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BEVEZETÉS 

A fizikai kémia kapcsolatot teremt két alaptudomány, a fizika és a kémia között. Vizsgálja 

az anyagok szerkezetére visszavezethető egyensúlyi állapotokat, ill. az anyagtulajdonságok 

változásaival kapcsolatos folyamatokat makroszkopikus és mikroszkopikus szinten egyaránt. 

Számos hazai és nemzetközi kiadású tankönyv jelent már meg ezen a területen, de mindegyik 

tankönyv más-más megközelítésben tárgyalja az anyagok tulajdonságainak fizikai-kémiáját. Ezek a 

könyvek elsősorban a vegyészmérnök képzés keretében íródtak. A Műszaki Anyagtudományi Kar 

oktatói által is számos anyagmérnök hallgató számára készített jegyzet látott napvilágot, kiemelve 

közülük Berecz Endre professzor nagyon jól használható, fizikai kémiai tárgyú könyvét. A XXI. 

században fontosnak tartjuk azt is, hogy az anyagmérnök hallgatók részére elektronikus formában is 

álljon rendelkezésre olyan hasonló tárgyú elektronikus jegyzet, amely lényegre törően, a Műszaki 

Anyagtudományi Kar Bsc. képzésének oktatási struktúrájára épülve mutassa be az egyes 

témaköröket, szem előtt tartva a műszaki szemléletet.  

A termodinamika alaptörvényeinek bemutatásán túl a Jegyzet részletesen foglalkozik az 

anyagi halmazok (folyadék, gáz, szilárd halmazállapot) és halmazállapot-változások vizsgálatával, 

mind az egy-, mind a többkomponensű anyagi rendszerekkel, különös hangsúlyt fektetve az 

anyagok fázisátalakulásaira. Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a reakciókinetika és a 

transzportfolyamatok alapjainak bemutatását is, hiszen ezek megértése nélkülözhetetlen egy 

mérnökjelölt számára abból a célból, hogy tovább tudjon építkezni a különböző anyagtudományi 

szakirányok területén, és megértse a kémiai folyamatok végbemenetelének és útjának 

törvényszerűségeit. Mindehhez a matematika eszközeit vesszük segítségül.  

Külön fejezet foglalkozik a kolloidkémia alapjainak bemutatásával, főként azért is, mert 

ennek különös jelentősége van a ma mind nagyobb gyakorlati jelentőségre jutó mikroméretű 

rendszerek szempontjából Ezt a fejezetet sokan külön tudomány keretében tárgyalnák, de mi 

fontosnak tartottuk itt bemutatni azért, hogy érzékeltessük, a kolloidkémiának is számos fizikai 

kémiai vonatkozása van.  

Az elméleti tudás elmélyítése nélkülözhetetlen laboratóriumi gyakorlatok nélkül. A 

tankönyv utolsó fejezete tartalmazza azokat részletes laboratóriumi gyakorlathoz szükséges 

leírásokat, amelyet hallgatóink a laboratóriumban önállóan is elvégeznek a kurzus keretein belül. 

Ez a tankönyv a Kémiai Intézet volt oktatójának és kutatójának Dr. Báder Imre†, egyetemi 

docensnek az emlékére is íródott, hiszen feldolgozza azokat a kéziratokat is, amelyet hagyatékul 

hagyott a fiatal utókor számára.  
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A jegyzet színvonalát emeli, hogy a szakma kiváló művelője, Prof Dr. Berecz Endre 

lektorálta azt, aki sok szakkönyvet/tankönyvet írt egyetemi hallgatók részére a kémia és fizikai 

kémia területéről.  

Professzor Úr szabad idejét nem sajnálva, erejét nem kímélve olvasta át e jegyzet fejezeteit, 

és építő jellegű megjegyzéseivel, javításaival járult hozzá ahhoz, hogy a fiatal Hallgató hiteles, 

megbízható elektronikus forrásból kezdje meg ismerkedését a fizikai kémiával, és a megszerzett 

tudására építkezve további szaktárgyak elsajátításán keresztül kiváló mérnökké válhasson.  
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pályájukhoz! 
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1. BEVEZETÉS A FIZIKAI KÉMIÁBA 

Szerző: Emmer János 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

1.1. A fizikai kémia tárgya, rövid története, alkalmazási területei 

A fizikai kémia, mint a kémia egyik ága mintegy száz évvel ezelőtt vált önálló 

diszciplínává.  A kémiai jelenségek okait, magyarázatát és összefüggéseit a fizika törvényei alapján 

vizsgáló fizikai kémia a XIX. század végén és a XX. század elején indult rohamos fejlődésnek, 

elsősorban Arrhenius, Beketov, Nernst, Ostwald és van’t Hoff munkásságának köszönhetően. A 

fizikai kémia tárgyköre ma már nemcsak a hagyományos két területre: a reakciók egyensúlyi 

viszonyaira és időbeli lefolyására terjed ki, hanem a makroszkópos rendszerek belső felépítésnek, 

szerkezetének leírására is. A fizikai kémia összetett tudományterület, módszerei a termodinamikán, 

a statisztikus mechanikán és a kvantummechanikán alapulnak. A fizikai kémia nem pusztán 

elméleti tudomány, hanem az ipari fejlesztéseknek, új eljárások kidolgozásának és 

optimalizálásának is hatékony eszköze. 

1.2. Az anyagot jellemző alapmennyiségek 

Természettudományi ismereteink nem lezártak, még nem jutottunk el az anyagi világ teljes 

megismeréséhez. Mi az anyag? Az anyag, mint olyan ugyan egy filozófiai fogalom, a tudatunktól 

független objektív valóság, ám a gyakorló és az azt felhasználó és alkalmazó ember számára az 

általa észrevehető és tapasztalható anyagnak különféle előfordulásai, sajátságai, fajtái, sőt 

mozgásának is különböző módjai vannak. A szaktudományokban az anyag fogalma egyrészt sokkal 

szűkebb, ám a tudomány előrehaladtával esetenként éppenhogy sokkal bővebb. A fizikai kémia 

számára első közelítésben általában ugyan kielégítő, ha anyagon a nyugalmi tömeggel rendelkező 

testeket és anyagfajtákat értjük, ám hamar nyilvánvalóvá válik, hogy az anyag fajtái 

különféleképpen át is alakulhatnak más anyagfajtákká és mozgásformái is más mozgásformákká. 

Az anyagfajták, és mozgásformáik átalakulása során számos sajátság minőségileg megváltozik, de 

mindig vannak olyan jellemzők, amelyek összességében nem változnak, főként, ha elszigetelt 

anyagi rendszert vizsgálunk. Ezt írják le az átalakulási törvények és a megmaradási törvények. Az 

anyagot jellemző két legfontosabb sajátság a tömeg és az energia, valamint ezek megmaradási 

törvényei.  
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A tömeg alapmennyiség, a test tehetetlenségének mértéke. Jele m, alapegysége a 

kilogramm (kg). A tömegmegmaradás törvénye (Lavoisier, Lomonoszov) egyike a legrégebben 

felismert megmaradási törvényeknek. E szerint zárt rendszerben (a különböző rendszerekre 

vonatkozó definíciókat lásd valamivel alább!) a fizikai vagy kémiai változásokban résztvevő 

anyagok tömegének összege mindig állandó. Ha az egyes részek tömege mi, akkor az előbbi 

körülmények között 

állandómi =∑      (1-1) 

A másik alapvető megmaradási törvény az energia megmaradásának törvénye. Az energia 

az anyag munkavégző képessége. Jele E, egysége a joule (J). Az energiának különféle fajtái vannak: 

mechanikai, hő, elektromos, mágneses, kémiai, stb. energia és ezek megfelelő körülmények között, 

megfelelő szabályokat követve át is alakulhatnak egymásba. Elszigetelt rendszerben, amelynél 

rendszer és környezete között anyag és energia átmenet nincs, az energiaféleségek összege állandó a 

változások során. Ha az egyes részek energiája Ei, akkor az előbbi feltételeknek megfelelően 

állandóEi =∑      (1-2) 

 A tömeg- és energiamegmaradás törvényei között szoros összefüggés van, amire igaz 

valójában Einstein relativitás elmélete alapján derült fény. A két törvény kapcsolata arra vezethető 

vissza, hogy az energia felvétele, illetve leadása tömeg felvételével, illetve leadásával jár együtt. 

Einstein relativitáselmélete értelmében a tömeg és az energia nem függetlenek egymástól, hanem az 

alábbi egyenlet szerint arányosak: 

2mcE =       (1-3) 

ahol c a fény terjedési sebessége vákuumban. Ha tehát valamely anyagi rendszer tömege ∆m 
értékkel változik, energiája 

2mcE ∆=∆       (1-4) 

értékkel változik. A tömeg és az energia az anyag egymástól elválaszthatatlan megnyilvánulásai. A 

tömeg- és energiamegmaradás törvényét együttesen az anyagmegmaradás törvényének nevezzük. 

A tömegen és energián kívül az anyagok egy további sajátsága, hogy bizonyos 

rendszereknek meghatározott külső és belső szerkezetük is van. Az anyag különböző megjelenési 

formáinak két nagy csoportja különböztethető meg. Az egyikbe a különálló, diszkrét, egymástól 

elkülöníthető és anyagilag is meghatározható, korpuszkuláris jellegű fajták sorolhatók. A másik 

csoportba a nem diszkrét, hanem folytonos, kontinuus jelleget mutató anyagfajták tartoznak. 
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Ilyenek a fizikai mezők, vagy más néven erőterek, illetve anyagterek, mint amilyen a gravitációs, 

elektromágneses és a magmező. A korpuszkuláris jellegű anyagfajták és a fizikai mezők bizonyos 

szempontból hasonlóak és kölcsönösen át is alakulhatnak egymássá. Ám mindkét csoportra is 

szigorúan érvényes az anyagmegmaradás törvénye. De vannak azért eltérő sajátságok is, mint 

például az, hogy a korpuszkuláris anyagfajták egymáson gyakorlatilag áthatolhatatlanok, míg a tér 

ugyanazon helyén több fizikai mező is jelen lehet. A részecske jellegű és mező jellegű anyagfajták 

szoros kapcsolatban vannak egymással. Megfelelő körülmények között a fizikai mezők is mutatnak 

részecskékre jellemző tulajdonságokat (mozgásmennyiség, nyomás), másrészt a részecskéknek is 

van hullámjellege, ami a fizikai mezőkre jellemző.  

A korpuszkuláris jellegű anyagok tulajdonságait döntően szerkezetük határozza meg. Az 

anyagszerkezet azt jelenti, hogy az anyagok milyen minőségű és méretű alkotórészekből épülnek 

fel, milyen ezek térbeli elrendeződése és milyen az összetartó erők jellege és nagysága. A 

korpuszkuláris anyagok mennyisége az adott anyag elemi egységének számával arányos. Az elemi 

egység lehet elektron, proton, neutron, atom, ion, molekula vagy atomcsoport. Az anyagmennyiség 

jele n, egysége a mól (mol). A mól annak az anyagrendszernek az anyagmennyisége, amely annyi 

elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kg 12-es tömegszámú szénizotópban. Az 

elemi egység fajtáját, amire az anyagmennyiség vonatkozik, meg kell adni. 1 mólnyi anyagban 

közelítőleg 6,023·1023 részecske van. 

1.3. A termodinamikai rendszer fogalma, típusai és jellemzése 

A klasszikus termodinamika az anyag makroszkópos sajátságaival foglalkozik és anyagi 

rendszerek tulajdonságai között állapít meg összefüggéseket. Rendszernek tekintjük a 

világmindenségnek azt a részét, amelynek tulajdonságait vizsgáljuk. Mindazt, amit a rendszer nem 

foglal magában, környezetnek nevezzük. A rendszer a környezetével határfelületen keresztül 

érintkezik, ami lehet vagy valós, de lehet képzelt is. A határfelületet hívhatjuk gátnak, korlátnak, 

akadálynak vagy falnak is. Attól függően, hogy a rendszer környezetével milyen kölcsönhatásban 

van, háromféle rendszert különböztetünk meg: 

- Elszigetelt (izolált) a rendszer, ha sem anyag-, sem energiacsere nincs a környezetével. 

- Zárt a rendszer, ha anyagcsere nincs, de energiacsere van a környezetével. 

- Nyílt a rendszer, ha mind anyag-, mind energiacsere van a környezetével. 

A zárt rendszer határfelülete át nem eresztő jellegű, azaz megakadályozza az 

anyagátmenetet. A nyílt rendszer határfelülete nem akadályozza meg az anyagátmenetet, áteresztő 
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az anyag bármely formájára. A féligáteresztő (szemipermeábilis) fal nem akadályozza meg 

bizonyos anyagfajták átmenetét, de más anyagformák számára akadályt jelent Az energiacsere 

szempontjából a rendszer fala lehet rugalmas vagy merev, ami lehetővé teszi, vagy gátolja a 

mechanikai kölcsönhatásokat és lehet diatermikus vagy adiabatikus, attól függően, hogy átengedi-e 

a hőt (az energiát), vagy sem. 

Reagálóképességük alapján is osztályozhatjuk a rendszereket. Az a rendszer, amelyikben 

kémiai változások végbemehetnek, reaktív, amelyikben nem, az nem-reaktív (inert). 

A rendszer tulajdonságainak a helykoordinátáktól való függése alapján a következő 

rendszer fajták lehetnek. 

- Homogén a rendszer, ha a fizikai és kémiai tulajdonságok minden pontban azonosak 

és függetlenek a helykoordinátáktól. 

- Inhomogén a rendszer, ha legalább egy tulajdonság helyről helyre változik, de a 

helykoordináták monoton függvénye. 

- Heterogén a rendszer, ha legalább két alrendszerből áll, amelyek legalább egy fizikai 

vagy kémiai tulajdonságukban különböznek egymástól. Az alrendszereket valóságos 

határfelület választja el egymástól, ahol valamelyik tulajdonság ugrásszerűen változik. 

Az egész rendszerre vonatkozóan legalább egy tulajdonság a helykoordináták 

szakadásos függvénye. Az alrendszerek a heterogén rendszer fázisai. Az egyes fázisok 

önmaguk is lehetnek homogén vagy inhomogén rendszerek. 

A termodinamikai rendszer lehet egykomponensű, amely csak egyetlen alkotóból áll vagy 

többkomponensű, amely két vagy több kémiailag különböző alkotókból áll. 

További fontos adat még a makroszkopikus rendszer szabadsági fokainak a száma. A 

szabadsági fokok számát azon állapotjelzők száma adja meg, amelyeket szabadon változtathatunk 

anélkül, hogy a komponensek száma vagy a fázisok száma megváltozna. A rendszerben lehetséges 

komponensek száma mellett az egymással egyensúlyban lévő egymás melletti fázisok száma sem 

tetszőleges és nem függetlenek egymástól. A köztük lévő kapcsolatot a Gibbs-féle fázisszabály írja 

le, ami szerint 

2+=+ KSzF      (1-5) 
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ahol F a fázisok száma, Sz a szabadsági fokok száma, K a komponensek száma. A Gibbs-féle 

fázisszabályt a későbbi fejezetekben részletesen is ismertetjük. 

A termodinamikai rendszert alkotóinak irányfüggő tulajdonságai alapján is 

csoportosíthatjuk. A rendszer lehet izotróp, ha az anyagi tulajdonságok a tér minden irányában 

azonosak, nincsenek kitüntetett irányok vagy anizotróp, ha fizikai és kémiai tulajdonságok a tér 

különböző irányaiban nem azonosak, kitüntetett irányok vannak. 

1.4. A fizikai- és kémiai folyamatok termodinamikai alapjai 

A fizikai és kémiai változások általában hőfejlődéssel vagy hőelnyeléssel, munkavégzéssel 

vagy munkabefektetéssel, elektromos, mágneses, fény vagy egyéb energiafajták termelésével vagy 

felhasználásával (elnyelésével) járnak.  A termodinamika számítás útján lehetővé teszi az anyagok 

különböző körülmények közötti viselkedésének, átalakulási lehetőségeinek megállapítását. A 

termodinamika kifejezetten makroszkopikus anyagmennyiségeket tanulmányoz, amelyek állapotát 

közvetlenül mérhető vagy mérésekből egyértelműen származtatható adatokkal lehet jellemezni. A 

termodinamika csak olyan makroszkópos tulajdonságok között állapíthat meg általános érvényű 

összefüggéseket, amelyek a rendszer állapotának egyértelmű függvényei és a rendszer állapotának 

jellemzői. A klasszikus termodinamika nem tárgyalja a folyamatok időbeli lefolyását. 

1.4.1. A rendszer állapotai és az állapothatározók közti kapcsolat 

A fizikai és kémiai sajátságok összessége jellemzi a rendszer állapotát. Bármely sajátság 

megváltozása a rendszer állapotváltozásával jár. A rendszer állapotától függő makroszkópos 

jellemzőket állapothatározóknak vagy állapotfüggvényeknek nevezzük. Állapotfüggvény az 

állapothatározók olyan többváltozós függvénye, amelyeknek értéke csak az adott körülményektől 

meghatározott állapottól, megváltozása pedig csakis a kezdeti és végállapottól függ. Ez más szóval 

azt jelenti, hogy az állapotfüggvények változása független az úttól, vagyis az állapothatározók 

közbülső értékeitől, amelyen át a folyamat végbemegy. Matematikailag ez azt jelenti, hogy az 

állapotfüggvények megváltozását teljes differenciál írja le. A közvetlenül mérhető legegyszerűbb 

termodinamikai paramétereket állapotjelzőknek is nevezik. Az alap-állapotjelzők: nyomás (p), 

hőmérséklet (T), térfogat (V) és összetétel (n1, n2, …, ni). Az állapotjelzők között meghatározott 

összefüggés áll fenn. Azt az egyenletet, ami az állapotjelzők közötti összefüggést kifejezi, 

állapotegyenletnek nevezzük. Az állapotegyenlet általános alakja: 

0),,,,,( 21 =innnTVpf K      (1-6) 
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Tökéletes gáz esetében az általános gáztörvény következő alakot ölti: 

nRTpV =   illetve  RTpVm =     (1-7) 

ahol,  

R az egyetemes gázállandó és  

Vm a mól-, ill. moláris térfogat. 

A rendszer egyensúlyi állapotban van, ha az állapothatározók egyike sem változik. Az 

egyensúlyi rendszertől meg kell különböztetni az állandósult állapotú (stacionárius) rendszereket, 

amelyekben a vizsgált sajátságok az adott helyen az időben változatlanok, ám közben az adott 

időegység alatt a rendszerbe beáramló és kiáramló tömeg az azonos. A termodinamikai rendszer 

állapota nem-egyensúlyi, ha állapothatározói az időben változnak. Azokat a jelenségeket, amelyek 

valamely termodinamikai paraméter megváltozásával járnak, termodinamikai folyamatoknak 

nevezzük. Ha a rendszer különféle átalakulások során az eredeti kiindulási állapotába tér vissza, 

akkor körfolyamatról beszélünk. Az állandó hőmérsékleten végbemenő folyamatokat izotermnek, 

az állandó nyomáson végbemenőket izobárnak, az állandó térfogaton végbemenőket pedig 

izochornak vagy izoszternek nevezzük. Adiabatikusak azok a folyamatok, amelyek során nincs 

hőcsere (energia kicserélődés) a rendszer és környezete között, de munkavégzés lehetséges. A hő 

felszabadulásával járó folyamatokat exotermnek, míg a hő elnyelésével járókat endotermnek 

nevezzük. Megfordíthatók (reverzibilisek) azok a folyamatok, amelyek során a kezdeti állapotából 

kimozdított termodinamikai rendszer a végállapotból ugyanazokon a közbeeső egyensúlyi 

állapotokon keresztül jut vissza. az eredeti állapotba A reverzibilis folyamatot legfeljebb 

megközelíthetjük, de nem érhetjük el. A valóságos folyamatok irreverzibilisek. Ha az állapotjelzők 

változását grafikusan ábrázoljuk, akkor homogén rendszerek esetén állapotdiagramokat, heterogén 

rendszerek esetén fázisdiagramokat, illetve egyensúlyi diagramokat kapunk.  

1.4.2. Termodinamikai tulajdonságok 

A rendszer tulajdonságait két nagy csoportra oszthatjuk. Beszélhetünk intenzív és extenzív 

sajátságokról. Az intenzív sajátságok függetlenek a rendszer kiterjedésétől és a rendszerben levő 

anyag mennyiségétől. Ilyen a tulajdonság például a nyomás, a hőmérséklet, a kémiai potenciál, az 

elektromos feszültség, a felületi feszültség. Az extenzív sajátságok arányosak a rendszer 

kiterjedésével és a rendszerben levő anyag mennyiségével. Ilyen a tulajdonság például a tömeg, a 

térfogat, a kémiai anyagmennyiség, elektromos töltés, felület. Az extenzív mennyiségek additívak, 
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összeadódhatnak. Az intenzív mennyiségek nem additívak, nem adódhatnak össze. Azokat a 

sajátságokat, amelyek függenek az adott anyag kémiai anyagmennyiségtől, de függetlenek az adott 

anyag anyagi minőségtől, kolligatív sajátságoknak nevezzük. Ilyen kolligatív tulajdonság például a 

tökéletes gáz nyomása, ill. a híg oldatok gőznyomása. Ha az extenzív sajátságokat egységnyi 

tömegre vonatkoztatjuk, akkor fajlagos mennyiségekhez jutunk. Az egységnyi anyagmennyiségre 

vonatkoztatott extenzív sajátságokat, moláris mennyiségeknek nevezzük. A fajlagos mennyiségek 

jele az adott extenzív sajátság kisbetűs jele:  

m

Y
y =

      (1-8) 

a moláris mennyiségeké pedig:  

n

Y
Ym =

      (1-9) 

ahol Y az extenzív sajátság jele. 

A fajlagos és moláris sajátságok mindig intenzív sajátságok. Minden fajlagos mennyiség 

két extenzív mennyiség hányadosaként kapható meg. Fordítva ez a megállapítás nem igaz, mert 

nem minden intenzív mennyiség állítható elő két extenzív mennyiség hányadosaként, csak a 

jellemző intenzív mennyiségek állíthatók elő ilyen módon. A jellemző intenzív mennyiségek azért 

jellemzők, mert jellemzik az adott kölcsönhatást, valamint a kölcsönhatáshoz tartozó jellemző 

extenzív mennyiségekkel konjugáltak. Az extenzív mennyiségek általában megmaradó, 

összességükben nem változó mennyiségek, ugyanakkor minden megmaradó mennyiség extenzív. 

Minden kölcsönhatás energiaváltozással jár, ami leírható a következő általános egyenlettel. 

i

k

i
i YZE ∆=∆ ∑

=1 ,     (1-10) 

ahol  

Zi a megfelelő intenzív mennyiség, 

Y i pedig a vele konjugált extenzív mennyiség. 

A megfelelő intenzív mennyiség és az extenzív mennyiség megváltozásának szorzata 

energia jellegű mennyiséget, munkát eredményez. Ennek alapján nevezik az intenzív sajátságokat 

általánosított erőnek, az extenzív sajátságokat pedig általánosított útnak is. Az egyenletek 

felírásánál a termodinamikában használatos rendszercentrikus előjelkonvenciót alkalmazzuk. Ez 
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azt jelenti, hogy a vonatkozó egyenlet felírásakor mindazt, amit a rendszer ad át a környezetének, 

negatív előjellel, amit pedig felvesz a környezetből, pozitív előjellel vesszük figyelembe. 

1.5. Feladatok az 1. fejezethez 

1) A kémiai reakciók jellemzően néhány száz kJ/mol energiaváltozással járnak. Számoljuk ki, az 
Einstein összefüggés segítségével, hogy 400 kJ energia mennyi tömeggel egyenértékű. A kapott 
értéket hasonlítsuk össze a jellemző moláris tömegekkel, amelyek 0,1 kg/mol nagyságúak. A 
fény terjedési sebessége vákuumban 18109979,2 −⋅⋅= smc . 

Megoldás: 

Az Einstein összefüggés: 

2
2

c

E
mmcE =→=  

( ) =
⋅⋅

⋅=
⋅⋅

= −− 2216

5

218 108401,8

104

109979,2

400

sm

J

sm

kJ
m 4,47·10-12 kg 
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2. A TERMODINAMIKA ALAPTÖRVÉNYEI 

Szerző: Emmer János 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

Az állapotjelzők és a termodinamikai állapotfüggvények között fennálló összefüggéseket a 

termodinamikai egyenletekkel írhatjuk le. A termodinamikai egyenletek felhasználhatók 

− annak számítására, hogy egy adott folyamatban mekkora lehet a termelt hő vagy a végzett 

munka, illetve az a szükséges hő vagy munka, amit be kell fektetni, 

− annak eldöntésére, hogy a rendszerben lejátszódhat-e önként valamilyen folyamat, és ha 

igen, akkor milyen irányban és mik a folyamat végbemenetelének kritériumai, 

− annak megállapítására, hogy mik lesznek a rendszerben a termodinamikai egyensúly 

általános feltételei. 

Termodinamikai egyensúlyban a rendszer makroszkóposan változatlan, de csak látszólag 

van statikus állapotban, mert az egyensúlyi állapot dinamikus jellegű, amelyben két, ellentétes 

irányú folyamat azonos sebességgel zajlik.  

2.1. A termodinamika nulladik f őtétele, hőmérsékletmérés 

A termodinamika legfontosabb alapmennyisége a hőmérséklet. A hőmérséklet fogalma a 

hideg-meleg érzetből alakult ki és abból a megfigyelésből ered, hogy egy hidegebb és egy melegebb 

test állapota megváltozik, ha azok érintkeznek egymással. Az ilyen kölcsönhatás a termikus 

kölcsönhatás. Termikus kölcsönhatás nemcsak közvetlen érintkezésben álló rendszereknél, hanem 

például sugárzásos hőátadásnál is felléphet. A nulladik főtétel megfogalmazása kimondja a 

termikus egyensúly létezését, és meghatározza az azzal kapcsolatos intenzív mennyiséget, a 

hőmérsékletet. A hőmérséklet az a sajátság, amelyik a hő áramlási irányát meghatározza. 

Amennyiben hő áramlik A-ból B-be, akkor azt mondhatjuk, hogy A nagyobb hőmérsékletű a B-nél, 

ha nincs hőáramlás A és B, között akkor hőmérsékletük azonos, termikus egyensúlyban vannak. A 

termikus egyensúly tranzitív jellegű állapot. Ez azt jelenti, hogy ha az A rendszer termikus 

egyensúlyban van B-vel, B pedig C-vel, akkor A egyensúlyban van C-vel is. Ezt a tételt a 

termodinamika nulladik főtételének is nevezik. A főtételből az is következik, hogy az így definiált 

hőmérséklet állapotfüggvény. (A termodinamika 0-ik főtételével a későbbiekben, a másik két, az 1. 

és a 2. főtétel és a megfelelő egyéb állapotfüggvények bevezetése után még behatóbban fogunk 

foglalkozni és további fontos következményeit értelmezni.)  
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A termodinamika nulladik főtételére alapozva készíthetők el a hőmérők. A hőmérők olyan 

eszközök, amelyek anyagának bármely közvetlenül mérhető állapotváltozója egyértelmű függvénye 

a hőmérsékletnek. Hőmérsékletmérésre leggyakrabban használt tulajdonság a folyadékok vagy 

gázok hőtágulása, gázok nyomásváltozása állandó térfogaton, folyadékok egyensúlyi gőznyomása, 

de alkalmazhatók egyébmódszerek is, mint pl. két fém közötti elektromos feszültségkülönbség, 

fémek elektromos ellenállása, optikai, sugárzási sajátságok. A hőmérséklet számértéke és a sajátság 

közötti kapcsolat tetszőleges. A ma legelterjedtebb a Celsius által bevezetett hőmérsékletskála,  

amelynél a skála két alappontja: az olvadó jég és a forrásban lévő víz . A két alappont közti 

különbséget száz egyenlő részre osztották és az egységet, foknak nevezték el. Jele: °C. Tetszőleges t 

hőmérsékletre: 

100
0100

0

XX

XX
t t

−
−=  ,      (2-1) 

ahol X a kiválasztott tulajdonság. 

Az első hőmérők a folyadékok hőtágulásán alapultak, de hamar felmerült az a gond, hogy 

nem használhatók széles hőmérsékleti tartományban és ugyanazt a hőmérőt más folyadékkal töltve 

nem ugyanazt az értéket mutatja, mert a folyadékok hőtágulása különbözik. A ma általánosan 

használt hőmérsékleti skála a tökéletes gázok viselkedésén alapul, amelyik független a gáz anyagi 

minőségétől.  A tökéletes gáz p nyomásából és Vm móltérfogatából képzett pVm szorzatot 

választották a hőmérsékletmérés alapjául, ami arányos a hőmérséklettel és az arányossági tényező 

az R, az egyetemes gázállandó. Így a Celsius skálán kifejezett hőmérséklet: 

100
)()(

)()(

0100

0

mm

mtm

pVpV

pVpV
t

−
−=       (2-2) 

A pontos értékeket behelyettesítve: 

15,273
314,8

)( −= tmpV
t        (2-3) 

A fenti egyenlet alapján definiálták a termodinamikai hőmérsékleti skálát, amit T-vel 

jelöltek és a hőmérsékletet kelvinben adják meg, aminek jele K. A két skála kapcsolata a következő: 

15,273+= tT        (2-4) 
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A termodinamikai hőmérsékletskálát a víz hármaspontjához rögzítik, ahol mindhárom 

halmazállapot egyszerre jelen van. Egy kelvin (K) a víz hármaspontja termodinamikai 

hőmérsékletének 1/273,16-szorosa. 

2.2. A termodinamika első főtétele 

A termodinamikai rendszernek a hőmérséklet melletti másik fontos jellemzője az energia. 

Az energiamegmaradás törvénye kimondja, hogy energia nem keletkezhet a semmiből, és nem 

semmisülhet meg. Elszigetelt rendszer energiája állandó. Ebből az is következik, hogy az 

úgynevezett első fajú perpetuum mobile, örökmozgó nem valósítható meg. Olyan gép  sem építhető, 

amelyik a semmiből nyerne energiát, termelne munkát és örökké mozogna. A termodinamika első 

főtétele valójában az energiamegmaradás törvényének egyik változata és az energiafajták 

egyenértékűségét írja le. A vizsgált rendszer energiája (E) a térbeli helyzetének megfelelő 

potenciális energiából (Epot), esetleg a helyváltoztatásból eredő kinetikus energiából (Ekin) és a belső 

energiából (U) tevődik össze: 

potkin EEUE ++=
      (2-5) 

A termodinamikában általában nyugvó rendszert vizsgálunk, így a rendszer kinetikus és 

potenciális energiájától eltekintünk, termodinamikai szempontból tehát a rendszer teljes energiáját a 

rendszer belső energiájával vehetjük azonosnak. 

UE =        (2-6) 

A termodinamikai folyamatok különféle energiaváltozásokkal járnak együtt. Ezek a 

következők lehetnek: 

− megváltozik a rendszer belső energiája, 

− a rendszer hőt vesz fel a környezetből, vagy hőt ad át környezetének, 

− munkát végez a rendszer a környezetén, vagy a környezet végez munkát a 

rendszeren. 

A rendszer belső energiáját kétféle beavatkozással lehet megváltoztatni: hő (Q) közlésével 

vagy munka (W) végzésével. A belső energia változása tehát: 

WQU +=∆       (2-7) 

alakban írható  fel. 
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Az energiamegmaradás törvényének ezt a matematikai kifejezését nevezik a 

termodinamika első főtételének. A hő és a munka energia jellegű mennyiség. A két forma között a 

különbség az, hogy a munka a rendezett, míg a hő a rendezetlen energiakicserélődés. 

A belső energia megváltozása reverzibilis folyamatokra a következő formában írható: 

WQdU δδ +=       (2-8) 

A felvett hő és a végzett munka általában nem állapotfüggvények, hanem a folyamat 

útjától függenek, összegük azonban csak a kezdeti és a végállapottól függ.  

2.2.1. A belső energia 

A rendszer belső energiája összetevődik  

1) a benne lévő anyag zéruspont energiáiból (magenergiák, elektron- és rezgési 

zéruspont energiák),  

2) a részecskék termikus energiafajtáiból (transzlációs, forgási, rezgési és 

elektrongerjesztési energiák) és  

3) a részecskék közötti erőterek potenciális energiáiból. 

A belső energia extenzív mennyiség és a rendszer állapotára jellemző állapotfüggvény. 

Értéke nem függ az úttól, amin át a rendszer a kiindulási állapotból a végállapotba jutott. 

),,,,( 21 KnnTVUU =      (2-9) 

 Körfolyamatra tehát nyílván 

∫ = 0dU        (2-10) 

2.2.2. A térfogati munka 

A termodinamikai folyamatokban szereplő különféle munkák közül külön kell foglalkozni 

a térfogati munkával. Ha külső nyomás alatt álló rendszernek megnő a térfogata, akkor a nyomás 

ellen munkát kell végezni, ha csökken a térfogata, akkor a külső nyomás végez munkát. Ez a 

térfogati munka. A térfogati munka reverzibilis, izobár változásokra: 

pdVdWtérf −=
      (2-11) 
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A véges térfogatváltozással járó munka nagyságának meghatározásához az egyenletet 

integrálni kell, azaz 

∫−=
2

1

V

V

térf pdVW

      (2-12) 

Ez a térfogati munka általános kifejezése. Ha a külső nyomás állandó, akkor a kifejezésben 

a p az integrál elé kiemelhető. 

VpVVpdVpW
V

V

térf ∆−=−−=−= ∫ )( 12

2

1    (2-13) 

Izobár folyamatok térfogati munkája egyenlő a nyomás és a térfogatváltozás szorzatával. 

Ha a rendszer munkáját megbontjuk térfogati és hasznos munkára, akkor az első főtétel 

egyenletét a következőképpen írhatjuk fel: 

térfhaszn WWQdU δδδ ++=
      (2-14) 

Ha csak térfogati munka van, akkor a belső energia megváltozása: 

pdVQdU −= δ       (2-15) 

Ez az egyenlet már alkalmas kísérletileg mérhető adatokon alapuló számításokra. 

Körfolyamat esetén 

pdVQ =δ        (2-16) 

Ez azt jelenti, hogy körfolyamatban a rendszer által felvett összes hő a külső munkára 

fordítódik.  

Adiabatikus folyamatokra 

pdVdU −=        (2-17) 

A rendszer belső energiájának megváltozása izobár adiabatikus folyamatoknál a térfogat 

megváltozásával arányos. 

Izochor folyamatokra 

VdQdU )(=        (2-18) 
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Állandó térfogaton végbemenő folyamatok esetén a felvett hőmennyiség a belső energia 

változásával egyenlő. 

2.2.3. Entalpia, hőkapacitás 

A kémiai folyamatok nagy része nyitott rendszerben légköri nyomáson megy végbe. Az 

ilyen folyamatok általában elválaszthatatlanok a térfogati munkától. A rendszer jellemzésére ezért 

célszerű a belső energia mellett egy másik állapotfüggvény bevezetése. E célból bevezették az 

entalpiát. Az entalpia definícióegyenlete: 

pVUH +=        (2-19) 

ahol H az entalpia.  

Az egyenlet teljes differenciálja: 

VdppdVdUdH ++=      (2-20) 

Ezt a kifejezést az első főtétel differenciális alakjával összehasonlítva, ha a folyamat során 

hasznos munkavégzés nincs, a következő összefüggéshez jutunk. 

VdpQdH += δ       (2-21) 

A gyakorlat számára hasznosabb ez a kifejezés, mert állandó nyomáson végbemenő 

folyamatoknál nem kell figyelemmel lenni a térfogati munkára. Hasznos munka nélkül végbemenő 

izobár folyamatokra 

pdQdH )(=
       (2-22) 

Az entalpia a belső energia izobár körülmények között termikusan hasznosítható része. 

Adiabatikus folyamatokra 

pdVdH =        (2-23) 

Az entalpia a belső energiához hasonlóan extenzív mennyiség és állapotfüggvény. 

),,,,( 21 KnnTpHH =      (2-24) 

A belső energia és az entalpia hőmérsékletfüggésének számításához a hőkapacitások 

ismerete szükséges. Ha az anyagi rendszerrel hasznos munka nélkül hőt közlünk, akkor 

hőmérséklete emelkedik, esetleg térfogati munkát végez a rendszer, vagy belső átalakulás történik. 
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Az a hőmennyiséget, amely a rendszer hőmérsékletét 1 kelvinnel emeli, anélkül, hogy belső 

átalakulás következne be, hőkapacitásnak nevezzük. 

dT

dQ
C =

,       (2-25) 

ahol C a hőkapacitás.  

A hőkapacitás függvénye a hőmérsékletnek és az anyagi minőségnek. Ha a hőkapacitást az 

adott anyagi rendszer tömegével osztjuk, az egységnyi tömegre vonatkozó fajlagos hőkapacitást (c) 

(egyszerűbb nevén fajhőt) kapjuk, ha a rendszer kémiai anyagmennyiségével osztjuk, az 1 mol 

anyagra vonatkozó moláris hőkapacitást (ugyancsak korábbi egyszerűbb nevén mólhőt) (C) kapjuk. 

Sem az extenzív jellegű hőkapacitás, sem az intenzív jellegű fajlagos és moláris hőkapacitás nem 

állapotfüggvény, mert értékük nem független a hőközlés útjától. A fajlagos és moláris hőkapacitás 

csak akkor válik egyértelmű állapotfüggvénnyé, ha pontosan megszabjuk a hőfelvétel körülményeit. 

Az állandó térfogaton, illetve az állandó nyomáson mért moláris hőkapacitás (CV, Cp) ezért már 

állapotfüggvény. 

VV
V dT

dU

dT

dQ
C 







=






=
     (2-26) 

pp
p dT

dH

dT

dQ
C 







=






=
     (2-27) 

Az állandó térfogatra vonatkozó moláris hőkapacitás tehát az 1K hőmérsékletváltozásra 

eső belső energia megváltozása, az állandó nyomásra vonatkozó moláris hőkapacitás pedig a 

fentieknek megfelelően az 1K hőmérsékletváltozásra eső entalpiaváltozás. 

A hőkapacitások hőmérsékletfüggése nem írható le általános termodinamikai egyenlettel. 

Ezt a függést kielégítő pontossággal csak empirikus hatványsorr(okk)al adhatjuk meg, például a 

következő formában. 

K++++= − 32 dTcTbTaC ,    (2-28) 

ahol a, b, c, …, az adott anyagra jellemző állandók. Szűk hőmérsékleti tartományban a 

hőkapacitások hőmérsékletfüggését sokszor el is elhanyagoljuk és a közepes hőkapacitással 

számolunk. 
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A hőkapacitások definícióegyenletének ismeretében vizsgálhatjuk a belső energia és az 

entalpia hőmérsékletfüggését. 

A belső energia változását a hőmérséklettel a (2-26)-os egyenletből integrálással kapjuk 

meg. 

dTCUU
T

T

V∫+=
0

0

,      (2-29) 

ahol U0 a belső energia T0 hőmérsékleten. Ha T0-nak az abszolút nulla pontot választjuk, 

akkor U0 a nullapont energia, ami nem nulla, hanem pozitív érték.  

A p0=105 Pa nyomású állapotot tekintjük standard állapotnak. A standard szó a számítások 

elvégzéséhez szükséges vonatkoztatási állapotot jelenti, nem jelenti eleve a hőmérséklet rögzítését, 

tehát bármely hőmérsékleten beszélhetünk standard, vagyis vonatkoztatási állapotról. A 

gyakorlatban kiindulási állapotként a 25 °C-os standard állapotot tekintjük és ennek segítségével 

bármely hőmérsékletre kiszámíthatjuk a belső energiát. 

dtCUU
T

VT ∫+=
15,298

0
15,298

     (2-30) 

ahol 
0

15,298U a standard belső energia 25 °C-ra vonatkoztatva, amelynek értékét elemekre önkényesen 

nullának   választjuk. A standard értékek ismeretében csak akkor számítható ki a belső energia, ha a 

vizsgált hőmérséklettartományban nem következik be valamilyen fázisátalakulás (pl. olvadás, 

kristályosodás, szerkezeti átalakulás, gőzzé alakulás) és ismerjük a moláris hőkapacitás 

hőmérsékletfüggését. Ha bekövetkezik ilyen fázisátalakulás, akkor ennek hőmérsékletén meg kell 

szakítani az integrálást, hozzá kell adni a megfelelő átalakulási hőt és folytatni kell a műveletet. 

dTCUdTCUU
T

T

g
Vforrás

T

f
VT

forrás

forrás

∫∫ +∆++= )(

15,298

)(0
15,298

   (2-31) 

A fenti egyenletben 
)( f

VC és 
)(g

VC a folyadék, illetve a gázfázisú anyag hőkapacitása. 

Az entalpia hőmérsékletfüggésére formailag ugyanilyen egyenleteket kapunk, csak a CV 

értékek helyett Cp értékek szerepelnek. 



32 

 

dTCHH
T

pT ∫+=
15,298

0
15,298

     (2-32) 

Az elemek standard entalpiája 25 °C-ra vonatkoztatva ugyancsak definíciószerűen nulla. 

Fázisátalakulások esetén tehát: 

dTCHCHCHH
T

T

g
pforrás

T

T

f
polv

T
s
pT

forrás

forrás

olv

olv

∫∫∫ +∆++∆++=
15,298

0
15,298

 (2-33) 

A fenti egyenletben 
s
pC
, 

f
pC és 

g
pC rendre a szilárd, a folyadék és a gázfázisú anyag 

hőkapacitása. 

A belső energiát az állandó térfogaton, az entalpiát pedig az állandó nyomáson végbemenő 

folyamatokra vonatkozó számításoknál használják. Mivel a kémiai folyamatok többnyire állandó 

nyomáson mennek végbe, általában előnyösebb az entalpiával dolgozni. 

2.3. A termodinamika második főtétele 

A termodinamika második főtétele az első főtételhez hasonlóan az emberi tapasztalon 

alapul. Az első főtétel valójában az energiamegmaradás törvényét írja le, amelynek alapján 

meghatározhatjuk, hogy valamely folyamat végbemenetele során mekkora lehet a fejlődő vagy 

elnyelődő hő, illetve milyen nagyságú a rendszer által végezhető vagy a rendszeren végzett munka. 

Az önként végbemenő folyamatok irányára, vagy arra a kérdésre, hogy valamely folyamat adott 

körülmények között egyáltalán végbemehet-e, csak a termodinamika második főtétele alapján 

tudunk válaszolni. A második főtétel az energia-szétszóródás (disszipáció) tapasztalati elvére 

támaszkodik. Ez azt jelenti, hogy minden energiafajta átalakulhat hővé, hőt azonban teljes 

egészében nem lehet munkává alakítani. Lehetetlen olyan körfolyamatot létrehozni, amelyben a 

rendszer hőt venne fel a környezetéből és azt teljes mértékben munkává alakítaná. A tapasztalatok 

alapján fogalmazta meg Clausius a termodinamika második főtételét, hogy hő önként nem mehet át 

hidegebb testről melegebb testre. Ezek alapján kijelenthető az is, hogy nem lehet olyan gépet 

szerkeszteni, amely állandó hőmérsékleten működve kizárólag a környezet hőjét hasznosítva 

termelne munkát. Tehát nem valósítható meg az un. másodfajú perpetuum mobile sem. A második 

főtétel általános megfogalmazásai gyakorlati számításokra nem alkalmasak, ezért olyan 

matematikai leírást kell erre keresnünk, amit alkalmazhatunk a gyakorlatban is. 
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A hő, legalább részben, folyamatosan valamilyen körfolyamattal alakítható munkává. 

Folyamatosan hőt csak olyan berendezésben alakíthatunk munkává, amelyben 

hőmérsékletkülönbség áll fenn és mód van arra, hogy a magasabb hőmérsékleten felvett hő egy 

része alacsonyabb hőmérsékleten, ugyancsak hő formájában távozzon a rendszerből. A hő munkává 

alakításának feltételeit a tökéletes gázzal nem izoterm körülmények között működő, reverzibilis 

Carnot-körfolyamat vizsgálatával állapíthatjuk meg.  

A körfolyamat négy folyamatból áll: egy izoterm expanzióból, egy adiabatikus 

expanzióból, egy izoterm kompresszióból és egy adiabatikus kompresszióból. A folyamat T–V és 

P–V diagramja a 2-1. és 2-2. ábrákon látható. A folyamatot úgy kell vezetni, hogy teljesüljön a 

következő feltétel. 

4

3

1

2

V

V

V

V =
       (2-34) 

  

2.1. ábra A Carnot féle körfolyamat T–V diagramja       2.2. ábra A Carnot féle körfolyamat p–V        
                                           diagramja  

 
Ahhoz, hogy az izoterm expanziós folyamatban az izoterm T2 feltétel teljesüljön a 

rendszernek a környezetből a végzett térfogati munka miatt Q2 nagyságú hőt kell felvennie, az 

izoterm kompressziós folyamatban pedig a kompressziós munka miatt Q1 nagyságú hőt kell leadnia. 

Az adiabatikus folyamatokban a két térfogati munka a belső energia megváltozásával arányos. Az 

adiabatikus expanzió során a hőmérséklet T1 értékre csökken, kompressziónál pedig T2 értékre nő. 

A körfolyamat által végzett munka és a hőcsere 1 mol tökéletes gázra leírható. Ahol is a W munka 
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Izoterm lépéseknél
   

∫−=
2

1

V

V

pdVW

 

− Expanziókor 

2
1

2
22 ln

2

1

Q
V

V
RTpdVW

V

V

−=−=−= ∫
     (2-35) 

− Kompressziókor 

1
1

2
1

3

4
11 lnln

4

3

Q
V

V
RT

V

V
RTpdVW

V

V

−==−=−= ∫
   (2-36) 

Adiabatikus lépéseknél, ahol TCWdTCdWdUdQ VV ∆==== 0  

− Expanziókor 

( )213 TTCW V −=        (2-37) 

Kompressziókor 

( )124 TTCW V −=        (2-38) 

A Carnot ciklus alatt a gáz a T2 magasabb hőmérsékleten Q2 mennyiségű hőt vett fel a 

környezetéből, majd az alacsonyabb T1 hőmérsékleten Q1 mennyiségű hőt adott át a környezetének 

és a két hőmennyiség különbségét munkává alakította. 

Az eredő munka: 

( )
1

2
124321 ln

V

V
TTRWWWWW −−=+++=

    (2-39) 

Az eredő hő: 

12 QQQ +=         (2-40) 

Mivel körfolyamatban a belső energia nem változik, azaz  0=+=∆ QWU  
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WQQ −=+ 12        (2-41) 

A körfolyamat hatásfoka az eredő munkának és a betáplált hőnek a hányadosa. 

( )

2

12

1

2

1

2
12

2

12

2 ln

ln

T

TT

V

V
RT

V

V
TTR

Q

QQ

Q

W −=
−

=+=−=η

   (2-42) 

A körfolyamat által végzett munka 

2

12
2 T

TT
QW

−=−
       (2-43) 

Ez a termodinamika második főtételének számításokra alkalmas alakja. A Carnot–

körfolyamat hatásfoka annál nagyobb, minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség a hőfelvétel és a 

hőleadás helye között és minél kisebb a hőmérséklet abszolút értéke. Ha nincs 

hőmérsékletkülönbség, akkor a hatásfok nullával egyenlő és munkavégzés sincs. A hatásfok csak 

akkor lehetne 1, ha T1=0, vagyis az alacsonyabb hőmérséklet az abszolút nulla pont. 

