mértük 30°C hőmérsékleten
(lásd táblázat). Ábrázoljuk a koncentráció („c”, g m–3) függvényében a mért
ozmózisnyomás ( , Pa) értékeket! (Figyeljünk a mértékegységekre!)
Illesszünk egyenest az ábrázolt pontokra, határozzuk meg az egyenes
meredekségét, és számítsuk ki a moláris tömeg értékét g mol–1 egységben!
c (mg / 100 cm3)

0,143 0,375 0,672 0,883 1,17

 (Pa)

10,1

28,1

52,5

66,1

89,8
[330000 Da]

P270. Vesse össze a Brown-mozgás sebességét az ülepedési sebességgel egy 20
μm és egy 20 nm átmérőjű aranykolloid esetében (az arany sűrűsége 19,3 g
cm–3), vizes közegben ( = 1 g cm–3, viszkozitása 1∙10–3 Pa s) kB = 1,38∙10–23 J
K–1. Értelmezze az eredményeket a kolloidstabilitás szempontjából!
[Au(20 nm) v(ü) = 4∙10–9 m s–1, v(B) = 0,4 m s–1;
Au(20 m) v(ü) = 4∙10–3 m s–1, v(B) = 1,24∙10–5 m s–1]
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