Következésképpen a hőből munkát termelő reverzibilis folyamatok közül a tökéletes 

gázzal működő Carnot-körfolyamatnak a legnagyobb a hatásfoka. Mivel azonban a gyakorlatban 

megvalósítható folyamatokban sohasem dolgozhatunk tökéletes gázokkal, és a reverzbilitás sem áll 

fenn, ennek megfelelően a gyakorlatban legfeljebb csak megközelíthető az elméleti 1-es hatásfok, 

de ez el soha nem érhető. Körfolyamatokon alapuló gyakorlati példát a 24. fejezetben mutatunk be, 

ahol alátámasztjuk a temodinamika főtételeinek alkalmazását a mérnöki számításokban. 

2.3.1. Az entrópia termodinamikai és statisztikai értelmezése 

A termodinamika második főtételének alapján egy igen alkalmas új függvényt, az 

entrópiát vezethetjük be, amelyből a valóságos folyamatok irányára és egyensúlyára 

következtethetünk. Ehhez is induljunk ki a reverzibilis Carnot-körfolyamat alapján kapott (2-81) 

egyenletből. Az összefüggés alapján a körfolyamat izoterm részein reverzibilisen kicserélt 

hőmennyiségek arányosak az abszolút hőmérséklettel. 
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   (2-44) 
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0
1

1

2

2 =+
T

Q

T

Q

      (2-45) 

Ez a megállapítás általánosítható tetszés szerinti reverzibilis körfolyamatra. 

Termodinamikai szempontból minden reverzibilis körfolyamat felbontható végtelen sok Carnot-

körfolyamatra. Felírható tehát a következő összefüggés. 

                                                      

0
2

2

1

1 =







+∑ T

Q

T

Q δδ

,                                              (2-46) 

Illetve:     

0=





∫

revT

Qδ

     (2-47) 

Irreverzibilis, reális folyamat esetén, ahol Q általában kisebb, a T pedig nagyobb lehet a 

reverzibilis esethez képest 

0<





∫

irrevT

Qδ
    (2-48) 

Bármely reverzibilis körfolyamatra felírható 

0=∫ T

Qδ
     (2-49) 

Az a tény, hogy a T

Qδ
 hányados körfolyamatra képzett integrálja nulla, matematikailag azt 

jelenti, hogy állapotfüggvény. E függvényt Clausius nyomán entrópiának nevezik és S a jele. 

),,,,( 21 KnnTVSS =      (2-50) 

Az entrópia definícióegyenlete 

T

Q
dS

δ=
      (2-51) 

Az entrópia extenzív mennyiség, vagyis a rendszer entrópiája arányos az anyag 

mennyiségével. Véges változásra, ha a rendszer 1 állapotból 2 állapotba megy át, felírhatjuk, hogy 
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∫=−=∆
2

1

12 T

dQ
SSS

      (2-52) 

Reverzibilis körfolyamatra 

0=∆ körfS
      (2-53) 

Izoterm folyamatok entrópia változására 

T

Q
S =∆

      (2-54) 

Mivel a folyamat során T állandó, kiemelhető az integrál elé, Q pedig a reverzibilis 

folyamatban felvett hő. 

Mivel irreverzibilis folyamatokban ugyanazon kezdeti és végállapot között T

dQ

 értéke 

kisebb, mint reverzibilis folyamatokra, ezért irreverzibilis folyamatokra 

T

Q
dS

δ>
,       (2-55) 

Általánosan az entrópia definícióegyenlete 

T

Q
dS

δ≥
      (2-56) 

ahol az egyenlőségi jel a reverzibilis, az egyenlőtlenségi jel pedig az irreverzibilis 

folyamatokra vonatkozik. 

Adiabatikus folyamatokra, 
0=

T

Qδ
, ennek megfelelően általánosan 0≥dS . 

A fentiekből következik, hogy elszigetelt rendszerben az entrópia reverzibilis folyamatban 

nem változik, irreverzibilisben viszont csak nőhet. Ha az irreverzibilis folyamatban a rendszer 

egyensúlyi állapotba kerül, akkor entrópiája maximális lesz. 

Az entrópia igen fontos függvény, amelyet nemcsak elméleti vizsgálatokban, hanem a 

gyakorlatban is széles körben használnak. Az entrópia segítségével ugyanis a makroszkópos 
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változások mellett következtetni lehet a szerkezeti változásokra is. Önként csak olyan folyamatok 

mennek végbe, amelyek során a rendezetlenség nő. Az önként végbemenő folyamatok 

irreverzibilisek és minden irreverzibilis változásnál az entrópia növekszik, tehát az entrópia a 

rendszer rendezetlenségének a mértéke is. A rendezetlenség lehet termikus (termikus entrópia) 

vagy térbeli (konfigurációs entrópia). A statisztikus mechanika szerint a változások a 

termodinamikai valószínűség (W) növekedésének irányába mennek végbe. Elszigetelt rendszerben 

az entrópia növekedése határozza meg a folyamatok irányát, vagyis az entrópia a termodinamikai 

valószínűség függvénye: 

WkS ln=        (2-57) 

ahol  

                        AN

R
k =

  
a Boltzmann-állandó 

                        R    a gázállandó,  

                       NA    az Avogadro-szám,  

                       W    a termodinamikai valószínűség.  

A termodinamikai valószínűség azon mikroállapotoknak a száma, amelyekkel a rendszer 

makroállapota megvalósítható. Több részből álló rendszer termodinamikai valószínűsége, a 

részrendszerek termodinamikai valószínűségének szorzataként írható fel. 

( ) KKK ++=++=⋅⋅== 212121 lnlnlnln SSWkWkWWkWkS    (2-58) 

Egy rendszer entrópiája az egymással kölcsönhatásban nem álló részrendszerek 

entrópiájának összege. A termikus entrópia az atomok és molekulák különböző mozgásából 

származó entrópiarészekből tevődik össze. 

2.3.2. A Carnot körfolyamat T-S diagramja 

Minden természetes folyamat csak olyan irányba mehet végbe önként, amelyik irányba a 

rendszer munkát végez. Ez a maximális munka elve. Maximális munka akkor nyerhető, ha a 

folyamat reverzibilis. 
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2.3. ábra A Carnot féle körfolyamat T–S diagramja  

A körfolyamatban a két izotermát két adiabata köti össze. A hőfelvétel és hőleadás két 

hőmérsékleten megy végbe. A körfolyamat úgy tud munkát végezni, hogy a magasabb T2 

hőmérsékleten fölvett hő abszolút értékben nagyobb, mint az alacsonyabb T1 hőmérsékleten leadott. 

Az adiabata mentén nincs hőátadás, ezért az adiabatikus folyamat izoentrópiás. A Carnot-

körfolyamat ábrája a T-S diagramban egy olyan derékszögű négyszög, amelynek oldalai a 

koordinátatengelyekkel párhuzamosak.  A négyszög oldalainak hossza csak a hőmérsékletektől és a 

kicserélt hőmennyiségektől függ. Az entrópia állapotfüggvény, tehát a rendszer entrópiája a 

körfolyamatban nem változik. Hőfelvétel folyamán nő, hőleadás folyamán csökken az entrópia, de a 

két változás ellenkező előjellel egyenlő egymással. 

1

1

2

2

T

Q

T

Q
S −==∆

      (2-59) 

A körfolyamat munkavégzése a folyamat útját leíró négyszög területével egyenlő. 

( ) STTQQW ∆−=+=− 1221      (2-60) 

2.4. A termodinamika harmadik f őtétele 

A (2-57) egyenlet alapján definiálható az entrópia abszolút értéke is. Ha W=1, akkor S=0. 

Ez akkor valósulhat meg, ha a makroállapot megvalósulási lehetőségeinek száma 1. A T=0 

hőmérsékleten ilyen a tiszta, kristályos anyagok állapota, ahol a rendezettség tökéletes, valamennyi 

részecske szabályos elrendeződésű, és hibamentes rendet alkot. A tiszta, kémiailag egységes, ilyen 

kristályos anyagok nullapont-entrópiája nulla. Ez a termodinamika harmadik főtétele Planck 
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megfogalmazása szerint. Az abszolút nullaponton a tiszta kristályos szilárd anyag valamennyi 

részecskéje a legalsó kvantumállapotban van, tehát ez az állapot csak egyféleképpen valósítható 

meg, ezért termodinamikai valószínűsége 1. Ha az anyag nem tiszta, hanem például elegykristály, 

akkor az alkotók az abszolút nullaponton is különféle elrendeződésben helyezkednek el a 

kristályban. Ha a kristály szerkezete nem tökéletesen rendezett, hanem lyukak, diszlokációk vannak 

benne, akkor még az abszolút nullaponton is különböző elrendeződések lehetnek, a hibahelyek 

eloszlása különböző lehet. Az ilyen rendszernek több megvalósítási lehetősége van, entrópiája tehát 

nem nulla, hanem az alkotórészek különböző elhelyezkedéséből származó konfigurációs entrópiája 

van.  

A termodinamika harmadik főtétele lehetővé teszi az entrópia abszolút értékének a 

kiszámítását is. Induljunk ki ehhez az entrópia definícióegyenletéből (2-90). Ha a változás állandó 

nyomáson megy végbe, akkor a korábbiakban ismertetetett módon
  T

dTC

T

dH
dS p==

. 

Ebből az entrópia T hőmérsékleten: 

T

dT
CSS

T

pT ∫+=
0

0

,       (2-61) 

ahol S0 a nullapont entrópia. 

A gyakorlati számítások megkönnyítésére az entrópiaszámolások esetén is a standard, 

298,15 K hőmérsékletre és 105 Pa nyomásra vonatkoztatott entrópia értékeket szokás megadni. 

Ezek értéke természetesen nem nulla, hanem véges pozitív érték. A standard entrópiákkal való 

számolás előnye az, hogy az integrálást csak 298,15 K hőmérséklettől kell elvégezni, ahol a moláris 

hőkapacitások kevésbé változnak, mint alacsony hőmérsékleten és kísérleti eredményekből 

ismertek. Tehát 

T

dT
CSS

T

pT ∫+=
15,298

0
15,298

      (2-62) 

Ha a változás állandó térfogaton megy végbe, úgy 

T

dT
CSS

T

VT ∫+=
15,298

0
15,298

      (2-63) 
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Amennyiben az integrálás hőmérsékleti tartományában halmazállapot- vagy 

módosulatváltozás következik be, akkor ezen a hőmérsékleten meg kell szakítani az integrálást, 

hozzá kell adni az átalakulás entrópiaváltozását, majd tovább kell folytatni az integrálást a 

hőmérséklet felső határáig. 

2.5. Feladatok az 2. fejezethez 

1) Izobár folyamatban 40 g ideális viselkedésű hélium gáz hőmérsékletét 100 °C-ról 50 °C-ra 
csökkentjük 105 Pa nyomáson. Számítsuk ki a végzett munkát, a környezettel kicserélt hőt, a 
belsőenergia-, az entalpia- és az entrópia-változást! M(He) = 4 g/mol, Cp(He) = 20,9 J/mol.K. 

Megoldás: 

( ) mol

mol

g
g

HeM

m
n He

He 10
4

40 ===  

( ) ( ) ( ) =−⋅−=−−=
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p - 10 450 J 

=+−=+=∆ 157445010WQU - 6 293 J 
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2
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1
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T
nCT
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C
nS p
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T

p  -30,08 J/K 

2) 0,8 kg folyadék állapotú brómot állandó nyomáson 25 °C-ról 80 °C-ra melegítünk. Számítsuk ki 
az entalpia- és az entrópia-változást! A bróm normál forráspontja 58 °C, párolgási entalpiája 

31,082kJ/mol,M(Br2)=160g/mol. ( ) 11
2 59,71 −− ⋅⋅= molKJBrCl

p           
( ) ( ) 1125

2 1085,1285,37 −−− ⋅⋅⋅+= molKJTBrC g
p  

Megoldás: 

=
2Brn 800 g / 160 g·mol-1  = 5 mol 

( )

( ) ( ) J  614 172
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=∆S  522,75  J/K 

3) Tételezzük fel, hogy kalcium-karbonátot állítottunk elő úgy, hogy mindegyik karbonát-ionban egy 
16O, egy 17O és egy 18O oxigénizotóp van. Számoljuk ki 1 mol, ilyen CaCO3 entrópiáját az 
abszolút nulla fokon! 

Megoldás: 

A mintánk 2310022.6 ⋅=AN darab karbonát-iont tartalmaz. Mindegyik karbonát-ionban az oxigén 
izotópok hatféle elrendeződésben lehetnek. Tehát 

ANkW 6ln=  

Az entrópia: 

=⋅⋅==== −− 6ln314,86ln6ln6ln 11 KmolJRkNkS A
NA 14,90 J·mol-1·K -1
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3. A TERMODINAMIKA ALAPTÖRVÉNYEINEK ALKALMAZÁSA 

Szerző: Emmer János 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

3.1. Szabadenergia, szabadentalpia, kémiai potenciál 

A legfontosabb termodinamikai függvény a belső energia és az entalpia mellet az entrópia. 

Az entrópia alkalmas a folyamatok irányának és egyensúlyának meghatározására, továbbá a 

reverzibilis és irreverzibilis folyamatok megkülönböztetésére. A számolás azonban nehézkes, mert a 

természetes folyamatok nincsenek elszigetelve a környezettől és az entrópia általában nem állandó. 

Célszerű volt tehát bevezetni olyan függvényeket, amelyek közvetlenül alkalmazhatók zárt, de nem 

elszigetelt rendszerekre. Ezeket főleg a kémiai folyamatok egyensúlyaira vezető tulajdonságainak 

számítására használhatjuk. Mivel egyensúlyban a hőmérséklet állandó az egyensúlyok számítására 

alkalmas függvények érvényességét leszűkíthetjük izoterm folyamatokra és egyensúlyokra. 

A termodinamika első és második főtételét egyesíthetjük, ha a (2-15) és (2-21) egyenletben 

dQ helyébe (2-90) alapján a TdS kifejezést írjuk. 

pdVTdSdU −=       (3-1) 

VdpTdSdH +=       (3-2) 

A kapott egyenletekben szerepel az entrópia változása, ami kísérletileg közvetlenül nem 

mérhető. Ezért célszerű két újabb állapotfüggvényt definiálni. Az egyik a szabadenergia, amelynek 

definícióegyenlete: 

TSUA −=        (3-3) 

A kifejezésből látható, hogy a szabadenergia állapotfüggvény és extenzív sajátság, mivel a 

belső energia és az entrópia is azok. 

),,,,( 21 KnnTVAA =      (3-4) 

A szabadenergia teljes megváltozása: 

SdTpdVSdTTdSpdVTdSSdTTdSdUdA −−=−−−=−−=    (3-5) 
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A másik új állapotfüggvény a szabadentalpia, amelynek definícióegyenlete: 

TSHG −=        (3-6) 

A szabadentalpia is állapotfüggvény és extenzív sajátság, mivel az entalpia és az entrópia 
is azok.  

),,,,( 21 KnnTpGG =      (3-7) 

A szabadentalpia teljes megváltozása 

SdTVdpSdTTdSVdpTdSSdTTdSdHdG −=−−+=−−=    (3-8) 

A (3-5) és (3-8) egyenletekből látható, hogy a változások kísérleti úton is jól mérhetőek. 

A szabadentalpia és a szabadenergia különbségét képezve és alkalmazva 

a pVUH += összefüggést kapjuk az alábbi egyenletet. 

pVAG +=        (3-9) 

Az összefüggésből megállapítható, hogy a szabadenergia és a szabadentalpia között, 

ugyanúgy, mint a belső energia és az entalpia között a különbség a térfogati munkában mutatkozik. 

A belső energia, entalpia, szabadenergia és szabadentalpia egymáshoz viszonyított 

nagyságait a 3-1. ábra tünteti fel.  

 

3.1. ábra Az állapotfüggvények összehasonlítása 

A szabadenergia és szabadenergia különbsége a belső energiától, illetve az entalpiától a TS 

tagban mutatkozik. TS az úgynevezett kötött energia, ami a folyamatok reverzibilis vezetése mellett 

sem alakítható át munkává, mert hőenergiává alakul át. Az abszolút nullaponton TS nullává válik, 

ennek megfelelően  00 HG =  és 00 UA =  kifejezéseket kapjuk. 

             A továbbiakban  érdemes, és főleg majd mind látni fogjuk hasznos még bevezetni a kémiai 

potenciál fogalmát is. Az eddigi összefüggéseink legnagyobbrészt zárt rendszerekre vonatkoztak, 

amelyeknek az anyagmennyisége változatlan vagy egykomponensű rendszerekre, amelyek 



45 

 

anyamennyisége változik. Gyakran van dolgunk olyan folyamatokkal, amelyekben a folyamat során 

a rendszer összetétele változik. Az ilyen nyitott rendszerekre, amelyekben az egyes komponensek 

mennyisége egymástól függetlenül változhat az extenzív termodinamikai sajátságok differenciális 

kifejezéseit az anyagmennyiségtől függő tagokkal kell kiegészíteni. 

A szabadentalpia teljes differenciálja nyitott rendszerben: 

i
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,,1,,     (3-10) 

Az n′azt jelenti, hogy az i-től eltérő komponensek mennyisége állandó, a komponensek 

száma pedig K. 
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idnVdpSdTdG ∑
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     (3-11) 
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     (3-12) 

Az összefüggés a kémiai potenciál definíciója, ami nem más, mint a parciális moláris 

szabadentalpia. Egykomponensű rendszereknél a kémiai potenciál megegyezik a moláris 

szabadentalpiával. 

3.2. Az önként végbemenő folyamatok iránya és egyensúlya 

A termodinamikai függvényekkel kapcsolatban már többször volt szó a folyamatok 

irányáról és a termodinamikai egyensúly néhány sajátságáról. Az önként lejátszódó folyamatok 

addig mehetnek végbe, amíg be nem áll a termodinamikai egyensúly. A termodinamikai egyensúly 

az a makroszkopikusan statikus állapot, amelyben a rendszer termodinamikai paraméterei nem 

változnak, annak ellenére, hogy a változásnak nincsenek akadályai. Az egyensúlyi állapot 

természetesen csak addig változatlan, ameddig a külső körülmények változatlanok. Az egyensúlyi 

állapot megváltoztatása csak külső energia befektetésével lehetséges. Az egyensúly termodinamikai 

kritériuma különböző termodinamikai függvények felhasználásával különféleképpen fejezhető ki. 

Vizsgáljuk meg azt, hogy a termodinamikai egyensúly hogyan jellemezhető ezen függvények 

segítségével. 



46 

 

Mint láttuk, hogy elszigetelt rendszerben az önként lezajló folyamatok során az entrópia 

növekszik. Ez azt jelenti, hogy a folyamatok csak addig mehetnek végbe, amíg az entrópia értéke 

növekszik: 0>∆S . Amikor az entrópia az adott körülmények között maximumot ér el, akkor beáll 

a termodinamikai egyensúly 0=∆S  . Az egyensúlyi- és a kezdeti állapothoz tartozó értékek 

különbségét ∆ -val jelöljük. Az egyensúly feltételének matematikai leírása tehát: 

( ) 0, =VUdS
 és 

( ) 0,
2 <VUSd

, illetve 
( ) 0, =pHdS

 és 
( ) 0,

2 <pHSd
 

mert a maximumnál az első differenciálhányados nulla, a második pedig negatív. 

Számításoknál a kapott összefüggés használata nehézkes, mert kísérletileg nem mérhető az 

entrópia és a gyakorlatban a feltételrendszere nehezen teljesíthető. Célszerűbb az önként lejátszódó 

folyamatok végbemenetelének és a termodinamikai egyensúlynak a feltételeit más termodinamikai 

függvényekkel leírni. Erre alkalmas a fentebb már definiált belső energia, entalpia, szabadenergia és 

szabadentalpia függvény. Mind a négy állapotfüggvényre érvényes a megmaradási törvény. 

Energiafüggvény jellegükből adódóan az energiaminimumra törekvés elve is érvényes. Számos 

olyan önként lejátszódó folyamatot ismerünk, amely során nem csökken a belső energia. Hogy az 

energiafüggvények közül melyiknek a minimuma jelzi a termodinamikai egyensúlyt az a 

körülményektől függ. 

A belső energia csökkenése, 0<∆U  jelzi a folyamat önkéntes végbemenetelét zárt 

rendszerben, S és V állandósága mellett. Az egyensúly feltétele:( ) 0, =VSdU
 és 

( ) 0,
2 >VSUd

. 

Az entalpia csökkenése, 0<∆H  jelzi a folyamat önkéntes végbemenetelét, állandó p 

nyomáson lejátszódó folyamatoknál, ha az entrópia állandósága biztosított. Az egyensúly 

feltétele:( ) 0, =pSdH
 és 

( ) 0,
2 >pSHd

. 

A szabadenergia csökkenése, 0<∆A  jelzi a folyamat önkéntes végbemenetelét, az állandó  

térfogaton és T hőmérsékleten lejátszódó folyamatoknál. Az egyensúly feltétele:( ) 0, =TVdA
 és 

( ) 0,
2 >TVAd

. 
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A szabadentalpia csökkenése, 0<∆G jelzi a folyamat önkéntes végbemenetelét, az állandó 

p nyomáson és T hőmérsékleten lejátszódó folyamatoknál. Az egyensúly feltétele:( ) 0, =TpdG
 és 

( ) 0,
2 >TpGd

. 

Az egyes állapotfüggvényeknél olyan állapotjelzők állandósága szerepel, amelyekre nézve 

az állapotfüggvény karakterisztikus függvény. Karakterisztikus függvényeknek azokat az 

állapotfüggvényeket nevezzük, amelyekkel a rendszer termodinamikai tulajdonságai egyértelműen 

kifejezhetők. 

Az egyensúlyi feltételeket más úton is kifejezhetjük. 

Izoterm-izochor egyensúlyban 
( ) 0, =TVdA

 . Felírva a szabadenergia megváltozását 

SdTTdSdUdA −−= és figyelembe véve, hogy dT=0, egyensúly esetén 

T

dU
dS=

, 
illetve véges változásra

 T

U
S

∆=∆
. 

Izoterm-izobár egyensúlyban 
( ) 0, =TpdG

 . Felírva a szabadentalpia megváltozását  

SdTTdSdHdG −−= és figyelembe véve, hogy dT=0, egyensúly esetén 

T

dH
dS=

, 
illetve véges változásra

 T

H
S

∆=∆
. 

 

3.2. ábra A termodinamikai függvények változásának hőmérsékletfüggése  
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Egyensúly esetén az entrópia megváltozása egyenlő a belső energia illetve az entalpia 

megváltozásának és az egyensúlyi hőmérsékletnek a hányadosával. Az összefüggésekben szereplő 

sajátságok kísérletileg jól mérhetőek és az entrópia változása kiszámolható. A 3.2. ábrán a 

( )Tf
T

H =∆
és a ( )TfS =∆ metszéspontjában, illetve a 0=∆G értéknél megkapjuk az egyensúlyi 

hőmérsékletet. 

3.3. A kémiai folyamatokat kísérő energiaváltozások 

Mind a kémiai reakciók, mind a halmazállapotváltozások szerkezeti átalakulásokkal is 

járnak, amelyek mindig energiaváltozásokkal is kapcsolatosak. Kémiai reakciókban a kémiai 

kötések  rejlő energiái változnak meg. Az általánosan felírható reakcióegyenlet 

RQLK RQLK νννν +=+
     (3-13) 

ahol ν-k a sztöchiometriai együtthatók, K és L a kiindulási anyagok, Q és R pedig a termékek 

mólnyi mennyiségei. 

Az extenzív sajátságok megváltozása kémiai reakciók esetén 

i
i

iYY ∑=∆ ν
 ,     (3-14) 

ahol Yi az adott komponensre vonatkozó extenzív termodinamikai mennyiség. Alkalmazva a felírt 

reakcióra: 

( ) ( )LLKKRRQQ YYYYY νννν +−+=∆
     (3-15) 

A kémiai reakciók termodinamikai függvényei az egyenlet alapján számíthatók. 

          A ∆Y jelentései: 

− belső energia esetén az állandó térfogaton vett reakcióhő, 

− entalpia esetén az állandó nyomáson vett reakcióhő, 

− entrópia esetén a reakcióentrópia, 

− szabadenergia esetén a reakció-szabadenergia, 

− szabadentalpia esetén a reakció-szabadentalpia. 
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A kémiai reakciókat halmazállapot változások kísérhetik, ezért a kémiai reakciókat kísérő 

energiaváltozásoknál nem hagyhatók figyelmen kívül. A kémiai reakciók reakcióhője az a hő, ami 

akkor keletkezik vagy nyelődik el, amikor a reakciópartnerek között kémiai reakció megy végbe. A 

fázisátalakulások átalakulási hője az a hő, ami akkor keletkezik vagy nyelődik el, amikor az anyag 

az átalakulás egyensúlyi hőmérsékletén az egyik halmazállapotból vagy módosulatból, egy másik 

halmazállapotba vagy módosulatba megy át. Ha a folyamat során hő fejlődik, a rendszer ad le hőt a 

környezetének, akkor a folyamat exoterm, hőtermelő. Ha a folyamat következtében hő nyelődik el, 

a rendszer vesz fel hőt a környezetéből, akkor a folyamat endoterm, hőemésztő. 

A reakcióhő állandó térfogaton lejátszódó folyamatoknál a belső energia megváltozásával, 

állandó nyomáson lejátszódó folyamatoknál pedig az entalpia megváltozásával egyenlő. 

i
i

ir UU ∑=∆ ν
 

V=állandó,
 

i
i

ir HH ∑=∆ ν
 

p=állandó
  (3-16) 

A reakcióhő nagysága és előjele számítható, ha ismerjük a kezdeti és végállapot belső 

energiáját, illetve entalpiáját. A számoláshoz itt is rögzíteni kell a kiindulási, vonatkoztatási 

állapotot. A 2.2.3 fejezetben leírtak szerint tiszta kémiai elemek belső energiáját és entalpiáját 

298,15 K hőmérsékleten és 105 Pa nyomáson nullának vettük, az ilyen körülmények között stabilis 

módosulatukban. Ha a tiszta elemekből vegyület képződik, akkor a képződéshő egyenlő lesz a 

reakció belső energiájának megváltozásával állandó térfogaton és entalpiaváltozásával állandó 

nyomáson. A képződéshő jele ∆fU vagy ∆fH, előjele pozitív és negatív is lehet. A vegyületek 

standard képződéshőjét ugyancsak 298,15 K hőmérsékleten szokás megadni, például 
0

15,298Hf∆
. 

Mivel a kémiai reakciók túlnyomórészt állandó nyomáson mennek végbe, többnyire az entalpiával 

számolunk.  

A kémiai reakciók reakcióhője általában kaloriméterben mérhető, de bizonyos reakciók 

esetén közvetlenül nem mérhető. Az ilyen folyamatoknak a reakcióhőjét számítás útján is meg lehet 

határozni a (3-16) egyenlet alapján. Az egyenlet a Hess-törvény matematikai megfogalmazása. 

A Hess-törvény kimondja, hogy a reakcióhő csak a kezdeti és a végállapottól függ, de 

független az úttól, amelyen a reakció a kezdeti állapotból a végállapotba jutott. A törvény a 

termokémia alaptétele. A képződéshő felhasználásával olyan termokémiai egyenleteket írhatunk 
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fel, amelyben a kémiai képletek nem az anyag mólnyi mennyiségét, hanem a mólnyi mennyiség 

képződéshőjét jelentik. A termokémiai egyenletek csak akkor egyértelműek, ha megadjuk, hogy az 

anyagok milyen halmazállapotban, hőmérsékleten és nyomáson vannak, mert ezek a tényezők 

határozzák meg a képződéshő nagyságát. A Hess-törvény alkalmazása és következtetések. 

− Egy vegyület bomláshője ellenkező előjellel ugyanakkora, mint képződéshője 

ugyanazon körülmények között. 

− Kiszámíthatjuk a reakcióhőket standard körülményekre, ha ismerjük a kiindulási 

anyagok és a végtermékek standard képződéshőit. A reakcióhőt megkapjuk, ha a 

termékek képződéshőinek összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok 

képződéshőinek összegét. 

− Többlépcsős reakciók eredő reakcióhője kiszámítható, ha ismerjük a 

részfolyamatok reakcióhőit. Az eredő reakcióhő a részfolyamatok reakcióhőinek 

összege. 

− Egy folyamatban résztvevő vegyület kísérletileg nem mérhető standard 

képződéshője kiszámítható, ha ismert a folyamat standard reakcióhője és a többi 

résztvevő anyag standard képződéshője. 

− Bármely vegyület standard képződéshőjét kiszámíthatjuk úgy, hogy mind a 

vegyület alkotóelemeivel, mind a vegyülettel azonos kémiai reakciót hajtunk végre. 

A képződéshőt megkapjuk, ha az alkotóelemekkel végzett reakciók reakcióhőinek 

összegéből kivonjuk a vegyülettel végzett reakció reakcióhőjét. 

A reakcióhő átszámítható tetszőleges hőmérsékletre. A reakcióhő állandó nyomáson 

lejátszódó reakcióknál az entalpia megváltozása állandó hőmérsékleten. Az entalpia 

függvénye a hőmérsékletnek, így az entalpiaváltozások is függenek a hőmérséklettől 

dTCHH
T

prTr ∫∆+∆=∆
15,298

0
15,298

    (3-17) 

A reakcióhő hőmérsékletfüggése a hőkapacitások hőmérsékletfüggésére vezethető vissza.  
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A hőkapacitások hőmérsékletfüggését empirikus hatványsorral adhatjuk meg. 

K+++= 2cTbTaCp      (3-18) 

Ha a reakcióban nem csak egy, hanem több anyag vesz részt, akkor a reakcióhő 

kiszámításában az egész rendszer hőkapacitásának változását kell figyelembe venni.  

K+++==∆ ∑∑∑∑
i

ii
i

ii
i

ii
i

piip cTbTaCC νννν 2

  (3-19) 

A reakcióhő hőmérséklettel való változása egyenlő a rendszer hőkapacitásának a reakció 

folyamán bekövetkező változásával. 

A reakcióhő változását a hőmérséklettel a 3.3. ábra mutatja be. 

 

3.3. ábra A reakcióhő hőmérsékletfüggése  

Az ábráról a következők állapíthatók meg. Ha a kiindulási anyagok és a végtermékek 

hőkapacitása azonos, akkor a reakcióhő független a hőmérséklettől. Ha a termékek hőkapacitása 

nagyobb, mint a kiindulási anyagoké, akkor a reakcióhő növekszik a hőmérséklet emelkedésével. 

Ha a termékek hőkapacitása kisebb, mint a kiindulási anyagoké, akkor a reakcióhő csökken a 

hőmérséklet emelkedésével. 
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3.4. Feladatok az 3. fejezethez 

1) Számoljuk ki a következő kémiai reakció standard entrópiaváltozását egy mólra, ha a termékek 
és a reaktánsok hőmérséklete 298,15 K. 

2CO +O2 = 2CO2 

 

Megoldás: 

A komponensekre: 

    )(2 gCO  )(gCO  )(2 gO   

0
15,298mS∆ 11 −− ⋅⋅ KmolJ  213,795 197,653 205,147 

( ))()(2)(20 22 gOgCOgCO +−=  

=⋅−⋅−⋅=∆ 147,2051653,1972795,21320
15,298S –172,86 J·mol-1·K -1 

A reakció ilyen körülmények között önként nem játszódik le. 

2) Számítsuk ki a metán standard égéshőjét! 

Megoldás: 

Ismertek az alábbi standard képződéshők. 

( )
( )
( ) 1

4
0

1
2

0

1
2

0

81,74)(

51,393)(

8,285)(

−

−

−

⋅−=∆

⋅−=∆

⋅−=∆

molkJgCHH

molkJgCOH

molkJfOHH

f

f

f

 

)(2)()(2)( 2224 lOHgCOgOgCH +=+  

( ) ( ) ( ) =∆⋅−∆⋅+∆=∆ )(2)(2)( 4
0

2
0

2
00 gCHHlOHHgCOHH fffr  

( ) ( ) kJ5,81581,7428,285251,393 −=−−−+−  

=∆ 0Hr –815,5 kJ 

 

Felhasznált irodalom 

− Berecz E.: Fizikai kémia. Tankönyvkiadó. Budapest. 1988.  
− P. W Atkins: Fizikai kémia I. Tankönyvkiadó. Budapest, 1992.  
− R. G. Mortimer: Physical Chemistry (Second Edition), Elsevier 2000. 
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4. ANYAGI HALMAZOK, HALMAZÁLLAPOTOK 

Szerző: Emmer János 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

Az anyag a hőmérséklettől és nyomástól függően három különböző halmazállapotban: gáz, 

folyadék és szilárd állapotban fordul elő. A halmazállapotok átalakulhatnak egymássá: 

− Szilárd anyag átalakulása folyadékká az olvadás, az ellentétes folyamat a 

kristályosodás vagy fagyás. 

− Folyadék átalakulása gőzzé a párolgás, illetve megfelelő körülmények között a 

forrás. 

− Szilárd anyag gőzzé alakulása a szublimáció. 

− Gázállapotú anyag átalakulása folyékony vagy szilárd állapotúvá a kondenzálás. 

A szilárd és folyékony állapotot kondenzált állapotnak is nevezzük. A kondenzált állapot 

jellemzője, hogy állandó térfogata van. A gáz és folyékony állapotot fluid állapotnak nevezzük. A 

fluid  állapotban a részecskék könnyen elmozdulnak egymáshoz képest. Nem minden anyagnak 

valósítható meg mindhárom halmazállapota, mert számos anyag elbomlik, mielőtt megolvadna, 

illetve gőzzé alakulna. Általában adott hőmérsékleten és nyomáson csak egy halmazállapot lehet 

állandó. A különböző halmazállapotok egymássá alakulásának egyensúlyi hőmérsékletén és 

nyomásán lehet csak két vagy három halmazállapot egyidejűleg jelen. Szilárd halmazállapotban sok 

anyagnak több módosulata van, amelyek szerkezetükben és egyéb tulajdonságaikban különböznek 

egymástól. Ez a jelenség a polimorfia. Az egyes polimorf módosulatok határozott hőmérséklet és 

nyomástartományban állandók és csak az átalakulási hőmérsékleten vannak egymással 

egyensúlyban. A halmazállapotok és a polimorf módosulatok átalakulásai hőelnyeléssel vagy 

hőfelszabadulással járnak. Termodinamikailag kimutatható, hogy adott nyomáson az a módosulat 

állandó magasabb hőmérsékleten, amely hőelnyeléssel közben keletkezik a másik módosulatból. Az 

olvadás és párolgás mindig hőelnyeléssel jár, ezért állandó nyomáson a folyékony halmazállapot 

magasabb hőmérsékleten állandó, mint a szilárd, a gázállapot pedig magasabb hőmérsékleten 

állandó, mint a folyadék. A kémiai anyagok három halmazállapotán kívül egy negyedik is ismert ez 
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a plazmaállapot. Ez a gázállapotból keletkezik magas hőmérsékleten, ahol az atomokból elektronok 

szakadnak le. A plazma elektronokból és ionokból álló gázelegy.  

4.1. Gázhalmazállapot 

A gázoknak nincs önálló alakja és térfogata, hanem egyenletesen töltik be a 

rendelkezésükre álló teret. A gázokra jellemző, hogy a molekuláik rendezetlen mozgást végeznek, 

haladó és forgó mozgásban vannak, valamint a molekulán belül az atomok egymáshoz képest is 

mozgásban vannak, rezegnek. A rendezetlen mozgás annak következménye, hogy a molekulák 

gyakran ütköznek egymással és az edény falával. Ez utóbbi ütközések okozzák a gáz nyomását. A 

gázhalmazállapoton belül megkülönböztethetünk gázokat és gőzöket. Gázokról akkor beszélünk, ha 

a körülmények nem teszik lehetővé a kondenzációt. Gőzök viszont az olyan gázhalmazállapotú 

rendszerek, amelyeknél a kondenzáció termodinamikai feltételei adottak. 

4.1.1. A gáznyomás mérése 

A nyomás a felületegységre ható erő. Jele: p. 

A

F
p =

, 
ahol F a nyomóerő, A pedig a felület. A nyomás egysége a pascal (Pa), az 1 m2-re

 
ható 1 newton erő. Elterjedten használt egység még a bar. kPabar 1001 = . A termodinamikai 

adatok esetében a standard, a vonatkoztatásra használt nyomás jelölésére a 0p -t használjuk. 

Pap 50 10= . 

A gáznyomás mérésére manométert használnak. A legegyszerűbb manométer egy U-alakú 

cső, amelyet kevésbé illékony folyadékkal töltenek meg. A gáznyomás arányos a cső két szárában 

lévő folyadék magasságának különbségével. Amennyiben az egyik cső nyitott, a folyadékoszlop 

magasságok különbsége csak a gáznyomás és a légköri nyomás különbségével arányos. Olyan 

módszerek is ismertek, amelyek kiküszöbölik a manométerfolyadék gőze által okozott problémákat. 

Ezek mechanikus vagy elektromos elven működő diafragma kitérését érzékelik vagy valamilyen 

nyomásérzékeny sajátságot mérnek. Igen kis nyomások mérésére fel lehet használni azt a tényt, 

hogy a gáz viszkozitása és a gáz hővezetése is arányos a nyomással. 
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4.1.2. Tökéletes gázok állapotváltozásai 

Állandó mennyiségű gáz állapotát három állapothatározóval, a térfogattal, a hőmérséklettel 

és a nyomással adjuk meg. Ha változik a gáz állapota, akkor általában mindhárom állapotváltozó 

változik. A változások azonban nem függetlenek egymástól, az állapotváltozók között az 

állapotegyenlet teremt kapcsolatot. Ha a gázoknak elég magas a hőmérséklete és elég kicsi a 

nyomása, akkor anyagi minőségüktől függetlenül ugyanaz az állapotegyenlet érvényes rájuk. Ezt az 

állapotot tökéletes gázállapotnak nevezzük.  

A tökéletes gáz olyan képzeletbeli gázhalmazállapotú anyagi rendszer, amelyben 

− a molekulák vagy atomok közötti kölcsönhatási energia elhanyagolható a 

transzlációs energiából származó kinetikus energiához képest, 

− a molekulák vagy atomok saját térfogata elhanyagolhatóan kicsi az általuk betöltött 

térhez képest. 

A mindennapi életben igen gyakran megszorító feltételeket vagyunk kénytelenek 

használni, biztosítjuk például valamelyik állapothatározó állandóságát. Ennek megfelelően 

beszélhetünk izoterm, azaz állandó hőmérsékletű, izobár, azaz állandó nyomású és izochor, azaz 

állandó térfogatú állapotváltozásokról. 

Vizsgáljuk meg, hogyan változik meg állandó hőmérsékleten, izoterm körülmények között 

a tökéletes gáz nyomása, ha a térfogatát megváltoztatjuk. A kísérleti tapasztalatokat a Boyle–

Mariotte féle törvény írja le, amely szerint állandó hőmérsékleten a tökéletes gázok nyomásának és 

térfogatának szorzata állandó. 

( ) állandópV T =       (4-1) 

Állandó hőmérsékleten, adott mennyiségű gáz nyomása fordítva arányos a térfogattal. 

Ha a gáz hőmérsékletét úgy változtatjuk, hogy nyomása közben változatlan, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy a térfogatnak a hőmérséklet szerinti változása lineáris. Ugyancsak lineáris 

összefüggést kapunk a nyomásnak a hőmérséklet szerinti változásara állandó térfogaton. Ezeket, az 

arányosságokat konkrét formában a Gay–Lussac féle törvények fejezik ki. 

( )[ ]15,27310 −+= TVV α , ahol    (4-2) 

                                     V0 a T = 273,15 K-hez tartozó térfogat, 
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                                    15,273

1=α
 az izobár hőtágulási együttható. 

                            ( )[ ]15,27310 −+= Tpp β ,ahol   (4-3) 

                                    p0 a T=273,15 K-hez tartozó nyomás, 

                                  15,273

1=β
  
az izochor feszülési együttható. 

A fentiek szerint állandó nyomáson a térfogat, állandó térfogaton pedig a nyomás arányos 

a hőmérséklettel. 

állandó
T

V

p

=








      (4-4) 

állandó
T

p

V

=








      (4-5) 

A megfelelő izobárokat, izochorokat és izotermákat a 4.1., 4.2., 4.3. és 4.4. ábrák mutatják 

be. 

 

         4.1. ábra A tökéletes gáz V–T diagramja      4.2. ábra A tökéletes gáz p–T diagramja 
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         4.3. ábra A tökéletes gáz V–T diagramja      4.4. ábra A tökéletes gáz p–T diagramja 
 

Általában a folyamatokban a gázok mindhárom állapothatározója megváltozik. Az ilyen 

esetre megkapjuk az állapotegyenletet, ha gondolatban a folyamatot két részre bontjuk. A Gay–

Lussac és Boyle–Mariotte törvényeket egymás után alkalmazzuk úgy, hogy első folyamat 

végállapotát tekintjük a második folyamat kiindulási értékének. 

Ezek alapján   ha a gáz mennyisége nem változik q 

állandó
T

pV =       
(4-6) 

kifejezést kapjuk,. Az összefüggést az egyesített gáztörvény, amely általános érvényű törvény. 

Ezt 0°C-ra és 1 mol gázra felírva 

15,273
15,273,15,273 mVp

T

pV ⋅
=  , ahol     

(4-7) 

Vm,273,15 101325 Pa nyomáson 22,412 · 10-3 m3 · mol-1.  

Ezeket behelyettesítve: 

RmolJK
K

molmPa

T

pV ==⋅⋅⋅= −−
−−

11
133

314,8
15,273

10412,22101325

   (4-8) 

ahol R a moláris gázállandó. Így 

RTpVm =        (4-9) 
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Tetszőleges anyagmennyiségre pedig 

nRTpV =        (4-10) 

R értéke azzal a térfogati munkával egyenlő, amit 1 mol tökéletes gáz végez, ha állandó nyomáson, 

1 K hőmérsékletnövekedésre kiterjed. 

vkvkk RTTRpVRTpV =+== )1(     (4-11) 

Az indexben lévő k és v a kezdeti, illetve a végállapotot jelöli. 1 mol tökéletes gáz térfogati 

munkája állandó nyomáson. 

RVpVVpW kv =∆=−=− )(     (4-12) 

Ha T kelvinnel nő a hőmérséklet 

RTW =−        (4-13) 

A tökéletes gáz moláris entalpiáját felírhatjuk a következőképpen: 

RTUpVUH mmmm +=+=      (4-14) 

A hőmérséklet szerint differenciálva és a moláris hőkapacitások definícióját figyelembe 

véve kapjuk, hogy 

RCC Vp +=
       (4-15) 

Az állandó nyomásra vonatkozó hőkapacitás, Cp mindig nagyobb, mint az állandó 

térfogaton mért hőkapacitás. A különbség azzal a térfogati munkával egyenlő, amit állandó 

nyomáson 1 K hőmérsékletnövekedés hoz létre. Gázoknál a kétféle hőkapacitás közötti különbség 

jelentős. 

A gáz állapotegyenletét felhasználva kiszámítható a tökéletes gáz által végzett munka 

nagysága különböző körülmények között. 

Izoterm állapotváltozás során a hőmérséklet állandó, a nyomás és a térfogat változik. 

Vizsgáljunk egy olyan állapotváltozást, amelynek során a gáz a kezdeti p1, és V1 állapotból állandó 

hőmérsékleten kitágulva jut el a végső p2, és V2 állapotba. A gáz tágulása során, a környezetén 



59 

 

munkát végez. Ilyen körülmények között a tökéletes gáz által reverzibilis úton végzett térfogati 

munka: 

2

1

1

2ln
2

1

2

1
p

p
nRT

V

V
nRT

V

dV
nRTpdVW

V

V

V

V

−=−=−=−= ∫∫
   (4-16) 

A tökéletes gáz izoterm reverzibilis kiterjedésének munkája nem függ a kezdeti és a végső 

térfogatok, illetve a nyomások abszolút értékétől, csak azok arányától. Mivel a folyamat során a 

belső energia nem változik, ezért a gáz által végzett munkát a környezetből felvett hőnek kell 

fedeznie. 

Izobár folyamatoknál a gáz nyomása nem változik. A folyamat során munka és hőcsere 

egyaránt fellép, ezért a belső energia megváltozása a hő és a munka viszonyától függ. Legyen a 

kezdeti állapot V1, és T1, a végállapot pedig V2, és T2. A végzett térfogati munka ekkor: 

)( 12 VVpW −−=       (4-17) 

A környezetből felvett hő: 

)( 12 TTCQ p −= , ill.      (4-18) 

121212 )( HHVVpUUQ −=−+−=     (4-19) 

A hő nagysága az entalpiaváltozással egyezik meg. 

Izochor állapotváltozás során a térfogat állandó marad, csak a nyomás és a hőmérséklet 

változik. Mivel állandó térfogaton lejátszódó folyamatoknál munkavégzés nincs, ezért a 

környezetből felvett hő teljes egészében a gáz belső energiáját növeli. 

)( 1212 TTCUUQ V −=−=      (4-20). 

Adiabatikus változás során a rendszer nem cserél hőt a környezetével. Az adiabatikus 

reverzibilis térfogatváltozás munkája kiszámítható az első főtétel alapján. A hőkapacitás 

egyenletének és a tökéletes gáz állapotegyenletének felhasználásával: 

dV
V

RT
pdVdTCV −=−=

     (4-21) 

Felhasználva, a  
RCC Vp =−

  összefüggést: 
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V

dV

V

dV

C

CC

T

dT

V

Vp )1(
)(

−−=
−−

= κ
    (4-22) 

ahol
   V

p

C

C
=κ

,   
a hőkapacitások viszonya, más néven a Poisson-koefficiens. 

A (2-57) egyenletet integrálva: 

állandóTVVTVT
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 (4-23) 

Állandó térfogaton 

állandópTpTpT
p

RT
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p

RT
T =→==
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  (4-24) 

Adott hőmérsékleten 

állandópVVpVpV
R

Vp
V

R

Vp =→=== −− κκκκκ
2211

1
2

221
1

11

    (4-25) 

Ez az egyenlet a tökéletes gáz adiabatikus állapotegyenlete. Az összes gázra κ >1. 

A tökéletes gáz általános állapotegyenlete felírható a következő formában is: 

állandópVm =       (4-26) 

A fenti összefüggés az eddigi állapotváltozásokat mind leírja. Különböző folyamatokra m 

értékekre:    

-  ha m=0, állandóppV ==0

 kifejezés az izobár állapotváltozást írja le. 

-  ha m=1, állandópV =  alakú egyenletet kapjuk, amely az izoterma egyenlete. 

- ha m=κ, állandópV =κ
 alakú egyenletet kapjuk, amely az adiabata egyenlete. 

- ha m = ∞, állandóVállandópV =→=∞
 kifejezés az izochor állapotváltozást írja 

le. ( ( ) →=→=→=→= ∞∞∞∞ állandóVpállandóVpállandópVállandópV 0/1/1

 

állandóV = ) 

- ha m = n, ahol κ > n > 1, állandópVn =  kifejezés a politropikus állapotváltozást írja  
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le, amikor a folyamat sem tökéletesen adiabatikus, sem tökéletesen izoterm. 

A folyamatok p–V diagramjai a 4.5. ábrán láthatók. 

 

4.5 ábra Tökéletes gázok p–V diagramjai  

4.1.3. Tökéletes gázok elegyei 

Az előzőekben ismertetett általános gáztörvény gázelegyekre is érvényes. A molekulák 

tökéletes gázok elegyeiben sem fejtenek ki észrevehető kölcsönhatást egymásra és valódi térfogatuk 

ilyen körülmények között is elhanyagolhatóan kicsi a gázelegy rendelkezésére álló térfogatához 

képest. Ez alapján érthető az a tapasztalati tény, hogy az elegy egyes összetevői úgy viselkednek, 

mintha a többi összetevő jelen sem volna. 

Tökéletes gázok elegye által kifejtett nyomás egyenlő azon nyomások összegével, amelyet 

az egyes összetevők akkor fejtenének ki, ha egyedül töltenék ki a rendelkezésükre álló térfogatot. 

Ez a Dalton törvény. Az egyes komponensek nyomását a gázelegyben parciális nyomásnak 

nevezik. Ha a gázkeverék többféle gázt tartalmaz különböző mennyiségben, akkor a Dalton törvény 

alapján a teljes nyomás: 

∑∑ ==+++=
i

i
i

i n
V

RT
ppppp K321

    (4-27) 

ahol, pi és ni az i-edik komponens parciális nyomását és mennyiségét jelöli.  

            Bevezetjük a móltört fogalmát, ami az összetételre vonatkozó állapotjelző: 

n

n
x i

i =
,  ahol K+++= 321 nnnn     (4-28) 
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A parciális nyomás megadható a p teljes nyomás és a komponensek móltörtjeinek 

ismeretében: 

pxp ii =        (4-29) 

A parciális nyomások arányosak a móltörtekkel és összegüknek a teljes nyomást kell 

kiadniuk. Ez azt is jelenti, hogy a tökéletes gázok és elegyeik nyomása adott hőmérsékleten csak a 

térfogategységben levő anyagmennyiségtől függ, de független az anyagi minőségtől. 

4.1.4. A kinetikus gázelmélet elemei 

A tökéletes gáz olyan gázhalmazállapotú rendszer, amelyben a részecskék közötti 

kölcsönhatást teljesen elhanyagoljuk és feltételezzük, hogy a molekulák saját térfogata 

elhanyagolhatóan kicsi a rendelkezésre álló térfogathoz képest. A tökéletes gázok tulajdonságait 

levezethetjük a kinetikus gázelmélet segítségével. A kinetikus gázelmélet alapja az a feltevés, hogy 

a gázrendszer igen nagyszámú részecskéből áll, amelyek szakadatlan mozgásban vannak és 

ütköznek egymással, valamint az edény falával. Feltételezzük továbbá, hogy minden ütközés 

tökéletesen rugalmas és a részecskék az ütközésen kívül nem gyakorolnak egymásra hatást. Az 

előbbi feltevések alapján a részecskék mozgása és ütközése leírható a klasszikus mechanika 

törvényeivel. 

A kinetikus elmélet alapján a tökéletes gázok nyomása az edény falába ütköző és 

visszapattanó molekulák mozgásmennyiségeiből adódik. A nyomóerő Newton második törvénye 

alapján kiszámítható a falba ütköző molekulák mozgásmennyiségének az időegységre eső 

megváltozásából: 

( )
dt

mvd
F =

,       (4-30) 

ahol, m a molekula tömege, v a sebessége.  

Ha a gázmolekulák által kifejtett nyomást akarjuk kiszámítani, ami nem más, mint az 1 

cm2 felületre gyakorolt nyomóerő, akkor azt kell meghatározni, hogy 1s alatt az 1 cm2 falfelületbe 

ütköző gázmolekulák mozgásmennyisége mennyivel változik meg. A nyomás kiszámítására 

induljunk ki 1 cm élhosszúságú kockából, amelyben N darab, egyenként m tömegű molekula van. 

Jelölje a gázmolekulák c sebességének x, y és z irányú komponensét vx, vy és vz. Tekintsük csak a 

pozitív x irányt és vizsgáljuk az erre merőleges 1 cm2 nagyságú felülettel való ütközéseket. Ha a 

molekula az vx-re merőleges falba ütközik, akkor mozgásmennyisége 2mvx értékkel változik. Az 
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ütközés előtt a falra merőleges mozgásmennyiség komponens mvx, ütközés után –mvx. Mivel a 

molekula a kiválasztott irányban 1s alatt vx cm utat tesz meg, másodpercenként 
2
xv

 
-ször ütközik 

ugyanabba a falba. Egy molekula által kifejtett nyomóerő tehát
 

2

2
2 x

x
x mv

v
mv =

 
. Az egész falra ható

 

erő kiszámítására az egyes molekulák által kifejtett erőket összegezni kell. Mivel a fal 1 cm2 

felületű közvetlenül megkapjuk a nyomást, ami 

∑∑ == 22
xx vmmvp

     (4-31) 

A molekuláknak igen különböző a vx sebességkomponense. Ha a 
2
xv  értékek statisztikus 

átlagértékét
 

2
xv  

-tel jelöljük, akkor
  

22
xx vNv =∑  

és a nyomás
 

2
xvNmp =        (4-32) 

Nyugalomban levő gázban, ha külső erő nem hat, az átlagos sebesség a tér minden 

irányában ugyanakkora, vagyis 
222
zyx vvv ==

. A gázmolekula közepes négyzetes sebességére 

felírható 

2222 cvvv zyx =++
 
,  tehát

  3

2
2 c

vx =
    (4-33) 

Ezt az értéket behelyettesítve (4-3)-ba és figyelembe véve, hogy Nm az 1 cm3-ben levő 

anyag mennyisége, vagyis a gáz sűrűsége. A nyomásra, tehát a következő kifejezést kapjuk. 

3

2cNm
p =

 
,   illetve 

 mV

cM
p

3

2

=
    (4-34) 

Figyelembe véve az általános gáztörvényt is, megkapjuk az 

RT
cM

pVm ==
3

2

      (4-35) 

kifejezést, ami  a kinetikus gázelmélet alapvető összefüggése. 
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A molekuláknak mozgásuk következtében kinetikus energiája van, amelynek értéke 

folytonosan változik, mert az ütközések következtében a sebességük ingadozik. Átlagban egy 

molekula kinetikus energiája
 

2

2

1
cm

 
. 1 mólnyi gáz kinetikus energiája ekkor: 

22
, 2

1

2

1
cMcmNE Akinm ==

     (4-36) 

Ha a gázrészecskék pontoknak tekinthetők, ami egyatomos gázokra közelítőleg igaz, akkor 

a kinetikus elmélet szerint az egyatomos gázok belső energiája a molekulák haladó mozgásának a 

kinetikus energiájából áll. A (4-6) és (4-7) egyenletek alapján 1 mol egyatomos gáz belső energiája: 

RTcMUm 2

3

2

1 2 ==
     (4-37) 

Az összefüggésből megállapítható, hogy a tökéletes gázmolekulák rendezetlen 

mozgásának átlagos kinetikus energiája arányos az abszolút hőmérséklettel. Ha a molekula több 

atomból áll, akkor a haladó mozgás kinetikus energiájához hozzájárul a molekulák forgó 

mozgásából és az atomoknak a molekulán belüli rezgéséből és forgásából származó energia is. 

Ennek a háromfajta energiának az összege adja meg a gáz termikus energiáját, amely szintén 

arányos az abszolút hőmérséklettel. Ebből az is következik, hogy azonos hőmérsékleten a tökéletes 

gázok molekuláinak átlagos kinetikus energiája megegyezik. 

K=== 2
33

2
22

2
11 2

1

2

1

2

1
cmcmcm

    (4-38) 

Az összefüggés helyességét bizonyítja az a tény is, hogy azonos hőmérsékletű tökéletes 

gázok elegye nem okoz hőmérsékletváltozást. Nyomásegyenlőség esetén 1 cm3 gázra felírható, 

hogy 

K====
333

2
333

2
222

2
111 cmNcmNcmN

p
   (4-39) 

A (4-9) és (4-10) egyenlet csak akkor lehet egyidejűleg érvényes, ha 

K=== 321 NNN       (4-40) 
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Ebből következik, hogy tökéletes gázok egyenlő térfogataiban egyenlő számú molekula 

van, ha a hőmérsékletük és nyomásuk egyenlő. Ez az Avogadro-tétel, amely a kinetikus 

gázelméletből is következik. 

4.1.5. A reális gázok állapotegyenletei 

A tökéletes gázállapot csak ideális állapot, amely kis nyomáson és nagy hőmérsékleten jól 

megközelíthető. A gyakorlatban alkalmazott természetes gázok nagy része azonban nem tekinthető 

ideális gáznak, mert nem követik pontosan a tökéletes gázok állapotegyenletét. Az eltérés nagy 

nyomáson és alacsony hőmérsékleten jelentős. A reális gázok azért mutatnak eltérést a tökéletes 

gázok állapotegyenletétől, mert atomjaik vagy molekuláik nem kiterjedés nélküli pontok és 

kölcsönhatásban vannak egymással. Ha szeretnénk az eltérés nagyságát megismerni, akkor célszerű 

az un. kompresszibilitási (összenyomhatósági) tényezőt vizsgálni, amely a következő alakba írható: 

RT

pV
Z m=

       (4-41) 

Tökéletes gáznál ennek a mennyiségnek az értéke 1. A Z eltérése ettől a nem tökéletes 

viselkedés mértéke.  

A tökéletes gáz viselkedésétől kismértékben eltérő viselkedésű gázok termodinamikai 

leírására használhatjuk az un. viriál egyenleteket. Az elgondolás abból indul ki, hogy minél 

közelebb vannak egymáshoz a molekulák, annál jelentősebb az ideális viselkedéstől való eltérés. A 

viriálegyenletekkel felírhatjuk a reális gáz pV szorzatának térfogat és nyomásfüggését a következő 

formákba: 

K++++=
32

1
mmm

m

V

D

V

C

V

B

RT

pV

    (4-42) 

K+′+′+′+= 321 pDpCpB
RT

pVm

    (4-43) 

ahol K,,, DCB , illetve K,,, DCB ′′′ a gáz anyagi minőségétől és a hőmérséklettől függő első, 

második, harmadik, negyedik, … viriál együtthatók. A viriál együtthatók a molekuláris 

kölcsönhatásokkal hozhatók kapcsolatba. A kísérleti tapasztalatok szerint a második és harmadik 

viriálegyüttható jelentős hőmérsékletfüggést mutat. Értékük általában növekszik a hőmérséklet 
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növekedésével. A (4-42) és (4-43) egyenletekkel a számolás nehézkes, de általában nincs is szükség 

a magasabb együtthatók ismeretére, ami különösen kis gáznyomások esetén fordul elő. A szokásos 

moláris térfogatok esetén a harmadik viriálegyütthatós tag elhanyagolható a második mellett. 

Természetesen a következő tagok is elhanyagolhatók. Ebben az esetben a (4-43) egyenlet kis 

nyomásoknál alkalmazott formája: 

pB
RT

pVm ′+= 1
      (4-44) 

Ebben az esetben a pVm szorzat és vele együtt a kompresszibilitási tényező is lineárisan 

változik a nyomással.  

Nagyobb nyomásoknál azonban a lineáris viselkedéstől eltérés tapasztalható, mivel a 

molekuláris kölcsönhatások mellett mind számottevőbbé válik a molekulák saját térfogatának 

szerepe. A 4.6. ábrán láthatjuk néhány reális gáz kompresszibilitási együtthatójának változását a 

nyomás függvényében 0 °C-on. 

 

4.6 ábra A kompresszibilitási együttható változása a nyomással 273,15 K-en  

 

A viriálegyütthatók hőmérsékletfüggéséből következik, hogy minden gáznál létezik egy 

olyan hőmérséklet, amelynél a kis nyomások tartományában a reális gáz úgy viselkedik, mintha 

tökéletes gáz lenne. Ezt a hőmérsékletet Boyle hőmérsékletnek nevezzük. Jelölése: TB. A metánra 

vonatkozó Z–p görbéket például különböző hőmérsékletekre a 4.7. ábra mutatja.  
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4.7. ábra A metán Z–p izotermái  

A tökéletes gáztörvénytől való ellentétes irányú eltérések arra utalnak, hogy legalább két 

hatást kell figyelembe vennünk. van der Waals megállapítása szerint ezek egyike, hogy a 

gázmolekulák valóságos térfogata maga csökkenti a rendelkezésre álló teret. Ha egy mólnyi gázban 

b-vel jelöljük a molekulák számára hozzá nem férhető, úgynevezett kizárt térfogatot, akkor a 

tökéletes gáz állapotegyenletébe Vm helyett bVm −  -t kell írnunk. Gömb alakú molekuláknál a b 

mennyiség a molekula geometriai térfogatának a négyszerese. Ha d a molekulák átmérője: 

AA NdN
d

b 3
3

3

2

6
4 ππ ==

     (4-45) 

A van der Waals által figyelembe vett másik hatás a molekulák közötti vonzás, ami úgy 

hat, mintha a külső nyomás kisebb lenne a ténylegesnél. Mivel ez a vonzóerő fordítottan arányos a 

móltérfogat második hatványával, akkor a külső nyomáshoz hozzá adott egy
 

2
mV

a

 
tagot. Az

 
2

mV

a

 

mennyiséget belső nyomásnak nevezte, ahol a értéke a gáz anyagi minőségére jellemző érték. 

A van der Waals-féle állapotegyenlet 1 mól gázra 

( ) RTbV
V

a
p m

m

=−







+

2

     (4-46) 

ahol a és b a gáz anyagi minőségére jellemző állandó. 
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A van der Waals állapotegyenletet összehasonlíthatjuk a viriálegyenlettel. Ehhez 

rendezzük át a (4-47) egyenlete, amikor is 

2
mm

m V

ab

V

a
pbRTpV +−+=

     (4-48) 

Az utolsó tagot elhanyagolhatjuk, mert a és b mellett kis nyomáson a móltérfogat igen 

nagy. A harmadik tag már nem hanyagolható el, de értéke kicsi és nem követünk el nagy hibát, ha 

móltérfogatot a tökéletes gázokra érvényes gáztörvény alapján
 p

RT

 
értékkel helyettesítjük. Ezáltal

 

kis nyomásokra a következő egyenlet adódik: 

pBRTp
RT

a
bRTpVm ′+=







 −+=
   (4-49) 

Állandó hőmérsékleten és kis nyomáson tehát a reális gázok pV szorzata lineárisan 

változik a nyomással. A kis nyomáson kísérletileg meghatározott izotermák lineárisan 

extrapolálhatók nulla nyomásra. Az extrapolált pV szorzat értéke megadja a tökéletes gáz moláris 

térfogatát az adott hőmérsékleten és nulla nyomáson. 

A (4-49) egyenlet alapján megállapítható, hogy az izotermák meredeksége a második 

viriálegyüttható értékétől függ. Ha a második viriálegyüttható értéke éppen nulla, akkor a tökéletes 

gázokra érvényes állapotegyenletet kapjuk. Az ehhez tartozó hőmérsékletet Boyle hőmérsékletnek 

nevezzük és TB-vel jelöljük. Nagysága a gáz anyagi minőségétől függ. A van der Waals egyenlet 

állandóival kifejezve: 

Rb

a
T

RT

a
b B

B

=→=− 0
     (4-50) 

A Boyle hőmérsékleten, a kis nyomások tartományában a reális gáz úgy viselkedik, mintha 

tökéletes gáz lenne. Ez az előzőekben ismertetett két ellentétes hatás egyenlőségének a 

következménye. 

A tapasztalat szerint a gázok összenyomással sok esetben cseppfolyósíthatók. Létezik 

azonban egy olyan hőmérséklet, amely felett bármekkorára is növeljük a nyomást, nem jön létre 

kondenzáció. Ezt a hőmérsékletet kritikus hőmérsékletnek, Tkr nevezzük. Reális gázok izotermái, a 

tökéletes gáz izotermáival szemben, a hiperbolától eltérő alakot is felvehetnek. 
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Egy reális gáz p–V diagramját a 4.8. ábra mutatja.  

 

4.8.. ábra Reális gáz izotermái  

A kritikus állandók szoros kapcsolatban vannak a van der Waals állandókkal. 

Felírva az állapotegyenletet a kritikus körülményekre: 

2
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      (4-51) 

Az inflexió helyén az első és második deriváltak egyaránt nullával egyenlők. 

( ) 0
2

32 =+
−

−=








krkr

kr

T V

a

bV

RT

dV

dp

kr     (4-52) 

azt kapjuk, hogy 
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    (4-54) 

Valamennyi gázra teljesül, hogy a kritikus kompresszibilitási együttható, Zkr  
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kr

krkr
kr RT

Vp
Z

      (4-55) 

Az állapotegyenlet állandói a kritikus állapotjelzőkkel kifejezve: 
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    (4-56) 
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Az értékeket visszahelyettesítve az állapotegyenletbe és átrendezve az egyenletet, a 

következő kifejezést kapjuk. 
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    (4-57) 

Bevezethetjük az un. redukált állapotjelzőket, amelyeket az aktuális és a kritikus 

állapotjelző hányadosaként definiálhatunk: 

− 
redukált nyomás

  kr
r p

p
p =

 

− 
redukált térfogat 

 kr
r V

V
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− 
redukált hőmérséklet

 kr
r T

T
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Behelyettesítve a redukált állapotjelzőket a (4-57) egyenletbe, a  
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                                                      (4-58) 

redukált állapotegyenlethez jutunk. 

A redukált állapotegyenlet előnye, hogy anyagi állandót nem tartalmaz, így minden gázra 

érvényes. Ez azt jelenti, ha felvesszük Z–pr függvényt, akkor a különböző gázok értékei, az egyes 

hőmérsékleteken, azonos görbékre esnek. A 4.9. ábrán látható a kompresszibilitási együttható 

nyomásfüggése négyféle gázra, különböző redukált hőmérsékleteken. 
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4.9. ábra Reális gázok általános redukált kompresszibilitási diagramja  

A redukált állapotegyenlet értelmében, ha két különböző gáz két redukált állapotjelzője 

megegyezik, akkor meg kell egyeznie a harmadiknak is. Ha  rr pp ,2,1 =
 és rr VV ,2,1 =

 , akkor 

rr TT ,2,1 = . Ekkor a két gáz megfelelő állapotban van. Ezt a tételt a megfelelő állapotok tételének 

nevezik. 

A reális gázok termodinamikai sajátságai sokkal bonyolultabb függvényei az 

állapotjelzőknek, mint a tökéletes gázoké. Reális gázok belső energiája és entalpiája nemcsak a 

hőmérséklettől, hanem térfogattól, illetve a nyomástól is függ. Reális gázok termodinamikai 

sajátságainak leírására az általános termodinamikai kifejezésekbe a megfelelő állapotegyenletből 

adódó kifejezéseket kell behelyettesíteni. Ez a számításokat nehézkessé teszi és a kapott 

eredmények nem általános érvényűek, mert az egyes anyagokra jellemző állandókat tartalmaznak. 

A számítások egyszerűbbé tétele érdekében Lewis bevezette a fugacitás fogalmát. Ez a mennyiség 

egy olyan korrigált nyomás, amelyet ha a tökéletes gázokra kidolgozott termodinamikai 

összefüggésekben formálisa a nyomás helyébe írunk, akkor a reális gáz tulajdonságait kapjuk meg. 

Jele: f. Értéke standard, vonatkoztatási állapotában megegyezik a Pap 50 10= nyomással. Ennek 

alapján bármely reális gáz szabadentalpiája: 

0
0 ln

p

f
RTGG TT +=

      (4-59) 
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A reális gáz moláris szabadentalpiája standard állapotban megegyezik a tökéletes gáz 

moláris szabadentalpiájával. Az izoterm szabadentalpia változás az alábbi módon számolható. 

Ideális gázra  
 1

2ln
p

p
RTGT =∆

     (4-60) 

Reális gázra 
  1

2ln
f

f
RTGT =∆

     (4-61) 

Tökéletes gázok fugacitása egyenlő a nyomással. Reális gázok fugacitása eltér a 

nyomástól, de annak függvénye. 

pf γ= , ahol 

                                           γ a fugacitási együttható   (4-62) 

A fugacitási együttható értéke annál nagyobb mértékben különbözik 1-től, minél nagyobb 

az eltérés a reális és tökéletes gáz tulajdonságaiban. A fugacitási együttható általában függ a gáz 

anyagi minőségétől, nyomásától és hőmérsékletétől. 

4.1.6. A tökéletes- és reális gázok belső energiája, a Joule-Thomson hatás 

Míg a tökéletes gázok belső energiája csak a hőmérséklettől, addig a reális gázok belső 

energiája nemcsak a hőmérséklettől, hanem a térfogattól is függ. 

Ha a belső energia térfogatfüggését megadó 
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     (4-63) 

egyenletbe helyettesítjük a van der Waals egyenletből kapott 
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     (4-64) 

értékeket, a következő egyenlethez jutunk: 
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Integrálás után izoterm körülményekre:  
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Adiabatikus esetre: 

( )
21

1212 V

a

V

a
TTCUUU V −+−=−=∆

    (4-67) 

Reális gáz izoterm kiterjedésekor a belső energia mindig csökken, ami a részecskék között 

ható erők ellenében végzett belső munkával egyenlő. Az izoterm állapot csak úgy lehetséges, ha a 

rendszer a környezetből hőt vesz fel. Adiabatikus esetben a belső energia csökkenése miatt a 

rendszer hőmérséklete is változik. 

Komprimált tökéletes gáz vákuumba történő kiterjedését nem kíséri hőeffektus. A rendszer 

belső energiája ekkor a kiterjedés során nem változik. Reális gázoknál azonban, a komprimált gáz 

vákuumba történő kiterjedésekor hőeffektus lép fel.  

Ezt a tényt Joule és Thomson kísérleti úton kimutatta. A kísérletben két tartály között a 

gázt fojtáson keresztül engedték az egyik állandó nyomásról egy másik állandó nyomásra kiterjedni, 

közben pedig mérték a hőmérsékletkülönbséget. A berendezést hőszigetelték, így a folyamat 

adiabatikus volt. Az alacsonyabb nyomású helyen mérték az alacsonyabb hőmérsékletet és a 

hőmérsékletkülönbség arányos volt a nyomáskülönbséggel. Az adiabatikus kiterjedést kísérő 

hőmérsékletváltozást nevezzük Joule-Thomson hatásnak.  

A hőmérsékletváltozás a körülményektől függően lehet pozitív és negatív is a molekulák 

közötti kölcsönhatási energia megváltozásával összhangban. Ez azt jelenti, hogy a reális gáz 

kiterjesztésekor munkát kell végezni a kölcsönhatással szemben. Ennek nagysága: 

                                     1122 VpVpW −= , 
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adiabatikus folyamatban  

                                                        112221 VpVpUUW −=−=                                  (4-68) 

                                      222111 VpUVpU +=+                    (4-69) 

21 HH =       (4-70) 

Az adiabatikus kiterjedés során a gáz entalpiája nem változik, a változás izoentalpiás. A 

hatás mértékére a differenciális fojtóeffektus a jellemző. 

H
p

T









∂
∂=µ

      (4-71) 

Ahol µ a Joule–Thomson együttható, ami izoentalpiás, adiabatikus, reverzibilis 

körülmények között az egységnyi nyomásváltozásra eső hőmérsékletváltozást adja meg. 

A tökéletes gázra µ=0, vagyis adiabatikus kiterjedés során hőmérséklete nem változik. 

Reális gázoknál általában µ nem nulla, még akkor sem, ha a nyomás tart nullához. Előjele és 

nagysága függ a gáztól és a körülményektől. A pozitív előjel azt jelenti, hogy ha dp negatív, akkor 

dT is negatív. Ebben az esetben a gáz kiterjedéskor lehűl. Szobahőmérsékleten történő adiabatikus 

kiterjedésnél a hidrogén és hélium kivételével így viselkedik minden gáz. Ha µ előjele negatív, 

akkor a gáz kiterjedéskor felmelegszik. Szobahőmérsékleten így viselkedik a hidrogén és a hélium, 

de jóval kisebb hőmérsékleten történő kiterjedésnél csökken a hőmérséklet. A µ>0 és a µ<0 

tartományokat olyan állapotok választják el, amelyekben µ=0. Reális gázoknál az ilyen 

állapotokban az adiabatikus kiterjedés, a tökéletes gázokhoz hasonlóan nem jár 

hőmérsékletváltozással. Azt a hőmérsékletet, amelynél reális gázok esetén µ=0, inverziós 

hőmérsékletnek nevezzük. A fenti viszonyokat  a 4.10. ábra szemlélteti. 
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4.10. ábra  A nitrogén inverziós görbéje  

A Joule-Thomson hatást széleskörűen alkalmazzák a hűtéstechnikában. Gyakorlati 

jelentősége van a gázok hűtésénél és cseppfolyósításánál. A gázok cseppfolyósítására alkalmas 

Linde-hűtő azon az elven működik, hogy egy gáz inverziós hőmérséklete alatt kiterjedéskor lehűl. 

Ezzel egy másik, az előbbivel azonos körülmények között lévő gázmennyiséget hűtenek le, ami 

újból kiterjed és már kisebb hőmérsékletre hűl le. Ezt a műveletet addig ismétlik, amíg a gáz le nem 

hűl a kondenzációs hőmérsékletre, ahol folyadékká alakul. 

4.2. A folyadék halmazállapot 

A folyadékoknak önálló térfogata van, amelyet csak nagy nyomással is csak kismértékben 

lehet csökkenteni. Kicsi a folyadékok kompresszibilitása. Az anyagok alkotói között a vonzóerők itt 

ugyanis már olyan nagyok, hogy az alkotókat összetartják. A gázokkal ellentétben azonban nem 

töltik ki teljes egészében a rendelkezésükre álló teret. Nincs azonban önálló alakjuk, hanem a rájuk 

ható erőknek megfelelő alakot veszik fel, alakjuk igen kis erőkkel meg is változtatható. A folyadék 

halmazállapotú anyagok kémiai szerkezete rendkívül változatos. A sor a molekuláris folyadékoktól 

kezdve, a különböző fémek és sók olvadékain, valamint a makromolekuláris folyadékokon át, a 

folyadékkristályokig tart. A sokféle szerkezet és változatos tulajdonságok ellenére vannak olyan 

általános törvényszerűségek, amelyek mindegyik folyadéktípusra érvényesek. Ez egységes 

tárgyalásmódot tesz lehetővé.   

A folyadékok tulajdonságai átmenetet képeznek a gázok és a szilárd testek között. A 

folyadékok sűrűsége nagyobb, mint a gázoké és kevésbé nyomhatók össze. Az anyagszerkezeti 
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vizsgálatok azt mutatják, hogy a folyadék halmazállapotú rendszerekben az alkotók nem teljes 

rendezetlenségben vannak jelen. A folyadékokban is némileg kristályrácsszerű elrendezésben 

vannak a részecskék. A rendezettség azonban nem terjed ki a folyadék egész mennyiségére, hanem 

csak rövidtávú helyi rendezettség létezik. A szabályosság csak néhány atom vagy 

molekulatávolságra terjed ki, amelyek a hőmozgás következtében folytonosan felbomlanak és újra 

keletkeznek. Átlagos nagyságuk és szerkezetük a hőmérséklettől is függ. Az olvadáspont közelében 

a rendezett körzetek aránylag nagyok, a hőmérséklet növekedésével azonban csökkennek. A 

kritikus hőmérséklet közelében a rendezettség megszűnik. A víz molekulái, ha a hőmérséklet elég 

távol van a kritikus hőmérséklettől, részben hidrogénhidakkal kapcsolódnak egymáshoz, hasonlóan 

mint a jégben. A jég megolvadásakor a kristályszerkezet hosszú távra felbomlik, de rövid távra 

megmarad. A hőmérséklet emelkedésével ez a szerkezet fokozatosan átalakul. A víz szerkezete 

úgynevezett kettős szerkezetként értelmezhető. A folyékony állapotú víz legalább két halmazból áll. 

Ezek közül az egyik hidrogénhidakkal erősebben kötött jégszerű, úgynevezett szerkezetes 

vízfrakció, a másik pedig hidrogénhidakkal gyakorlatilag nem kötött, úgynevezett monomer 

vízfrakció. A két frakció egymással állandó kicserélődési kapcsolatban van és köztük dinamikus 

egyensúly áll fenn, amelynek egyensúlyi állandója 

[ ]
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∑=
monomer

sszerkezete

OH

OH
K

2

2

     (4-72) 

A hőmérséklet növekedésével az egyensúlyi állandó csökken, mivel a hidrogénhidak 

felszakadása miatt csökken a szerkezetes és nő a monomer frakció mennyisége. 

4.2.1. Folyadékok állapotegyenlete 

A folyadékokra általános érvényű állapotegyenletet eddig nem sikerült felállítani, amely 

minden anyagra nézve kielégítő pontossággal írja le a p-T-V állapotjelzők kapcsolatát.  Az 

előzőekben leírtak szerint nem is várható, hogy legyen ilyen. A termodinamikai tulajdonságok a 

leírására gyakran alkalmazzák a viriál egyenletet, a van der Waals féle állapotegyenletet, valamint 

számos empirikus összefüggést. A van der Waals féle állapotegyenlet is alkalmas lehet a folyadék 

állapotjelzők kapcsolatának leírására. Kielégítő pontossá csak úgy érhető el, ha más a és b értékkel 

számolunk, mint ami az illető anyag gázállapotára érvényes és figyelembe vesszük a és b változását 

a hőmérséklettel. 
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A folyadékokra érvényes állapotegyenlet levezetéséhez kiindulhatunk a kompressziós 

együttható definíciójából is. Felhasználva a kritikus és redukált állapotjelzőket, valamint a 

sűrűséggel számolva kapjuk, hogy 
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       (4-73) 

ahonnan 
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ill. 
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p=ω
       (4-75) 

Ahol ω az expanziós faktor, vagy más néven a folyadék kompresszibilitása. Ennek 

megfelelően, mint a gázoknál, a folyadékoknál is meg lehet szerkeszteni az általános diagramokat. 

4.2.2. A folyadékok párolgása, párolgáshő 

A folyadékfázist a rendszer többi részétől határfelület választja el. A folyadékok minden 

hőmérsékleten párolognak, vagyis folyadékmolekulák lépnek ki a gáztérbe a határfelületen 

keresztül. A párolgás az egyenetlen energia-eloszlás következménye. A folyadékban mindig vannak 

olyan molekulák, amelyek energiája meghaladja az átlagos energiát. Ha ez az energia nagyobb, 

mint a molekulákat összetartó energia, akkor ezek a molekulák kiszakadnak a folyadékfázisból. 

Nyitott edényben a párolgás addig tart, amíg a folyadék teljesen gőzzé nem alakul. Zárt edényben a 

folyadék csak részben párolog el. A párolgás következtében növekszik a gőz nyomása a folyadék 

felett és egy idő után állandó értéket ér el. Ez annak a következménye, hogy gázfázisból a felületébe 

ütköző molekulák megkötődhetnek. Ezt a jelenséget is kondenzációnak nevezzük, ami jelen esetben 

a párolgással ellentétes folyamatot jelenti. Ha a kondenzáció sebessége megegyezik a párolgás 

sebességével egyensúly áll be, a gőz telítődik. Az egyensúly dinamikus, mert két ellentétes folyamat 

eredménye. A telitett gőz nyomását, röviden gőznyomásnak vagy tenziónak nevezzük, amelynek 

értéke a folyadék anyagi minőségen kívül csak a hőmérséklettől függ. A hőmérséklet emelésével a 
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gőznyomás exponenciálisan növekszik. A tapasztalat szerint telített gőz nyomásának logaritmusa 

lineárisan változik a az abszolút hőmérséklet reciprok értékével. 

B
T

A
p +−=lg

      (4-76) 

ahol A és B az anyagi minőségtől függő állandók és kis hőmérséklettartományban függetlennek 

tekinthetők a hőmérséklettől.  

        A 4.11. ábrán látható négy folyadék gőznyomásának változása a hőmérséklettel. 

 

4.11. ábra Folyadékok tenziójának hőmérsékletfüggése  

Nyitott rendszerben, amikor a tenzió eléri a külső nyomást a folyadék forrni kezd. Az 

ehhez tartozó hőmérsékletet forrási hőmérsékletnek vagy forráspontnak nevezzük. A forráspontnál 

magasabb hőmérsékleten a folyadék teljes mértékben gőzzé alakul. Ha a melegítés zárt rendszerben 

történik a gőznyomás növekedése mellett a gőz sűrűsége is növekszik mindaddig, amíg a két fázis 

közötti határfelület el nem tűnik. Ekkor a gőz sűrűsége megegyezik a folyadék sűrűségével. Ezt az 

állapotot kritikus állapotnak, a hozzá tartozó hőmérsékletet kritikus hőmérsékletnek, a nyomást 

pedig kritikus nyomásnak nevezzük. A kritikus hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten a zárt 

rendszer szuperkritikus állapotban van. 

Párolgáskor a folyadék felületéről a gáztérbe azok a molekulák lépnek ki, amelyeknek az 

átlagosnál nagyobb a kinetikus energiája. Ebből következik, hogy párolgáskor a folyadék belső 

energiája csökken. Párolgás közben tehát a folyadék lehűl, ha pedig állandó hőmérsékleten akarjuk 

tartani a folyadékot, akkor hőt kell vele közölni. Azt a hőmennyiséget, amelyet 1 mol folyadékkal 
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közölni kell, hogy ugyanolyan hőmérsékletű gőzzé alakuljon, moláris párolgáshőnek nevezzük. A 

folyadék-gőz egyensúly termodinamikai leírását az 5. fejezetben ismertetjük. 

4.3. A szilárd halmazállapot 

Szilárd halmazállapotban az anyagoknak önálló térfogata és önálló alakja van. A 

hőmérséklet növekedés hatására a szilárd anyagok is általában kiterjednek, a térfogatváltozás 

mértékét a hőtágulási együttható adja meg.  A szilárd anyagokon azonban mérsékelt nagyságú 

nyomó- vagy nyíróerők maradandó alakváltozást nem hoznak létre. A szilárd halmazállapotú 

anyagokat szerkezetük alapján kristályos és amorf anyagokra oszthatjuk. A szilárd testek egy 

részében az atomok, illetve a molekulák határozott belső rend szerint helyezkednek el. Az így 

felépülő makroszkópos testeket kristályos anyagoknak nevezik. Vannak olyan mechanikailag 

szilárd testek, amelyekben a molekulák és az atomok csak kis környezetre kiterjedően rendezettek, 

mint a folyadékokban. Az ilyen felépítésű szilárd testek az amorf anyagok. 

A kristályos szilárd anyagok legfontosabb jellemző tulajdonsága a szabályos belső 

szerkezet.  A tér mindhárom irányában periódikusan ismétlődő egységekből épül fel a kristályrács. 

A rácspontokban ionok, atomok, molekulák lehetnek. A kristályt összetartó erők lehetnek 

elektrosztatikus vonzóerők, kovalens kötések vagy másodlagos kötőerők. Egyidejűleg azonban 

taszítóerőknek is jelen kell lenni, erre utal az összenyomással szembeni ellenállás. A vonzó- és 

taszítóerők egymással egyensúlyt tartanak. A 4.12. ábrán a vonzó- és taszítóerőket, másrészt ezek 

eredőjét tüntettük fel a rácselemek távolságának függvényeként. Egyensúlyban a kétféle erő eredője 

nulla, ez az r0 távolságnál következik be, amit a kristály rácsállandójának neveznek.  

 

4.12. ábra  A taszító- és vonzóerők változása a részecskék közötti távolsággal  
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A molekulák, illetve az atomok a rácspontokban sincsenek nyugalomban, hanem 

egyensúlyi helyzetük körül rezegnek. A részecskék a kristályban olyan helyet igyekeznek 

elfoglalni, ahol legkisebb a potenciális energiájuk. Az egyensúlyi helyzetnek felel meg a 4.13. ábrán 

látható potenciális energia görbéjének minimuma is. 

 

4.13. ábra A potenciális energia változása a részecskék közötti távolsággal 

A kristályos anyagok fizikai tulajdonságaira az anizotrópia jellemző. A rácsszerű 

szabályos elrendeződés következménye, hogy pl. a hasadás, ill. az optikai és elektromos 

tulajdonságok vagy a növekedési sebesség is az iránytól függ. Szilárd anyagoknál számos példa van 

arra is, hogy egy anyag többféle kristályszerkezettel rendelkezhet. A kémiailag egységes anyagnak 

különböző módosulatai lehetnek. Ezt a jelenséget polimorfiának nevezik. 

Jellemző a kristályokra, hogy melegítéskor egy meghatározott hőmérsékleten 

megolvadnak. A határozott olvadáspont az egész kristályra kiterjedő rend következménye, ezért a 

kristály minden része ugyanazon a hőmérsékleten válik folyadékká. Amorf testekben a hőmérséklet 

növelésével nem változik meg lényegesen a részecskék térbeli elhelyezkedésének a rendje, csupán 

mozgékonyságuk változik. Az amorf anyagok ezért melegítéskor először fokozatosan lágyulnak, 

majd határozott olvadáspont nélkül olvadnak meg. 

A tökéletes kristályban a részecskék az egész testre kiterjedő teljes rendben 

helyezkednének el. Ilyen a valóságban igazában nem alakul ki, mert már a hőmozgás is 

rendezetlenséget okoz, amelynek mértéke függ a hőmérséklettől. A hőmozgás hatására egyes 

rácspontok üressé válhatnak és ezek az üres helyek, lyukak a kristályban különféleképpen 

helyezkedhetnek el és a helyüket is változtathatják. A valóságos, reális kristályokban más jellegű 
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rendezetlenségek is lehetnek. Mechanikai hatásokra pl. a kristályrács egyes helyeken eltorzulhat. 

Szennyezések is kis mennyiségben beépülhetnek a rácspontok hibahelyeibe, vagy azok közé 

beékelődve szintén torzítják a kristályrácsot.  Beékelődéses hibahelyek főleg akkor képződnek, ha 

az egyik rácselem sokkal kisebb a többinél és a rács kevéssé szoros illeszkedésű.  

A rácshibák a kristályok tulajdonságait is befolyásolják. A reális kristályok 

szakítószilárdsága például kisebb a rácselmélet alapján számított értéknél. A hibák azonban előnyös 

tulajdonságváltozásokat is előidézhetnek. A félvezetők tulajdonságait pl. tudatosan létrehozott 

szennyezésekkel változtatják meg. A kristályok felületén lévő hibahelyek megváltoztatják a felület 

adszorpcióképességét is, aminek a heterogén katalízisben van szerepe. A rácshibák teszik lehetővé 

az egyes rácselemek helyváltoztatásait, ami a transzport jelenségek alapja. A nyomokban jelenlevő 

idegen anyagok ugyanakkor lényegesen megváltoztathatják az anyagnak nemcsak a fizikai, hanem a 

kémiai tulajdonságait is. 

Az amorf anyagok fizikai sajátságai függetlenek az iránytól, izotrópok. Az amorf állapot 

termodinamikai szempontból metastabilis, ami megfelelő körülmények között stabilis, kristályos 

állapottá alakulhat át. A metastabilis állapotok akkor alakulnak ki, ha nincs idő a termodinamikai 

egyensúly beállására. Az egyik legismertebb amorf anyag az üveg. Az üvegszerű anyagok túlhűtött 

folyadékoknak tekinthetők, amelyekben a kristályosodás elmaradt, nem alakult ki hosszútávú rend 

és anizotróp szerkezet. Az üvegszerű állapotban az anyag belső szerkezete a folyadékokhoz 

hasonló, és a lehűlés alkalmával a folyadékok rendezetlensége, illetve korlátozott rendezettsége 

fagy be. Vannak olyan anyagok, amelyeknek molekulái olyan nagyok és bonyolult szerkezetűek, 

hogy nem rendeződhetnek kristályokká. Az ilyen anyagok a hűtés során nem kristályosodnak, 

hanem belső súrlódásuk egyre nagyobbá válik és így szilárdulnak meg. Ilyen tulajdonságú számos 

makromolekulás anyag, amelyek molekulái részben kohéziós erőkkel, részben hidrogénkötésekkel 

kapcsolódnak egymáshoz. Az elágazás nélküli hosszú láncmolekulákat a kohéziós erők tartják össze 

a makromolekulás anyagokban. A hőmozgás a kohéziós erők ellen működik, ezért a hőmérséklet 

emelkedése csökkenti a kohéziós erők hatását és az anyag képlékeny lesz. A hőmérséklet 

csökkenésével az anyag megkeményedik. Az ilyen, úgynevezett termoplasztikus anyagok 

melegítéssel meglágyíthatók, hűtéssel megszilárdíthatók. Ezt a jelenséget a műanyagok 

feldolgozásánál használják fel. 
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4.3.1. Olvadás és kristályosodás 

A kristályos anyagok egyik jellemzője, hogy melegítéskor határozott hőmérsékleten 

megolvadnak. Ezt a hőmérsékletet olvadáspontnak nevezzük. Az olvadás oka a hőmozgás. A 

hőmozgás nagyrészt abból áll, hogy a rácselemek egyensúlyi helyzetük körül rezegnek. A rezgés 

kitérése annál nagyobb, minél magasabb a hőmérséklet. Ha a hőmérséklet emelkedése miatt a 

kitérések annyira megnőnek, és rezgéseik amplitúdói olyan nagyok lesznek, hogy a szomszédos 

részecskék egymásba ütköznek, akkor a kristályrács összeomlik, a szilárd anyag megolvad. Az 

olvadással járó térfogatváltozás aránylag kicsi, mivel a molekulák átlagos távolsága csak kis 

mértékben változik meg olvadás közben. Az olvadással ellentétes folyamat a fagyás vagy 

kristályosodás. A szilárd anyagok egyensúlyi körülmények között azonos hőmérsékleten olvadnak 

és fagynak meg. Mindkettő a szilárd és folyadékfázis egyensúlyi hőmérséklete az adott nyomáson, 

ezért az olvadáspont megegyezik a fagyásponttal. A két folyamat között azonban lényeges 

különbség van. Míg a kristályos anyagok az olvadásponton minden esetben megolvadnak, addig a 

folyadékok nem mindig kristályosodnak ki, ha elérik a fagyáspontot. A folyadékok túlhűthetők. A 

különbség a két folyamat eltérő mechanizmusában keresendő. Olvadáskor a hőmozgás hatására az 

egész kristályszerkezet szétbomlik. A kristályosodás ellenben nem egyszerre történik meg az egész 

folyadékban, hanem először kristálygócok, kristályosodási csírák keletkeznek, majd ezek 

növekednek tovább. A folyadékban rendezetlen molekulák közül elég sokuknak kell a véletlen 

folytán kedvező helyzetbe kerülni, hogy kialakíthassa a kristálygócot. A folyadékokban hűtéskor 

kisebb kinetikus energiájú csoportosulások jönnek létre. Az olvadáspont közelében az ilyen 

csoportosulások még nem stabilisak csak az olvadáspontnál kisebb hőmérsékleten válhatnak 

stabilisakká. A túlhűtött folyadékban a viszkozitás már jelentős, a részecskék kinetikus energiája 

csökken, így a részecskék közti kölcsönhatási energia nagyobb, mint a hőmozgás energiája. Ezáltal 

létrejön a kristálycsíra kialakulásának feltétele. A túlhűtés hatására keletkezett kristálygócok a 

folyadékban tovább növekednek. A fagyáskor keletkezett szilárd anyag szövetszerkezetét a 

kristálygócok képződésének és növekedésének sebességi viszonya fogja megszabni. Ha a 

gócképződés sebessége kicsi a keletkezett gócok növekedésének sebességéhez képest, akkor a 

szilárd anyag makrokristályos szerkezetű lesz. Ha a gócképződés sebessége nagy a növekedés 

sebességéhez képest, akkor mikrokristályos szövetszerkezetű anyagot kapunk. A szövetszerkezet 

függ a túlhűtés mértékétől és az esetlegesen jelenlevő idegen anyagok jelenlététől. 
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Az olvadás hőfelvétellel járó folyamat. A moláris olvadáshő 1 mol szilárd anyag 

megolvasztásához szükséges hőmennyiség állandó hőmérsékleten. Az olvadáshő függ az anyagi 

minőségtől és mindegy tizede a párolgáshőnek. 

4.3.2. Polimorf módosulatok 

A kristályos anyagok között vannak olyanok, amelyek többféle kristályszerkezettel 

rendelkeznek. Ezt a jelenséget polimorfiának nevezzük. Általában minden hőmérsékleten csak 

egyfajta módosulat a stabilis. A hőmérséklet megváltoztatása azonban a kristályszerkezet 

átalakulását, másik módosulat kialakulását is előidézheti. Adott hőmérsékleten a módosulatok át is 

alakulhatnak egymásba. Ezt a hőmérsékletet átváltozási hőmérsékletnek nevezzük, amelyen a két 

szilárd módosulat van egymással egyensúlyban. A polimorfiának ezt a fajtáját, amelynél mindegyik 

fázis egy meghatározott hőmérséklet-tartományban létezhet egyensúlyi körülmények között stabilis 

állapotban enantiotrópiának nevezzük. Az átváltozási hőmérséklet mindkét irányban átléphető. A 

magasabb hőmérsékleten állandó módosulat túlhűthető, az alacsonyabb hőmérsékleten állandó 

módosulat pedig túlhevíthető. A szilárd módosulatok átalakulása gyakran igen lassú folyamat. Ezért 

van az, hogy adott hőmérséklet-tartományban két módosulat található, de ezek közül mindig csak az 

egyik stabilis, a másik metastabilis. A polimorf átalakulás is hőváltozással járó folyamat. Az a 

hőmennyiség, amely egységnyi anyagnak egyik módosulatból a másikba való átalakulásához 

állandó hőmérsékleten szükséges, a módosulatváltozási hő. A magasabb hőmérsékleten állandó 

módosulat entalpiája mindig nagyobb, mint az alacsonyabb hőmérsékleten állandó módosulaté. Az 

átváltozási hőmérséklet is függ a külső nyomástól. 

4.3.3. A szilárd anyag párolgása 

A folyadékokhoz hasonlóan a szilárd testek is párolognak, csak sokkal kisebb mértékben. 

A szilárd anyagok párolgását szublimációnak nevezzük, telített gőzének nyomását pedig 

szublimációs nyomásnak. A szublimációs nyomás a hőmérséklet emelkedésével nő, értéke az 

olvadásponton ugyanakkora, mint a folyadékfázis gőznyomása. A szublimáció is hőváltozással járó 

folyamat. A moláris szublimációs hő az a hőmennyiség, amely 1 mol szilárd anyagnak gőzzé 

alakításához szükséges állandó hőmérsékleten. 
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4.4. Feladatok az 4. fejezethez 

1) 27 °C-on a 3 dm3-es gázpalackban lévő ideális gázelegy az alábbi komponenseket tartalmazza: 
22 g CO2, 64 g O2 és 2,5 mol H2. Számítsuk ki a gázelegy moláris tömegét, a nyomását és a 
komponensek parciális nyomását! 

Megoldás: 

=
2COn  22 g / 44 g·mol-1 = 0,5 mol   

∑
=

i

i
i n

n
y   =

2COy 0,1 

=
2On  64 g /32 g·mol-1 = 2,0 mol     =

2Oy 0,4 

=
2Hn  2,5 mol        =

2Hy 0,5 

=∑ in    5,0 mol 

33-103

300,15K
Kmol

J
8,3145mol

mV

nRT
p

⋅

⋅
⋅

⋅
==  = 4,159.106 Pa 

pyp ii =  

=
2COp 0,1. 4,157.106 Pa =  4,159.105 Pa 

=
2Op  0,4. 4,157.106 Pa = 16,636.105 Pa 

=
2Hp 0,5. 4,157.106 Pa = 20,795.105 Pa 

2) Mennyi 1444 −⋅= smvy sebességű oxigénmolekula ütközik az y irányra merőleges, 1 m2 falba 

másodpercenként, ha a falra ható erő 101 325 N. 

Megoldás: 

Egy oxigénmolekula által kifejtett erő 1 s alatt 

( )( )
sNsmkg

mol

smmolkg
mvF y ⋅⋅=⋅⋅⋅=

⋅
⋅⋅== −−−

−

−−
23123

123

11

1072,41072,4
10022,6

4440320,02
2  

Az ütköző molekulák száma: 

=
⋅⋅

⋅= − sN

sN
N

231072,4

325101
2,15·1027 
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3) Mennyi az ammónia (NH3) gáz sűrűsége 2.106 Pa nyomáson és 100 °C-on, ha a 
kompresszibilitási együttható 0,92? 

Megoldás: 

A gáz sűrűsége a kompresszibilitási tényező (Z) figyelembevételével 
a ZnRTpV = összefüggésből kifejezhető: 

ZRT

pM

V

m ==ρ . 

Az adatokat behelyettesítve 

K
Kmol

J
mol

g
Pa

ZRT

pM

15,373314,892,0

17102 6

⋅
⋅

⋅

⋅⋅
==ρ = 11,91 kg/m3 

4) van der Waals egyenlet segítségével, számoljuk ki 1 mol nitrogén, illetve szén-dioxid gáz 
nyomását 5 dm3 térfogaton és 25 °C-on. Határozzuk meg a százalékos eltérést az ideális gáz 
nyomásától, ugyanilyen körülmények között. 

Megoldás: 

A van der Waals állandók a két gázra: 

N2: 
13526 10910,31408,0 −−− ⋅⋅=⋅⋅= molmbmolmPaa  

CO2: 13526 10267,43640,0 −−− ⋅⋅=⋅⋅= molmbmolmPaa  

1 mol gázra: 

  
2V

a

bV

RT
p −

−
=

 

( ) =
⋅⋅

⋅⋅−
⋅⋅−⋅⋅

⋅⋅=
−−

−

−−−−

−−

2133

26

135133

11

2
105

1408,0

10910,3105

15,2983145,8
)(

molm

molmPa

molmmolm

KmolKJ
Np

   
4,81534·106 Pa 

( ) =
⋅⋅

⋅⋅−
⋅⋅−⋅⋅

⋅⋅=
−−

−

−−−−

−−

2133

26

135133

11

2
105

3640,0

10267,4105

15,2983145,8
)(

molm

molmPa

molmmolm

KmolKJ
COp  3,96452·106 Pa 

Ideális gázra: 

  =
⋅

⋅⋅== −

−−

33

11

105

15,2983145,8
)(

m

KmolKJ

V

RT
ip 4,95794·106 Pa  
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100
)(

)(
%

ip

ipp
p

−=∆  

      =
⋅

⋅−⋅=∆ 100
1095794,4

1095794,41081534,4
)%(

6

66

2 Pa

PaPa
Np –2,88 % 

       

=
⋅

⋅−⋅=∆ 100
1095794,4

1095794,41096452,3
)%(

6

66

2 Pa

PaPa
COp

 
–12,48 % 

5) Határozzuk meg a Boyle hőmérséklet értékét nitrogénre, illetve szén-dioxidra a van der Waals 
állandók segítségével. 

Megoldás: 

Rb

a
TB =  

Nitrogén:  =
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅= −−−−

−

13511

26

2 10910,33145,8

1408,0
)(

molmmolKJ

molmPa
NTB 433 K 

Szén-dioxid: =
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅= −−−−

−

13511

26

2 10267,43145,8

3640,0
)(

molmmolKJ

molmPa
COTB 1026 K 
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5. EGYKOMPONENSŰ, TÖBBFÁZISÚ ANYAGI RENDSZEREK 

Szerző: Emmer János 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

5.1. Fázisegyensúlyok 

Az olvadással, párolgással kapcsolatban már volt szó kétfázisú rendszerekről, amelyekben 

halmazállapotváltozások mennek végbe. Sok olyan folyamat van, amelynek során az anyagok 

változatlanul mennek át egyik fázisból a másikba. Az ilyen folyamatokat fázisátmeneteknek 

nevezzük. Azok a heterogén egyensúlyok, amelyekben csak fázisátmenetek következnek be, a 

fázisegyensúlyok. 

A heterogén rendszerek különálló fázisokból állnak. A fázis a rendszernek 

határfelületekkel elkülönülő része. A rendszernek mindazok a részei, amelyeknek a fizikai és 

kémiai sajátságai azonosak, ugyanazt a fázist alkotják, még akkor is, ha azok térbelileg különállóak. 

A fázis nem azonos a halmazállapottal. A korlátoltan elegyedő folyadékok például külön fázisokat 

alkotnak, de azonos a halmazállapotuk. 

Az egyensúlyok megítélése szempontjából fontos, hogy hány komponensből, összetevőből 

épül fel egy rendszer. Általános értelemben az anyagot alkotó vegyületeket és elemeket nevezzük 

komponenseknek. A komponensekkel adjuk meg az anyag összetételét. A komponensek száma 

azonban nem feltétlenül annyi, ahányféle anyag jelen van a rendszerben. Ha a komponensek között 

kémiai reakció mehet végbe, akkor az csökkenti a rendszer felépítéséhez szükséges anyagféleségek 

számát. A komponensek száma tehát az alkotórészeknek az a minimális száma, amelyből a rendszer 

tetszőleges arányban felépíthető. A komponensek számát megkapjuk, ha a rendszerben jelenlevő 

összes alkotórész számából levonjuk a közöttük lehetséges független kémiai reakciók számát. A 

komponensek számának megállapításánál kellő körültekintéssel kell eljárni, mert a komponensek 

száma egyéb körülmények hatására is változhat. Elektrolitoldatokban az elektroneutralitás elvének 

megfelelő töltésmérleget is figyelembe kell venni. 

A heterogén rendszerek egyensúlyának vizsgálata szempontjából fontos, hogy a fázisok és 

komponensek számán kívül hány állapotjelző szükséges a rendszer állapotának a leírására. A 

szabadsági fokok száma azoknak az állapotjelzőknek a száma, amelyek a rendszer állapotát 
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egyértelműen meghatározzák, és amelyeket szabadon változtathatók bizonyos határok között 

anélkül, hogy a rendszerben a fázisok száma megváltozna. 

Fontos annak ismerete, hogy egymással hány fázis lehet egyensúlyban és milyen 

összefüggés van a komponensek, a fázisok, valamint a szabadsági fokok száma között. Legyen K a 

komponensek száma, F a fázisok száma és Sz a szabadsági fokok száma. A szabadsági fokok 

számát megkapjuk, ha a független állapotjelzők számából kivonjuk a közöttük fennálló 

kapcsolatokat leíró független egyenletek számát. 

Nézzük meg, hogy egy rendszert hány adattal jellemezhetünk. Ismerni kell minden 

komponens koncentrációját minden fázisban, valamint a nyomást és a hőmérsékletet. Ez összesen 

F(K+2) adat.  Kevesebb adat is elegendő. Ha az egyes fázisokban K komponens van, akkor K-1 

koncentrációadat elég az összetétel megadásához, mert a móltörtek összege mindig egy. F fázisra 

így F(K+1) adatot kapunk. A független változók száma tehát F(K+1).  

Mivel egyensúlyban levő rendszereket vizsgálunk, az egyensúly feltétele a nyomás, a 

hőmérséklet és a komponensek kémiai potenciáljának azonossága minden fázisban. Egy 

állapothatározó egyensúlyát F fázisra F-1 darab független egyenlettel írhatjuk le. Összesen K+2 

állapothatározónk van: nyomás, hőmérséklet és a komponensek koncentrációja. Tehát a független 

egyenletek száma: (K+2)(F-1). Fentiek alapján a szabadsági fokok száma: 

( ) ( )( )121 −+−+= FKKFSz  

Az egyenletet átrendezve kapjuk hogy 

2+=+ KSzF    , ami      (5-1) 

a Gibbs-féle fázisszabály. A fázisok és a szabadsági fokok összege tehát egyenlő a komponensek 

kettővel megnövelt számával. Heterogén rendszerben legfeljebb K+2 fázis lehet egymással 

egyensúlyban, ekkor azonban a szabadsági fokok száma nulla. 

5.1.1. Egykomponensű rendszerek heterogén egyensúlyai 

Az egykomponensű heterogén rendszerek közül legegyszerűbbek a tiszta anyagok 

halmazállapotainak egyensúlyai. A víz kellően alacsony hőmérsékleten jég formájában van jelen. 

Ha az adott hőmérsékleten telített gőzének nyomásánál nagyobb a külső nyomás, akkor más fázis 

nincs jelen.  A fázistörvény értelmében K=1, F=1, tehát Sz=2 lehet. Az egy fázisban levő jégnek 
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két szabadsági foka van. Bizonyos határok között szabadon választhatjuk meg a rendszer 

hőmérsékletét és nyomását anélkül, hogy újabb fázis lépne fel. A rendszer bivariáns. Ha a rendszer 

nyomását állandó hőmérsékleten csökkentjük elérjük a jég telített gőzének a nyomását az adott 

hőmérsékleten. Ezen a nyomáson új fázis lép fel, a vízgőz. Ezen a hőmérsékleten és nyomáson a 

vízgőz és a jég egymással egyensúlyban van. A fázistörvény szerint K=1, F=2, ezért Sz=1 lehet. 

Bizonyos határok között szabadon változtathatjuk a hőmérsékletet, de a nyomást már nem, ha azt 

akarjuk, hogy kétfázisú maradjon a rendszerünk. Minden hőmérséklethez csak egy tenzió tartozik, 

amelyen a jég a gőzzel egyensúlyban lehet. A rendszer monovariáns. Az előzőekben leírtakat egy 

nyomás–hőmérséklet diagramon lehet ábrázolni. 

Különböző fázisok egyensúlyi viszonyait feltüntető ábrát fázisdiagramnak nevezzük. Az 

egykomponensű rendszerek fázidiagramjai síkbeli nyomás–hőmérséklet diagramok. Mivel az 

összetételnek, mint változónak nincs szerepe, így a viselkedést két állapotjelző, a nyomás és a 

hőmérséklet kölcsönös változása határozza meg. 

5.1.2. A víz fázisdiagramja 

Az egykomponensű rendszerek egyensúlyi viszonyait legegyszerűbben a víz kis nyomású 

fázisdiagramján vizsgálhatjuk. A viszonyokat vázlatosan a 5.1. ábra tünteti fel. 

 

5.1. ábra A víz fázisdiagramja  

A nyomás–hőmérséklet fázisdiagramon a görbék megadják azokat az összetartozó 

hőmérséklet és nyomás értékeket, amelyeken két fázis van egymással egyensúlyban. A görbék 

közötti tartományok azokat a hőmérséklet és nyomás adatokat tartalmazzák, amelyeken csak 
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egyetlen fázis lehetséges. A fázisokat elválasztó görbék metszéspontja, az úgynevezett hármaspont, 

amelynél három fázis van egymással egyensúlyban. A fázisdiagramokról leolvashatjuk, hogy adott 

rendszerből kiindulva és változtatva a nyomás vagy hőmérséklet értékét, milyen állapotváltozások 

mennek végbe a rendszerben. 

A szublimációs görbe az előzőekben tárgyalt jég–vízgőz kétfázisú rendszer összetartozó 

hőmérséklet és nyomásértékeit köti össze. A görbe feletti tartományban a jég, alatta pedig a 

gőzfázis stabilis. Ha adott hőmérsékleten a görbe által meghatározottnál nagyobb nyomást 

alkalmazunk, a vízgőz teljesen jéggé alakul, ha pedig csökkentjük a nyomást, a jég teljesen 

elpárolog és vízgőzzé alakul, szublimál. Mindkét esetben eltűnik egy fázis és a rendszer 

egyfázisúvá válik. A szublimációs görbe mentén emelve a rendszer hőmérsékletét eljutunk ahhoz a 

ponthoz ahol a jég olvadni kezd. Ezen a hőmérsékleten jég, víz és vízgőz van egymással 

egyensúlyban. A három fázis csak egyetlen hőmérsékleten, és egyetlen nyomáson lehet 

egyensúlyban, ez a diagramon a H-val jelzett hármaspont. A hármasponthoz tartozó hőmérséklet 

0,0076 °C, a nyomás pedig 610,1 Pa. A hármaspont nem azonos a víz normál fagyáspontjával. A 

normál fagyáspont az a hőmérséklet, amelyen 101325 Pa nyomáson van a jég és víz egymással 

egyensúlyban. 

A hármaspontból indul a gőznyomásgörbe vagy más néven tenziógörbe, amely mentén a 

víz és gőz van egymással egyensúlyban. A tenziógörbe feletti tartományban a folyadékfázis, alatta 

pedig a gőzfázis stabilis. A tenziógörbe a kritikus hőmérsékleten végződik, ezt a diagramon K-val 

jelöltük. A kritikus hőmérséklet felett nincs különbség víz és gőz között, ezért nem lehet kétfázisú a 

rendszer. Ezt a kritikus ponton túli rendszert gyakran fluid  vagy szuperkritikus állapotnak nevezik. 

A fluid állapot előnyösen egyesíti a folyadék és gáz tulajdonságait. A szuperkritikus állapotú anyag 

sűrűsége kisebb, mint a folyadékoké, viszkozitása pedig a gázokéhoz áll közelebb. A fluid 

oldószerben az anyagok oldhatósága hasonló, mint a folyadékokban, ám az oldott anyag diffúziója 

nagyobb, mint folyadékban. A tenziógörbe szaggatott folytatása a H hármasponton túl azt jelzi, 

hogy a víz túlhűthető. A szaggatott görbe pontjainak helyén egyensúlyban csak jég lehet jelen. 

Túlhűtött víz esetén két fázis is jelen van, a túlhűtött víz és telített gőze. Ez nem egyensúlyi, hanem 

egy labilis állapot. 

Szintén a hármaspontból indul az olvadási görbe, amelynek mentén víz és jég van 

egymással egyensúlyban. Az olvadásgörbe meredeksége megfelel annak, hogy a víz olvadáspontja 



91 

 

a nyomás növelésével csökken. Ez nem tipikus jelenség, mert az anyagok többségére az a jellemző, 

hogy olvadásgörbéjük meredeksége a vízével ellentétes. 

Vizsgáljuk meg a fázisszabályból levonható következtetések érvényességét a víz 

fázisdiagramján. 

A három görbe találkozásánál, az úgynevezett hármaspontban az egyetlen vízkomponens 

egyszerre három fázisban van jelen. A Gibbs-féle fázisszabály szerint K=1, F=3, amiből 

következik, hogy Sz=0. Ez azt jelenti, hogy a pontot jól definiálja egyetlen nyomás-hőmérséklet 

értékpár. Ha bármely állapothatározó értékét megváltoztatjuk, akkor valamelyik fázis biztosan 

eltűnik. A görbéken vizsgálva a viszonyokat, ott mindig csak két egymással egyensúlyban levő 

fázist találunk. Itt K=1, F=2, a szabadsági fokok száma pedig Sz=1. Ez azt jelenti, hogy az egyik 

állapotjelző értékét megváltoztathatjuk anélkül, hogy a fázisok száma megváltozna, mert a másik 

állapotjelző értéke úgy változik, hogy beálljon az új helyzetnek megfelelő kétfázisú egyensúly. A 

diagram mezőiben csak egyetlen fázis található. Ez azt jelenti, hogy K=1, F=1, a szabadsági fokok 

száma pedig Sz=2. Itt már mind a két állapothatározó értéke szabadon változtatható bizonyos 

mértékben anélkül, hogy újabb fázis jelenne meg. Az egykomponensű rendszerek fázisdiagramjára 

vonatkozó további vizsgálódásainkat a 7. fejezetben folytatjuk. 

5.2. A fázisegyensúlyok termodinamikai leírása 

5.2.1. Folyadék–gőz egyensúly 

Egykomponensű rendszerben a folyadék és gőz közötti egyensúly feltétele a kémiai 

potenciálok egyenlősége állandó nyomáson és hőmérsékleten. 

( ) Tp
gf

,µµ =
       (5-1) 

ahol, f és g jelölés a folyadékfázisra, illetve a gőzfázisra vonatkozik. Egykomponensű rendszerekre 

fennáll, hogy 

gf dd µµ = ,  illetve  
gf dGdG =     (5-2) 

Kifejtve a két fázisra: 

ggggffff dTSdpVdTSdpV −=−     (5-3) 
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Mivel egyensúly esetén  dpdpdp gf ==  és dTdTdT gf ==  , így 

( ) ( )
V

S

VV

SS

dT

dp
dTSSdpVV

pár

pár

fg

fg
fgfg

∆
∆

=
−
−=→−=−

   (5-4) 

Egyensúly esetén 0=∆−∆=∆ STHG  , így 
S

T

H ∆=∆

 , tehát 

VT

H

dT

dp

pár

pár

∆
∆

=
      (5-5) 

Ez a Clapeyron–Clausius egyenlet, ami megadja az egyensúlyi gőznyomás függését a 

hőmérséklettől, illetve a forráspont függését a nyomástól. Kondenzált fázisok egyensúlya esetén az 

egyenlet segítségével az olvadáspont és a polimorf átalakulási hőmérséklet nyomásfüggése is 

kiszámítható. Ahhoz, hogy az eredményeket összehasonlítsuk a tapasztalattal, integrálni kell az 

egyenletet, mert a gyakorlatban csak véges változásokat tudunk vizsgálni. A számolást 

körülményessé teszi, hogy ismerni kell, miként változik a párolgáshő, valamint a folyadék és gőz 

moláris térfogata a hőmérséklettel. Kielégítő pontossággal integrálhatunk, ha egyszerűsítő 

feltevéseket vezetünk be. Ha nem nagyon magas a hőmérséklet, akkor a folyadék moláris térfogata 

elhanyagolhatóan kicsi a gőzéhez viszonyítva. Ezért írhatjuk, hogy 
g

mpár VV ∆≈∆
 . Ha a gőzt 

tökéletes gáznak tekintjük, akkor
 p

RT
V g

m =∆
 
. Ezt behelyettesítve az (5-5) egyenletbe 1 mol

 

anyagra kapjuk, hogy 

2

1

RT

H

dT

dp

p
pár∆

=
      (5-6) 

Figyelembe véve, hogy  dT

pd

dT

dp

p

ln1 =
 

2

ln

RT

H

dT

pd pár∆
=

      (5-7) 

 A Clapeyron–Clausius egyenletnek ez az alakja egyszerűen integrálható. 
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A párolgáshő az a hő, ami adott mennyiségű folyadék elpárologtatásához szükséges 

állandó hőmérsékleten. 

fg
pár HHH −=∆

      (5-8) 

A fentiek értelmében a párolgáshő annak a belső munkának a hőegyenértéke, amelyet a 

vonzás ellenébe végeznek a molekulák a folyadékfelület elhagyásakor. Ez a belső párolgáshő. 

Nyitott rendszerben ehhez a munkához hozzájárul a külső nyomás ellen végzett térfogati munka. Ha 

a keletkezett gőz tökéletes gáznak tekinthető, a térfogati munka hőegyenértéke 1 mólra: 

( ) RTpVVpVp mm ==−=∆ 0     (5-9) 

A moláris párolgáshő tehát: 

RTHVpHH belsőbelsőpár +∆=∆+∆=∆
   (5-10) 

A belső párolgáshő az anyagi minőség és a hőmérséklet függvénye. A hőmérséklet 

emelkedésével folyadékok belső párolgáshője csökken és a kritikus hőmérsékleten nulla lesz. 

Ha a gőznyomás változását csak olyan, kisebb hőmérséklettartományban vizsgáljuk, 

amelyben a hőmérséklet függetlennek tekinthető a hőmérséklettől, az (5-7) egyenlet integrálásával 

kiszámíthatjuk a gőznyomás értékét más hőmérsékletre is. 

C
RT

H
p pár +

∆
−=ln

      (5-11) 

Az egyenlet megfelel a gőznyomás hőmérsékletfüggésének mérése alapján kapott (4-36) 

összefüggésnek, tehát a tapasztalattal összhangban van. Megállapíthatjuk, hogy a tapasztalati 

egyenlet A állandójának értékét a párolgáshő szabja meg:
 R

H
A pár

303,2

∆
=

 
. A C integrációs állandó az

 

úgynevezett tenzióállandó. Az (5-11) egyenletből a gőznyomás abszolút értéke akkor számítható ki, 

ha ismerjük a C integrációs állandó értékét. Elvileg van mód a kiszámítására is a kinetikai elmélet 

alapján, de az eljárás bonyolult. A gyakorlati felhasználás céljából kiküszöbölhetjük az integrációs 

állandót, ha két hőmérsékletre írjuk fel az egyenletet, és a kapott két egyenletet kivonjuk 

egymásból. A természetes logaritmusról áttérve a tízes alapúra: pp lg303,2ln = . 
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∆
=
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1 11

303,2
lg

TTR

H

p

p pár

     (5-12) 

Az egyenletnek ez az alakja alkalmas arra, hogy a párolgáshő ismeretében, ha egy 

hőmérsékleten megmérjük a gőznyomást, akkor azt más hőmérséklete is kiszámíthatjuk azon a 

hőmérséklettartományon belül, a melyben a párolgáshőt állandónak tekinthetjük. Másrészt, ha két 

különböző hőmérsékleten megmérjük a gőznyomást, akkor kiszámíthatjuk a párolgáshőt. Ha 

nagyobb hőmérséklettartományban vizsgáljuk a gőznyomás változását, akkor figyelembe kell venni 

a párolgáshő hőmérsékletfüggését is. 

A forráspont az a hőmérséklet, amelyen a folyadék gőznyomása egyenlő a külső 

nyomással. A forráspont tehát a nyomásnak a függvénye. A nyomásfüggést az (5-5) egyenlet 

reciproka adja meg, amely szerint a forráspont a nyomás növelésével mindig növekszik, mivel a 

párolgáshő és a párolgással járó térfogatváltozás is pozitív. Ha a külső nyomás 101325 Pa, akkor a 

forráspontot normál forráspontnak nevezzük. A standard forrásponthoz tartozó nyomás 105 Pa. 

5.2.2. Szilárd-gőz egyensúly 

A folyadékokhoz hasonlóan a szilárd testek is párolognak. A folyadék és gőz közötti 

egyensúly feltétele ez esetben is a kémiai potenciálok egyenlősége állandó nyomáson és 

hőmérsékleten. 

( ) Tp
gs

,µµ =
       (5-13) 

ahol, s jelölés a szilárd fázisra vonatkozik. Mivel szilárd testek telített gőzére rendszerint érvényes a 

tökéletes gázok törvénye, erre a változásra is érvényes a Clausius–Clapeyron egyenlet alakja, azaz. 

2

ln

RT

H

dT

pd ss ∆=
      (5-14) 

Az egyenlet megadja a szublimációs nyomás hőmérsékletfüggését, ahol Hs∆ a 

szublimációs hő. 

sg
s HHH −=∆       (5-15) 

Ha a szublimációs nyomás már az olvadáspont alatti hőmérsékletnél eléri a külső nyomást, 

akkor a szilárd anyag megolvadás nélkül gőzzé alakul. 
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5.2.3. Kondenzált fázisok közötti egyensúly 

A folyékony és szilárd fázis között az egyensúly feltétele ugyancsak a kémiai potenciálok 

egyenlősége állandó nyomáson és hőmérsékleten. 

( ) Tp
gf

,µµ =
       (5-16) 

A folyékony és szilárd fázis közötti egyensúlyra ugyanúgy felírhatjuk, mint a gőz-folyadék 

egyensúly esetén, hogy: 

fs dd µµ = ,  illetve  
fs dGdG =     (5-17) 

( ) ( )dTSSdpVV sfsf −=−       (5-18) 

ahonnan a következő összefüggést kapjuk, hogy 

H

VT

S

V

SS

VV

dp

dT

olv

olv

olv

olv
sf

sf

∆
∆=

∆
∆=

−
−=

     (5-20) 

Az egyenlet megadja az olvadáspont függését a nyomástól, ha p helyébe a külső nyomást, 

a T helyébe az olvadáspontot helyettesítjük. Holv∆ az olvadáshő, az olvadáskor bekövetkező  

entalpiaváltozás. Az olvadáshő 
sf

olv HHH −=∆ mindig pozitív, mert a folyadék entalpiája 

nagyobb, minta a vele egyenlő hőmérsékletű szilárd testé. Az olvadáspont nyomásfüggésének 

előjelét a 
sf

olv VVV −=∆ előjele határozza meg. Ha Volv∆ értéke nagyobb, mint nulla, akkor az 

olvadáspont a nyomás növekedésével nő. Ha Volv∆ értéke kisebb, mint nulla, akkor az olvadáspont 

a nyomás növekedésével csökken. Általában az olvadás a térfogat növekedésével jár, de a jég és 

néhány fém olvadásakor térfogatuk csökken. 

A szilárd-szilárd fázisok egyensúlyára is érvényes az (5-20) összefüggés. Az egyenlet 

megadja a módosulatváltozás hőmérsékletének nyomásfüggését, ha az entalpiaváltozás helyébe a 

Hmv∆  , a két módosulat közötti entalpiaváltozása, a módosulatváltozási hő kerül, a térfogatváltozás 

helyébe pedig Vmv∆  -t, a módosulatváltozást kísérő térfogatváltozást írjuk. Mivel 
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Hmv∆ és Vmv∆ értéke kicsi, a módosulatváltozás hőmérsékletének számottevő változása csak nagy 

nyomáson érvényesül. 

5.3. Feladatok az 5. fejezethez 

1) Határozzuk meg a komponensek számát a Gibbs féle fázistörvény alapján 
a. Vizes oldatban, amely −−+ BrClNa ,, ionokat tartalmaz. 

b. Gázrendszerben, amelyben 2NO  és 42ON van kémiai egyensúlyban. 

Megoldás: 

a. A rendszer háromkomponensű. Három tiszta anyagot, vizet, nátrium-kloridot és nátrium-
bromidot tartalmaz. A komponensek számát megkapjuk, úgy is, hogy az alkotók számából, 
esetünkben négy (víz és a három ion), kivonjuk a köztük lévő független kapcsolatok számát. Ez 
itt egy, az elektroneutralitás elvének megfelelő töltésmérleg. 
b. A rendszer egykomponensű, mivel az 42ON mennyiségét az 2NO mennyisége meghatározza a 
kémiai egyensúly körülményeit leíró egyenlet alapján. 

2) Számoljuk ki a víz közepes párolgáshőjét 25 és 100 °C között és a moláris párolgási entrópia 
változását a normál forrásponton. A víz tenziója 25 °C-on 3 126 Pa, 100 °C-on pedig 101 325 
Pa. 

Megoldás: 

A Clausius-Clapeyron egyenlet alapján felírhatjuk: 
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A párolgási entrópia a normál forrásponton: 

=⋅⋅=∆=∆
−

K

molJ

T

H
S

fp

V
V 15,373

1029,4 14

115 J·mol-1·K-1 
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6. TÖBBKOMPONENSŰ FOLYADÉKRENDSZEREK 

Szerző: Hutkainé Göndör Zsuzsanna 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

A technológiai folyamatokban, az ipari, mérnöki kémiai gyakorlatban általában a több 

kémiai komponenst tartalmazó rendszerek, ún. elegyek fordulnak elő. Ezen anyagi rendszerek 

összetétele változó, ezért a tiszta anyagokra vonatkozó termodinamikai összefüggéseket kibővítjük 

azok összetétel és koncentráció-függésével. Leírásuk viszonylag bonyolult az elegyekben a kémiai 

komponensek között fellépő kölcsönhatások miatt. Nagyban megkönnyíti azonban az elegyek 

termodinamikai viselkedésének, jellemzőinek leírását, ha alapul az ideális elegyek összefüggései 

szolgálnak. A gyakorlatban előforduló ún. reális elegyek esetében azonban az ideális elegyekre 

érvényes formalizmus kiterjesztése kissé bonyolult, de nem lehetetlen. 

A következőkben ismertetetésre kerülő termodinamikai elvek az elegyekre, oldatokra, vagy 

ötvözetekre egyaránt érvényesek lesznek, ugyanis termodinamikai szempontból nem teszünk 

különbséget közöttük. Az elegy-modellek között kitüntetett szerepe van az ideális elegymodellnek, 

amelyet viszonyítási alapnak veszünk. A reális elegyeket az ideális elegyek viselkedéséhez képest 

mutatott eltéréseik szerint osztályozzuk majd, és próbáljuk megtalálni és megérteni az eltérés okát. 

Külön fejezetekben foglalkozunk a híg oldatok törvényszerűségével és a folyadék-folyadék 

fázisszétválás jelenségével. 

6.1. Elegy és oldat fogalma 

Az elegyek többkomponensű, homogén, egyfázisú rendszerek. Két vagy több kémiailag 

egységes anyagból álló rendszert akkor nevezünk homogén elegynek, ha az alkotórészek sem 

mikroszkóppal, sem más hasonló felbontó képességű eszközzel nem különböztethetők meg. Ezek a 

komponensek lehetnek gázok, folyadékok, vagy szilárd anyagok, így beszélhetünk gáz 

halmazállapotú anyagok elegyeiről, folyadékelegyekről, sőt szilárd oldatokról is. Utóbbiról akkor 

lehet szó, ha a szilárd halmazállapotú anyagrendszerben a komponensek elrendeződése olyan, mint 

az oldatokban. Ilyenek például a szilárd halmazállapotú két, vagy többkomponensű ötvözetek is, 

melyeknél a komponensek "molekuláris szintű" keveredése történt.  

Az oldat olyan homogén, legalább kétkomponensű elegy, amelyben az egyik komponens, az 

oldószer sokkal nagyobb mennyiségben van jelen, mint az oldott anyag. Az oldószer leggyakrabban 
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folyadék, az oldott anyag pedig lehet szilárd, folyadék, vagy gáz halmazállapotú is. A 

következőkben leírt termodinamikai összefüggések tárgyalása előtt kikötjük, hogy esetünkben csak 

nemelektrolitokkal foglalkozunk, és tárgyalásunk alapja  egy kétkomponensű A és B  anyagból álló 

elegy lesz. 

Az elegy kialakulása mindig a komponensek egymással történő összekeveredésével jár.  

� ha ez a keveredés molekuláris, vagy atomi szinten (mikroszkópikusan) történik, és az egyik 

komponens oldószerként jóval nagyobb mennyiségben van jelen, mint a másik oldott 

komponens→ általában oldatról beszélhetünk; 

� amennyiben a komponensek saját, eredeti tulajdonságaikat megtartják és csupán 

makroszkopikusan elegyednek, keverednek egymással → akkor jön létre a keveréknek 

nevezhető anyagrendszer. 

Az elegy és a keverék fogalma szinonímáként is kezelhető, bár a homogén rendszereket inkább 

nevezzük elegyeknek, mint az általában heterogénebb összetételű és tulajdonságú, leggyakrabban 

szilárd-szilárd anyagrendszereket. Ezeket inkább keverékeknek nevezünk   

Elegyek létrejöttekor érvényesül az additivitás elve, amennyiben az összekeveredés azonos, vagy 

nagyon hasonló kémiai minőségű komponensekből jön létre. Az ilyen elegyet jellemző extenzív 

mennyiségek (Xmix) az un. keverési szabály szerint additív módon adódnak össze a tiszta 

komponensekre vonatkozó extenzív mennyiségek moláris értékeiből (Xm,i): 

∑ ⋅=
i

imimix XnX ,

     (6-1) 

Pl. egy A-B komponensű rendszer térfogata megegyezik a komponensek térfogatának összegével:  

 BmBAmAmix VnVnV ,, ⋅+⋅=
     (6-2) 

Amennyiben  eltérő kémiai minőségű komponensek keverednek, változás történik a az 

atomok, molekulás elrendeződésében, ezáltal a kémiai kötésekben is, s ezen változások a 

termodinamikai mennyiségek megváltozását is okozzák az elegyítés előtti állapothoz viszonyítva. 

Ilyen, molekuláris szintű elegyedés, pl. oldatképződés esetén az additivitás elve csak ritkán 

érvényesül, akkor is csak néhány mennyiségre, pl. térfogatra, vagy entalpiára vonatkozóan. Az 

entrópia, a szabadenergia, vagy a szabadentalpia azonban nem additívak. Ennek az a 

magyarázata, hogy az elegyképződés az entrópia jelentős növekedésével jár.  
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A továbbiakban áttekintjük az elegyképződés feltételeit, majd a folyadék-elegyek, oldatok 

legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságait az alábbi szerint: 

� Vizsgáljuk, hogy mennyire lehet a komponensek egyedi tulajdonságaiból az 

elegytulajdonságokra következtetni.  

�  Vizsgáljuk, hogyan, milyen mértékben tér el a komponensek valamely tulajdonsága az 

elegyben a tiszta állapothoz képest. 

6.2. Elegyek és oldatok csoportosítása 

Az elegyeket, oldatokat – számos, más rendezési elv mellett – csoportosíthatjuk annak alapján is, 

hogy az elegyedést, oldatképződést milyen elegyedési entalpia-, vagy entrópiaváltozás kíséri. 

Célszerűen az elegyeket az elegyedési entalpia és az elegyedési entrópia előjele és értéke alapján 

csoportosítjuk. E csoportosítási elv szerint beszélhetünk 

� ideális 

� atermikus 

� reguláris és  

� reális elegyekről, oldatokról. 

A következőkben az ideális és reális elegyekkel foglalkozunk részletesebben. 

Azokat az elegyeket (halmazállapotuktól függetlenül), melyekben a kémiai potenciál (vagy parciális 

moláris szabadentalpia) összetétel függése a 

iii xTRpTpT ln),(),( ⋅+µ=µ ∗
 

egyenletet követi, ideális elegyeknek nevezzük.  

Azokat az elegyeket, melyekre a fenti definiáló egyenlet nem áll fenn, reális elegyeknek nevezzük. 

Eme  kijelentésekre a továbbiakban keresünk és adunk részletes magyarázatot. 

6.2.1. Ideális elegy, oldat 

Az ideális elegy a tökéletes gázoknál tanultak szerint – ez esetben is szintén csak - fikció. 

Esetében azt feltételezzük, hogy az elegyedő tiszta komponensek azonos molekulái (A→A, vagy 

B→B) közötti kötőerők közel azonosak az elegyben kapcsolódó molekulák (A→B) közötti 

kötőerőkkel, illetve a komponensek molekuláinak mérete is hasonló. Az ideális oldatot alkotó A és 

B komponensek molekulái fizikai és kémiai értelemben tehát egymáshoz nagy mértékű 

hasonlóságot mutatnak, közöttük azonos kötőerőket feltételezünk. Ennek a hasonlóságnak 
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elegyítéskor az a következménye, hogy A molekula tulajdonságai változatlanok maradnak akkor is, 

ha a körülötte elhelyezkedő A molekulákat B molekulákkal helyettesítjük. Ennek következtében 

elegyítéskor a komponenseknek nem változnak meg sem a térkitöltési, sem a termodinamikai 

tulajdonságai. Kikötjük még, hogy az elegy, vagy oldat azonos halmazállapotú komponensekből 

keletkezik, vagyis homogén, egyfázisú, többkomponensű elegyről lesz szó a továbbiakban. 

E feltételek fennállása azt eredményezi, hogy ideális elegy képződését nem kíséri sem 

elegyedési hőeffektus (állandó nyomás esetén entalpia-változás), sem elegyedési térfogatváltozás 

(kontrakció, vagy dilatáció) azaz: 

és/vagy                                                                    0=∆ id
eH ,                   (6-3) 

0=∆ id
eV      (6-4) 

Ebből következően az ideális elegyekre, oldatokra jellemző, hogy keletkezésüket halmazállapot-

változás, entalpia-, vagy térfogat változás nem kíséri. Vagyis entalpiájuk és térfogatuk (és egyéb 

extenzív sajátságuk) additív módon adódik össze a tiszta komponensek entalpiáiból, ill. 

térfogataiból (sem hiány, sem többlet nem tapasztalható).  

 

6.1. ábra. Az ideális elegyre vonatkozó moláris elegyedési entalpia összetételfüggése  

Ha pl. 2 dm3, 20 oC-os A komponensből, és 5 dm3, 20 oC-os B komponensből készítünk ideális 

elegyet, akkor 7 dm3, 20 oC-os, A-B  komponensből álló ideális elegy keletkezik,  azaz sem 

entalpia-, sem térfogatváltozás nem kísérte az elegyedést. 

Ezek a feltételek tehát akkor teljesülnek, ha fizikailag és kémiailag igen hasonló 

komponensekből keletkezik az ideális elegy, így állandó hőmérsékleten a térfogata és energetikai 

jellemzői a komponensekéből additíve adódik össze.  

Felírva az additivitás elvét, pl. az ideális oldat entalpiájára, a (6-5) összefüggéshez jutunk: 
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∗∗∗∗ ⋅−+⋅=⋅+⋅= BAAABBAA
id
e HxHxHxHxH )1(    (6-5) 

ahol xA és xB a megfelelő komponens móltörtje az elegyben 

  id
eH az ideális oldat entalpiája 

∗
AH és ∗

AH  a megfelelő tiszta komponens entalpiája.  

A (6-5) egyenlettel analóg formában felírható az ideális elegy térfogata is a komponensek 

térfogatainak móltörtjeikkel súlyozott összegeként. 

Az ideális oldat kialakulása is azonban entrópia-változással jár, mivel az elegyben a 

komponensek atomi-molekuláris környezete megváltozik, megváltozik a keletkező elegy 

szerkezete, konfigurációja. Nevezhetjük ezért az ideális A-B oldat elegyedési entrópiáját ( eS∆ ) 

konfigurációs entrópiának ( konfBAS ,− )is: 

konfBAe SS ,−=∆
 

A konfigurációs entrópia bevezetése az entrópia Boltzmann-féle definíciós egyenletéből 

kiindulva történt a lehetséges konfigurációk (termodinamikai valószínűségek, W) 

figyelembevételével (levezetés mellőzve).  

A-B komponensű ideális elegyre globálisan a konfigurációs entrópia: 

]lnln[ BBAAkonf xnxnRS ⋅+⋅⋅−=
, K

J

   (6-6) 

1 mol A-B komponensű ideális elegyre: 

BA

konfid
me nn

S
S

+
=∆

      (6-7) 

A (6-6)-ot átalakítva (6-7) felhasználásával az ideális elegy moláris elegyedési entrópiája:: 

]lnln[ BBAA
id
me xxxxRS ⋅+⋅⋅−=∆ , Kmol

J

⋅    (6-8) 

Általánosan: 

∑∑ ⋅−=−=∆
k

i

ii

k

i

ii
id
me xxRxn

n

R
S lnln

   (6-9) 
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Ha ezt az összefüggést elemeire bontjuk, akkor kiderül, hogy az egész elegyet jellemző integrális 

elegyedési entrópiát a komponensek „parciális” (rész) elegyedési entrópiáinak móltörtekkel 

súlyozott összege adja. Az ideális moláris elegyedési entrópiák A és B komponensekre 

vonatkoztatva: 

A
id

Ame xRS ln, ⋅−=∆
     (6-10) 

B
id

Bme xRS ln, ⋅−=∆
     (6-11) 

Az ideális kétkomponensű, un. binér elegyre és a komponensekre vonatkozó moláris elegyedési 

entrópiákat ábrázolva az elegyösszetétel függvényében, a 6.2. ábra diagramjaihoz jutunk. A 

diagramok lefutásából látszik, hogy a pozitív tartományban futnak. Ez azt jelenti, hogy az ideális 

elegy képződése is entrópia-növekedéssel jár. 

 

6.2. ábra. Az ideális elegyre és a komponensekre vonatkozó moláris elegyedési entrópiák 
összetételfüggése  

Az ideális elegyek kialakulását Gibbs–energia változás, azaz szabadentalpia-változás is kíséri. 

Mivel a Gibbs-energiaváltozás (definiíciója: ∆G=∆H-T˙∆S) első tagja, az entalpiaváltozás (∆H ) 

ebben az esetben nulla, így az elegyedési szabadentalpia-változást a termodinamikai hőmérséklet és 

az elegyedési entrópiaváltozás negatív szorzata adja.  

Az elegy két komponensének ideális moláris elegyedési szabadentalpiái: 

A
id

Ame xTRG ln, ⋅⋅=∆
    (6-12) 

B
id

Bme xTRG ln, ⋅⋅=∆
    (6-13) 

Az ideális elegyre vonatkozó elegyedési tag: 

]lnln[ BBAA
id
me xxxxTRG ⋅+⋅⋅⋅=∆     (6-14) 

Más formában leírva az összefüggést: 
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∑∑ ⋅⋅=⋅=∆
k

i

ii

k

i

ii
id
me xxTRxn

n

TR
G lnln

   (6-15) 

Ábrázolva a fenti összefüggéseket az egyik komponens móltörtjének (oldat-összetételének) 

függvényében megkapjuk az elegyedési szabadentalpiák koncentrációfüggését bemutató 

diagramokat (6.3. ábra). Látható, hogy mind a komponensekre jellemző parciális, mind az oldatra 

jellemző integrális szabadentalpia-diagramok a negatív tartományban futnak, azaz stabil oldatot 

jellemeznek. 

 

6.3. ábra. Az ideális elegyre és komponenseire vonatkozó moláris elegyedési szabadentalpiák 
összetételfüggése  

Összefoglalásként kijelenthetjük, hogy az ideális elegyek moláris termodinamikai függvényeit két 

tag összege adja, mint ahogy az a (6-16)-(6-18) egyenletekben látható: 

� első tag jelenti a tiszta komponensek moláris termodinamikai függvényeit,  míg a 

� második tag adja az elegyedési termodinamikai függvényeket. 

0

1

,∑
=

∗ +⋅=
k

i

imi
id
m HxH

       (6-16) 

∑∑
==

∗ ⋅−⋅=
k

i

ii

k

i

imi
id
m xxRSxS

11

, ln

     (6-17) 

∑∑
==

∗ ⋅⋅+⋅=
k

i

ii

k

i

imi
id
m xxTRGxG

11

, ln

    (6-18) 

A *felső indexszel jelölt mennyiségek a komponensek tiszta állapotára vonatkozó termodinamikai 

függvények. Látható, hogy mindegyik összefüggésben az első tag a tiszta komponensek 
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termodinamikai jellemzőiből additíve adódnak össze, a második tag pedig az elegyedésre jellemző 

változás mértékét írja le (elegyedési tag). 

6.2.2. Reális elegyek, oldatok 

Reális elegy, vagy oldat keletkezik, ha a komponensek (A és B) fizikai és kémiai 

viselkedésük tekintetében nagymértékben eltérnek egymástól. Reális oldatokban a komponensek 

között, kölcsönhatások jönnek létre, vonzás, vagy taszítás lép fel, ahhoz képest, ahogy az atomok a 

tiszta komponens-fázisokban vonzzák egymást. Az A anyag bármely molekulájának állapota 

megváltozik, ha a mellette elhelyezkedő A molekulát B-re cseréljük. Ennek következtében az oldat 

bármely termodinamikai, vagy energetikai függvényét a komponensek megfelelő parciális moláris 

tulajdonságának összegzésével nyerhetjük. Ezek az értékek azonban már nem a tiszta komponensek 

megfelelő tulajdonságaival lesznek azonosak. 

Ez azt jelenti, hogy más energia jellemző az A-A, vagy a B-B komponens párokra, mint az 

elegyben az A-B párokra. Ezt az eltérést a „pár-kölcsönhatási” energiával jellemezhetjük: BA−Ω , 

aminek előjele negatív a komponensek vonzása esetén, illetve pozitív a komponensek taszítása 

esetén. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy az adott A-B oldat stabilabbá válik akkor, ha a 

komponensek vonzzák egymást, illetve az is, hogy az oldat ki sem alakul, vagy instabilissá válik 

akkor, ha a komponensek taszítják egymást. Példaként a reális oldat oldódási entalpiája szolgáljon: 

)BABABA xxH ⋅⋅Ω≅∆ −− , ahol az BA−Ω   paraméter az ún. pár-kölcsönhatási energia. 

Célunk azonban a továbbiakban, hogy az ideális elegyekkel való formai hasonlóságot megtartva 

alakítsuk ki a reális legyekre vonatkozó összefüggéseket. Ez a törekvés mind a gáz-, mind a 

folyadék elegyek esetében egyaránt megoldandó feladatot jelentett.  

       Induljunk ki a reális gázokra és gázelegyekre vonatkozó termodinamikai jellemzőket leíró 

összefüggésekből. A reális gázok termodinamikai sajátságai ugyanis lényegesen bonyolultabb 

függvényei az állapothatározóknak, mint a tökéletes gázokéi. A tökéletes gáz jellemzőitől eltérő 

tulajdonságokkal bíró reális gázoknál az a megoldás adódott, hogy egy új mennyiséget definiáltak, 

az un. fugacitást, amely olyan függvénye a nyomásnak, hogy ezt behelyettesítve a nyomás helyébe 

a szabadentalpia ideális gázelegyekre vonatkozó összefüggésébe, az összefüggés reális gázelegyre 

is érvényes maradt. Reális gázelegyekben az i-edik komponensre vonatkoztatva a parciális moláris 

szabadentalpia, ha a komponens fugacitása fi: 

iii fTRGG ln⋅⋅+= o

     (6-19) 
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ahol 
o

iG  az i-edik komponens parciális moláris szabadentalpiája (vagy kémiai potenciálja) 

abban az állapotában, amelyben f i=1. 

A fugacitás maga egy „effektív nyomás”, és mint ilyen nem független a gázok nyomásától: 

pf ⋅γ=       (6-20) 

ahol γ  gáz fugacitási tényezője 

 p gáz nyomása 

A (6-20) egyenletet átírva kémiai potenciálokkal, azzal egyenértékű összefüggést nyerünk: 

     (6-21) 

A reális gázelegyre vonatkoztatott moláris érték:  

    (6-22) 

Fenti, a reális gázelegyekre vonatkozó kitérő után térjünk vissza a reális folyadékelegyek, 

oldatok termodinamikai leírására. A folyékony és szilárd elegyekre lényegében ugyanolyan 

összefüggések érvényesek, mint gázelegyekre. Itt is érvényes, hogy az elegyképződés 

szabadentalpia-csökkenéssel, és entrópia növekedéssel járó folyamat. A folyamat mindig a kémiai 

potenciál csökkenése irányában megy végbe. 

Reális folyadékelegyeknél a móltört helyébe a fugacitás helyett az aktivitást írva, az ideális 

elegyekre vonatkozó összefüggésekkel formailag azonos egyenleteket használhatunk. Az aktivitás 

egy un. „effektív koncentráció”, ami a komponensek közötti kölcsönhatásokra, vonzásokra, vagy 

taszításokra jellemző, egyúttal jellemzi a reális elegy termodinamikai sajátságainak eltérését az 

ideális elegyekéitől. Az aktivitás tehát az a koncentráció jellegű mennyiség, amelyet annak helyébe 

írva a kémiai potenciál összefüggésében, a reális elegyekre is formailag érvényesek maradnak az 

ideális elegyekre vonatkozó összefüggések. Az aktivitás és a móltört közötti különbség mértéke 

jellemzi az ideális állapottól való eltérést.  

     Mint a hogy a fugacitás is függvénye volt a nyomásnak, az aktivitás is függvénye a 

koncentrációnak, nagyságát pedig megszabja, hogy milyen viszonyítási alapot választunk. 

Folyékony (és szilárd) elegyeknél általában definíció szerint ai=1 a tiszta, i-edik komponens 

aktivitása a viszonyítási alap. 
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A reális gázokra érvényes fugacitási egyenlethez hasonlóan formailag azonos módon 

felírhatjuk az i-edik komponensre vonatkozó aktivitást is: 

iii xa ⋅γ=      (6-23) 

ahol iγ  az i-edik komponens aktivitási tényezője. 

Az aktivitási tényező ideális elegyekben 1=γ i , reális elegyekben 1-nél kisebb, vagy nagyobb az 

értéke. Amennyiben: 

1<γ i : a komponensek taszítják egymást az elegyben a tiszta állapotukhoz képest; ill., ha 

 1>γ i : a komponensek vonzzák egymást az elegyben a tiszta állapotukhoz képest; 

Az aktivitási tényező tehát annak a mértéke, hogy az illető komponens termodinamikai sajátsága 

reális elegyekben mennyire különbözik azoktól a sajátságoktól, melyeket a komponens ideális 

elegyben mutatna. 

Ezek után a (6-21) általános egyenlet mintájára felírhatjuk a reális folyadékelegyekre 

vonatkozó termodinamikai függvényeket, csupán a móltörtek helyébe az ún. aktivitást kell 

behelyettesítenünk. Általánosságban felírva reális oldatban az i-edik komponensre a kémiai 

potenciált (vagyis a parciális moláris szabadentalpiát), a (6-24) összefüggéshez jutunk: 

    (6-24) 

ahol  ai  az i-edik komponens aktivitása 

∗µ i  a kémiai potenciál az i-edik komponens olyan állapotában, amelyben ai=1. 

A 25 oC-ra (és 1 bar-ra) vonatkozó értéket általánosságban standard kémiai potenciálnak, ill. a 

kémiai potenciál standard étrtékének nevezzük. 

Beírhatjuk a (6-24) egyenletbe iii xa ⋅γ=  szorzatot, így reális oldatban az i-edik komponens 

kémiai potenciálját az alábbi összefüggés jellemzi: 

iiii xTRpTpT ⋅γ⋅⋅+µ=µ ∗ ln),(),(    (6-25) 

ahol ai aktivitás (relatív aktivitás), ami egy dimenzió nélküli mennyiség, és 

γi aktivitási tényező, ugyancsak egy dimenzió nélküli mennyiség. 

Ha a második tagot a logaritmus szabályainak megfelelően szétbontjuk: 

iiii TRxTRpTpT γ⋅⋅+⋅⋅⋅+µ=µ ∗ lnln),(),(    (6-26) 

és elemezzük a kapott összefüggést,  kimondhatjuk, hogy 
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� az első tag a tiszta komponensek keveredésére jellemző kémiai potenciál 

� a második tag az ideális oldatra jellemző elegyedési (oldódási) kémiai potenciál 

� a harmadik tag pedig a reális oldat kialakulására jellemző többlet, vagy „excess” kémiai 

potenciál. 

Az aktivitás alkalmazásával írjuk most fel az A komponensre a reális oldatban a parciális moláris 

elegyedési entrópiát, ami 

AAAme axTRG ln, ⋅⋅⋅=∆
     (6-27) 

A teljes reális oldatra vonatkozó un. integrális moláris elegyedési szabadentalpiát a következő 

összefüggés adja: 

∑ ⋅⋅=∆
k

i

iime axTRG ln

     (6-28) 

A (6-28) szerinti elegyedési összefüggés tovább bontható az aktivitás részletesebb felírásával: 

∑ ⋅γ⋅⋅=∆
k

i

iiime xxTRG ln

 

∑∑ γ⋅⋅+⋅⋅=∆
k

i

ii

k

i

iime xTRxxTRG lnln

   (6-29) 

A (6-29) egyenlet első tagja szintén az ideális oldatra jellemző integrális elegyedési szabadentalpia, 

a második tagja pedig az oldat „reális” voltából, ill. az elegy komponesei közötti kölcsönhatások 

következtében fellépő viselkedéséből adódó excess (többlet) integrális elegyedési szabadentalpia. 

A reális oldatot jellemző integrális szabadentalpia számítási módja pedig a (6-30) 

egyenlettel írható le: 

∑∑
==

∗ ⋅⋅+⋅=
k

i

ii

k

i

imim axTRGxG

11

, ln
    (6-30) 

Reális oldtok elegyedési entalpiája (elegyedési hő) 

Említettük már fejezetünk elején, hogy reális oldatokban eltérőek a komponensek közötti 

kölcsönhatások, kötési energiák, mint a tiszta, elkülönített komponensek között. Az ilyen valóságos 

(reális) elegyek entalpiája ennek megfelelően nem additíve tevődik össze az egyedi, tiszta 

komponensek entalpiájából, keletkezésüket általában entalpia- és térfogatváltozás is kíséri.  

A reális elegyre jellemző elegyedési entalpia, illetve térfogatváltozás értéke tehát nem zérus: 
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0≠∆ id
eH    és/vagy   (6-31) 

 0≠∆ id
eV        (6-32) 

        Reális oldat keletkezése közben tehát felszabadul, vagy elnyelődik az oldat és a tiszta 

komponensek entalpiái közötti különbség az elegyítési hőeffektus, rövidebb nevén az elegyítési hő, 

ill. oldáshő.  

        Ha ezt az elegyítési entalpiát az elegy 1 móljára vetítjük, a moláris elegyedési (oldódási) 

entalpiát, más néven moláris elegyítési hőt (vagy oldáshőt) kapjuk: 

)(,
∗∗ ⋅+⋅−==∆ BBAA

reál
eme

reál
me HxHxHQH    (6-33) 

ahol  me
reál

e QH ,=∆  a reális oldat moláris elegyedési entalpiája,  azaz elegyedési hője; 

 
reál
eH    a reális oldat teljes, integrális moláris entalpiája 

 
∗
AH , és

∗
BH   a tiszta A és B komponens parciális moláris entalpiája 

(A későbbiekben a reál index általában elmarad a jelölésrendszerből.)  

     A reális oldatok képződését kísérő entalpia-változás, vagyis az elegyedési, ill. oldáshő a 

nyomásnak, a hőmérsékletnek és az összetételnek is a függvénye. 

Az elegyedési folyamat során létre jöhet hőeffektus, ami lehet: 

� exoterm →  ∆eH < 0 (a különböző molekulák közötti kölcsönhatás erősebb, mint az azonos 

molekulák közötti),  ami a rendszer szemponjából nézve hőleadásként tekintendő, így az 

entalpiaváltozás negatív előjellel veendő figyelembe, ; 

� endoterm→ ∆eH > 0 (a különböző molekulák közötti kölcsönhatás gyengébb, mint az 

azonos molekulák közötti),  ami a rendszer szempontjából nézve hőelnyelődésnek 

tekintendő, így az entalpiaváltozás pozitiv előjellel veendő figyelembe. 

Az elegyedési hő azonban nem csupán a komponensek kötési energiájától függ, befolyásolja azt az 

egyes komponensek egymáshoz képesti térkitöltési képessége is.  Ez a hatás különösen akkor 

jelentős, amikor erősen eltérő méretű molekulák elegyítése történik, pl. nagy molekulájú alkoholt a 

hozzá képest jóval kisebb molekulaméretű vízzel elegyítünk. Ilyenkor térfogatcsökkenésre,  

kontrakcióra kell számítani, mivel a nagy molekulák közötti hézagokba be tudnak épülni a kisebb 

molekulák. Más jellegű esetekben a reális oldatok képződését térfogatnövekedés, dilatáció kíséri. 
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Reális oldatok elegyedési entrópiája 

A reális oldat elegyedési szabadentalpiájának egyik tagjáról, az elegyedési entalpiáról már 

tettünk említést, most nézzük ennek másik meghatározó tagját, az elegyedési entrópiát. Az 

elegyedési entrópia a komponensek molekuláris eloszlásával, szerkezetével, elrendeződésével, azaz 

a molekulák konfigurációjával kapcsolatos. Az elegyképződés során, akár ideális, akár reális elegy 

létrejöttéről legyen is szó, a kialakuló rendszer rendezetlenségének mértéke mindig növekszik, azaz 

az elegyképződést mindig entrópia-növekedés kíséri. Az elegy, ill.oldat kialakulása mindig pozitív 

entrópia-változással, azaz entrópia növekedéssel jár. 

 Az entrópia növekedés nagysága attól függ, hogy a molekulák között ébredő 

kölcsönhatások mekkora eltérést eredményeznek a legvalószínűbb eloszláshoz képest. A molekulák 

legvalószínűbb eloszlása a kölcsönhatásmentes, azonos méretű molekulákra jellemző, és tökéletes 

keveredésük esetén érvényes. A tökéletes molekuláris keveredést kísérő ideális entrópiaváltozás 

általában nagyobb, mint a valóságos elegyképződésre jellemző eS∆  entrópia-változás. Ennek az a 

magyarázata, hogy az intermolekuláris kölcsönhatások rövidtávú rendeződést okozhatnak az 

elegyben, akár vonzás, akár taszítás jelenik meg a komponensek között az oldatban tiszta 

állapotukhoz képest. Minden esetben csökken a rendezetlenség az ideális elegyre jellemző, 

„kölcsönhatás-nélküli” állapothoz képest. Ez eredményezi, hogy a reális oldatok kialakulásakor 

elegyedési entrópia értéke kisebb lesz, mint az ideális érték lenne:   

 id
ee SS ∆>∆ .      (6-34)   

 

6.4. ábra Az ideális és reális elegy (oldat) elegyedési entrópiája  

A reális oldatokban a különböző komponensek mérete is eltérő lehet, ami szintén csökkentheti az 

elegyedési entrópiát, ugyanis a jóval kisebb molekulák „berendeződnek” a nagyobb molekulák 

közötti szabad térfogatokba. (Szemléletesen: mint a mák a borsószemek közötti térfogati 

hézagokba, ha összeöntjük a két anyagot.) Ez a „berendeződés” azonban nem csak az elegyedési 

entrópiát csökkenheti, hanem az elegyítéssel járó térfogatváltozást is. 
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6.5. ábra. A kontrakció magyarázatához  

Az aktivitás alkalmazásával írjuk most fel reális oldatra: 

� az elegy A komponensének  parciális moláris elegyedési entrópiáját: 

AAAme axRS ln, ⋅⋅−=∆
     (6-35) 

� a  reális oldat integrális elegyedési entrópiáját: 

∑ ⋅−=∆
k

i

iime axRS ln

     (6-36) 

� ill. az egész reális oldatot jellemző integrális moláris entrópiát: 

∑∑
==

∗ ⋅−⋅=
k

i

ii

k

i

imim axRSxS

11

, ln
    (6-37) 

Ha az aktivitást felírnánk a móltört és az aktivitási együttható szorzataként, és a logaritmus 

szabályai szerint a szorzatot a két tényező logaritmusának összegével helyettesítenénk, azt kapnánk, 

amit a kémiai potenciálnál, illetve a szabadentalpiánál is láttunk, ahol  

� az első tag a tiszta komponensek keveredésére jellemző entrópia 

� a második tag az ideális oldatra jellemző elegyedési (oldódási) entrópia 

� a harmadik tag pedig a reális oldat kialakulására jellemző többlet, vagy „excess” entrópia 

lenne. 

6.3. Parciális moláris mennyiségek 

Az elegyképződés termodinamikai feltételeinek és az energetikai elegyek tulajdonságainak 

leírásához többször említettük már a “parciális” jelzőt, érdemes most egy kicsit részletesebb leírást 

adni jellemzőikről és alkalmazásuk fontosságáról. Ismerkedjünk hát meg a parciális moláris 

mennyiségek fogalmával és jellemzőivel. Egy rendszert jellemezhetünk azzal, hogyan viselkednek 

a komponensek az elegyben, ill. mi történik, ha az elegyhez valamely komponens meghatározott 
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(pl. 1 mólnyi) mennyiségét hozzáadjuk. Jellemző lesz ekkor az adott komponensre, hogy az 

mennyivel járul hozzá az elegy vagy oldat valamely extenzív X sajátságához, például térfogatához, 

ill.termodinamikai sajátságához, entalpiájához, vagy szabadentalpiájához. Ezeket az egyedi 

alkotókra vonatkozó „hozzájárulásokat” az elegy sajátságaihoz parciális moláris mennyiségek -

nek nevezzük. Ez egy adott B komponensre vonatkozatva egy többkomponensű elegyben megadja a 

B komponens részesedését a rendszer valamely integrális X extenzív sajátságában. 

Legszemléletesebb példa erre a parciális térfogat esete, amely megadja, hogy pl.egy adott 

gázkomponens térfogata mennyivel járul hozzá az egész gázelegy térfogatához. Az adott 

komponens parciális moláris térfogata pedig megadja a gázelegy térfogatának a megváltozását 

olyankor, amikor a gázelegyhez az adott komponens 1 mólnyi mennyiségét adjuk hozzá. 

Folyadékelegyek esetében is analóg a definíció. Jó példa erre a víz, amelynek nagy térfogatú, sok 

molnyi vizet tartalmazó mennyiségéhez 1 molnyi (18 g) vizet öntve, az egész rendszer térfogata  

18 cm3-rel nő meg. A víz parciális moláris térfogata tehát 18 cm3/mol. (Hozzátesszük, 4oC-ra 

vonatkoztatva!, mivel a víz móltérfogata függ a hőmérsélettől.) 

A B komponens parciális moláris mennyisége tehát megadja, mennyivel változik meg a 

többkomponensű homogén elegy valamilyen extenzív sajátsága, ha a B komponens egységnyi 

anyagmennyiségét, azaz 1 mólját hozzáadjuk a rendszer nagyon nagy mennyiségéhez. (Eközben a 

rendszer hőmérséklete, nyomása és a B komponens kivételével az összes többi komponens 

anyagmennyisége állandó marad.) Az elegy mindegyik komponenséhez hozzárendelhetünk egy 

vonatkozó parciális moláris mennyiséget. 

    A parciális moláris mennyiség definíciója képletszerűen leírva és egy B komponensre 

vonatkoztatva az alábbi: 

Bi,,B ≠









=

nTp

e
B n

X
X

∂
∂

    (6-38) 

ahol nB a B komponens kémiai anyagmennyisége az elegyben 

XB a B komponens parciális moláris extenzív mennyisége (V, H, S, G ) 

 Xe az elegy extenzív mennyiségének az elegyedéssel kapcsolatos része 

Az Bin ≠  azt jelenti az indexben, hogy az összes, a B komponens mellett jelen lévő komponens 

anyagmennyisége állandó, ill. a rendszer nyomása és hőmérséklete is állandó. 
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Az adott  B komponensre vonatkozó XB értékű, az elegyedést kísérő változást tehát úgy 

kapjuk, hogy az X extenzív mennyiség elegyedésével kapcsolatos, az egész elegyre vonatkozó Xe 

részét nB -szerint differenciáljuk, miközben T, p és ni értékeit állandónak tartjuk.  

A komponensek parciális moláris értékeinek anyagmennyiségeivel súlyozott összege adja meg az 

elegy integrális extenzív sajtságát (X):  

i

k

i

i XnX ⋅=∑
=1      (6-39) 

Általában is kimondhatjuk azt, hogy az elegy mindegyik extenzív sajátsága a komponensek 

parciális moláris mennyiségeiből az anyagmennyiségek arányában tevődik össze. 

Az ideális oldatoknál már tettünk említést arról, hogy esetükben egyes extenzív mennyiségek (pl. 

entalpia, térfogat) additíve adódnak össze az egyes komponensre jellemző parciális moláris extenzív 

mennyiségekből.  

Az additivitástól való eltérés jól jellemzi az elegyet, utal annak reális viselkedésére. Az ilyen 

elegyek kialakulását mindig extenzív mennyiségek változása kíséri. 

Nézzünk példaként egy olyan elegyet, amely nA mólnyi A, és nB mólnyi B komponensből áll. A 

tiszta A komponens és a tiszta B komponenselegyedés előtti valamely  extenzív sajátsága  

∗∗
BA XésX , a kialakult elegyé pedig Xe.  

Az elegyedést kísérő extenzív mennyiségváltozást (az additivitástól való eltérést) így ki 

tudjuk fejezni az alábbiak szerinti módon:     

)( ∗∗ ⋅+⋅−=∆ BBAAee XnXnXX     (6-40) 

Ha ez az elegyedési tag nulla, additív mennyiségről, így ideális elegyről van szó. 

Az alábbi 6.1. táblázat tartalmazza néhány fontos moláris elegyedési mennyiség additivitását, illetve 

az attól való eltérése előjelét. 

 



113 

 

6.1. táblázat Additivitási jellemzők 

Néhány nevezetes parciális moláris mennyiség: 

� a parciális moláris térfogat (VB), 

� a parciális moláris szabadentalpia (GB), más néven kémiai potenciál (µB), 

� a parciális moláris hőkapacitás, (CpB), 

� a parciális moláris entalpia (HB),  

� a parciális moláris entrópia (SB), stb. 

6.3.1. Parciális moláris térfogat 

A (6-39) összefüggés érvényes természetesen a B komponens parciális elegyedési 

térfogatváltozására is, amivel B hozzájárul az elegy kialakulását kísérő integrális 

térfogatváltozáshoz. Ebben az esetben a B komponens parciális moláris elegyedési térfogata 

megegyezik az elegybeli parciális moláris térfogatának és tiszta komponenskénti parciális moláris 

térfogatának a különbségével. 

Fenti definíciót a térfogatra alkalmazva megkapjuk a B komponens parciális moláris elegyedési 

térfogatát, amivel hozzájárult ez egész elegy térfogatváltozásához, miközben az elegy 

komponenseiből létrejött: 

Extenzív mennyiség Additivitási jellemző Eltérés az additivitástól 

tömeg mindig additív nincs 

→>∆ 0Ve dilatáció 

0=∆ Ve  térfogat változó 

→<∆ 0Ve  kontrakció 

→>∆ 0He endoterm vált. 

→=∆ 0He ideális elegy entalpia változó 

→<∆ 0He exoterm vált. 

entrópia nem additív →>∆ 0Se  spontán vált. 

szabadentalpia nem additív →<∆ 0Ge  spontán vált. 
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     (6-41) 

Értékét meghatározza az elegyösszetétel. Nézzünk egy A-B komponensű elegyet, amelynek 

összetételét változtassuk meg dnA és dnB hozzáadásával. Ekkor az elegy térfogatának megváltozása: 
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∂+⋅









∂
∂=

   (6-42) 

A fenti egyenletben szerepelı zárójeles kifejezések helyett a nekik megfelelő VA és VB 

parciális moláris térfogatokat is írhatjuk, amikor is 

BBAA nVnVV ddd ⋅+⋅=      (6-43) 

ahol  dV  az elegy térfogatváltozása a komponens-hozzáadás következtében 

VA és VB  adott elegyösszetételnél a két komponens parciális moláris térfogata 

(6-43) összefüggés alapján a parciális moláris térfogatok és az elegyösszetétel függvényében 

kiadódik az elegy teljes (integrális) térfogata is, ahol 

BBAA nVnVV ⋅+⋅=      (6-44) 

A fenti egyenleteket általánosítva kijelenthetjük, hogy az elegy minden extenzív sajátsága a 

komponensek parciális moláris mennyiségeiből az anyagmennyiségek arányában tevődik össze.  

Az egyenleteket átírhatjuk moláris mennyiségekre is: 

BBAAm xXxXX ddd ⋅+⋅=      (6-45) 

BBAAm xXxXX ⋅+⋅=      (6-46) 

Utóbbi egyenlet alapján például kimondható egy xB összetételű, A-B komponensű binér elegy 

moláris térfogata Vm(xB) a következőképpen számítható a komponensek móltörtjéből és parciális 

moláris térfogatából: 

)()()( BBBBAABm xVxxVxxV ⋅+⋅=    (6-47) 
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ahol  VA(xB) és VB(xB)  az adott xB összetételhez tartozó parciális moláris térfogatokat 

jelenti. Mindegyik, az eddigiekben említett termodinamikai mennyiség értéke ugyanilyen jellegű 

összefüggés szerint függ az elegyösszetételtől. 

6.3.2. Parciális moláris szabadentalpia 

A parciális mennyiségek között kiemelten fontos szerepet tölt be termodinamikai 

szempontból a parciális moláris szabadentalpia, vagy más néven a kémiai potenciál: 

 
( )ki

npTi

xxxpT
n

G

ij

,...,,,
,,

21µ=








∂
∂

≠    (6-48), 

amihez (a parciális térfogatnál ismertetett elvek szerint) G-t parciálisan deriváljuk az ni változó 

szerint, figyelemmel arra, hogy a deriválás során T és p, valamint az i-től különböző többi 

anyagmennyiséget állandónak tekintjük. 

Az általános (6-45) és (6-46) egyenletekhez hasonló (6-49) formában felírhatjuk az elegy 

szabadentalpiájának változását, amelynek összetételét megváltoztattuk dnA és dnB hozzáadásával: 

BAABBAA nnnGnGdG dddd B ⋅µ+⋅µ=⋅+⋅=   (6-49) 

ahol  dG  az elegy szabadentalpia-változása a komponens-hozzáadás következtében 

BA és µµ  adott elegyösszetételnél a két komponens parciális moláris szabadentalpiája, 

azaz kémiai potenciálja. 

A parciális moláris szabadentalpiák és az elegyösszetétel függvényében adódik ki az elegy összes 

(integrális) szabadentalpiája: 

BBAABBAA nnnGnGG ⋅+⋅=⋅+⋅= µµ    (6-50) 

A (6-47) egyenlettel analóg módon megadhatjuk a valóságos elegy moláris szabadentalpiáját is a 

kémiai potenciálok segítségével egy adott xB összetételű (móltörtű) elegyre: 

)()()( BBBBAABm xxxxxG µ⋅+µ⋅=     (6-51) 

A parciális moláris mennyiségek már intenzív jellegű mennyiségek, de ugyanúgy 

számolhatunk velük, mint a megfelelő tiszta anyagokra vonatkozó extenzív termodinamikai 
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függvényekkel. Az eltérés az, hogy az egyenletekbe az extenzív mennyiségek helyett a nekik 

megfelelő parciális moláris mennyiségeket kell írni.  

Például, ha a szabadentalpia nyomás szerinti parciális deriváltját képezzük, az elegy 

térfogatát kapjuk meg, a B komponens kémiai potenciáljának (parciális moláris 

szabadentalpiájának) deriváltja pedig a B komponens parciális moláris térfogatát adja: 

V
p

G

BA nnT

=








∂
∂

,,   → 
B

nnT

B V
p

BA

=








∂
µ∂

,,    (6-52) és (6-53) 

6.4.  A moláris elegyedési szabadentalpia függése az összetételtől  

6.4.1. Az elegy parciális moláris szabadentalpiáinak meghatározása, Gibbs-Duhem-egyenlet 

Amennyiben egy elegyben az összetételt differenciálisan kicsi (infinitézimálisan kicsi 

mértékben) változtatjuk csak meg, az A-B jellegű kétkomponensű elegyre a differenciális 

szabadentalpia-változás a (6-54) egyenlettel írható le: 

BBAABBAAe µnµnnµnµGd dddd ⋅+⋅+⋅+⋅=   (6-54) 

Állandó nyomáson és hőmérsékleten a szabadentalpia-függvény változása azonban a (6-55) 

egyenlettel azonos 

BBAA dµdµG nnde ⋅+⋅=     (6-55),  

Mivel a (6-54) és (6-55)-nek meg kell egyeznie, ebből következik, hogy  

0dd =⋅+⋅ BBAA nµnµ      (6-56), 

vagy más formában felírva  

0d =µ⋅∑
i

iin
     (6-57) 

A (6-57) az un. Gibbs-Duhem egyenlet. 

A Gibbs-Duhem egyenlet e speciális formája azt fejezi ki, hogy az oldatban az egyik komponens 

kémiai potenciálja csak a másiktól függően változhat. Ez, pl. azt jelenti, hogy egy kétkomponensű 

(biner) elegyben, ha az egyik komponens kémiai potenciálja (vagy parciális moláris 

szabadentalpiája) nő, a másikénak csökkennie kell.  
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Ezt szemlélteti a 6.6 ábra, amelyen etanol-víz elegyekben, 25 oC-on a víz és az etanol 

parciális moláris térfogatát mutatjuk be az összetétel függvényében. Jól látszik a két komponens 

parciális moláris térfogatának ellentétes irányú változása. Az is látható, hogy ahol a víz parciális 

moláris térfogatának maximuma van, annál az összetételnél az etanol parciális moláris térfogata a 

legkisebb. (Mindhárom összetartozó függvény nyílván egy összetételi pontban, az xCH3OH=0,5-ben 

metszi egymást.) 

 

6.6. ábra Etanol-víz elegyekhez tartozó parciális moláris térfogatok és az elegy integrális moláris 
térfogata az összetétel függvényében 25 oC-on  

A Gibbs-Duhem egyenletet bármely parciális moláris mennyiségre alkalmazhatjuk. Felírhatjuk a 

móltörtekkel is és egy általános extenzív mennyiség (Xi) segítségével is:  

0dd =⋅+⋅ BBAA XxXx      (6-58) 

A (6-58) átrendezése után megkapjuk a kapcsolatot a két parciális moláris mennyiség között: 

B
A

B
A X

x

x
X dd ⋅−=      (6-59) 

Eszerint, ha az A komponens parciális moláris mennyisége növekszik: dXA > 0, akkor (6-59) 

egyenlet szerint a másik komponensé csökken: dXB < 0. Annál az összetételnél, ahol XA-nak 

maximuma van, XB-nek minimummal kell rendelkeznie.  

A parciális moláris mennyiségek mindegyike függvénye az összetételnek, ugyanis az 

elegyhez hozzáadott komponens mindig más és más molekuláris környezetbe kerül az 

elegyösszetételtől függően.  A parciális moláris mennyiségek azért sem függetlenek az összetételtől, 

mert azok az X (T, P, n1, n2,… nk) függvény parciális deriváltjai, ezért T, P, n1, n2,… nk változók 

függvényei is (6.7. ábra). 
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6.7. ábra. Valóságos (reális), kétkomponensű elegyet jellemző integrális (piros vonal) és A 
komponensére vonatkozó parciális mennyiségek (kék vonal) értékei az elegy összetétel 

függvényében  

Vizsgáljuk meg az elegy kialakulását jellemző extenzív mennyiségek és a hozzájuk tartozó parciális 

moláris mennyiségek kapcsolatát egy A és B komponensű biner elegynél.  

Képezzük egy, az elegyet jellemző moláris extenzív mennyiség xB móltört szerinti deriváltját: 

AB
B

me XX
x

X
∆−∆=









∂
∆∂

     (6-60) 

Ha ábrázoljuk xB függvényében meX∆ -et, és a görbe bármely pontjához szerkesztünk egy érintőt, 

akkor az érintő egyenes egyenletének meredeksége pontosan a parciális derivált értékét adja, vagyis  

az egyenlet bal odalán álló derivált az α szög iránytangense. Ezt a meredekséget grafikus úton 

meghatározhatjuk a 6.8. ábra alapján a pirossal jelzett derékszögű háromszög adataiból, valamint  

azon az alapon, hogy bármely összetételhez tartózó érintő egyenes kimetszi a két függőleges, ∆eXm 

tengelyből az ∆XA-t, illetve az ∆XB -t. (A 6.8. ábrán egy általános moláris elegyedési extenzív 

mennyiség helyébe a moláris elegyedési szabadentalpiát helyettesítettük.)  

Ezt a módszert leggyakrabban a parciális moláris mennyiségek kísérleti meghatározására használjuk 

 

6.8. ábra Parciális moláris extenzív mennyiség szerkesztése az érintő-módszer segítségével  
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A 6.8. ábra alapján is levonható a már korábban említett alapvető következtetést is, hogy a 

parciális moláris mennyiségek nem függetlenek egymástól, ugyanis egyazon érintési egyenes két 

különbözı tengelyen vett metszetei. Az érintési szög változásával egyidejűleg változik mindkét 

tengelymetszet, vagyis mindkét parciális moláris mennyiség. A változás nyilvánvalóan ellentétes 

irányú: ha ∆XA növekszik, akkor ∆XB -nek csökkenni kell, és fordítva. 

A parciális moláris mennyiségek meghatározhatók az ábra nagy piros háromszöge és a 

benne lévő kis háromszög hasonlósága alapján is, amelyre felírhatjuk, hogy: 

B

Bme

B

meAB

x

XX

x

XXX ∆−∆=








∂
∆∂=∆−∆

1     (6-61) 

A (6-61) egyenletből mind ∆XA, mind ∆XB kifejezhető, ha ismerjük bármelyik extenziv sajátságra 

vonatkozó moláris elegyedési mennyiséget az összetétel függvényében.  

6.5.  Az elegyedés termodinamikai feltételei  

Az elegyek, valamint az elegyedés termodinamikai jellemzésére leggyakrabban a szabadentalpia-

függvényt használjuk, mivel az elegyképződést többnyire állandó hőmérsékletű és nyomású 

környezetben vizsgáljuk. 

Arról, hogy a komponensekből elegy, vagy keverék jön-e létre, vagyis az elegyedés molekuláris 

szintű-e, vagy csak makroszkópikus, a szabadentalpia-függvények közül az Ge∆ - elegyedési 

szabadentalpia - ad felvilágosítást. Azonos értékű információt nyújthat számunkra az elegy 1 

móljára vonatkoztatott meG∆ - moláris elegyedési szabadentalpia - is. Meghatározásukhoz az oldat 

szabadentalpiájának és a tiszta komponensek elegyítés előtti szabadentalpiájának a különbségét kell 

vennünk, így (6-62) egyenlet alapján felírhatjuk egy A-B komponensű elegyre az elegyedési 

szabadentalpia-változást: 

)( ∗∗ ⋅+⋅−=∆ BBAAee GnGnGG     (6-62) 

ahol  Ge∆    az oldat elegyedési szabadentalpiája 

eG   az oldat teljes szabadentalpiája 

∗
AG és

∗
BG  a tiszta komponensek elegyítés előtti szabadentalpiája 
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Említettük már, hogy az elegy 1 móljára vonatkoztatott moláris szabadentalpia is értékes 

információkkal szolgál az elegy kialakulásának, stabilitásának jellemzőiről, különösen azért, mert 

lévén extenzív mennyiség, az elegyedési szabadentalpia értéke a komponensek minősége mellett a 

mennyiségétől is függ. 

A meG∆  moláris elegyedési szabadentalpiát az elegyedési szabadentalpiaváltozás és az elegyet 

alkotó komponensek anyagmennyiségeinek az ismeretében az alábbiak szerint számíthatjuk ki 

általánosan: 

∑
∆=∆
k

i

i

e
me

n

G
G

      (6-63) 

ill. A-B binér elegyre pedig:  
BA

e
me

nn

G
G

+
∆=∆        (6-64) 

Amennyiben a (6-62)-ot behelyettesítjük és (6-64) egyenletbe, azonnal láthatjuk a moláris 

elegyedési szabadentalpia függését a móltörtekkel kifejezett elegyösszetételtől: 

)( ,,, BmBAmAemme GxGxGG ⋅+⋅−=∆     (6-65) 

ahol emG ,   az  1 mólnyi elegy szabadentalpiája. 

Korábbi termodinamikai tanulmányaink alapján nyilvánvaló, hogy az elegyedés mikéntjét, 

illetve a létrjött elegy sajátosságait nem csak a szabadentalpia, hanem a kötési energiákra jellemző 

entalpia, valamint az elegyben uralkodó konfigurációra, (rendezetlenségre) jellemző entrópia is 

meghatározza, mivel mindkét jellemző változik a molekuláris kapcsolatok megváltozása 

következtében. Ez azért is így „működik”, mivel a szabadentalpia Gibbs-óta nyilvánvalóan e két 

termodinamikai sajátság függvénye (és természetesen persze a hőmérsékleté és az összetételé, sőt 

gázrendszer estében a nyomásé is): 

STHG ⋅−=    illetve STHG ∆⋅−∆=∆  

A Gibbs-egyenlet tényezőit megfelelő indexekkel ellátva, felírhatjuk az elegyedést jellemző moláris 

elegyedési szabadentalpia ( meG∆ ) összefüggését a moláris elegyedési entalpia, vagy más néven 

elegyítési hő ( meH∆ ), és a moláris elegyedési entrópia ( meS∆ ) tagokkal: 
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mememe STHG ∆⋅−∆=∆     (6-66) 

Nézzük meg a továbbiakban, hogy az elegyedési entalpiák és az elegyedési entrópiák milyen 

jellemzőkkel bírnak, változásuk milyen előjelű lehet az elegy kialakulása során. Az elegyek 

általános jellemzésében foglakoztunk már azzal, hogy keletkezésüket milyen előjelű 

entalpiaváltozás, vagyis elegyítési entalpia („elegyítési hő”) kísérheti. Megállapítottuk, hogy 

elegyképződés folyamata, illetve az elegyítési entalpia lehet: (a korábbiakban már megfogalmazott, 

a rendszer szempontjából nézett előjeldefiniciónak megfelelően) 

� endoterm (hőfogyasztó) folyamatban    →       0>∆ He   

� exoterm (hőtermelő) folyamatban        →         

� ideális elegy képződése esetén   pedig  →         

Látszik tehát, hogy az elegyedési entalpia egyaránt lehet negatív és pozitív (sőt nulla) is. Mindez 

attól függ, hogy az elegyben a kötési energiák milyen mértékben és irányban változnak az 

elegyedés előtti állapotokat jellemző, a komponensek tiszta állapotbani kötési energiához képest.             

Nézzük példaként az A-B kétkomponensű elegy kialakulását. Ha a tiszta A-A, vagy a tiszta B-B 

komponensek közötti kötőerők gyengébbek, mint az oldatban megjelenő   A-B kötőerők, akkor az 

elegy képződését exoterm folyamat, energia-felszabadulás kíséri, azaz a fejlődő elegyítési hő 

ilyenkor negatív. Azt mondjuk ebben az esetben, hogy az elegyben az „idegen” komponensek 

között erősebb a vonzás, mint a tiszta komponensek azonos atomjai, ill.molekulái között. Létezik 

ennek az esetnek az ellenkezője is, vagyis lehet az elegyítési entalpia pozitív is, endoterm folyamat 

esetén.  

 

6.9. ábra. Negatív és pozitív elegyedési entalpia  

Más a helyzet az elegyedési entrópiákkal, akár az integrális, akár moláris mennyiségekről 

legyen is szó. Az elegyedési entrópia csak pozitív értéket vehet fel, mivel az elegyedés során a 
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folyamat a rendezetlenség növekedésének irányában halad. Ennek az a magyarázata, hogy a 

mikroállapotok száma (W), amely az elegy makroállapotát meghatározza, lényegesen megnő 

komponensek összekeveredése folytán, így nő az entrópia is az S=k̇lnW Boltzmann-egyenlet 

értelmében). 

 

 6.10. ábra. Az elegyedési entrópia mindig pozitív  

Azt már korábbi fejezeteinkben is értelmeztük, hogy a természetben és a mesterségesen 

előidézett technológiai folyamatokban is érvényesül az anyag energiaminimumra és entrópia-

maximumra törekvésének elve, amennyiben spontán, önként végbemenő folyamatokról van szó. 

Mivel a szabadentalpia is energia-típusú mennyiség, erre is igaz, hogy állandó hőmérsékleten és 

nyomáson az önként lejátszódó folyamatoknál nagysága csökken. Ebből következően elegyedés 

csak olyan koncentráció-tartományban valósulhat meg, ahol az elegyedési szabadentalpia értéke 

negatív, azaz: 

0<∆ Ge  és/vagy 0<∆ meG  

A Gibbs-egyenletre alapozva megállapíthatjuk, hogy mind az integrális elegyedési mind a 

moláris elegyedési szabadentalpia előjelét az entalpia és az entrópia egymáshoz viszonyított értéke 

szabja meg, de a hőmérséklet szerepe is meghatározó lehet, mivel az entrópia-tag nagyságát ez 

határozza meg. Megvizsgálhatjuk az elegyedési szabadentalpia előjelének alakulását annak 

figyelembevételével is, hogy milyen a komponensek részecskéi közötti vonzás, ill. taszítás tiszta 

állapotukban, illetve az elegyben. Nézzünk ezekre néhány jellemző esetet a 6.11. a-b. ábra a moláris 

elegyedési szabadentalpia-diagramjai segítségével. 

Előre kijelenthetjük, hogy a görbék szerint azok mentén, és abban a koncentráció-

tartományban jön létre spontán elegyedés, amelyek negatív elegyedési szabadentalpiát mutatnak. 

Ilyenek a 6.11.a. ábra T1 és T2 hőmérsékletre vonatkozó diagramjai, melyekkel a hőmérsékletnek az 

elegyedésre gyakorolt hatását  fogjuk bemutatni abban az esetben, ha a komponensek között az 

elegyben is vonzás van a tiszta állapotbeli értékekhez  képest. Ezekben az esetekben is meG∆  
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előjelét meme STH ∆⋅−∆ és  egymáshoz való viszonya határozza meg. Belátható, hogy a 

hőmérséklet növelésével az elegyedés szempontjából kedvező entrópia tag értéke növekszik, és e 

tag negatív előjele miatt meG∆  is egyre negatívabb értéket vehet fel (lásd a 6.11.a. ábra T1 

hőmérsékletre vonatkozó görbéjét). Viszont már tudjuk, hogy a negatív elegyedési szabadentalpia 

kedvez az elegyképződésnek. Ilyen körülmények között minden koncentráció-tartományban 

korlátlan elegyedés valósul meg. A korlátozott elegyedésre, illetve az un. szételegyedésre jellemző 

T3, T4, T5 hőmérsékletre vonatkozó szabadentalpia-görbék lefutására vonatkozóan a korlátozott 

elegyedést taglaló fejezetünkben fogunk részletesen kitérni. 

A hőmérséklet csökkentése viszont éppen az ellenkező irányban módosíthatja meG∆  

értékét, mert egyrészt magát a meST ∆⋅−  tagot csökkenti, másrészt entrópia-csökkenéshez is 

vezet. Ez a folyamat pedig nem kedvez a spontán elegyedésnek, az oldat kialakulásának (lásd a 

6.11. a. ábra, T2 hőmérsékletre vonatkozó görbéjét). Az elegyedés szempontjából kedvezőtlen még 

a pozitív elegyítési entalpia (endoterm elegyítési hő) is, mivel ez is pozitív irányba tolja el 

meG∆ értékét. Kedvez azonban a spontán elegyedésnek a negatív elegyedési entalpia (az exoterm 

elegyedési hő), ugyanis ez a mememe STHG ∆⋅−∆=∆  Gibbs-egyenlet értelmében csökkenti a 

moláris elegyedési szabadentalpia nagyságát. 

 

a.)      b.) 

6.11. a. ábra Moláris elegyedési szabadentalpiák koncentráció- és hőmérséklet-függése  

Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a negatív ∆∆∆∆eGm-értékén kívül van még az 

elegystabilitásra vonatkozó másik kritérium is, amelyet a matematika nyelvén akkor 

fogalmazhatunk meg, ha megvizsgáljuk a görbét leíró egyenlet második deriváltját. Ez a görbe 

maximumára, vagy minimumára utal az adott koncentráció-tartományban. Ha ez az érték pozitív, a 

görbének az adott pontban minimuma van, vagyis a görbe alakja alulról nézve domború (konvex): 
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Abban az összetétel tartományban pedig, ahol a      ∆eGm=f(xB)  függvény lefutása  nem felel meg a  

6-31) egyenletnek, ott ∆eGm görbe konkáv függvénye lesz az összetételnek, az elegy 

termodinamikailag instabilissá válik, és „szételegyedés” következik be. 

Összefoglalva a spontán elegyképződés és az elegystabilitás feltételeit kimutathatjuk, hogy a 

korlátlan elegyedés feltétel: 

� a negatív elegyedési szabadentalpia, és 

� a konvex tulajdonságú )( ime xfG =∆ görbe lefutása a kívánt koncentráció-tartományban.  

A tárgyalt )( ime xfG =∆ függvények lefutása alapján tehát az alábbi elegyedési típusokat 

különböztetjük meg: 

- korlátlan elegyedés -  0<∆ meG  a teljes összetétel-tartományban;  

- nincs elegyedés -   0>∆ meG  a teljes összetétel-tartományban; 

- korlátozott elegyedés -  meG∆ az összetétel függvényében előjelet vált. (Elegyképződés 

csak abban a tartományban lehetséges, ahol teljesül a 0<∆ meG  

feltétel.) 

- szételegyedés -  0<∆ meG  a teljes összetétel-tartományban, de konvex és 

konkáv tartományokra osztható (Az elegy csak a konvex 

összetétel tartományban keletkezhet). 

6.6.  Egyensúlyi gőznyomás tiszta anyagok és oldatok felett 

Mielőtt rátérnénk a konkrét elegyedési problémák kifejtésére, nézzük meg, hogyan alakulnak 

az egyensúlyi gőznyomások (a tenzió) tiszta, egykomponensű folyadékok, az ideális és a valóságos 

(reális) elegyek fölött. Ennek tárgyalása azért fontos, mert a gőznyomás-görbék lefutása is 

felvilágosítást képes nyújtani, pl. kétkomponensű elegyre vonatkoztatva, hogy az elegyet alkotó 

komponensek között vonzás, vagy taszítás áll-e fenn a tiszta komponensek közötti 
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kölcsönhatásokhoz képest, mert ez befolyásolja azt, hogy az illető komponensek alkotnak-e 

egymással oldatot, korlátlanul elegyednek-e, vagy széttválás jelenik meg a rendszerben, mert a 

komponensek egymást csak korlátozottan oldják. 

6.6.1. Tiszta, folyékony anyag egyensúlyi gőznyomása 

Vizsgáljuk meg azt az esetet, melyben zárt rendszerben egykomponensű (tiszta) A 

folyadékot zárunk, a folyadék párologni kezd, és a felette lévő gőztérbe A(g) molekulák lépnek ki 

anyagi minőségüktől, a hőmérséklettől és a nyomástól függő mértékben. Ennek következtében a 

folyadék feletti gőztérben fokozatosan nő a nyomás, mindaddig, amíg a gőztérbe kilépő és onnan 

visszakondenzálódó molekulák egy dinamikus egyensúlyi állapotot elérnek, beáll egy, az adott 

rendszerre jellemző egyensúlyi nyomás. Ezt nevezzük egyensúlyi gőznyomásnak (vagy tenziónak). 

Zárt rendszerben lévő folyadékok tehát egyensúlyt tartanak a folyadék felett lévő gőzükkel, s ennek 

egyensúlyi gőznyomása (tenziója) egy adott anyagminőségnél csak a hőmérséklettől függ. Az 

összefüggést az 5.2.1. fejezetben levezetett (5-5) Clapeyron-Clausius egyenlet írja le,
 
ami megadja 

az egyensúlyi
 
gőznyomás függését a hőmérséklettől, illetve a forráspont függését a nyomástól. 

Folytassuk vizsgálódásunkat ezen a területen! 

Nézzük meg e bevezető után az anyagi minőség és a hőmérséklet hatásának matematikai 

leírását a rendszer szabadentalpiájának ismeretében a tiszta A folyadék egyensúlyi gőznyomására, 

melynek jele *
Ap , mértékegysége bar. Írjuk fel az egyensúly feltételét a tiszta A(ℓ) folyadék és a 

tiszta A(g) gőz (gáz) halmazállapotú fázisok között. E heterogén egyensúly feltétele ebben a 

rendszerben az, hogy A anyag folyadék-fázisbeli kémiai potenciálja egyezzék meg ugyanezen anyag 

híg gőzfázisbeli (tökéletes gázként kezelhető) moláris szabadentalpiájával (kémiai potenciáljával) 

adott nyomáson és hőmérsékleten: 

o
gA

o
lA GG )()( =

      (6-68) 

A (6-89) egyenlőséget részletesen felírható a tiszta komponensek standard, 1 bar nyomásra 

vonatkozó képződési szabadentalpiájának és nyomásfüggő tagjának összegeként. Mivel a 

folyadékfázis termodinamikai jellemzői átlagos nyomástartományban függetlenek a nyomástól, 

ezért az alábbi egyenlőséghez jutunk: 
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    (6-69) 
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ahol
  

*
),(

*
),( TgATlA GésG a tiszta A komponens folyadék és gőz fázisbeli moláris 

szabadentalpiája; 

*
Ap  ugyenezen komponens egyensúlyi gőznyomása; 

0p  a viszonyítási alap, 1 bar nyomás   

Innen kifejezve a tiszta A fázis egyensúlyi gőznyomását, a (6-70) összefüggéshez jutunk:  
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),(* exp

    (6-70) 

A számláló helyett írhatjuk, hogy 
0

)(
0

),(
0

),( TAvTgATlA GGG ∆−=− , ami a tiszta A komponens párolgási 

szabadentalpiája. Így az egyensúlyi gőznyomás: 
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    (6-71) 

Az egyensúlyi gőznyomás tehát tiszta anyagok esetében csak a hőmérséklettől és anyagi minőségtől 

függő érték. A (6-71) képlet csak a folyadék olvadáspontja felett párolgó anyagokra igaz. Vannak 

azonban szilárd állapotukból is párolgó (ezt nevezzük szublimációnak) un. szublimálódó anyagok 

is, amelyekre a (6-71) egyenletbe a párolgási szabadentalpia érték helyett a szublimációs folyamatra 

vonatkozó szabadentalpiát kell behelyettesíteni. 

6.6.2. Kétkomponensű oldatok egyensúlyi gőznyomása 

A tiszta, egykomponensű anyag egyensúlyi gőznyomásánál elmondottak értelmében , itt is 

az egyensúly feltételéből kell kiindulnunk, de nem egy, hanem két, A és B komponensre 

vonatkoztatva. Nyílván, a termodinamikai tulajdonságokat, pl. a szabadentalpiát, ideális oldat 

esetében már az összetétel is befolyásolja, reális (valóságos) oldat esetében pedig a komponensek 

közötti kölcsönhatásnak (vonzásnak, taszításnak, stb.) köszönhetően a komponensek aktivitása (az 

un. effektív koncentráció) is hatással lesz az oldat felett kialakuló egyensúlyi gőznyomásra.   

Nézzük először a kétkomponensű ideális oldatot, azaz határozzuk meg az xA(l) összetételű 

A-B folyékony oldat felett az A és B komponensek parciális egyensúlyi gőznyomásait (pA és pB) T 

hőmérsékleten. (A tiszta A és B anyagok felett ugyanez: *
Ap  és *

Bp  ). Elég az egyik, pl. A 

komponensre felírni az összefüggést, az a másikra, pl. B-re is érvényes marad. Írjuk fel az A 

komponens egyensúlyát kifejező összefüggést az A-B oldat és gőzelegy között:  



127 

 

   )()( gAlA GG =
       (6-72)  

Az egyenlőségbe most az A komponens oldat – és gőztérbeli parciális szabadentalpiáit kell beírni (a 

tiszta A anyagra vonatkozó értékek helyett):  









⋅⋅+=⋅⋅+

o
Ao

TgAlA
o

TlA p

p
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   (6-73)  

ahol o
TgA

o
TlA GésG ),(),(  az A komponens ne az oldat- és gőztérbeli parciális szabadentalpiája  

 )(lAx  az A komponens móltörtje az oldatban 

 pA az A komponens parciális egyensúlyi gőznyomása a gőztérben 

po a viszonyítási alap, 1 bar nyomás. 

Innen az A komponens parciális egyensúlyi gőznyomása az ideális oldat feletti gőztérben:  
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     (6-74)  

Ha ezt az összefüggést összevetjük a (6-71) képlettel, azt látjuk, hogy most a móltörttel szoroztuk 

meg a tiszta A komponens egyensúlyi gőznyomását, természetesen ugyanolyan külső nyomást és 

hőmérsékletet feltételezve. Így egyszerűsítve, a Raoult-törvényt leíró összefüggéshez jutunk Ez az 

A komponens parciális egyensúlyi gőznyomását illetően: 

*
)( AlAA pxp ⋅=

     (6-75)  

Eszerint ideális oldat fölötti gőztérben, izoterm körülmények között a B komponens parciális 

nyomása (pB) is egyenesen arányos a folyadékfázisbeli móltörtjével (xB), az arányossági tényező 

pedig a tiszta B komponens egyensúlyi gőznyomása (pB
*). 

A fenti levezetés és megállapítás az elegy A komponensére vonatkozóan   érvényes. 

Megismételve ugyanezt az analízist a B komponensre, analóg formájú eredményre jutunk B 

komponens parciális egyensúlyi gőznyomását illetően is: 

*
)( BlBB pxp ⋅=

     (6-76) 

Az ideális oldatok feletti egyensúlyi gőznyomás tehát mindkét komponens esetén arányos a 

komponensek oldatbeli móltörtjével.  

Kétkomponensű ideális elegy gőzterében az összes nyomás (p) a két komponens parciális 

nyomásának összege:  

*
)(

*
)( BlBAlABABA pxpxppp ⋅+⋅=+=−    (6-77) 
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ami a Dalton-törvény alapján is számítható : 

BAgBBAgABABA pxpyppp −−− ⋅+⋅=+= )()(    (6-78) 

ahol: y  móltörtek a gőzfázisban 

Ha az egyes komponensekre vonatkozóan összehasonlítjuk a két kifejezést, a gőzfázisbani és 

folyadékfázisbani komponensek arányára vonatkozóan megállapítható, hogy:  

1B

B

B ≠=
−

∗

BAp

p

x

y

 

Ez azt jelenti, hogy a két-, vagy többkomponensű folyadékelegyek telített gőzének összetétele – a 

tapasztalat szerint is – eltér a vele egyensúlyban lévő folyadékfázis összetételétől. Kivételek azok a 

speciális gőz-folyadék rendszerek, amelyek azeotrópos elegyett képeznek. Ezekben a rendszerekben 

ugyanis egy meghatározott összetételnél (az azeotrópos összetételnél) a szóbanforgó komponens 

koncentrációja a folyadékfázisban és a gőzfázisban megegyezik. A nem azeotrópos 

folyadékelegyek feletti gőzfázisban viszont vagy az egyik, vagy a másik komponens egyensúlyi 

koncentrációja nem azonos, hanem nagyobb, vagy kisebb. Ez adja a desztillációval történő 

komponens-szétválasztási művelet elméleti alapját. 

6.6.3. Reális oldatok egyensúlyi gőznyomása 

Reális oldatokban figyelembe kell venni a komponensek egymásra gyakorolt kölcsönhatását, 

(vonzását, vagy taszítását, stb.), ezért a fentebbieknél kissé bonyolultabb összefüggés adódik. 

Lényegében a komponens aktivitását (ill. aktivitási tényezőjét) kell figyelembe vennünk, mert 

ennek mértékében tér el a reális oldat feletti gőznyomás pozitív, vagy negatív irányban az ideális 

oldatok egyensúlyi gőznyomásától: 

� ha A-B komponensek vonzzák egymást az A-B oldatban → a>1→ kevesebb molekula lép ki 

a gőztérbe → az ideálistól kisebb egyensúlyi gőznyomás → negatív eltérés 

� ha A-B komponensek taszítják egymást az A-B oldatban → a<1→ több molekula lép ki a 

gőztérbe → az ideálistól nagyobb egyensúlyi gőznyomás → pozitív eltérés. 

Az A-B tipusú valóságos (reális) oldatban tehát az egyensúlyi gőznyomás A komponensre 

vonatkozó képletébe az oldatbeli móltörtje helyébe az oldatbeli aktivitása kerül (ugyanez 

vonatkozik B komponensre is): 
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Az aktivitási tényező (γ) szerepe akkor válik érthetővé, ha figyelembe vesszük, hogy  

iii xa ⋅γ= . 

A reális elegy összes gőznyomását is a komponensek parciális gőznyomásainak összege adja.  

A 6.12. ábrán kétkomponensű (biner) elegyek gőznyomásának az A komponens móltörtjétől 

való függése látható. Az ábrán ideális és negatív eltérésű reális oldatra vonatkozó parciális és 

integrális gőznyomás-függvényeket is ábrázoltunk (vékony vonallal az ideális elegyre vonatkozó, 

vastagabb vonallal pedig a reális elegyre vonatkozó értékeket). Az ábrázolás egy adott 

hőmérsékletre vonatkozik. Negatív eltérésű reális oldat gőznyomásgörbéi (taszítás a komponensek 

között az elegyben a tiszta állapotbeli értékekhez képest) az ideális oldatra jellemző egyenesek alatt 

futnak. 

 

6.12. ábra. Parciális és integrális egyensúlyi gőznyomások ideális és olyan valóságos oldat felett, 
amelyben a komponensek vonzzák egymást 

6.7. Folyadékok elegyedése; korlátlanul-, korlátozottan- és egymással nem elegyedő 

folyadékok 

Az elegyedés (oldódás) történhet homogén (pl. gáz-gáz, vagy folyadék-folyadék) rendszerben, 

és heterogén (pl. folyadék-gáz, folyadék-szilárd) rendszerben. Eddig a korlátlan oldódás 

termodinamikai feltételeit, valamint a kialakuló oldat termodinamikai sajátosságait részletesen 

vizsgáltuk ideális, valóságos, és híg reális oldatok esetében. Ennek köszönhetően jelen fejezetben 

csak a korlátozott elegyedéssel foglakozunk, részletesen is csak a folyadék-folyadék elegyedést 

tárgyalva.  



130 

 

Az oldódás nem mindig történik teljes mértékben, hanem bizonyos, csak korlátozott összetétel-

tartományban is végbe mehet. Amennyiben az oldódás korlátozott, akkor egy olyan oldat jön létre, 

amelynél töményebb az illető oldott anyagra nézve nem állítható elő az adott hőmérsékleten és 

nyomáson. Az ilyen oldatot telített oldatnak nevezzük. Ebben az egyensúlyi termodinamikai 

rendszerben a telített oldat egyensúlyt tart a fel nem oldódott gáz, folyadék, vagy szilárd 

halmazállapotú komponenssel. 

6.7.1. Folyadék-folyadék korlátozott oldódás 

A folyadékok egy része nem elegyedik egymással, más része korlátlanul elegyedik, sok 

folyadék viszont csak korlátozottan elegyíthető. Ez azt jelenti, hogy az elegyítést követően 

kialakuló egyensúly beállta után - állandó adott hőmérsékleten - a két folyadékból két olyan 

kétkomponensű folyadékfázis képződik, amelyekre az jellemző, hogy mindkét komponens mindkét 

fázisban jelen van ugyan, de eltérő koncentrációkban. Ezt a jelenséget nevezzük kölcsönös 

oldhatóságnak. Kettőnél több komponens (pl. terner rendszer) esetén is kölcsönös oldódás lép fel, 

ha legalább egy folyadékpárnál korlátozott az elegyedés.  

Ebben a heterogén termodinamikai rendszerben a folyékony α fázisú - eredetileg oldószer - 

tart egyensúlyt a folyékony β fázisú - eredetileg oldott - anyaggal. Mivel az egymásban való 

oldódásnak határa van, ezért jelenik meg a két külön fázis. A fázisegyensúlyban az α és β fázis is 

tartalmaz A és B komponenst egyaránt, csak eltérő koncentrációban. A fázisegyensúly 

termodinamikai feltételei felírhatók erre a kétkomponensű, kétfázisú rendszerre is: 

Tα = Tβ 
pα = pβ 

βα µ=µ AA  és 
 β α µ = µ B B  

A hőmérséklet itt is ugyanúgy befolyásolja az oldhatóságot, mint a szilárd-folyadék fázis 

rendszerben attól függően, hogy milyen előjelű az elegyedési entalpia (az elegyedési hő).  

A kölcsönös oldhatóság összetétel- és hőmérsékletfüggését fázisdiagramban ábrázolhatjuk 

az oldhatósági görbével. A fázisdiagramban az oldhatósági görbe választja el az egyfázisú 

homogén, és a kétfázisú heterogén területet egymástól. Az oldhatósági görbéről leolvasható egy 

adott hőmérsékleten a rendszert alkotó két fázis összetétele. A korlátozott elegyedést mutató 

rendszerek fázisdiagramjában található egy (vagy két) nevezetes hőmérsékleti pont, amelyhez 
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nevezetes összetétel is tartozik; ez az alsó, vagy a felső kritikus elegyedési hőmérséklet, ami alatt 

(vagy felett) csak egy fázis található, mivel ezen a hőmérsékleten az elegyedés korlátlanná válik. 

 

6.13. ábra. Korlátozott elegyedés típusai  

Nézzük meg, milyen körülmények befolyásolják az elegyedést, a fázisdiagram felső, vagy alsó 

kritikus elegyedési hőmérsékletét. Azt tudjuk már, hogy az elegyképződés, oldat kialakulása 

negatív oldódási szabadentalpia-változással jár.  A Gibbs-energia egyenlet értelmében az oldódási 

szabadentalpia értékét nagymértékben befolyásolja az oldódási entalpia és entrópia értéke, amiket a 

hőmérséklet erősen befolyásol. A hőmérséklet hatása ezeken a termodinamikai sajátságokon 

keresztül érvényesül az oldhatóságra vonatkozóan. Nézzük e hatások lehetséges érvényesülését az 

összetétel-szabadentalpia diagramban (6-14. ábra.). 

 

6.14. ábra. A korlátozott oldódás hőmérséklet-és összetétel függése  

Amennyiben taszítás áll fenn a komponensek között az elegyben a tiszta állapotbeli kötésekhez 

képest, nagy valószínűséggel az elegyedési szabadentalpia pozitív lesz, vagyis elegy nem keletkezik 

(lásd a 6.14. ábra T5 hőmérsékletre vonatkozó görbéjét), csupán a komponensek makroszkópikus 

keveredése révén heterogén keverék jöhet létre. A hőmérséklet növelése viszont nagymértékben 

kedvezhet az elegy kialakulásának, illetve stabilitásának még a taszítás ellenére is, mivel a negatív 
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entrópia-tag hatását erősen megnöveli (6.14. ábra T1-T4 hőmérsékletre vonatkozó görbéi). A T5-nél 

már kicsivel magasabb T4 hőmérsékleten is látszik a ∆eGm függvényen, hogy a „széleken” létre 

jönnek A-ban, vagy B-ben dúsabb oldatok, de csak kis koncentrációtartományban, az alulról 

domború függvény-részeken. Közöttük heterogén marad a rendszer, homogén elegy ott nem 

stabilis. T3 hőmérsékleten ez a homogén elegy-tartomány a szélek felől egyre szélesedik. Ezeken a 

görbéken tehát korlátozott elegyedéssel találkozunk.  

T2 hőmérsékleten az entrópia-hatás már akkora a nagy hőmérséklet miatt, hogy az egész 

koncentrációtartományban homogén elegy jön létre (korlátlan elegyedés), nem is beszélve a T1 

hőmérsékleten uralkodó elegystabilitásról. A T2 hőmérsékletet nevezzük alsó elegyedési 

hőmérsékletnek.  Létezik olyan rendszer is, amely alsó és felső kritikus elegyedési hőmérséklettel 

is rendelkezik. 

6.7.2. Gőznyomás- és forráspont-görbék korlátozott elegyedés esetén 

Amennyiben két folyadék nem alkot minden arányban homogén elegyet, korlátozott 

elegyedésükről beszélünk. Ezekre az elegyekre jellemző, hogy gőznyomásgörbéjük nagymértékben 

eltér azon elegyek gőznyomásgörbéjétől, melyek komponensei korlátlanul elegyednek egymással. 

A korlátozottan elegyedő rendszer gőznyomás- és forráspontdiagramjára az jellemző, hogy vannak 

benne olyan összetétel-intervallumok, melyeken belül gőznyomása (állandó hőmérsékleten) 

független a hőmérséklettől, és forráspontja (állandó nyomáson) független a nyomástól. Ilyen 

diagramokat mutat a 6.15. ábra. 

A görbék vízszintes, vagyis az abszcisszával párhuzamos szakasza a két komponens azon 

arányainak, móltörtjeinek fele meg, amely arányokban homogén folyadékelegyek nem hozhatók 

létre az adott nyomáson, vagy hőmérsékleten. Ez azt jelenti, hogy a tiszta A komponenshez B-t 

adagolva növekvő mennyiségben, elérve az xB1 móltörtnek megfelelő összetételt, addig a 

folyadékelegy homogén. A B komponens koncentrációját tovább növelve az eddigi folyadékfázis 

összetétele nem változik, hanem megjelenik egy újabb folyadékfázis a rendszerben, amelynek 

összetétele xB2. A gőzfázis összetétele eközben továbbra is azonos marad, ugyancsak állandó marad 

mindkét folyadék-fázis forráspontja is.  
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6.15. ábra Korlátozottan elegyedő folyadékok gőznyomásgörbéje és forráspont diagramja 

Az xB1 - xB2 intervallumban a rendszer folyadék fázisának csupán átlagos összetétele adható meg, 

konkrét összetétel egyik közbenső pontban sem. Ugyanebben az intervallumban a gőz összetétele is 

állandó marad, de a harmatpont görbe (V) mégsem párhuzamos az abszcisszával. Ennek az a 

magyarázata, hogy a gőz egyfázisú, így az abszcisszán a harmatpont-görbére vonatkozó móltört 

értékek a gőz valódi összetételét adják meg, ami pontról-pontra változik. A különböző összetételű 

gőzökből különböző hőmérsékleten jelennek meg az első folyadékcseppek. Ezekben a 

folyadékelegyekben a gőz két folyadékfázissal tartanak egyensúlyt (pszeudo-azeotrópos elegyek), 

szemben a valóságos azeotrópos elegyekkel, melyeknél csak egy folyadékfázis tart egyensúlyt a 

gőzfázisával. 

A korlátozottan elegyedő, egymással egyensúlyban lévő komponenseit telített oldatoknak is 

tekinthetjük, amelyek egyikében az A komponens van telítve B komponenssel, másikában pedig 

fordított a helyzet. Ebből eredően a kölcsönös oldhatóságot befolyásolja a hőmérséklet hatása az 

oldhatóságra. 

Korlátozottan elegyedő folyadékok telített gőzének összes nyomása azoknál a 

koncentrációknál a legnagyobb, amelyeknek két folyadékfázis felel meg. Ennek megfelelően a 

kétfázisú állapotban a legalacsonyabb a rendszer forráspontja. Forraláskor a forráspont mindaddig 

állandó, míg az egyik fázis el nem fogy, amikortól a forráspont emelkedni kezd. A kétfázisú 

keveréket legalacsonyabb forráspontja miatt hetero-azeotrópnak nevezik. Ezekben az elegyekben 

azonban a gőz összetétele nem azonos a folyadékéval, mint az azeotrópos elegyeknél. 

Az egymással nem elegyedő folyadékok keverékének forrásakor a gőztérben mindkét 

komponens parciális gőznyomása ugyanakkora, mintha tiszta fázisban lennének ugyanazon a 

hőmérsékleten. A keverék összes gőznyomása így a komponensek parciális nyomásából adódik 

össze. Ha ez eléri a külső légnyomást, a keverék forrni kezd. A gőztér összetétele arányos lesz a 
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komponensek parciális nyomásával, ill. a komponensek anyagmennyiségével a keverék 

forráspontján:  

0
2

0
1

2

1

p

p

n

n =
     (6-80) 

ahol n1 és n2  az 1-es és2-es komponensek anyagmennyisége 

0
1p  és 0

2p  az 1-es és 2-es folyadék gőznyomása a keverék forráspontján, 

Ha felírjuk az anyagmennyiséget a tömeg és moláris tömeg szorzataként, a (6-81) átírható: 

2
0
2

1
0
1

22

11

2

1

Mp

Mp

Mn

Mn

g

g

⋅
⋅=

⋅
⋅=

    (6-81) 

A (6-81)-ből kitűnik, hogy ha a folyadékot forraljuk, két folyadék ugyanolyan tömegarányban 

desztillálódik, mint amilyen tömegarányban a forrásponton a gőzben jelen vannak. Az egyenlet 

megadja tehát, hogy a keverékből az egyes folyadékok ilyen arányban desztillálhatók át. 

6.7.3. Megoszlási egyensúly 

A megoszlási egyensúly témaköre szorosan kapcsolódik a nem elegyedő folyadékok 

témaköréhez. Megoszlás alatt azt a folyamatot értjük, mikor valamilyen B anyag két, egymással 

érintkező, de nem elegyedő (1) és (2) jelzésű oldószerben oldódik. A háromkomponensű, kétfázisú 

rendszerben izoterm-izobár körülmények között a megoszlási egyensúly feltétele a B anyag kémiai 

potenciáljának egyenlősége: a két, egymással nem elegyedő folyadék fázisban: 

(2)
B

(1)
B µ=µ      (6-82) 

Ezen feltétel alapján mindaddig, amíg a közös fázishatáron át a B anyag eredő komponensárama 

nem lesz nulla, a nagyobb kémiai potenciálú fázisból B komponens áramlik (diffundál) a kisebb 

kémiai potenciálú fázisba.  

 Az egyensúlyi állapot elérése esetén a fenti egyenlőséget a B anyag aktivitásával kifejezve 

az alábbi egyenlethez jutunk:  

(2)
B

(2)
B

(1)
B

(1)
B lnln aRTaRT +µ=+µ ∗∗

   (6-83) 

ahonnan rendezés után:
          

aK
Ta

a
ln

R
ln

(1)
B

(2)
B

(2)
B

(1)
B =µ−µ=

∗∗

   
        (6-84)

 

Izoterm-izobár megoszlási egyensúly esetén tehát a két, egymással nem elegyedő oldószerben az 

oldódó B anyag aktivitásának a hányadosa (Ka) állandó, amely a rendszerre jellemző érték, amit 

megoszlási egyensúlyi állandónak nevezünk. 
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 A B komponens aktivitása az aktivitási tényező (γ, y) bevezetésével kifejezhető a különböző 

egységben kifejezett koncentrációkkal is: 

aK
cy

cy

x

x ==
γ
γ

(2)
B

(2)
B

(1)
B

(1)
B

(2)
B

(2)
B

(1)
B

(1)
B

    (6-85) 

ahol  γB  és  yB   a koncentrációknak megfelelő aktivitási tényező. 

 A híg oldatok esetén, amelyekben az aktivitási tényező gyakorlatilag 1-hez közeli értékű, a 

megoszlási egyensúlyt a Kx, Kc stb. értékekkel jellemezhetjük: 

xK
x

x =
(2)
B

(1)
B

 ill.     
cK

c

c =
(2)
B

(1)
B

 

 Ha tehát, két egymással érintkező, de egymással nem elegyedő folyadékokban egy harmadik 

komponenst (B) oldunk, akkor az oldott anyagnak az oldószerekben (1 és 2) mutatott 

koncentrációja adott hőmérsékleten állandó egyensúlyi viszonyszámot ad, amelyet megoszlási 

hányadosnak nevezünk. 

6.8. Feladatok a 6. fejezethez 

1) Nézzünk egy A-B folyadékrendszert, amely 3 mol A-t és 12 mol B-t tartalmaz, a hőmérséklet 
600 K. A tiszta A komponens képződési entalpiája: o

Af H∆ = - 35 kJ/mol, a B komponensé 

o
Bf H∆ = -55 kJ/mol. A tiszta A komponens entrópiája

o
AS =23 J/mol.K, a tiszta B-é

o
BS = 32 

J/mol.K. Számítsa ki az A-B rendszer képződését kísérő energiaváltozásokat, ha a rendszer 
keverék, és ha ideális elegy. Számítsa ki továbbá az ideális oldat egyensúlyi gőznyomását, ha a 
tiszta A komponens párolgási szabadentalpiája 23,8 kJ/mol, a tiszta B komponens párolgási 
szabadentalpiája pedig 34,2 kJ/mol. 

Megoldás: 

A móltörtek:            2,0
15

3 ==
Σ

=
n

n
x A

A     és         8,0
15

12 ==Ax   

A tiszta A képződési szabadentalpiája: 

 molkJSTHG /8,48102360035 3o
Af

o
Af

o
Af −=⋅⋅−−=∆⋅−∆=∆ −    

A tiszta B képződési szabadentalpiája: molkJG /2,74103260055 3o
Bf −=⋅⋅−−=∆ −  

Az A-B keverék kialakulását kísérő értékek: 

átlagos entalpia: 00kev
B-A BfBAfA HxHxH ∆⋅+∆⋅=∆  = 0,2(- 35) + 0,8(- 55) = - 51 kJ/mol  

átlagos entrópia: 00kev
B-A BfBAfA SxSxS ∆⋅+∆⋅= = 0,2.23 + 0,8.32 = 30,2 J/mol.K  
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átlagos szabadentalpia: 00kev
B-A BfBAfA GxGxG ∆⋅+∆⋅=∆  = - 51 - 0,6.30,2 = - 69,12 kJ/mol  

Az A-B ideális oldat kialakulását kísérő értékek: 

az A komponens parciális oldódási entalpiája: id
B)-A(AH∆  = 0 kJ/mol  

a B komponens parciális oldódási entalpiája: id
B)-B(AH∆  = 0 kJ/mol  

az A-B oldat integrális oldódási entalpiája: id
B-AH∆  = 0 kJ/mol  

az A komponens parciális oldódási entrópiája:  

=⋅−=∆ AxRS lnid
B)-A(A  = - 8,314.ln0,2 = 13,38 J/mol.K  

a B komponens parciális oldódási entrópiája:  

=⋅−=∆ BxRS lnid
B)-B(A  = - 8,314.ln0,8 = 1,86 J/mol.K  

az A-B oldat integrális oldódási entrópiája:  

id
B)-B(A

id
B)-A(A

id
B-A SxSxS BA ∆⋅−∆⋅=∆  = 0,2.13,38 + 0,8.1,86 = 4,164 J/mol.K  

az A komponens parciális oldódási szabadentalpiája:  

kJ/mol03,81038,13600 3id
B)-A(A

id
B)-A(A −=⋅⋅−=∆⋅−=∆ −STG    

a B komponens parciális oldódási szabadentalpiája:  

id
B)-B(AG∆  = - 600.1,86.10-3 = - 1,12 kJ/mol  

az A-B oldat integrális oldódási szabadentalpiája:  

kJ/mol50,2)12,1(8,0)03,8(2,0id
B)-B(A

id
B)-A(A

id
B-A −=−⋅+−⋅=∆⋅−∆⋅=∆ GxGxG BA   

 

Egyensúlyi gőznyomás a tiszta folyadékok felett: 

a tiszta A folyadék felett: 

 bar
KKmolJ

molJ
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G
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fApár
A 00847,0

600314.8
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exp1exp
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a tiszta B folyadék felett: 
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Az ideális oldat egyensúlyi gőznyomása:  

az A komponens parciális gőznyomása: barpxp AA 00169,000847,02.00id
A =⋅=⋅=  

a B komponens gőznyomása: barpxp BB 00084,000105,08,00id
B =⋅=⋅=  

az A-B oldat feletti összes gőznyomás: barpppid
BA 00253,000084.000169,0id

B
id
A =+=+=−   

 

2) Számítsuk ki az elegyítési entalpia-, entrópia és szabadentalpia-változását, ha 2,0 mól toluolt és 
1,0 mól benzolt elegyítünk 25 oC-on! Tételezzük fel, hogy a toluol és a benzol ideális elegyet 
alkot! 

Megoldás: 

( ) ( )

J4,4733
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lnlnlnln
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( ) ( )
1-K J15,9

3

1
ln0,1

3

2
ln0,2314,8
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=
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me

 

0≡∆ id
meH  

3) Két gáztartályt kössünk össze egy vékony csővel! Az egyikben 4 mol nitrogén, a másikban  
1 mol hidrogén van azonos hőmérsékleten és nyomáson. Számítsa ki az entrópia változást, ha a két 
tartályt a csövön keresztül összenyitjuk, és a gázok elkeverednek. Mindkét gáz tökéletes gáznak 
tekintjük!  

Megoldás: 

A móltörtek a gázelegyben: 
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Az elegyítési entrópia: 
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4) Számítsa ki a víz forráspontját 0,879 bar légköri nyomáson! Kis hőmérséklet-tartományban a víz 
átlagos párolgáshője 40,64 kJ mol-1. 

Megoldás: 
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96,4 v K,55,369
2, agyisT OHfp = oC 

5) Számítsa ki a szilárd fenol egyensúlyi gőznyomását 300 K-en, ha ezen a hőmérsékleten és 1 bar 
nyomáson a szilárd benzol moláris szabadentalpiája –208,222 kJ/mol, a gőz állapotúé pedig 
ugyanezen a hőmérsékleten –191,071kJ/mol.  

Megoldás: 

A szilárd fenol szublimációs szabadentalpia-változása: 

molkJGGG szfenolgfenolfenolszubl /151,17)222,208(071,1910
,

0
,

0 =−−−=−=∆  

A szilárd fenol egyensúlyi gőznyomása: 
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6) Öntsünk össze két, egymással nem elegyedő, 5 mol A,  és 10 mol B folyékony komponenst 500 
K-en. Adjunk ehhez a rendszerhez 0,2 mol C-t, mely mindkét fázisban oldódik, de eltérő 
mértékben (megoszlás). Számítsuk ki a megoszlási egyensúly beállta után a beoldódott C 
komponens anyagmennyiségét Aés B fázisban, ha ismerjük a megoszlási egyensúlyi állandó 
értékét C-re nézve A-C és B-C rendszerben. A móltörtekkel kifejezett megoszlási egyensúlyi 

állandó értéke:            
C)-C(B

C)-C(A

x

x
Kx =  = 110,9. 

Megoldás: 

Felírjuk a két fázisban C egyensúlyi anyagmennyiséget, tudva, hogy  nC(A-C)+ nC(B-C)= 0,2. 

nA-C = 5+ nC(A-C) = 5+ (0,2 – nC(B-C)) 
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nB-C = 10 + nC(B-C)) 

Ezután írjuk fel az egyensúlyi móltörteket azzal az elhanyagolással a nevezőkben, hogy azok 
értéke közel azonos A és B komponens eredeti anyagmennyiségével az elhanyagolhatóan kis 
anyagmennyiségű oldott C miatt. (Ha ez az elhanyagolás nem tesszük meg, akkor a másodfokú 
egyenletet kellene megoldani). 
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 -0,2

) - (0,2 5

 - 0,2

  5

 C)-C(B
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+
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 C)-C(B
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C)-C(B
C)C(B

n
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n
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+
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Az összefüggéseket behelyettesítjük az egyensúlyi állandóba, majd megoldjuk az egyenletet: 

9,110
5

10)2,0(

C)-C(B

C)C(B

C)-C(B

C)-C(A =
−

== −

n

n

x

x
K x  

A megoldás: nC(B-C) = 0,0035 mol, és nC(A-C) = 0,2-0,0035=0,1965 mol  
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7. FÁZISEGYENSÚLYOK  

Szerző: Hutkainé Göndör Zsuzsanna 

Lektorálta: Prof. Dr. Berercz Endre 

Jegyzetünk 6. fejezetét az elegyeknek szenteltük, de emlékeztetőül nézzük át ismét az 

alapvető fogalmakat. Az elegyek homogén vagy inhomogén, két vagy több komponensből álló, 

egyfázisú rendszerek, melyekben a komponensek molekuláris eloszlásúak, egyszerű fizikai 

módszerekkel (pl. szűréssel) szétválaszthatatlanok. Beszélhetünk gáz, folyékony vagy szilárd 

halmazállapotú elegyekről. Az elegyekhez tartoznak az oldatok, amelyeknek az a jellemző 

tulajdonsága, hogy az egyik komponens lényegesen nagyobb arányban van jelen, mint a többi. Ez a 

komponens az oldószer, a többi összetevő az oldott anyag. Általában az oldatok jellemzően 

folyadék állapotúak, de gyakoriak a szilárd oldatok is.  

Mielőtt a rátérnénk a heterogén rendszerek fázisegyensúlyi viszonyainak részletezésére, az 5. 

fejezet alapján ismételjük át a fázis és a komponens fogalmára vonatkozó ismereteinket! 

A fázis a rendszer olyan, kémiailag homogén összetételű, fizikailag homogén vagy 

inhomogén szerkezetű része, amelyet a rendszer többi részétől az ún. fázishatár választ el. A  fázis 

tehát az anyagi rendszer fizikailag és kémiailag ugyanolyan tulajdonságú-, és szerkezetű része. A 

fázisok számát F-fel jelöljük. A gázokat, és a gázelegyeket is, egyetlen fázisnak kell tekintenünk. 

Egy fázis lehet folytonos, vagy diszperz. Ez attól függ, hogy egyetlen összefüggő közegként, vagy 

finom részecskékként eloszlatva, diszpergált formában van-e jelen. Attól függően, hogy a rendszert 

egy, vagy többféle molekula alkotja, beszélhetünk egy-, vagy többkomponensű rendszerről. A 

komponens a rendszert alkotó, kémiailag egységes részecskéinek halmaza, a különböző kémiai 

tulajdonságokkal rendelkező egyedek a rendszer különböző komponensei. A komponensek száma a 

rendszert felépítő anyagoknak az a minimális száma, amelyekből a rendszer a kívánt összetételben 

előállítható. A komponensek számát K -val jelöljük.  

Egy nem-egyensúlyi, heterogén rendszert magára hagyva, a fázisok között hő-, impulzus- 

és/vagy komponensáram jön létre, mely mindaddig tart, amíg a rendszerben fennálló intenzív 

mennyiségek inhomogenitása ki nem egyenlítődik, vagyis a rendszer az adott körülményeknek 

(főleg p, és T által meghatározott) megfelelő egyensúlyba nem kerül. A termikus egyensúly 

feltétele, hogy minden egyes fázis azonos hőmérsékletű legyen. A mechanikai egyensúly feltétele a 
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nyomás azonossága az egyes fázisokat tekintve. Komponens-egyensúlyról pedig akkor 

beszélhetünk, ha minden egyes komponensre külön-külön is igaz, hogy kémiai potenciálja 

megegyezik az egyes fázisokban. A korábbiakban is megállapítottuk már, hogy a kémiai 

potenciálnak fontos szerepe van az elegyek, oldatok kialakulásában, illetve többfázisú rendszerek 

esetén a fázisegyensúlyok értelmezésében. Arra jutottunk, hogy adott hőmérsékleten és nyomáson 

spontán, önként végbemenő folyamat során a szabadentalpia csökken, egyensúlyban pedig 

minimuma van, illetve változása egyensúlyban nullával egyenlő. Ezeket F fázisú és K komponensű 

rendszerre általános formában - a kémiai potenciálokkal felírva – az alábbi összefüggéshez jutunk:  

0

1 1

, ≤⋅µ=∑∑
= =

F

j

K

i

j
i

j
iTp dndG      (7-1) 

 ahol  µi
j  az i-edik komponens kémiai potenciálja a j-edik fázisban,  

dni
j  az i-edik komponens mennyiségének infinitezimális változása a j-edik 

fázisban.  

Válasszunk ki az egyszerűség kedvéért egy i komponenst, és két egymással érintkező j és k fázist. 

Az anyagátmenettel járó infinitezimális szabadentalpia-változás ekkor: 
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i
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i

k
iTp dndndndG µ−µ⋅=µ⋅+µ⋅=  (7-2) 

ahol  dni az i-edik komponens j-edik fázisból a k-adik fázisba átlépő infinitezimális 

mennyisége. Ebből adódóan dni
j = - dni és dni

k = dni .  

Egyensúlyban dGp,T = 0, így µi
k - µi

j = 0, tehát: 

j
i

k
i µ=µ      (7-3) 

Ez azt jelenti, hogy fázisegyensúly esetén az i-edik komponens kémiai potenciálja mindkét fázisban 

azonos.  

Írjuk fel most a fázisegyensúly feltételét egy α és β fázisú, A és B komponensű, heterogén 

rendszerre állandó hőmérsékleten és nyomáson, azaz izoterm-izobár egyensúlyban:  

βα µ=µ AA  és βα µ=µ BB     (7-4) 
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Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamennyi komponensre külön-külön igaz, hogy minden 

egyes komponens kémiai potenciálja az egyensúlyi fázisokban azonos: 

i
F
i

j
iii µµµµµ ===== ......21

    (7-5) 

Amennyiben a rendszerben még nem alakult ki a fázisegyensúly, a szabadentalpia csökkenése 

irányába ható folyamat indul be önként (dGp,T < 0), azaz minden komponens abból a fázisból, 

amelyben a kémiai potenciálja nagyobb, átmegy abba a fázisba, amelyben a kémiai potenciálja 

kisebb lesz az előzőnél. 

7.1.  A Gibbs-féle fázisszabály alkalmazása  

Egy anyagi rendszer kiindulási és végső állapota között lezajló folyamatok során megváltozik 

a rendszer fázisainak mennyisége, száma, vagy szerkezete. Ilyenkor fázisátalakulásról beszélünk. 

Ahogy azt az 5. fejezetben már levezettük, a Gibbs-féle fázisszabály heterogén egyensúlyi 

rendszerek viselkedésének és jellemzőinek leírására szolgál. Megadja, hogy fázisegyensúly esetén, 

adott állapothatározók mellett a rendszerben hány fázis lehet egymás mellett jelen, ill. létezhet 

egymás mellett stabilisan, és általános érvényű összefüggést fogalmaz meg a szabadsági fokok 

száma (Sz), a komponensek száma (K ) és az egymással egyensúlyban lévő fázisok száma (F) 

között.  

7.2. Egykomponensű rendszerek heterogén egyensúlyai  

Egy egyensúlyi rendszerben a nyomás és a hőmérséklet között egyértelmű kapcsolat van, 

melyet a p=f(T) fázisgörbe ír le. Az 5. fejezetben bemutatott víz fázisdiagramjának értelmezésénél 

már beláttuk, hogy a fázisgörbe egykomponensű heterogén rendszerekre megadja az összetartozó 

nyomás- és hőmérséklet értékeket, ill. az adott körülmények között stabilis fázisokat. Adott anyagra 

vonatkozó összes fázisgörbét egy diagramban ábrázolva megkapjuk az adott anyag fázisdiagramját, 

amely minden fontos információt tartalmaz az anyag fázisátalakulásaival kapcsolatban.  

Az 7.1. ábrán egy egyszerű egykomponensű rendszer p-T diagramja látható. (Ebben az esetben 

a szilárd fázisú anyagnak nincsenek allotróp módosulatai). A diagramról leolvashatjuk az adott 

hőmérsékleten és nyomáson egymással egyensúlyban lévő termodinamikailag stabilis fázisokat. 

Ezekben a diagramokban a szublimációs-, és a forrási görbe meredeksége mindig pozitív, az 

olvadási görbe azonban lehet pozitív és negatív meredekségű is (negatív például a vízé). Negatív 

meredekségnél a nyomás fordítottan arányos a hőmérséklettel. 
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A diagramban jellegzetes pontok, vonalak és a közöttük húzódó területek találhatók. A T-p 

fázisdiagramok görbéi megadják azokat a hőmérsékleteket és nyomásokat, amelyeken 2-2 fázis van 

egymással egyensúlyban, a görbék közötti mezők pedig azokat a tartományokat jelölik, amelyeken 

belül csak egyetlen fázis lehetséges. A szilárd, folyadék és gőz fázisokat elválasztó szublimációs-, 

olvadási-, és forrás görbe (vagy más nevén gőznyomásgörbe) azokat a pontokat köti össze, ahol az 

egymással határos fázisok vannak egyensúlyban. A szublimációs-, az olvadási-, és forrási görbe a 

fázisdiagram egy kitüntetett pontjában, az un. hármaspontban találkozik. Csak ismétlésként 

említjük, hogy a hármaspontban három fázis van egymással egyensúlyban, együtt létezik stabilisan. 
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7.1. ábra. Egykomponensű rendszer p-T diagramja pozitív és negatív meredekségű olvadási görbe 
esetén  

A fázisdiagram másik kitüntetett pontja a forrási görbét lezáró ún. kritikus pont. A kritikus pontot 

meghatározó kritikus nyomást és kritikus hőmérsékletet (Tkrit) meghaladó körülmények között 

létező anyag olyan tulajdonságú, hogy a nyomás növelésével semmiképpen nem kondenzáltatható 

folyadékká, csak a hőmérséklet csökkentésével. A kritikus pontbani körülmények között azt 

mondhatjuk, hogy a folyadék és a gőzfázis között nem tudunk különbséget tenni, mivel a gőz 

sűrűsége egyenlő lesz a folyadékéval, és eltűnik a közöttük eddig fennálló fázishatár. Ezt a változást 

szimbolizálja a 7.2. ábrán feltüntetett három kapszula. A kezdeti esetben a kapszulában folyadék és 

vele egyensúlyban gőzfázisú anyag van. A kapszulát melegítve egyre több lesz a rendszerben a 

gőzfázisú komponens, és egyre fogy a folyékony anyag, miközben a közöttük fennálló 

sűrűségkülönbség egyre csökken. A kritikus hőmérsékleten (Tkrit) eltűnik a folyékony fázis, 

valamint a sűrűségkülönbségek és a fázishatárok is. Az ilyenkor keletkező anyagot megállapodás 

szerint gáznak nevezzük. 
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7.2. ábra. A kritikus nyomás-hőmérséklet magyarázatához  

Nézzük most meg a fázisszabály alkalmazását a szabadsági fok szempontjából az egykomponensű 

rendszerben, ahol Sz = 3 – F. Ebből következően egyensúlyi állapotban egy egykomponensű 

rendszerben háromnál több fázis nem lehet egyidejűleg jelen (a szabadsági fokok száma ugyanis nem 

lehet negatív). Ez az állapot teljesül a hármasponti nyomáson és hőmérsékleten. 

A diagram homogén területein egy fázis jelenléte esetén a szabadsági fokok száma Sz=2. Ez azt 

jelenti, hogy a „szilárd”, „folyadék” és „gáz” területeken az állapothatározók (hőmérséklet, nyomás) 

viszonylag széles határok között változtathatók anélkül, hogy a rendszer fázisállapota megváltozna.  

A heterogén egyensúlyra jellemző vonalakon (szublimációs görbe, olvadás görbe, forrási görbe), 

ahol két fázis tart egymással egyensúlyt, a rendszer kétfázisú, az Sz szabadsági fokok száma csupán 

1, vagyis Sz = 1. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak az egyik állapothatározó (vagy a nyomás, 

vagy a hőmérséklet) változtatható szabadon, a másikat kötelezően hozzá kell igazítani a másik 

értékéhez, ha azt akarjuk, hogy a rendszerünk ne térjen le az egyensúlyt jellemző vonalról, azaz 

változatlan maradjon a fázisállapot. 

Három fázis egyidejű egyensúlya esetén, a hármaspontban pedig a szabadsági fokok száma  Sz = 0, 

tehát nincs olyan állapothatározó, amelyet szabadon változtathatnánk anélkül, hogy a rendszerben 

fázisátalakulás következne be. A hármasponti hőmérséklet és nyomás adott anyagra vonatkozó 

anyagi állandó. 

Az egykomponensű fázisdiagram termodinamikai adatok alapján történő szerkesztésére mutat 

szemléltető példát a 7.3. ábra.  
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7.3. ábra. Egykomponensű fázisdiagram szerkesztése az összevont szabadentalpia diagram alapján  

Az ábra a.) része egy adott anyagra jellemző összevont, képződési szabadentalpia diagramot tüntet 

fel, amelynek az a jellegzetessége, hogy a gőzfázisú anyagra vonatkoztatva több nyomáson is mutat 

értékeket. (A szilárd és folyékony fázisnál a nyomás hatását elhanyagoltuk az anyagot jellemző 

képződési szabadentalpiára jellemző hatástalansága, ill. lényegtelen hatása miatt.) Az ábra b.) része 

a fázisdiagram szublimációs, olvadási és forrásgörbéje egy-egy pontjának, valamint a 

hármaspontnak a szerkesztését mutatja. 

7.3. Kétkomponensű rendszerek heterogén egyensúlyai 

A „redukált” fázisszabály 

Két -, és többkomponensű rendszerek egyensúlyát csak akkor tudjuk egyértelműen jellemezni 

és leírni, ha a nyomás és hőmérséklet mellett az összetételét is megadjuk. Az egykomponensű 

rendszerekhez képest a többkomponensű rendszerben a komponensegyensúly kiegészítő feltétele, 

hogy a kémiai potenciálok egyenlősége minden egyes komponensre külön-külön is teljesüljön. 

Kétkomponensű rendszerek esetén a fázisszabály kifejezésébe K=2-t írhatunk, így a 

szabadsági fokok száma: SZ = 4 – F. Ha a rendszer egyfázisú, akkor SZ = 3, azaz akár három 

állapothatározó azaz, mind a nyomás, mind a hőmérséklet, mind pedig az összetétel is változtatható 

fázisátalakulás bekövetkezése nélkül. Ahhoz, hogy a többkomponensű fázisdiagramot két 
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dimenzióban ábrázolhassuk, ki kell kötnünk valamelyik paraméter állandóságát. Ha a hőmérsékletet 

választjuk állandónak, akkor gőznyomás-diagramot, ha a nyomást, akkor a forráspont-diagramot 

kapjuk. Ilyen esetben a kétkomponensű rendszer fázisegyensúlyának vizsgálatára alkalmas Gibbs-féle 

fázisszabály az említettekhez képest annyiban módosulhat, hogy az állapothatározók számát eggyel 

csökkentjük, mivel a kétkomponensű fázisdiagramok ábrázolásakor az egyik állapothatározót, 

leginkább a nyomást választjuk állandónak (általában 1 bar-t szokás megadni).  

Ennek eredményeként adódik az ún. „redukált” fázisszabály a többkomponensű rendszerek 

heterogén (fázis) egyensúlyának leírására, számítására: 

F + SZ = K + 1     (7-10) 

Ebből a szabadsági fok az alábbiak szerint számítható: 

            SZ = K + 1 – F 

Mivel a kétkomponensű rendszer (binér elegy) szabadsági fokainak számításakor a komponensek 

száma 2, így a redukált fázisszabály szerint a szabadsági fokok száma  

SZ = 3–F-nak adódik. Amennyiben a redukált fázisszabályt alkalmazva számítjuk a szabadsági 

fokokat a fázisok számának függvényében, láthatjuk, hogy 1 fázis esetén (a homogén mezők a 

diagramban) a szabadsági fok SZ = 2. Ez tehát azt jelenti, hogy szabadon változtathatunk két 

állapotjelzőt, általában a hőmérsékletet és az összetételt, kivéve egy állapothatározót, amit állandónak 

vettünk (pl., a nyomást).  

Kétfázisú binér rendszerek szabadsági foka már csak SZ = 1, azaz a fenti paraméterek közül már 

csakis egyetlen választható szabadon, a másik értéke ebből adódik. (Nem feledve, hogy a harmadik 

állapothatározót állandónak vettük!) 

7.3.1. Kétkomponensű gőz-folyadék egyensúlyok  

Ideális elegyeknél, ha a nyomás és a hőmérséklet közül egyik értékét rögzítjük, a másik 

kifejezhető az összetétel lineáris függvényeként. Ideális elegyek gőz-folyadék egyensúlyát állandó 

hőmérsékleten, pl. a rendszer nyomását az elegyösszetétel függvényében a Raoult- törvény írja le. 

Hasonló összefüggéssel írható fel az ideális elegyek szublimációs gőznyomása is.  

Az ideálistól eltérően viselkedő elegyeket reális elegyeknek nevezzük. Jellemzőjük, hogy a 

komponensek közötti kötési energiák eltérnek az elegyben a tiszta állapotbeli kölcsönhatásokhoz 

képet. Ez a jelenség általában vonzásban, vagy taszításban nyilvánul meg. A komponensek vonzása, 

vagy taszítása az elegyekben jelentősen befolyásolja a fázisok kialakulásának lehetőségét, a fázisok 

minőségét és stabilitását adott hőmérséklet és összetétel mellett, az adott állandó nyomás esetén. E 
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kötési energiák mértékétől függ, hogy a komponensek alkotnak-e elegyet, oldatot, esetleg képeznek-e 

vegyületet, milyen stabilisak ezek, lesz-e korlátozott elegyedés, sőt esetlegesen szételegyedés a 

rendszerben. 

Jegyzetünk 6.6.2. fejezetében már tárgyaltuk a kétkomponensű gőz-folyadék egyensúlyi 

rendszerek jellemzőit mind az ideális, mind a reális elegyekre vonatkozóan az egyensúlyi 

gőznyomással kapcsolatban. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a termodinamikai tulajdonságokat, 

pl. a szabadentalpiát ideális oldat esetében már az összetétel is befolyásolja, reális (valóságos) oldat 

esetében pedig a komponensek közötti vonzásnak, taszításnak köszönhetően a komponensek 

aktivitása is hatással lesz az oldat felett kialakuló egyensúlyi gőznyomásra.  Megállapítottuk, hogy a 

Raoult-törvény értelmében a kétkomponensű ideális oldat fölötti gőztérben, izoterm körülmények 

között, az adott komponens parciális nyomása (pA) egyenesen arányos a folyadékfázisbeli 

móltörtjével, az arányossági tényező pedig a tiszta komponens egyensúlyi gőznyomása (pl., pA
*). 

Kétkomponensű ideális elegy gőzterében az összes nyomást (p) a két komponens parciális 

nyomásának összege adja meg. Utóbbi megállapítás érvényes reális elegyekre is. 

Tapasztalat továbbá az is, hogy a két-, vagy többkomponensű folyadékelegyek telített gőzének 

összetétele eltérhet a vele egyensúlyban lévő folyadékfázis összetételétől, kivéve az ún. azeotrópos 

elegyeket. Ezekben egy meghatározott összetételnél ugyanazon komponens koncentrációja a 

folyadékfázisban (xA) és a gőzfázisban (yA) megegyezik. Más koncentrációjú, a nem azeotrópos 

folyadékelegyek feletti gőzfázisban viszont a komponensek egyensúlyi koncentrációja eltérő. Ez a 

tény teszi lehetővé a desztillációval történő komponens-szétválasztási műveletet, ill. adja meg 

elméleti alapját. 

7.3.2. Kétkomponensű gőz-folyadék egyensúly fázis-diagrammjának értelmezése; ideális 

elegyek-, minimális forrásponttal rendelkező elegyek-, maximális forrásponttal rendelkező 

elegyek valamint korlátozottan elegyedő folyadékok gőz-folyadék fázisdiagramjainak típusai  

Gőznyomás-összetétel diagramok 

A 7.4. ábrán egy kétkomponensű ideális folyadékelegy gőznyomás-összetétel diagramját 

mutatjuk be egy állandó hőmérsékleten. Az ábrán látható, hogy a folyadék és a gőzfázis összetétele 

adott nyomáson eltér egymástól. A diagram megszerkesztéséhez – a tiszta komponensek egyensúlyi 

gőznyomásainak és móltörtjeinek ismeretében – a (6-77) összefüggés értelmében kiszámítjuk az 

illékonyabb komponens (xB) móltörtjeihez tartozó össznyomásokat, és ábrázoljuk azokat xB 
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függvényében. Ezek az összetartozó értékpárok adják a likvidusz-görbe pontjait. E vonal fölött 

valamennyi pont a folyadékfázisnak felel meg, mivel a rendszerre ható nyomás meghaladja a 

gőznyomást. Ezután az 
p

px

p

p
y BBB

B

∗⋅== összefüggés segítségével (a korábbi fejezetekben már 

említett Dalton-törvény értelmében) kiszámítjuk a gőzfázis móltörtjeit (yB) is ugyanezeken a 

nyomásokon, amely értékek a vapor görbe (gőz-görbe) pontjait adják. A vapor görbe alatti területen a 

gőzfázis a stabilis fázis.  

xB, yB

0 1

pB*

pA*

p, bar

vapor görbe

likvidusz

gőz

folyadék

f + g

xB,elegyxB,f xB,g= yB

p
fgff

 

7.4. ábra. Kétkomponensű ideális folyadékelegy gőznyomás-diagramja  

A diagramban a likvidusz- vonal és vapor -görbe által határolt heterogén mezőben a folyadék és a 

gőz fázis tart egyensúlyt egymással. Az eredetileg xB kiindulási összetételű gőzelegyben a   vapor 

görbe által jelzett nyomást átlépve, megjelennek a folyadék fázis részecskéi, s az így kialakult 

heterogén gőz-folyadékelegy összetétele p nyomáson el fog térni a kiindulási gőzelegy xB 

összetételétől: a folyadéké xB,f, a gőzé xB,g értékű lesz. Az egyensúlyi nyomáshoz tartozó vízszintes 

vonalnak a likvidusszal, valamint a vapor görbével való metszéspontjainak levetítésével kapjuk meg a 

folyadék és gőzfázis összetételét.  

A fázisarányok meghatározása az „emelőszabály” segítségével 

A fázisok viszonylagos mennyiségének meghatározásához az ún. „emelőszabályt” 

alkalmazzuk, melyet az anyagmérlegre alapozunk. Eszerint a teljes anyagmennyiség (n) 

megegyezik a folyadékfázis (nf) és a gőzfázis anyagmennyiségének (ng) összegével. Az 

összefüggésekben a 7.4. ábra jelöléseit alkalmazzuk. 
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 gf nnn +=       (7-11) 

Az anyagmérleget részletesen felírva az illékonyabb B komponensre, az alábbi egyenlőséget 

kapjuk:    

gBgfBfB xnxnxn ,, ⋅+⋅=⋅     (7-12) 

A két egyenletből ezután kifejezhetjük azt az összefüggést, amely a folyadék-, vagy a gőz- fázis 

anyagmennyiségének meghatározására alkalmas:  

)()( ,, BgBgfBBf xxnxxn −⋅=−⋅    (7-13) 

(Itt az emelő két karját a zárójelben szereplő móltört-különbségek, a „rájuk helyezett tömegeket” 

pedig az anyagmennyiségek jelentik.) A számításhoz alkalmazhatjuk az összefüggésben az 

anyagmennyiségek helyett a fázisarányokat (ff és fg) is, amelynél ugyancsak figyelembe kell 

vennünk, hogy ff + fg = 1: 

)()( ,, BgBgfBBf xxfxxf −⋅=−⋅    (7-14) 

ahol ff a folyékony fázis aránya, fg a gőz fázis aránya 

Mindig abból a fázisból van több, amelynek a görbéjéhez vízszintes irányban közelebb van a bruttó 

összetételt jelző pont. (A 7.4. ábrán ez a folyékony fázis.) Az emelőszabályt minden olyan esetben 

sikeresen alkalmazhatjuk, amikor két fázis tart egymással egyensúlyt. 

Forráspont-összetétel diagramok értelmezése és használata  

Reális oldatokban a komponensek vonzása/taszítása miatt az egyensúlyi gőznyomás 

számításakor az A-B reális oldat komponenseire vonatkozó képletekbe az oldatbeli móltörtjük 

helyébe az oldatbeli aktivitásuk kerül, így az elegy egyensúlyi gőznyomása (tenziója) nagyobb vagy 

kisebb lesz az ideális elegynél számíthatónál.  

Az azeotrópos elegyek kivételével a gőz- és folyadékfázis összetétele eltérő, és a gőz más 

hőmérsékleten kondenzál, mint az oldat forráspontja. Az összetételbeli különbség ad lehetőséget a 

komponensek desztillációval (lepárlással) való szétválasztására. A desztillációs művelet egyik 

lehetséges megvalósítási módja, hogy állandó hőmérsékleten csökkentik a nyomást, de sokkal 
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gyakoribb az a mód, amelynél állandó nyomáson növelik a hőmérsékletet a forráspontra. Emiatt 

gyakoribbak az állandó hőmérsékleten vett nyomás-összetétel diagramok helyett az állandó nyomáson 

vett forráspont-összetétel diagramok. Ezek olyan diagramok, amelyekben a határvonalak azt a 

fázisösszetételt mutatják, amelynél a fázisok a különböző hőmérsékleteken egyensúlyban vannak. 

Más szóval állandó nyomáson a fázisegyensúly hőmérsékletét adják meg. A forráspont-összetétel 

diagram megszerkesztéséhez - állandó nyomáson - adott hőmérsékleteken (forráspontokon) 

ábrázoljuk az egymással egyensúlyt tartó folyadék-, és gőzfázis összetételét jelentő pontokat. A 

folyadékfázisra vonatkozó összetétel-forráspont értékek rajzolják ki a likvidusz-, vagy forráspont 

görbét, a gőzösszetétel-forráspont pontokat összekötve pedig a vapor-, vagy harmatpont görbét 

kapjuk. A forráspontgörbe azokat a hőmérsékleti pontokat tartalmazza, melyeken az adott elegy 

forrni kezd. A harmatpont-görbe pedig azokat a hőmérsékleti pontokat jelöli, ahol az adott összetételű 

elegy teljesen gőz halmazállapotúvá válik. A diagramról leolvasható, hogy adott összetételű 

folyadékelegy milyen összetételű gőz-eleggyel tart éppen egyensúlyt. 

A 7.5. ábrán egy ideáli elegy forráspont diagramját mutatjuk be. Megfigyelhető, hogy a gőznyomás-

hőmérséklet diagramhoz képest a likvidusz görbe és a vapor görbe helyet cserélt. 

xB, yB0 1

T, K

vapor-, vagy 
harmatpont görbe

likvidusz-, vagy
forráspont görbe

gőz

folyadék

T*B,fp

T*A,fp

 

7.5. ábra. Ideális kétkomponensű elegy összetétel-forráspontdiagramja  

A likvidusz görbe pontjai az egyensúlyi folyadékfázis összetételének, a vapor görbe pontjai pedig az 

egyensúlyi gőzfázis összetételének a függvénye. A likvidusz görbe alatti területen csak homogén 

folyadékfázis van jelen, a vapor görbe feletti területen pedig csak homogén gőzfázis található.    E két 

görbe által határolt mező a heterogén, kétfázisú tartomány. Az ordináta tengelyen feltüntettük a tiszta 

komponensek forráspontjait, amelyek közül az a kisebb, amelynek a tiszta állapothoz tartozó 

gőznyomása nagyobb. 

Szokás az állandó nyomáson a különböző hőmérsékletekhez tartozó egyensúlyi oldatbeli és gőztérbeli 

móltörteket (x és y értékeket) ún. egyensúlyi diagramban ábrázolni (7.6. ábra.). Ezt úgy kapjuk, hogy 
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az illékonyabb komponens folyadékfázisbeli móltörtje függvényében ábrázoljuk annak gőzfázisbeli 

móltörtjét. 

xB 1

yB

1

0  

7.6. ábra. Ideális elegy egyensúlyi diagramja  

Azeotrópos elegyek fázisegyensúlya 

Jegyzetünk 6. fejezetében tettünk már említést az azeotrópos elegyekről. Jellemzőjük, hogy - eltérően 

az ideális viselkedésű kétkomponensű elegytől – létezik olyan hőmérséklet, amelyen a folyadékfázis 

és gőzfázis összetétele megegyezik, azonos. Ilyenkor a harmatpontgörbe érinti a forrásgörbét. Ehhez a 

ponthoz tartozik az azeotrópos összetétel. 

Az azeotrópos elegyeknek két fajtáját különböztetjük meg: 

� forráspont maximummal, és 

� forráspont minimummal rendelkező azeotrópos elegyeket. 

Forráspont maximum esetén a gőznyomás (a folyadék összetétel függvényében) alacsonyabb 

lesz az ideális elegyedéshez képest, mert az A és B komponens kölcsönhatása (vonzása) stabilizálja a 

folyadékot. Az elegyedési többlet (excessz) szabadentalpia ilyenkor negatív, vagyis a reális elegyedés 

kedvezőbb az ideálisnál. Ilyen pl. a kloroform-aceton elegy esete 

Forráspont-minimummal rendelkező azeotrópos elegynél a komponensek között fennálló 

taszító kölcsönhatás miatt ellenkező a hatás a tiszta állapotbeli kölcsönhatásokhoz képest. A 

gőznyomás nagyobb lesz, mint ideális esetben. Az elegyedési többlet (excessz) szabadentalpia 

ezekben az esetekben pozitív, vagyis a reális elegyedés kedvezőtlenebb az ideálisnál. Különösen jó 

példa erre az etanol-víz elegy esete. 

A 7.7. ábra egy forráspont-maximummal, a 7.8. ábra pedig egy forráspont-minimummal rendelkező 

azeotrópos elegy forráspont-összetétel diagramját mutatja.  
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7.7. ábra. Forráspont maximummal rendelkező azeotrópos elegy forráspont-összetétel diagramja  
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folyadék

gőz

T* B,fp

T*A,fp

xB,az

 

7.8. ábra. Forráspont minimummal rendelkező azeotrópos elegy forráspont-összetétel diagramja 

A forráspont maximum, ill. minimum megjelenésének a forráspont görbén hatása van az azeotrópos 

elegy desztillálhatóságára. Ezt a későbbiekben még részletesebben tárgyaljuk. 

7.3.3. Folyadékelegyek parciális gőznyomásának változása az összetétellel; Konovalov 

törvényei 

A 6.6.2. alfejezetben már szó volt arról, hogy az oldatok feletti gőztér összetétele eltér a 

folyadékelegy összetételétől, kivéve az azeotrópos elegyek esetét, amelyekre éppen az a jellemző, 

hogy van olyan hőmérséklet, amelyen a folyadék és gőzfázis összetétele egyenlő.  

Ettől eltérő esetekben a folyadék-gőz egyensúlyokra érvényes Konovalov I. törvénye, 

miszerint ha a két komponens nem alkot azeotrópot, az illékonyabb komponens móltörtje a telített 

gőzben mindig nagyobb, mint a folyadékban.  

Egy A-B komponensből álló folyadékelegy feletti egyensúlyi gőzfázis móltörtjeinek arányát – a 

Dalton törvényből kiindulva - az alábbi egyenlet írja le:  

BB

AA

B

A

xp

xp

y

y

⋅
⋅= ∗

∗

     (7-15) 
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A (7-15) egyenletből kitűnik, hogy ha ∗∗ > BA pp  , akkor 

B

A

B

A

x

x

y

y >       (7-16) 

ami azt jelenti, hogy a gőzfázisban az A anyag móltörtje nagyobb a folyadékfázisbeli móltörtjénél. 

Ebben az esetben tehát az A az illékonyabb komponens.  

Konovalov II. törvénye szerint a telített gőz a folyadékelegyhez képest abban a 

komponensben gazdagabb, amelynek hozzáadása a folyadékelegyhez az összes gőznyomás 

növekedését okozza. Egyszerűbben kifejezve: annak a komponensnek a móltörtje nagyobb a 

gőzben, mint a folyadékban, amelynek növekvő mennyisége a teljes (integrális) egyensúlyi 

gőznyomást növeli. 

Mint tudjuk, az elegy egyensúlyi gőznyomása az alábbi egyenlet szerint függ a folyadékfázisbeli 

móltörtektől: 

)( ∗∗∗∗∗ −⋅+=⋅+⋅=+= BAABBBAABA ppxppxpxppp   (7-17) 

Emlékeztetőül: p - a folyadékelegy feletti összes egyensúlyi gőznyomás 

   pA és pB – a komponensek parciális gőznyomása 

   ∗∗
BA pp ,

 - a tiszta komponensek egyensúlyi gőznyomása  

Felírhatjuk ennek segítségével, valamint a Dalton törvény figyelembevételével most már azt is, 

hogyan függ az elegy teljes gőznyomása a gőzfázis összetételétől: 

)( ∗∗∗

∗∗

−⋅+
⋅=

ABAA

BA

ppyp

pp
p      (7-18) 

Konovalov III. törvénye a nemideális elegyek gőznyomásának összetételfüggését tárgyalja és azt 

mondja ki, hogy ha az összetétel függvényében feltüntetett gőznyomásgörbének szélső értéke 

(minimuma, vagy maximuma) van, akkor ennek a szélső értéknek megfelelő folyékony elegy és 

telített gőze azonos összetételű. Az ilyen összetételű folyadékelegyet neveztük az előzőekben 

azeotrópos elegynek. Ezek az elegyek a fentiek értelmében normál körülmények között nem 

választhatók szét tökéletesen komponenseikre, pl. egyszerű desztillációval. 

Korlátozottan elegyedő és nem-elegyedő folyadékok forráspont-összetétel diagramja  

Vannak olyan komponensek, amelyek nem elegyednek egymással korlátlanul, sőt teljes 

elegyíthetetlenség, szétválás is jelentkezhet egy folyadék-folyadék rendszerben. Ennek oka a 

komponensek elegybeni kölcsönhatásától függ a tiszta állapotbeli kölcsönhatásokhoz képest. 
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Korlátozott elegyedés a folyadék-fázisban pozitív eltérés, vagyis a tiszta komponensek közötti 

eltérő kölcsönhatás, azaz taszítás esetén fordul elő (7.9. ábra). Jó példa az ilyen rendszerre, pl. a víz 

és az éter rendszere. 

A B

s

g

f1111

f2++++gf1++++g

f2222C DE

f1111 ++++f2222

p= állandó

T, K

xB, yB
0 1

T*B, fp
T*A, fp

 

7.9. ábra. Korlátozottan elegyedő folyadékok forráspont-összetétel diagramja 
(f: folyadék, g: gőz) 

A diagram a minimum forrásponttal rendelkező azeotrópos elegytől lényegében annyiban 

különbözik, hogy a minimum itt nem egyetlen pont, hanem egy vízszintes szakasz (C-E-D). Ha 

kétfázisú folyadékot melegítünk, akkor a folyadékelegy az összetételtől függetlenül a C-E-D 

szakasz elérésekor kezd el forrni. Ilyenkor a forráspont bármelyik tiszta komponens forráspontjánál 

alacsonyabb. E szakasz által jelzett hőmérsékleten három fázis tart egymással egyensúlyt: a 

folyékony B komponenssel telített folyékony A komponens (f1), a folyékony A komponenssel 

telített folyékony B komponens (f2) és a gőz (g). A diagram görbéi hat területet határolnak. Mint az 

ábrán jól látható, ezek közül három egyfázisú, (g terület, f1 és f2  terület), három pedig kétfázisú (f1 

+g, f2 +g, és f1+ f2 terület). 

Ha két folyadék egyáltalán nem elegyedik egymásban, akkor összerázva őket az egyik 

komponensben a másik komponens cseppjei diszpergálódnak, keveréket alkotnak. A forráspont-

diagramban a korlátozott elegyedésre jellemző két homogén folyadékfázis eltűnik (f1 és f2), és a 

határoló görbék hozzásimulnak a függőleges tengelyekhez (7.10. ábra). A három fázis egyensúlyát 

jelentő vízszintes vonal tengelytől tengelyig ér, a diagramban pedig összesen csak négy terület 

marad, amiből három kétfázisú, heterogén terület (fA+fB, fA+g,  

fB+g), egy mező pedig egyfázisú (g), homogén. Az említett vízszintes vonal egyben a forráspont-

görbe is. Ebben a rendszerben bármilyen összetételű keveréket is melegítünk, mindegyik ugyanazon 

a hőmérsékleten kezd el forrni.  
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7.10. ábra. Nem-elegyedő folyadékok forráspont-összetétel diagramja  

7.4. Folyadék elegyek szétválasztása desztillációval 

A desztillációval többkomponensű folyadékelegyeket választhatunk szét komponenseikre. Ennek 

alapja az a tapasztalat, hogy a folyadék-elegyek melegítése során az egymással egyensúlyt tartó 

folyadék-és gőzfázis egyensúlyi összetétele eltér egymástól, ami a művelet során folyamatosan 

változik. A szétválasztás eredményességét a gőz-folyadék egyensúlyok és a műveleti paraméterek 

együttesen szabják meg, ezért előfordul, hogy az egyensúlyi összefüggések bizonyos elválasztásokat 

lehetetlenné tesznek (pl. az azeotrópos elegyek).  

A desztillációt leggyakrabban különböző forráspontú folyékony anyagok elegyének 

szétválasztására használjuk. A folyamat során az anyagot elpárologtatjuk, a gőzt más térbe 

elvezetjük, majd lehűtve kondenzáltatjuk. Az így nyert frakció a desztillátum, vagy párlat, a másik 

frakció a desztillációs maradék. Az illékonyabb komponensek a gőzben, illetve desztillátumban, a 

kevésbé illékonyak pedig a folyékony desztillációs maradékban dúsulnak fel. 

Az egyszerű desztillációs művelet lényege, hogy a folyadékelegyet addig melegítjük, amíg a 

megfelelő összetételű gőzfázis megjelenik a rendszerben. Mint tudjuk, ezt a gőzt egy külön térbe 

elvezetve hűtéssel kondenzáltatjuk, azonban ezt az illékonyabb komponensben dús folyadékelegyet 

ismét forrásig hevítjük, majd a gőzt ismét elvezetjük, és megint kondenzáltatjuk. A művelet során a 

keletkező kondenzátum az illékonyabb komponensben egyre dúsabb lesz. Így elvben eljuthatunk akár 

az illékonyabb komponens tiszta kondenzátumához is. 

A 7.11. ábrán azokat a lépéseket tüntettük fel, amellyel - egyszerű desztillációval - T1 

hőmérsékleten, xB,kiind elegyösszetételből kiindulva, többszöri melegítéssel és a gőz külön térbeli 

kondenzáltatásával hogyan juthatunk el T6 hőmérséklet alá olyan xB,vég elegyösszetételig, amely már 

csaknem tisztán  xB komponenst tartalmaz. Eközben a 2, 4, 6 jelű vízszintes egyenesek mentén a 
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párolgás, a 3, 5, 7 jelű, függőleges vonalak mentén pedig a kondenzáció zajlik. Megjegyezzük, hogy a 

kondenzáltatás során a gőzelegyet a likvidusz alá hűtik, majd ezt az illékonyabb komponensben 

dúsabb folyadékot hevítik ismét. A műveletek során tehát a gőzfázisban feldúsul az illékonyabb 

komponens. Ezt a gőzt rendre elvezetik, kondenzáltatják, majd a keletkezett folyékony elegyet újból 

felmelegítve egy, az illékonyabb komponensben ismét dúsabb gőzt kapnak. Ezt ismét 

kondenzáltatják, és így tovább. Addig folytatják a műveletet, amíg az illékonyabb komponensben dús 

desztillátumot, csaknem tiszta B komponenst nyerünk. 

3

xB, yB
0 1

T, K

gőz

folyadék

xB,kiind

T*B,fp

T*A,fp

2

4

6
5

7

1

T1

T2

T4

T6

xB,vég

 

7.11.ábra. A desztilláció lépéseinek szemléltetése ideális kétkomponensű forráspont-összetétel 
diagramban  

A desztilláció hatásfoka megnövelhető, ha a gőzt nagy felületen érintkeztetik a folyadékkal. Ezt 

különféle alakú és nagyságú idomokkal töltött oszlopon való átvezetéssel oldható meg. Az ilyen 

eljárást rektifikálásnak nevezzük. A rektifikálás olyan desztillációs művelet, melynek során a gőz és 

a folyadék folytonosan és ellenáramban érintkezik, és az oszlopon többször beáll a két fázis közötti 

termodinamikai egyensúly. Ez a művelet azt eredményezi, hogy az illékonyabb komponens nagyobb 

mértékben dúsul fel a desztillátumban, mint az egyszerű desztilláció során. A művelet legjelentősebb 

ipari alkalmazása, például a kőolaj párlatainak a szétválasztása.  

Mind az egyszerű desztilláció, mind a rektifikálás szakaszos és folytonos üzemben is 

megvalósítható. 

A frakcionált desztilláció olyan elválasztási művelet, amely során az elegy alkotóit forráspont-

különbség alapján választjuk szét. Alkalmazható, ha a szétválasztani kívánt komponensek 

forráspontja eléggé nagymértékben (10-15 °C) tér el egymástól, esetleg valamelyik komponens nem 

illékony. A frakcionált desztilláció során a különböző hőmérsékletekhez tartozó gőzöket 

kondenzáltatjuk, így az egyes hőmérsékletekhez tartozó desztillátumok (frakciók) eltérő arányban 

tartalmazzák az egyes komponenseket. A szakaszos művelet során a meghatározott forráspont-

tartományú frakciókat kiszedjük a rendszerből. Ehhez alkalmazhatjuk a desztillátum-szedők cseréjét 
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(pl. laboratóriumi körülmények között), vagy az oldalpárlatok lecsapolását (pl., a kőolaj 

rektifikálása során).  

A frakcionált desztilláció alkalmával a forralási és kondenzációs lépéseket egymást követően, 

sorozatosan hajtják végre a rektifikáló oszlopokban (kolonnákban). A folyamatos desztillációt végző 

kolonnákban tányérok, vagy más, nagy felületű, és célszerű alakú töltet van. A desztillálót végző 

rektifikáló berendezést jellemző legfontosabb mennyiség az elméleti tányérszám, ami az elválasztás 

fokát adja meg. Ez azon elpárologtatási és lecsapási lépések száma, mely ahhoz szükséges, hogy egy 

adott összetételű desztillátumból a kívánt összetételű kondenzátumot kapjuk 

xB 10

T, K

folyadék

gőz

T* B,fp

T* A,fp

xB,az

T1

xB,kiind xB,vég

 

7.12. ábra. A frakcionált desztilláció lépéseinek szemléltetése forráspont minimummal rendelkező 
azeotrópos elegy forráspont-összetétel diagramon  

A 7.12. ábrán azt kívánjuk szemléltetni, hogy nem ideális elegy esetén frakcionált 

desztillációval az egyensúlyi gőzösszetétel csakis az azeotrópos összetételig (xB,az) változtatható, 

vagyis B-re nézve annál töményebb desztillátum nem nyerhető az utolsó egyensúlyi gőzfázis 

kondenzáltatásával sem. Nézzük az ábra xB,kiind jelzésű folyadékelegyét, amelyet T1 hőmérsékletről 

hevítve, majd a megfelelő gőzt kondenzáltatva, és újra hevítve és ismét kondenzáltatva, a desztillátum 

B-komponensben egyre dúsabb lesz, de az azeotrópos elegynek megfelelő koncentrációját nem 

haladhatja meg. Ebben a pontban ugyanis a folyékony fázis és a vele egyensúlyt tartó gőz fázis 

összetétele megegyezik (xB,az).  

A vákuumdesztillációt, vagyis megfelelően csökkentett nyomáson végzett desztillációt a 

magas forráspontú (>150-160 °C), vagy atmoszférikus forráspontjukon bomló, hőérzékeny anyagok 

desztillációjára használjuk. A vákuumdesztilláció berendezései, szabályai nagyban hasonlítanak a 

közönséges desztillációéhoz. 

A vízgőzdesztillációnak viszont az az alapja, hogy két egymással nem elegyedő folyadék 

feletti gőznyomás a két tiszta komponens gőznyomásának összegéből adódik, függetlenül a 

komponensek folyadékfázisbeli koncentrációjától. Az ilyen elegy gőznyomására jellemző, hogy 
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alacsonyabb hőmérsékleten válik egyenlővé a külső nyomással, aminek következtében ezen elegyek 

forráspontja alacsonyabb, mint az elegy legalacsonyabb forráspontú komponensének a forráspontja. 

Az eljárás során az elegy egyik komponense a víz, mivel vízgőzt buborékoltatunk át a rendszeren. 

A desztilláció általában így 100 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten végezhető el, ezért a módszer 

alkalmas magas forráspontú, vízzel nem elegyedő anyagok kíméletes desztillációjára, pl. vízzel nem 

elegyedő, vagy korlátoltan elegyedő szerves anyagok tisztítására. 

A vízgőzdesztilláció fent említett elvére alapozva kiszámítható az a vízmennyiség, amely 

adott tömegű szerves anyag átdesztillálásához szükséges. Ehhez figyelembe kell vennünk, hogy 

egyensúlyban a távozó víz anyagmennyiségének (nV) és szerves anyag anyagmennyiségének (nSZ) 

aránya megegyezik a tiszta anyagok gőznyomásának ( ∗∗
SZV pp , ) arányával:  

                            ∗
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                                                           (7-19) 

Ha beírjuk az anyagmennyiségeket a tömeg és moláris tömeg hányadosaként, kifejezhető az a víz 

mennyiség (mV), ami mSZ tömegű szerves anyag átdesztillálásához szükséges: 
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7.5. Feladatok a 7. fejezethez 

1)  A és B komponensből ideális elegyet készítünk. Adj meg a gőzfázis összetételét móltörtekkel (yA és 
yB), ha a folyadék fázis 0,2 mól A-t és 0,3 mól B-t tartalmaz. A tiszta A komponens egyensúlyi 

gőznyomása *
Ap =30 kPa, a tiszta B-é pedig *Bp =50 kPa. 

Megoldás: 

A folyadékfázisban a komponensek móltörtje:   

 4,0
3,02,0

2,0

BA

A
A =

+
=

+
=

nn

n
x  6,0

3,02,0

3,0

BA

B
B =

+
=

+
=

nn

n
x  

Az ideális folyadékelegy integrális egyensúlyi gőznyomása a Raoult–törvény szerint:
 kPa42506,0304,0 =⋅+⋅=⋅+⋅=−

*
BB

*
AABA pxpxp  

A Dalton–törvény szerint a parciális nyomások számíthatók a gőzfázis összetétele alapján is: 

 BAAA pyp −⋅=  és  BABB pyp −⋅=  

Ezt figyelembe véve a gőzfázis összetétele már számítható:  
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2)  A és B komponensből 50-50 mól-% összetételű ideális folyadékelegyet készítünk.  
Adja meg a válszt az alábbi kérdésekre: 
a) Forr-e 50 °C hőmérsékleten ez az elegy, ha a külső nyomás p=105 Pa, és a tiszta komponensek 
egyensúlyi gőznyomása: .66,005,1 barpésbarp *

B
*
A ==   

b) Melyik az illékonyabb komponens? 
c) Számítsa ki, hogy milyen összetételű A-B elegy forr 50 °C hőmérsékleten! 

Megoldás 

a.) Akkor kezd el forrni az elegy, ha az egyensúlyi gőznyomása (tenziója) eléri a külső 
légnyomás értékét. Számítsuk ki tehát BAp −  értékét: 

barpxpxp *
BB

*
AABA 855,066,05,005,15,0 =⋅+⋅=⋅+⋅=−  

Mivel ez az érték alacsonyabb az 1 bar külső nyomásnál, így az elegy nem forr. 

b.) Az A komponens az illékonyabb, mert adott hőmérsékleten nagyobb az egyensúlyi 
gőznyomása ( tenziója). 

c.) Ha az elegy egyensúlyi gőznyomását egyenlővé tesszük a külső légköri nyomással (ez a 
forrás feltétele), az összefüggésből számítható az ideális folyadékelegy összetétele: 
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barxxpxpxpxpxp AA
*
BA

*
AA

*
BB

*
AABA 0,166,0)1(05,1)1( =⋅−+⋅=⋅−+⋅=⋅+⋅=−  

Innen a légköri nyomáson, 50 °C-on forrásnak induló A-B elegy összetétele: 

xA=0,87, xB=1-0,87=0,13 

3) Egy elegy 2,0 mol pentánból és 3,0 mol hexánból áll. Milyen a folyadékelegy feletti gőz 
összetétele térfogatszázalékban, ha barppentán 15,10 = , és barphexán 36,00 = ? 

Megoldás: 

A folyadékelegy összetétele móltörtekkel kifejezve: 

4,0
32

2 =
+

=
+

=
hexánpentán

pentán
pentán nn

n
x  és 6,01 =−= pentánhexán xx  

Akkor kezd el forrni az elegy, ha az egyensúlyi gőznyomása (tenziója) eléri a külső légnyomás 
értékét. Számítsuk ki tehát BAp −  értékét: 

barpxpxp 0
hexánhexán

0
heptánheptánhephex 676,0216,046,036,06,015,14,0 =+=⋅+⋅=⋅+⋅=−  

A gőzelegy összetétele ezek után számítható a Dalton-törvény alapján: 

)/%(00,32)/%(00,6868,0
676,0
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VVVV

p

p
y hexánheptán

hexhep

heptán
heptán =→=→===

−

ϕϕ  

4) Számítsa ki, hogy hány kg vízgőz szükséges 2,50 kg nitro-benzol vízgőz-desztillációjához, ha a 
desztilláció 0,990 bar nyomáson megy végbe és barp benzolnitro 026,00 =− ! Mnitro-benzol=123 g/mol. 

A víz gőznyomása adott körülmények között:  

barppp benzolnitrokülsőüvízl 964,0026,0990,0000 =−=−= −  

Megoldás: 

A vízgőz-desztillációban érvényes azonosságból az átdesztilláláshoz szükséges víz tömege 
számítható: 
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A vízgőz-desztillációhoz tehát 13,565 kg vízgőz szükséges. 
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5) Feladat elméleti tányérszám számítására  

Az etilbenzol-sztirol ideális folyadékelegy folyadék-gőz összetételét a forráspontokon az 1. táblázat 
tartalmazza, melyből megszerkeszthető az 1. ábrán látható folyadék-gőz összetétel egyensúlyi 
diagram. A diagram alapján határozza meg az elméleti támyérszám értékét akkor, ha egy xA = 0,5 
móltörtű elegyet frakcionált desztillációval tisztítunk, és célunk az xA = 0,9 móltörtű párlat 
előállítása! 

1. táblázat. Az etil-benzol/sztirol ideális elegy folyadék-gőz összetételének értékei az elegy 
forráspontjának függvényében 

tfp (
oC) 65,6 64,0 63,0 62,0 60,5 59,5 58,8 58,3 57,7 

xetil-benzol 0 0,183 0,299 0,420 0,596 0,746 0,845 0,936 1 

yetil-benzol 0 0,241 0,377 0,509 0,673 0,807 0,886 0,962 1 

 

Egyensúlyi diagram
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1. ábra. Etil-benzol/sztirol ideális elegy egyensúlyi diagramja az elméleti tányérszámmal 

A diagramban feltüntetett „lépcsőkből” látható, hogy frakcionált desztillálással hogyan juthatunk el 
0,4 móltörttől 0,9 móltörtig, összesen 7 tányérszámmal. 

6)  Ábrázoltuk x – T koordináta-rendszerben az etil-acetát–etil-alkohol elegy forráspontjait az elegy 
összetételének függvényében p = 1 bar állandó nyomáson! A forráspontgörbe elemzésével 
válaszoljon az alábbi kérdésekre!  

Kérdések: 

a) Jelölje a likvidusz- és vaporgörbét! 
b) Olvassa le a görbéből a tiszta etil-acetát és etil-alkohol forráspontját! Melyik az illékonyabb? 
c) Milyen összetételű az azeotróp, mennyi a forráspontja? 
d) Induljon ki etil-alkoholra nézve x = 0,05 összetételű elegyből, többszöri desztillációnál mi a 
desztillátum, és mi a desztillációs maradék? 
e) Hányszor kell desztillálni a x = 0,05 összetételű etil-acetát tartalmú elegyet, hogy 
gyakorlatilag tiszta azeotrópot kapjunk? 
f) Milyen hőmérsékleten forr az alkoholra nézve x = 0,15 összetételű elegy? Adja meg a belőle 
keletkező gőz összetételét! 
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g) Hány fokon kezd kondenzálódni az acetátra nézve x’ = 0,25 összetételű elegy, milyen a 
kondenzátumösszetétele? 

Etil-acetát/etanol elegy forráspont-diagramja

344

345

346

347

348

349

350

351

352

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
xe-a

T
, K

 

Válaszok: 

a) Az alsó görbe (sötétkék) a likvidusz, a felső görbe (lila) a  vaporgörbe. 
b) Forráspontok: etanol = 350 K, etil-acetát = 351 K, az etanol az illékonyabb. 
c) Etanolra nézve x = 0,60, a forráspontja 344,7 K. 
d) Desztillátum azeotróp, a desztillációs maradék etil-acetát. 
e) Háromszor kell desztillálni. 
f) 347,5 K-nél kezd el forrni, és a gőz etanolra nézve x’ = 0,38 összetételű. 
g) 347,5 K-nél, a kondenzátum etil-acetátra nézve x = 0,12. 
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8. AZ OLDÓDÁS TÖRVÉNYEI FOLYADÉK-GÁZ- ÉS FOLYADÉK-S ZILÁRD 
RENDSZEREKBEN 

Szerző: Hutkainé Göndör Zsuzsanna 

Lektorálta: Prof. Dr. Berercz Endre 

8.1. Oldhatóság gáz-folyadék rendszerben 

Ebben a heterogén termodinamikai rendszerben a folyékony oldószer (A) tart egyensúlyt a 

gáz-fázisú (G) oldott anyaggal. A fázisegyensúly termodinamikai feltételei felírhatók erre a 

kétkomponensű, kétfázisú binér rendszerre: 

� Tgáz = Toldat 

� pgáz = poldat 

� µ G(gáz) = µ G(oldat) 

Az egyensúly kialakításában a folyadék és gőz fázis egyaránt részt vesz, de a gázok oldhatóságának 

vizsgálatához elégséges csak az oldott gáz komponensre (G) felírni az anyagátmeneti egyensúly 

feltételét adott nyomás és hőmérséklet mellett: 

                                                               )()( oldatGgázG µ=µ
 

amelyből részletezve: 

GoldatG
G

gázG aTR
p

p
TR lnln )(0

0
)( ⋅⋅+µ=⋅⋅+µ ∗

   (8-1) 

Ha átrendezzük a (8-1) egyenletet, kifejezhetjük a telített oldatban G-gáz aktivitását, oldhatóságát, 

amely állandó adott nyomáson és hőmérsékleten: 

állandó
TRpp

a oldatGgázG

G

G =
⋅
µ−µ

=
∗

)(
0

)(
0/

ln
   (8-2) 

Megemlítjük még, hogy gázok folyadékban való oldódására a Henry- (vagy Henry-Dalton) törvény 

vonatkozik, mely szerint: 

GGG xKp ⋅=      (8-3) 

Az egyenletben pG az oldott gáz parciális nyomása, xG pedig a folyadékfázisbeli móltörtje.  
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8.2. Oldhatóság szilárd - folyadék rendszerben 

Ebben a heterogén termodinamikai rendszerben a folyékony oldószer (A) tart egyensúlyt a 

szilárd-fázisú (S) oldott anyaggal. A fázisegyensúly termodinamikai feltételei felírhatók erre a 

kétkomponensű, kétfázisú bináris rendszerre is: 

Tszil = Toldat 

pszil = poldat 

µ S(szil) = µ S(oldat) 

Mivel az oldószer nem megy át fázisátalakuláson, elég csak az oldott komponensre (S), a szilárd 

anyagra felírni az anyagátmeneti egyensúly feltételét adott nyomáson és hőmérsékleten: 

)()( oldatSszilS µ=µ
 

SoldatSszilS aTR ln)()( ⋅⋅+µ=µ ∗∗
    (8-4) 

A (8-4) egyenletből ezután fejezzük ki a telített oldatban oldott S anyag aktivitását, oldhatóságát, 

ami adott nyomáson és hőmérsékleten – a gázok oldhatóságához hasonlóan – állandó érték: 

állandó
TR

a oldatSszilS
S =

⋅
µ−µ

=
∗∗

)()(ln
   (8-5) 

ahol 
∗µ )(oldatS  a szilárd S-komponens kémiai potenciálja ideális oldatban 

 

Az oldhatóság hőmérséklet- és nyomásfüggéséről (a levezetéstől eltekintve) a  

2

)(ln

TR

H

dT

ad
SoldoldatS

⋅
∆−=

     (8-6) 

egyenlet ad felvilágosítást, ahol 

 )(oldatSa
 a szilárd S-komponens aktivitása az oldatban 

Sold H∆  az oldódó szilárd S-komponens moláris oldódási entalpiája, Kmol

kJ

⋅  

 

A (8-6) egyenlet határozatlan integrálját képezve kapjuk, hogy 

C
TR

H
a Sold

oldatS +
⋅

∆−=)(ln
     (8-7) 

ahol C integrálási állandó 
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Ha a (8-6) egyenlet határozott integrálját képezzük T1 és T2 hőmérséklethatárok között, akkor a  

(8-8) egyenletből az oldódási entalpia számítható: 









−⋅∆−=

12)(

)( 11

ln

ln

1

2

TTR

H

a

a
Sold

TS

TS

    (8-8)     

Csak azzal a kikötéssel alkalmazható az összefüggés, ha feltételezzük, hogy az oldódási entalpia kis 

hőmérséklet-intervallumban független a hőmérséklettől. 

Az aktivitási tényező helyébe a móltört, vagy az oldatkoncentráció is helyettesíthető, ha ideális 

oldatról van szó, vagy ha az aktivitási tényező csak kis mértékben függ a hőmérséklettől. 

A hőmérséklet hatása az oldódásra attól függ, milyen előjelű az oldódási entalpia: 

→<∆ 0Sold H exoterm oldódás → a hőmérséklet emelése nem kedvez S-komponens  

oldódásának. 

→>∆ 0Sold H endoterm oldódás → a hőmérséklet emelés kedvez S-komponens oldódásának. 

8.3. Híg oldatok kolligatív sajátságai 

A többkomponensű elegyek sajátságait általában a rendszer alkotóinak anyagi minőségén túl 

az állapotjelzők – nyomás, hőmérséklet, térfogat és összetétel is – meghatározzák. Vannak azonban 

olyan oldatok, amelyek illékony oldószerből és nem illékony oldott anyag/ok/ból állnak. 

Esetünkben, ha a nem illékony oldott anyagmennyisége nagyon kicsi, az ilyen oldatokat híg 

oldatnak nevezzük. 

A híg oldatok egyes sajátságára azonban az jellemző, hogy azok csak az oldott részecskék 

anyagmennyiségétől, azaz a részecskeszámtól függenek, és nem függenek azok más 

tulajdonságaitól. E sajátságokat más néven kolligativ sajátságoknak ill.  törvényét a híg oldatok 

törvényének” nevezzük, mivel a érvényessége csak a híg oldattartományban teljesül. 

A jelenségek oka közös alapokon nyugszik. Oldat spontán kialakulása termodinamikai szempontból 

azt jelenti, hogy az oldószer és az oldott anyag részecskéi vonzzák egymást, emiatt az oldószer 

aktivitása, ezzel kémiai potenciálja is lecsökken az oldás során. A kémiai potenciál csökkenését 

azonban nem elsősorban a kötési energiák megváltozása okozza, hiszen ideális oldatoknál is 

tapasztalhatóak a kolligatív sajátságok. Mi más lehet akkor a csökkenés oka. A magyarázat az 

entrópia-növekedéssel függ össze. Tiszta oldószerhez oldandó anyagot adva,, a rendszerben nyilván 

megnövekszik a részecskék rendezetlensége, ami az entrópia megváltozásához, növekedéséhez 

vezet.  
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A kémiai potenciál (vagy parciális moláris szabadentalpia) csökkenése azzal jár, hogy az eredetileg 

tiszta oldószer egyensúlyi gőznyomása aktivitásának csökkenése miatt lecsökken. Az egyensúlyi 

gőznyomás csökkenése magával hozza az oldat fagyáspontjának a csökkenést és ugyancsak a 

forráspontjának az emelkedést is. Legjobban a változások az egykomponensű rendszer 

fázisdiagramjával szemléltethetők. 

 

8.01. ábra. Híg oldatok kolligatív sajátságainak magyarázata egykomponensű fázisdiagramon  

A továbbiakban röviden az alábbi kolligatív sajátságokat foglaljuk össze: 

� Gőznyomás-csökkenés: ∆p  

� Fagyáspont-csökkenés: ∆mT  

� Forráspont-növekedés (forráspont-emelkedés): ∆bT  

� Ozmózis nyomás: π  

8.3.1. Gőznyomáscsökkenés: ∆p  

Ha egy nem illékony anyagot illékony oldószerben oldunk, az oldat gőznyomását kizárólag 

az oldószer gőznyomása szabja meg (Raoult-törvény). Mivel az oldószer moltörtje az oldatban 

kisebb 1-nél, az oldat gőznyomása kisebb, mint a tiszta oldószeré.  

Amennyiben a híg oldat oldott anyaga nem illékony, azaz 0=Bp , így a gőztérben a parciális 

gőznyomása elhanyagolható. Ilyen esetben az A-B kétkomponensű rendszerek gőznyomását leíró 

Raoult-törvény a (8-9) formára egyszerűsödik:  

∗
− ⋅== AAABA pxpp

    
(8-9) 

ahol BAp −  a zárt rendszer összes egyensúlyi gőznyomása, Pa  
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 Ap  az A oldószer parciális egyensúlyi gőznyomása , Pa 

 
∗
Ap   a tiszta A oldószer egyensúlyi gőznyomása az oldat felett, Pa  

xA(l)  az oldószer móltörtje.  

Vezessük be a gőznyomáscsökkenés fogalmát (∆p), mint a tiszta oldószer és az oldat 

gőznyomásának különbségét:   

BAA ppp −
∗ −=∆      (8-10) 

 Beírva (8-10)-bE (8-9)-et: 

)1( AAAAA xpxppp −⋅=⋅−=∆ ∗∗∗
    (8-11) 

innen a relatív gőznyomáscsökkenés a híg reális oldatban: 

BA xpp ⋅=∆ ∗
      (8-12) 

ahol xB  z oldott anyag móltörtje. 

Az oldat gőznyomás-csökkenése független az oldott anyag minőségétől, csakis az oldott anyag 

koncentrációjának a függvénye. A híg reális oldat feletti egyensúlyi gőznyomás mindig kisebb, mint 

a tiszta oldószeré, és a gőznyomáscsökkenés egyenesen arányos az oldott anyag móltörtjével.  

Fejezzük ki a móltörtet a komponensek anyagmennyiségeivel, és egyszerűsítsünk annak 

figyelembevételével, hogy az oldat összes móljainak számát – híg oldat lévén – vegyük azonosnak
 

az oldószer anyagmennyiségével, így: 

A

B
B n

n
x =  

Ezt beírva a (8-12) egyenletbe, kifejezhető a relatív gőznyomáscsökkenés a híg reális oldat felett: 

A

B

A n

n

p

p =∆
∗

     (8-13) 

Mivel az anyagmennyiség számításának módja az, hogy az anyag tömegét osztjuk a moláris 

tömegével, ezért az oldás következtében mért gőznyomáscsökkenés segítségével az oldott anyag 

moláris tömege (MB) jó közelítéssel számítható a (6-83) alapján. 
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8.3.2. Fagyáspont-csökkenés: ∆mT  

A jelenség magyarázatához ugyancsak a tiszta, szilárd fázisú oldószer, és az oldott anyag xB 

móltörtű oldata közötti heterogén egyensúlyt kell áttekintenünk. 

Az oldat egyensúlyi fagyáspontján (vagy olvadáspontján, mT ) minkét anyag kémiai potenciálja 

mindkét egyensúlyban lévő fázisban megegyezik: 

AmAA xTRls ln)()( ⋅⋅+µ=µ ∗∗
    

(8-14) 

Az egyenlet átrendezése után adódik, hogy 

TR

G

TR

ss
x AmAA

B ⋅
∆=

⋅
µ−µ=−∆

∗∗ 0)()(
)1ln(

    (8-15) 

ahol 0
AmG∆  a tiszta A oldószer standard olvadási szabadentalpiája 

xB az oldott anyag móltörtje. 

Az egyensúlyi egyenletből kiindulva, behelyettesítve a 0
AmG∆ -ba az entalpia és az entrópiának és a 

hőmérsékletnek a szorzatát, majd figyelembe véve, hogy ha xB=0, akkor
 

∗= Amm TT ,  
és 

BB xx −≈− )1ln( , akkor azt kapjuk, hogy:
 

mAm
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  (8-16) 

ahol Tm∆ a fagyáspont-csökkenés. 

Ha figyelembe vesszük továbbá, hogy a híg oldat és az oldószer fagyáspontja közel azonosnak 

vehető ( ∗≈ AmTT , ), kifejezhetjük a fagyáspontcsökkenés számítására alkalmas alábbi összefüggést:  

B
Am

Am
m x

H

TR
T ⋅











∆
⋅

=∆
∗

0

2
,

     (8-17) 

Az xB arányos az oldat molalitásával (mB), a zárójelben lévő összefüggés pedig az oldószer anyagi 

tulajdonságaira jellemző. Utóbbit Kf-fel jelöljük, és krioszkópos állandónak nevezzük. Ezután 

felírhatjuk a híg oldat fagyáspont-csökkenését egyszerűbb formában: 

Bfm mKT ⋅=∆
     

(8-18)
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   Híg oldat esetében a tiszta oldószerhez viszonyítva az egyensúlyi hármaspont a kisebb 

hőmérséklet felé eltolódik. Ennek a nagysága az oldott komponens molalitásával (mB) egyenesen 

arányos, az arányossági tényező pedig az oldószer anyagi állandója, az ún. molális 

fagyáspontcsökkenés vagy  

8.3.3. Forráspont-emelkedés: ∆bT  

A jelenség magyarázatához a tiszta oldószer gőze, és az oldatban lévő oldószer között fennálló 

egyensúlyból indulunk ki. Az oldat egyensúlyi forráspontján (Tb) minkét anyag kémiai potenciálja 

mindkét fázisban megegyezik. Az oldószerre: 

AmAA xTRlg ln)()( ⋅⋅+µ=µ ∗∗

    
(8-19)

 
A levezetés és a végeredmény formálisan azonos a fagyáspontcsökkenésnél tett megfontolásokkal 

és kapott összefüggéssel, de nyílván a forrással kapcsolatos hőmérsékletek és az erre vonatkozó 

termodinamikai jellemzők szerepelnek benne, vagyis a híg oldat forráspont-emelkedése: 

B
Ab

Ab
b x
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T ⋅
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      (8-20) 

vagy egyszerűbben, mint ahogy láttuk: 

Bbb mKT ⋅=∆
     

(8-21) 

ahol: Kb az oldószer anyagi minőségére jellemző ebullioszkópos állandó.  

Oldat esetében a tiszta oldószerhez viszonyítva az egyensúlyi forráspont megnő. Ennek a nagysága 

tehát egyenesen arányos az oldott komponens molalitásával (mB), az arányossági tényező pedig az 

oldószer anyagi állandója az ún. molális forráspont-növekedés, ebullioszkópos állandó. 

 8.3.4. Ozmózisnyomás (π)  

A jelenség magyarázatához vegyünk egy tartályt, amelyet válasszunk el tőle egy másik 

tartályt egy csak az oldószert félig áteresztő hártyával, ún. diafragmával. Az így elválasztott egyik 

térrészbe tegyünk tiszta oldószert, a másikba a cB koncentrációjú oldatot. A diafragma pórusain a 

kis oldószer molekulák át tudnak hatolni, a nagyobb méretű oldott anyag molekulák viszont nem.  
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8.02. ábra. Az ozmózisnyomás magyarázatához  

A diafragma két oldalán fennálló koncentrációkülönbség hatására a koncentrációgradiens hajtóereje 

következtében az oldószer diffúziója indul el az oldat felé. Mivel az oldott anyag molekulái 

méretüknél fogva nem tudnak áthatolni a diafragmán, csakis a kis molekulaméretű oldószer 

molekulák diffundálnak a nagyobb oldószer-koncentrációjú hely felől a kisebb oldószer-

koncentrációjú hely, tehát az oldat felé.  

A diffúzió mindaddig tart, amíg a rendszerben be nem áll az egyensúly. Egyensúly csak 

akkor állhat be, ha a két részben, az oldatban és az oldószerben azonossá válik az oldószer kémiai 

potenciálja. Ez ugyanis az egyensúly feltétele. Az érdekesség az, hogy az oldószer mindig a 

töményebb oldatba fog áramolni. A folyamat addig tart, amíg az oldat megemelkedett 

folyadékszintjének hidrosztatikus nyomása a további ozmózist megakadályozza. Ezzel beáll az 

egyensúlyi állapot, vagyis amikor ugyanannyi oldószermolekula lép az oldatba, mint amennyi 

onnan az oldószer felé távozik.  

Az egyensúlyi állapot kialakulásakor mérhető nyomás az ozmózisnyomás (ππππ). Az oldat 

ozmózisnyomása az a nyomás, amely képes megakadályozni az oldószer további átáramlását a 

membránon át az oldat felé. 

Minél nagyobb az oldott anyag koncentrációja az oldatban adott hőmérsékleten, annál több 

oldószer-molekula áramlik be a diafragmán, annál nagyobb lesz oldószer és az oldat felszíne közötti 

magasságkülönbségből (h) adódó hidrosztatikai nyomás, vagyis az ozmózisnyomás.  

Figyelembe véve még az oldat sűrűségét (ρ) és a nehézségi gyorsulást (a), kiszámítható az 

ozmózisnyomás (π): 

ah ⋅ρ⋅=π       (8-22)  

vagy az egyszerűsített van’t Hoff-egyenlet szerint: 

TRnV B ⋅⋅=⋅π      (8-23) 



173 

 

TRcB ⋅⋅=π      (8-24) 

ahol T  a termodinamikai hőmérséklet, K   

R  az egyetemes gázállandó, J/molK   

 nB   a B oldott anyag anyagmennyisége, mol, 

 cB az oldat anyagmennyiség-koncentrációja, mol/dm3 

 

Az ozmózisnyomás - a forráspont emelkedéshez és a fagyáspont csökkenéshez hasonlóan – szintén 

csak az oldatban levő molekulák számától függ, vagyis az oldat kolligatív tulajdonsága. 

8.4. Feladatok a 8. fejezethez 

1) Milyen molekulatömegű anyagot oldottunk kámforban, ha a keletkezett 5,0 tömeg %-os 
kámforos oldat fagyáspont-csökkenése 10,0 oC lett. Számoljuk ki az oldott anyag moláris 

tömegét! A kámfor moláris tömege Mkámfor=152,2 g/mol, olvadáspontja 2
,

∗
kámformT =(178,8 

oC+273,15)K, olvadáshője 0
kámformH∆ =6,48 kJ/mol.   

Megoldás: 

100 g oldatot tekintve az 5%-os kámforos oldat 5 g oldott B anyagot és 95 g kámfort tartalmaz. 
Alkalmazva a híg oldatok fagyáspontcsökkenésére vonatkozó általános összefüggést, az oldott 
anyag móltörtje xB kiszámítható: 

 
B

Am

Am
m x

H

TR
T ⋅











∆
⋅

=∆
∗

0

2
,

 

 0382,0
)95,451(314,8

101048,6
2

3

2
,

0

=
⋅

⋅⋅=










⋅
∆⋅∆

= ∗
kámform

mkámform
B TR

TH
x  

Mivel híg oldatról beszélünk, ezért az oldott anyag móltörtjének felírásánál alkalmazhatjuk a 
nevezőben az alábbi elhanyagolást: 

 
kámfor

B

Bkámfor

B
B n

n

nn

n
x ≈

+
=  

A móltört számításához tudnunk kell az anyagmennyiségeket: 

 

molnxn

mol
152,2M

m
n

kámforBB

kámfor

kámfor
kámfor

0238,0624,00382,0

624,0
95

=⋅=⋅=

===
 

Az oldott anyag keresett moláris tömege: 
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 -1

B

B
B mol g

n

m
M ⋅=== 1,210

0238,0

0,5
 

2) 60,6 oC-on a benzol gőznyomása 53,32 kPa. 100 g benzolban 4,137 g nem illékony szerves 
anyagot oldunk fel. Ekkor a gőznyomás 52,63 kPa-ra csökken. Mennyi a szerves anyag moláris 
tömege? 

Megoldás 

Először számítsuk ki az oldott anyag móltörtjét a tiszta benzol egyensúlyi gőznyomása és az 
oldat egyensúlyi gőznyomása, így a gőznyomás-csökkenés ismeretében:  

01294,0
32,53

63,5232,53 =−=∆= ∗
benzol

B
p

p
x  

A móltört felírható az anyagmennyiségek hányadosaként, amely kifejezésben már szerepel az 
ismeretlen oldott szerves anyag moláris tömege is: 

szerves

szerves

benzol

benzol

szerves

szerves

szervesbenzol

szerves
szerves

M

m

M

m
M

m

nn

n
x

+
=

+
=  

01294,0
137,4

78

100

137,4

=
+

szerves

szerves

M

M
 → g/mol246=szervesM  

3) A szén-tetraklorid (CCl4) molális fagyáspont-csökkenése (krioszkópos állandója)  
30,0 K·kg/mol. Amennyiben egy B-vegyületből 11,11 g-ot oldunk fel 250 g  
szén-tetrakloridban, az elegy fagyáspontja 3,5 oC-kal lecsökken. Számítsa ki, milyen tömegű az 
oldott vegyület, és mennyi a moláris tömege? 

Megoldás: 
A fagyáspont-csökkenés képletéből az oldat molalitása (mB) számítható: 

           →        

Felírva a molalitást annak definíciója alapján, az oldott B anyag moláris tömege kifejezhető: 

4
1167,0

25,0

/

1,11

kgCCl

molB

kg

molgM

g

m

M

m

m

n
m

B

oldószer

B

B

oldószer

B
B ====  

Innen tehát a B anyag moláris tömege: MB=381 g/mol 
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4) Számítsuk ki a 100 g vízből és 50 g etilén-glikolból (Metilén-glikol= 62 g/mol) álló folyadékelegy 
gőznyomását, a gőznyomás csökkenését 100 oC-on, valamint a fagyáspontcsökkenés és a 
forráspont emelkedés értékeit! Az ideális híg oldatként kezelt folyadékelegy feletti gőztérben az 
etilén-glikol gőznyomása elhanyagolhatóan kicsi.  

Megoldás: 

Az oldatban a nem illékony komponens (glikol) móltörtje és molalitása az alábbiak szerint 
számítható:  

127,0
18

100

62

50
62

50

vízgl

gl =
+

=
+

=
nn

n
xgl  

mol/kg8,061000
100

/6250
1000

OH

gl

2

=⋅=⋅=
m

n
mgl  

A gőznyomás-csökkenés és a gőznyomás: 

 Pa12888101325127,0OHglH 22
=⋅==−=∆ ∗∗ pxppp O  

 Pa8843712888101325
2H =−=∆−= ∗ ppp O   

A fagyáspont-csökkenés és a forráspont-emelkedés mértéke számítható: 

   

  

5)  Számítsa ki, hogy milyen magasra nőhet egy fa maximálisan, ha sejtjeiben az ionkoncentráció 
legfeljebb cB=0,10 mol̇dm-3 lehet? A napi középhőmérsékletet vegyük 10 oC-nak! (283,15 K)! A 

fa erezeteiben áramló híg oldat híg oldat sűrűségét ρ≈ 103 kg/m3-nek vesszük. 

Megoldás: 

Az ozmózis nyomás a TRnV B ⋅⋅=⋅Π összefüggésből számítható: 

kPa41,23515,283314,81010,0c 3 =⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅=Π BTRTR
V

n
B

B  

Az ozmózis nyomás egyensúlyt tart a fa erezetében áramló oldat hidrosztatikai nyomásával a 
sejtfalon keresztül, így a hidrosztatikai nyomás képletéből h kifejezhető: 

hgp ⋅⋅ρ==Π hidr  

m5,23

m

Pa
10

Pa1041,235

s

m
81,9

m

kg
10

Pa1041,235

4

3

23
3

3

=⋅≅
⋅

⋅=
⋅ρ
Π=

g
h  magas lehet a fa. 
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6) Számítsuk ki az ozmózisnyomást 0,192 mol/dm3-es vizes szacharóz-oldatban 20 oC-on. 
Alkalmazzuk a híg oldatokra érvényes van´t Hoff egyenletet. 

Megoldás 

TRnV B ⋅⋅=⋅Π  → bar  4,68 Pa 000 468  2938,314192 ==⋅⋅=⋅⋅=Π TRcB  
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9. TÖBBKOMPONENSŰ SZILÁRD-FOLYADÉK EGYENSÚLYOK 

Szerző: Hutkainé Göndör Zsuzsanna 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

Jegyzetünk 7. fejezetében kifejtettük, hogy a fázisdiagramok a két vagy több fázist tartalmazó 

heterogén rendszerek stabilis fázisviszonyait jelenítik meg a hőmérséklet, a nyomás és az összetétel 

függvényében. A két-, vagy háromkomponensű, szilárd- és folyadékfázisú anyagi rendszerek 

fázisegyensúlyi viszonyaira a nyomás általában nincs, vagy csak elhanyagolható mértékben van 

hatással, ezért ezeknél a rendszereknél a stabilis fázisokat a nyomást állandónak tekintve ábrázolják 

a hőmérséklet és összetétel függvényében. Ilyen körülmények között tehát eleve az F+SZ=K+1 

„redukált fázisszabály” segítségével határozhatjuk meg egy K-komponensű rendszerben az 

egymással egyensúlyban lévő fázisok lehetséges számát, valamint azoknak az állapothatározóknak 

számát, amelyeket szabadon változtathatunk anélkül, hogy a rendszerben minőségi változás, pl. 

fázisátalakulás jönne létre. 

Megismerkedtünk a gőz-folyadék rendszerek heterogén egyensúlyának a feltételeivel, valamint 

a főbb gőznyomás–, és forráspontdiagram-fajtákkal. Jelen fejezetünkben az előzőkhöz nagyban 

hasonlító szilárd-folyadék fázisdiagramok megszerkesztését, és értelmezését tárgyaljuk. A 

fázisdiagramokat annak alapján fogjuk sorra venni, hogy a komponensek között milyen nagyságú és 

típusú ésatomi-molekuláris kötőerők működnek a rendszerben a tiszta állapotú részecskéik között 

meglévőkhöz képest. Emellett megnézzük azt is, hogyan befolyásolja a fázisok kialakulását és 

stabilitását az egyes komponensek kristálytani hasonlósága, vagy különbözősége. 

9.1. A szilárd-folyadék egyensúlyok kialakulásának termodinamikai feltételei 

A gőz-folyadék rendszerek egyensúlyi viszonyinak vizsgálatával foglalkozó fejezetünkben 

már leírtuk a fázisegyensúly feltételét i komponensre az 1,2…F fázisokban a (7-2)-(7-3) 

egyenletekkel, valamint α és β fázisú, A és B komponensű, heterogén rendszerre állandó 

hőmérsékleten és nyomáson, (azaz izoterm-izobár egyensúlyban) a (7-4) egyenlettel. Ezek az 

egyenlőségek gyakorlatilag azt jelentik, hogy minden egyes komponens kémiai potenciálja (vagy 

más néven a parciális moláris szabadentalpiája) az egyensúlyi fázisokban azonos, vagyis K 

komponensre és F fázisra: 
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F
iii µ==µ=µ ...21  
F
jjj µ==µ=µ ...21  

. 

. 
F
KKK µ==µ=µ ...21  

A egyensúly feltételét egyszerűen felírhatjuk ennek alapján egy A-B komponensű, szilárd és 

folyékony fázissal rendelkező heterogén rendszerre is: 

sz
A

f
A µ=µ   vagy sz

A
f
A GG =  

sz
B

f
B µ=µ  vagy sz

B
f

B GG =  

Egy adott hőmérséklet és összetétel mellett az a fáziskombináció jön létre és lesz stabilis, amelyik a 

rendszer legalacsonyabb értékű szabadentalpiájához vezet. Más szóval, az a fázis lesz jelen adott 

körülmények között, amelyiknek a kémiai potenciálja (vagyis a parciális szabadentalpiája) a kisebb. 

Azonos körülmények között a kristályos, szilárd anyagban az atomi-molekuláris szerkezeti elemek 

erősebben kötöttek, tehát szabad entalpiája negatívabb, mint a folyadéké, szerkezete viszont 

rendezettebb, így entrópiájának értéke is kisebb. Ezért a stabilis fázis alacsony hőmérsékleten a 

kisebb energiájú szilárd anyag, magas hőmérsékleten viszont az entrópia-tag hatása miatt a folyadék 

kémiai potenciálja (parciális moláris szabadentalpia) negatívabb lesz a szilárd anyagénál, így a 

folyadékfázis lesz a stabilis. Erre mutat magyarázatot az A anyagra vonatkozó hőmérséklet-

szabadentalpia diagram, amelyben feltüntettük a stabilis fázisokat az adott hőmérséklet 

tartományokban (9.1. ábra).  

GA
0, kJ/mol

T, K 
Tm Tb 

g 

l 

s 

0

g 

l 
s 

 
9.1. ábra. Összevont szabadentalpia diagram  

A fenti általános jellemzés a szilárd-folyadék fázisdiagramok tartományaira is igaz, vagyis alacsony 

hőmérsékleten a különböző komponensek közül a szilárd fázisúak, magasabb hőmérsékleteken pedig 

a folyékony fázisúak módosulatai a stabilisabbak. 
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9.2. A szilárd-folyadék fázisdiagramok típusai  

A szilárd anyagok folyadékban való oldhatóságának hőmérsékletfüggésére grafikusan a 

megfelelő fázisdiagramok olvadásgörbéi (fagyásgörbéi) adnak felvilágosítást. Ha a telített oldat 

példánkban tiszta szilárd B komponenssel van egyensúlyban, a görbék megadják a B-re néze telített 

oldat összetételének és hőmérsékletének a kapcsolatát. Vezessük le a görbét leíró matematikai 

függvényt. Induljunk ki a heterogén egyensúly feltételének leírására a B komponensre vonatkozóan 

ideális elegyet feltételezve: 

sz
B

f
B µ=µ       (9-1) 

A szilárd fázis tiszta B komponens, amelynek folyadékfázisbeli kémiai potenciálját az 

alábbiak szerint írhatjuk fel: 

 B
f

B
sz

B aTR ln,, ⋅⋅+µ=µ ∗∗      (9-2) 

Amennyiben figyelembe vesszük, hogy a tiszta anyag kémiai potenciálja azonos a moláris 

szabadentalpiájával ( sz
BG*,  és f

BG*, ), majd átrendezzük az egyenletet, és elosztjuk R⋅T-vel, akkor a 

következő összefüggést nyerjük: 

B

f
B

sz
B a

RT

GG
ln

*,*,

=−
     (9-3) 

A kifejezést deriválva T szerint: 

dT

ad

RT

GG

T
B

f
B

sz
B ln*,*,

=







 −
∂
∂ ,    (9-4) 

majd az így kapott összefüggés továbbalakítása céljából figyelembe véve a Gibbs-Helmholtz 

egyenletet:  

2T

H

T

G

T
−=








∂
∂

. (9-5) 

A deriválás eredménye ezek után a moláris entalpiák különbségének és a hőmérséklet R-rel 

megszorzott négyzetének a hányadosa lesz: 

dT

ad

RT

HH B
sz

B
f

B ln
2

*,*,

=−
    (9-6) 
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A számlálóban szereplő moláris entalpia-különbség egyenlő a B komponens parciális moláris 

oldódási entalpiájával. Mivel azonban ideális oldatban zajló folyamatot vizsgálunk, amelyre 

jellemző, hogy a szilárd fázis és a folyékony fázis alkotórészei között a kölcsönhatás megegyezik, 

így a folyamatot úgy is tekinthetjük, mintha az oldódó B komponens adott hőmérsékleten 

megolvadna, és alkotórészeire esne szét. Ezért ideális viselkedésűnek tekintett telített oldat esetén: 

BolvBold
sz

B
f

B HHHH ∆=∆=− *,*, ,   (9-7)  

 Ebből a következő eredményre jutunk: 

2

ln

RT

H

dT

ad BolvB ∆=      (9-8) 

Tekintsük most az olvadáshőt – kis hőmérséklet-intervallumban – a hőmérséklettől függetlennek, és 

írjuk fel előbb az összefüggés határozott integrálját a B komponns olvadáspontjától (TB,olv) a T 

hőmérsékletig: 











−∆−=

olvB

Bolv
B TTR

H
a

,

11
ln     (9-9) 

Ideálisnak tekintve az oldatot, az aktivitás helyébe a móltörtet írhatjuk: 











−∆−=

olvB

Bolv
B TTR

H
x

,

11
ln     (9-10) 

Ez az összefüggés az ideális szilárd-olvadék elegyek általános oldhatósági egyenlete, amely az 

olvadásgörbéjét írja le. A görbe alakját kizárólag a B komponens olvadáshője és olvadáspontja 

határozza meg, és nem függ a másik komponens koncentrációjától. Reális folyadékelegyben, 

olvadékokban viszont a másik komponens koncentrációja is befolyással van a görbe alakjára az 

aktivitáson keresztül. (Reális elegyekben a csak olvadásgörbe kezdeti, tiszta oldószerhez közeli 

szakaszát írja le helyesen.) 

A kétkomponensű rendszerekben lehetséges szilárd-folyadék (helyesebben olvadék) 

egyensúlyok legcélszerűbb osztályozásának alapja a két komponensnek és a keletkező új 

komponensnek, a vegyületnek a megfelelő fázison belüli elegyíthetősége, oldhatósága. Ennek 

megfelelően a leggyakoribb elegyedés-formákat, amelyek a fázisdiagram-típusokat jellemzik, a 9.1. 

táblázatban foglaltuk össze. 
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9.1. táblázat. Fázisdiagram-típusokat jellemző elegyedési viszonyok 

Elegyedés 

olvadék fázisban szilárd fázisban 

 

teljes 

teljes 

részleges 
nincs 

részleges teljes 
részleges 

nincs 
nincs gyakorlatban nem létező 

rendszerek 
 
A 9.1. táblázatban feltüntetett elegyedési viszonyoknak megfelelő leggyakoribb olvadék- szilárd 

kétalkotós (biner) egyensúlyi fázisdiagram-típusok az alábbiak: 

� Egymást korlátlanul oldó kétalkotós rendszer egyensúlyi diagramja (a két alkotó olvadt és 

szilárd állapotban korlátlanul elegyedik egymással) 

� Egymást szilárd állapotban korlátozottan oldó kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja (a 

két alkotó olvadt állapotban teljesen, szilárd állapotban korlátozottan elegyedik egymással) 

� Egymást szilárd állapotban nem oldó kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja (a két alkotó 

olvadt állapotban teljesen, szilárd állapotban egyáltalán nem elegyedik egymással)  

� Egymást szilárd állapotban korlátozottan oldó, vegyületfázist tartalmazó kétalkotós rendszer 

egyensúlyi diagramja 

� Egymást szilárd állapotban nem oldó, vegyületfázist tartalmazó kétalkotós rendszer 

egyensúlyi diagramja 

9.2.1. Két komponens olvadék- és szilárd fázisban is korlátlanul elegyedik egymással 

 
Az ilyen rendszerre az a jellemző, hogy a komponenseknek azonos, vagy nagyon hasonló a 

kristályrácsuk, közel azonos értékű az elektronegativitásuk, valamint közel azonos méretű az 

atomsugaruk. Az ilyen komponensek kölcsönösen oldják egymást mind folyadék, mind szilárd 

állapotukban. Ha a komponensek molekulái (elemek esetén atomjai) korlátlanul beépülhetnek 

egymás kristályrácsaiba, akkor egyetlen szilárd fázis, a szilárd oldat keletkezik,. Jó példája ennek a 

rendszernek a Cu-Ni páros, amelynek jellemzőit a 9.2. táblázatban tüntettük fel. (FCC: face 

centered cubic = lapon középpontos köbös rács). 
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9.2. táblázat. A Cu és Ni néhány fizikai tulajdonsága 
 Kristályrács-típus Elektronegativitás 

 
Atomsugár 
(nm) Cu FCC 1,8 0.1278 

Ni FCC 1,9 0,1246 

 
Nézzük meg ezek után, milyen fázisdiagram jellemzi e két komponens egyensúlyi viszonyait 

szilárd-olvadék rendszerben (9.2. ábra). A rendszer legyen izomorf, azaz a komponensek 

egymásban korlátlanul oldódnak. A szilárd fázis neve kristályelegy, vagy szilárd oldat. 

xNi
Cu Ni

T* Cu,op

T*Ni,op

T, K

0 1

Cu-Ni  αααα  szilárd oldat

olvadék

olv+αααα

 
9.2. ábra. Cu-Ni egyensúlyi fázisdiagram  

A Cu-Ni kétkomponensű egyensúlyi fázisdiagram tipikus példája az egymással mind szilárd, mind 

folyékony állapotban korlátlanul oldódó komponensek egyensúlyi rendszereinek. Általános esetben 

egy ilyen, A-B kétkomponensű rendszert a 9.3. ábra egyensúlyi diagramja ír le.  

xBA B

T*B,op

T*A,op

szolidusz

likvidusz

αααα

α+α+α+α+olv

olv

T, K

x B,sz x B(T) x B,l

T M

 
9.3. ábra. Egymással minden fázisban korlátlanul elegyedő kétkomponensű rendszer fázisdiagramja  

A diagramon a görbék alatti terület a telítetlen szilárd  oldatnak, a görbék feletti terület pedig a 

telítetlen folyékony elegyfázisnak (oldatnak, olvadéknak) felel meg. A két görbe közötti terület a 

heterogén rendszerek tartománya, ahol adott hőmérsékleten a B-re nézve telített a folyadékfázis, A-

ra nézve pedig a telített szilárd fázis van egymással egyensúlyban.  
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A felső görbe a likvidusz görbe, ami egyrészt a rendszer olvadáspontját a folyadékfázis 

összetétele függvényében feltüntető görbe, másrészt viszont ez a görbe egyben a B anyag A 

anyagban való oldhatóságának hőmérsékletfüggését is ábrázolja. Az alsó görbe a szolidusz görbe, 

ami az olvadáspont függését adja meg a szilárd fázis összetételének a függvényében. Mivel a két 

görbe az egész összetétel tartományban sehol nem érinti egymást, ez azt jelenti, hogy adott 

hőmérséklethez (T) tartozó szilárd (xB,sz) és folyékony (xB,l) fázis összetétele mindig eltér 

egymástól, és a folyadékfázis mindig többet tartalmaz a kisebb olvadáspontú (B) komponensből.  

A komponensek relatív mennyisége a 7. fejezetben már taglalt „emelőszabály” segítségével 

határozható meg. Nézzük példánkat a 9.3. ábra jelöléseire alapozva. A vizsgált xB(T) ötvözet 

esetében a T hőmérsékleten egy vízszintes,un. konódát húzunk a likvidusz görbétől a szolidusz 

görbéig. A metszéspontokat levetítve a vízszintes tengelyre, megkapjuk a folyékony fázis xB,l 

nagyságú ötvözőtartalmát, és a szilárd oldat xB,sz nagyságú ötvözőtartalmát. A folyékony és szilárd 

fázisok viszonylagos mennyiségének meghatározásához a konódát egy kétkarú emelőnek tekintjük 

M alátámasztással.  

Erre a rendszerre alkalmazva az emelőszabályt, az egyensúlyban lévő fázisok arányát az alábbiak 

szerint írhatjuk fel: 

szBlB

TBlB

xx

xx
f

,,

)(,

−
−

=α   és 
szBlB

szBTB
l xx

xx
f

,,

,)(

−
−

=  

Az emelőszabály csak kétfázisú (vagy két szövetelemből álló) tartományban alkalmazható! 

Mivel az adott hőmérsékleten az egymással egyensúlyban lévő szilárd és folyadék fázis 

összetétele eltér, az olvadékból való megfelelő számú átkristályosítás révén a tiszta komponensek 

kinyerhetők. A folyamatot „frakcionált átkristályosításnak” nevezzük. (Felfedezhető az analógia a 

módszer és elnevezés tekintetében a 7. fejezetben tárgyalt frakcionált desztillálással.) 

Előfordul a gőz-folyadék egyensúlyoknál megismert azeotrópokhoz hasonló viselkedés olyan 

anyagpároknál, amelyekre a közel ideális viselkedés a jellemző. Amennyiben az ábrán maximum 

pontja van a fagyáspontnak, azt jelenti, hogy szilárd állapotban vonzás van a komponensek között a 

folyadékállapotukhoz képest. Ha minimum fagyásponttal rendelkezik a görbe, akkor a 

folyadékállapotukban vonzzák jobban egymást a komponensek, mint szilárd állapotukban, azaz a 

szilárd fázis destabilizálódik.  
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A szilárd-folyadék fázisdiagramokat meg lehet határozni gyakorlati úton, szerkesztéssel a 

lehűlési görbék alapján, valamint elméleti úton, termodinamikai alapokon, amennyiben az összes 

fázis termodinamikai adatai ismertek. Mindkét módszerre mutatunk példát egy olyan rendszerben, 

amelyre az a jellemző, hogy a komponensek szilárd és folyékony fázisban is korlátlanul elegyednek 

egymással. Nézzünk először szemléltető ábrát a szerkesztésre a lehűlési görbék alapján egy konkrét  

Cu-Ni  kétkomponensű, közel ideális elegy példájára (9.4. ábra). 

Idő, min

T, K

Olv+αααα

αααα

  0                      xNi                                        1

Olvadék

Szolidusz

Likvidusz

Olv+αααα

αααα

T, K
Szín-Cu  20%  50%    80%    Szín-Ni
   Cu       Ni      Ni        Ni           Ni

 
9.4. ábra. Cu-Ni egyensúlyi fázisdiagram szerkesztése lehűlési görbék alapján  

A szín fémek és a különböző Ni-tartalmú ötvözetek lehűlési görbéiből az ábrán látható módon 

szerkeszthetjük meg a likvidusz görbét, ami, mint tudjuk, a folyékony fázis határát jelzi. Ez azt 

jelenti, hogy alatta már megjelenik a szilárd fázis, az α szilárd oldat. A szolidusz görbe a szilárdulás 

végét jelzi, így alatta már csak szilárd fázis található. A lehűlési görbék vízszintes szakaszai a tiszta 

komponensek olvadáspontját jelölik. A „ferde” szakaszokon (L1-S1, L2-S2, stb.) belül a heterogén 

ötvözet hőmérséklet- intervallumban olvad meg, azaz nincs konkrét olvadáspontja. 

Megszerkeszthetjük a fenti típusú fázisdiagramot a termodinamikai adatok, konkrétan a 

parciális szabadentalpia-hőmérséklet és az összetétel közötti összefüggések ismeretében is. Erre 

mutatunk példát egy ideális kétkomponensű elegyre, korlátlan elegyedés esetére, valamint 

azeotrópos elegyek esetére. A szerkesztés alapja az az elv, hogy bármely komponensnek a 

másikhoz való hozzáadásakor önként zajló elegyképződést mindig a rendszer szabadentalpiájának 

csökkenése kíséri. A kölcsönhatások nagyságától, minőségétől és összetételfüggésétől függően a 

G=f(xB) függvények lefutása a 7. fejezetben tárgyaltaknak megfelelő menetűek lehetnek. 

Emlékeztetőül bemutatjuk ezeket a 9.5. ábrán. A 2. görbe azt az esetet mutatja, amikor nincs 

korlátlan elegyedés a teljes koncentráció-tartományban, mert a komponensek közötti 

kölcsönhatások (taszítások) miatt csupán a komponensek mechanikus keveréke jön létre az xB,1 és 

xB,2 koncentráció-tartományban. Az esetet leíró szabadentalpia-függvény egy lineáris egyenes 
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egyenletét adja, amely nem más, mint az 1. és 2. ponthoz húzott közös érintő egyenlete. A két pont 

között az érintő egyenletéből kapott G értékek kisebbek, mint elegyedést jellemző 1. görbének 

megfelelőek. Ez azt jelenti, hogy az említett koncentráció-szakaszon belül nem jön létre homogén 

elegy, csupán a komponensek mechanikus, heterogén jellegű keveréke alakul ki, vagyis nem az 

elegyállapot a stabilisabb, hanem a szétvált állapot. 

xBA B

G0
B

G0
A

G, J/mol

1.

2.

xB1 xB2

keverék

oldat

szétválás

 

9.5. ábra. A G=f(T) görbék lefutása nem elegyedő (keverék), korlátlanul elegyedő (1.) és részben 
elegyedő (2.) komponensek esetén  

 
A binér rendszerekre vonatkozó görbék egymáshoz viszonyított G-értékei alapján a stabilitási 

viszonyok a teljes összetétel-intervallumra eldönthetők, és az egyes hőmérsékletekhez tartozó 

vetítések alapján a fázisdiagram alakja megszerkeszthető. A szabadentalpia görbék lefutása a 

hőmérséklet emelkedésével úgy változik a szilárd-folyadék rendszerben, hogy a szilárd fázisra 

jellemző görbe egyre pozitívabb, a folyadékfázisra jellemző görbe pedig egyre negatívabb értékű 

lesz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy eközben a szilárd fázis destabilizálódik,a folyadék- fázis pedig 

egyre stabilisabb lesz. A rendszer legmagasabb hőmérsékletén már csak folyékony fázis (olvadék) 

található a rendszerben. 

Fentiek értelmében nézzünk példát korlátlanul elegyedő komponensek ideális és a folyadék-gőz 

rendszerben azeotrópos viselkedést mutató rendszerhez ugyan hasonló ponttal rendelkező, de 

azeotróposnak nem nevezhető szilárd-folyadék rendszer fázisdiagramjainak megszerkesztésére 

egy-egy állandó hőmérsékletre vonatkozó szabadentalpia-összetétel diagramok alkalmazásával (9.6. 

és 9.7. ábra). 
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9.6. ábra. Korlátlanul elegyedő ideális, kétkomponensű fázisdiagram szerkesztése szabadentalpia 

görbék alapján  
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9.7.ábra. Közel ideális, kétkomponensű, maximum és minimum olvadásponttal rendelkező 
fázisdiagram szerkesztése szabadentalpia görbék alapján  
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9.2.2. Teljes nem elegyedés szilárd fázisban, az eutektikum képződése 

 
Szilárd-olvadék egyensúlyok esetében gyakran találkozunk olyan rendszerekkel, amelyekben 

vannak invariáns pontok (amelyeknél a szabadsági fokok száma SZ=0). Ezek olvadáspontja kisebb, 

mint a bármelyik tiszta komponens olvadáspontja. Ilyen invariáns pont csak akkor keletkezik, ha a 

szilárd fázisban az elegyedés nem teljes, hanem korlátozott, vagy a komponensek között semmiféle 

elegyedés nincs. Ezt az invariáns pontot eutektikus pontnak, a létrejövő fázist eutektikumnak (a 

görög nyelvből származó kifejezéssel „könnyen olvadó” -nak) nevezzük.  

Ez a diagramtípus arra az állapotra jellemző, amelyben B komponens szilárd állapotban nem 

oldódik az A komponensben ( ez fordítva is igaz), viszont folyékony állapotban korlátlan az 

elegyedés a komponensek között (9.8. ábra). Ennek az lehet oka, hogy A és B komponens 

esetlegesen különböző kristályszerkezetben kristályosodik, így nincs tökéletes oldódás a fázisok 

között, vagy a szilárd állapotban a komponensek között fellépő taszító kölcsönhatás eredményezheti 

a szilárd fázisbeli elegyedés korlátját.  

xBA B

T*B,op

T*A,op

T, K

A+E

A+olv

B+olv

olv

E
TE

B+E

 
9.8. ábra. Egymást szilárd állapotban nem oldó kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja 

(fázisdiagram); eutektikum keletkezik  

Az ilyen rendszer állapotábrájának likvidusza rendszerint kétágú, szolidusz vonala pedig vízszintes, 

ami a tiszta komponenseknek, pl. ötvözetek esetén a színfémeknek megfelelő helyen függőleges 

vonallal záródik a likviduszgörbéhez. A likvidusz két ágának találkozásánál kialakuló eutektikum 

(eutektosz= jól olvadó) két részre bontja az állapotábrát. Az eutektikus összetételtől balra a 

kristályosodás a folyadékfázisból mindig az A komponens kristályainak kiválásával kezdődik; a B 

komponens pedig csak az eutektikus kristályok egyik alkotójaként jelenik meg a dermedés 

befejeződésekor. Az eutektikus ponttól jobbra viszont ennek megfelelően a B komponens 

kristályainak kiválásával kezdődik és A komponens kristályai nem válnak ki a rendszerben. Az A 

komponens csak az eutektikus kristály egyik fázisaként jelenik meg.  
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A diagramban A és B jelöli a tiszta komponenseket. Ezek olvadáspontja (fagyáspontja) 

∗∗
opBopA TésT ,, . Az ezen pontokból kiinduló, majd az E pontban találkozó görbéket fagyáspont-

görbéknek, vagy oldhatósági görbéknek nevezzük. Azért tehetjük ezt, mert az adott összetételű 

folyadékelegy hűtésekor eme görbe által jelzett hőmérsékleten kezd megszilárdulni, illetve a bal 

oldali görbéről az A komponens oldhatóságát, a jobb oldaliról pedig a B komponens oldhatóságát 

olvashatjuk le a megfelelő különböző hőmérsékleteken. 

Az olvadáspont-görbe (vagy eutektikus vonal) egy vízszintes egyenes, ami azt jelenti, hogy 

bármilyen összetételű kristálykeveréket is melegítünk, az ezen a hőmérsékleten kezd megolvadni. 

Az olvadék összetételét az E eutektikus pont mutatja. Az eutektikum tehát olyan heterogén 

szövetelem, ami az alkotóira nézve telített, homogén, folyékony oldatból közvetlenül 

kristályosodik. Két komponens keveréke, amely jól meghatározott minimális olvadásponttal 

rendelkezik. Lehet akár lemezes vagy szemcsés szerkezetű. és az eutektikus vonalnak megfelelő, 

állandó hőmérsékleten (TE) lezajló átalakulás közben jön létre.  

Az eutektikus folyamat során az eutektikus pontnak megfelelő koncentrációjú homogén 

olvadékból (ℓ) tiszta A és tiszta B komponens kristályosodik együtt eutektikummá: 

)()(
,

szBszA
EBx +→l  

Az e pontban találkozó görbéket mint láttuk fagyáspont-görbéknek, illetve oldhatósági 

görbéknek nevezzük. Az előbbi elnevezés arra utal, hogy adott összetételű folyadékelegy hűtése 

során milyen hőmérsékleten kezd megszilárdulni. Másrészről a bal oldali görbéről az A komponens 

oldhatóságát, a jobb oldaliról pedig a B komponens oldhatóságát olvashatjuk le különböző 

hőmérsékleteken. Az „olvadáspontgörbe” egy vízszintes egyenes, ami azt jelenti, hogy bármilyen 

összetételű kristálykeveréket is melegítünk, ezen a hőmérsékleten kezd megolvadni. Az olvadék 

összetételét az E eutektikus pont mutatja. Az eutektikus pont jellemző adatai az eutektikus 

összetétel és eutektikus hőmérséklet. Az eutektikus hőmérsékleten három fázis lehet egymással 

egyensúlyban: a tiszta szilárd A komponenst tartalmazó szilárd fázis, a tiszta szilárd B komponenst 

tartalmazó szilárd fázis, és az eutektikus összetételű olvadékfázis. Az eutektikus vonal (TE) alatti a 

hőmérsékleteken tehát két fázis van, a tiszta A és B kristály. 

A 9.8. ábrán a likvidusz görbe két ágból áll, a szolidusz vonalat pedig egy egyenes adja, ami az 

eutektikus vonal is. Ezen a vonalon találkozik a két likvidusz görbe az eutektikus pontban.A 

rendszert adott hőmérsékleten és összetételnél jellemző fázisarányokat itt is az „emelőszabály” 

segítségével határozhatjuk meg a már ismert módon. 
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9.2.3. Két komponens az olvadékfázisban korlátlanul elegyedik egymással, szilárd fázisban 

korlátozott az elegyedés 

A szilárd fázisban vagy azért nincs korlátlan elegyedés, mert az eltérő kristályszerkezetben 

kristályosodó A és B komponens nem oldódik egymásban korlátlanul, vagy a komponensek között 

szilárd állapotban taszítás ébred. Ezt láthattuk az előző diagram-típusnál.  Vannak azonban olyan 

kétkomponensű rendszerek is, amelyekben a teljes nem elegyedés nem az egész koncentráció-, és 

hőmérséklet tartományra nézve áll fenn. Ezekben a rendszerekben a koncentráció-tartomány szélein 

némi oldódás tapasztalható: az A komponens kis mértékben (korlátozottan) old némi B komponenst, 

illetve az ellenkező oldalon a B komponens old kevés A komponenst α és β szilárd oldat 

keletkezése közben (9.9. ábra). Itt is megjelenik az eutektikus vonal az eutektikus hőmérséklettel és 

az eutektikus ponttal, de itt az előzőektől eltérnek az eutektikum „alapanyagául” szolgáló fázisok. 

Itt ugyanis az eutektikus összetételű , (xB,E) homogén olvadék (ℓ) hűlése közben az eutektikus 

hőmérsékleten megjelennek az αααα és ββββ szilárd oldat kristályai és ezek alkotnak keveréket, amit 

ebben az esetben is eutektikumnak nevezünk: 

β+α→
EBx ,

l  

A likvidusz görbe itt is kétágú, viszont a szolidusz vonal azonban most már három részből áll 

össze: a vízszintes része eutektikus vonal, két lefelé tartó ága pedig az ún. szolvusz vonal . Szilárd 

állapotban ugyanis a hőmérséklet csökkenésével csökken az adott komponens oldhatósága mindkét 

szilárd oldatban, amit a szolvusz vonal (azaz az un. korlátozott oldhatóság vonala) mutat a 

diagramban. Ezek mentén az α szilárd oldatból β szilárd oldat válik ki, és a β szilárd oldatból az α 

szilárd oldat kristályai válnak ki a lehűlés során. A gyakorlatban használatos fémek esetében pl. 

korlátozott oldódást mutat  az ólom - ón kétalkotós rendszer. 

xBA B

T*B,op

T*A,op

T, K

αααα+E

olv

E
TE

ββββ+E

αααα+olv

ββββ+olv
ββββ

αααα

szolvusz vonal

x B,sz x B(T) x B,l

M

 
9.9. ábra. Egymást szilárd állapotban korlátozottan oldó kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja 

(fázisdiagram); eutektikum keletkezik  
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A fázisok mennyiségét, arányát természetesen itt is az „emelőszabállyal” határozhatjuk meg adott 

összetételű elegyben adott hőmérsékletnél a heterogén mezőbe húzott konóda, és az ezt követő 

levetítés segítségével. 

α
α −

−
=

,,

)(,

BlB

TBlB

xx

xx
f   és 

α

α

−
−

=
,,

,)(

BlB

BTB
l xx

xx
f  

A fenti eutektikus diagramra azért is jó példa az ólom-ón kétkomponensű egyensúlyi diagramja, 

mert szövetelemeiből példaként bemutathatjuk a 9.10. ábrán az ólom-eutektikum szilárd oldatot, az 

ón-eutektikum szilárd oldatot, és az ólom-ón kristályok heterogén keverékéből kialakult eutektikum 

jellemző csiszolatát, ill. szövetszerkezetét. 

     

    a.)               b.)            c.)   
9.10. ábra. a.) Pb és eutektikum szilárd oldat; b.) Pb-Sn eutektikum; .) Sn és eutektikum szilárd oldat   

A 9.11. ábrán arra mutatunk példát arra, hogyan szerkeszthető meg egy eutektikus diagram 

termodinamikai adatok alapján az egyes adott hőmérsékleten érvényes szabadentalpia-összetétel 

diagramok segítségével. 
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9.11. ábra. Egymást szilárd állapotban korlátozottan oldó kétalkotós egyensúlyi 
fázisdiagram szerkesztése szabadentalpia görbék alapján  
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9.2.4. Egymással folyadékállapotban korlátozottan, szilárd állapotban nem elegyedő 
komponensek egyensúlyi kétalkotós fázisdiagramja; monotektikus átalakulás 

A címben szereplő fázisdiagram azokra a rendszerekre jellemző, amelyekben a komponensek között 

mind folyadék-, mind szilárd állapotukban erős taszító kölcsönhatás áll fenn az elegyben a tiszta 

állapotukbeli kölcsönhatásokhoz képest. A taszítás ebben az esetben atomszerkezeti okok miatt, és 

nem kristályszerkezeti különbözőségek miatt áll fenn. Oly mértékű ez a taszítás, hogy a 

komponensek olvadék állapotukban sem elegyednek egymással, illetve a fellépő instabilitás  miatt 

az elegy rövid időn belül szétválik komponenseire. 

Ilyen rendszert kapunk, ha két, egymást nem minden arányban oldó folyadékot összekeverünk. 

Ilyen esetben ún. emulzió keletkezik, amelyre az jellemző, hogy az egyik folyadék cseppalakban 

diszpergálva lebeg a homogén jellegű másikban. Ha a keveréket állni hagyjuk, az emulzió 

fokozatosan instabilissá válik, és a lebegő cseppek fokozatosan egybefolyva, különálló ugysancsak 

már másik homogén folyadékréteggé állnak össze. Akad az ötvözetek között is olvadt állapotukban 

hasonlóan viselkedő rendszer is. 

Az ilyen rendszerek egyensúlyának jellemzője, hogy a komponensek folyékony állapotban 

korlátozottan, szilárd állapotban nem oldják egymást, és vegyületet sem alkotnak. A homogén 

folyadékfázis (olv) meghatározott összetétel tartományban (xB,O1 és  xB,M között) két különböző 

összetételű folyadékra (olv1 és olv2) válik szét. A likvidusz ezen a szakaszon egyenes vonal. (9.12. 

ábra)  

T*B,op

xBA B

T*A,o

T, K

A+E

A+olv1

olv1

ETE

B+olv1

E + B

M

olv2olv1+olv2

TM

K
olv

O1

B

xB,E xB,O1 xM

 
9.12. ábra. Egymással se folyadék, se szilárd állapotban nem elegyedő komponensek egyensúlyi 

kétalkotós fázisdiagramja; monotektikus átalakulás  

A K ponttal jelzett kritikus elegyedési hőmérséklet fölött az olvadék egynemű homogén, alatta 

azonban kétfelé olvadékká (olv1 és olv2) bomlik, amelyeknek összetétele is változik a hőmérséklet 
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csökkenésével. (Amennyiben a lehűlés elég lassú, vagy sűrűségük is különböző, szét is elegyednek, 

egymástól elkülönült folyadékréteggé válnak.)  

Az egyensúlyi rendszer egy másik jellegzetes jelensége a monotektikum TM hőmérsékletén 

lejátszódó monotektikus reakció. Ennek során egy homogén folyadék fázis (olv2) állandó 

hőmérsékleten (TM) egy új összetételű folyékony (olv1) és egy szilárd (B komponensből álló) fázisra 

válik szét: 

olv2 → olv1 + B 

A monotektikus hőmérsékleten kezdődik a B komponens kristályosodása. Mindaddig 3 fázisú  

a rendszer, amíg az xB,M összetételű folyadék fázis el nem fogy. Ezt követően O1-E likvidusz- vona 

lmentén tovább olyik a B komponens kristályosodása, egészen az eutektikus hőmérsékletig. Itt 

ismét 3 fázisúvá válik a rendszer, és a dermedés az eutektikus átalakulással fejeződik be a TE 

hőmérsékleten. Ennél alacsonyabb hőmérsékleten a szövet a B komponens kristályaiból és azokat 

körülvevő eutektikus krisztallitokból áll. 

Létezik a 9.12. egyensúlyi diagramnak olyan változata is, amelyben a komponensek között 

korlátozott elegyedés észlelhető szilárd állapotban, amely szilárd oldatok kialakulását eredményezi. 

(9.13. ábra.) Fenti megfontolások ugyanúgy érvényesek erre a rendszerre is, csupán a tiszta A, vagy 

B komponens helyett szilárd oldatukat, α-t vagy β-t kell figyelembe vennünk a folyamatok 

leírásánál. 

T*B,op

xBA B

T*A,o

T, K

αααα+olv1

olv1

ETE

M

olv2olv1+olv2

TM

olv
K

αααα

αααα+E ββββ+E

ββββ+olv1 ββββ

 

9.13. ábra. Egymással folyadék állapotban nem, de szilárd állapotban korlátozottan elegyedő 
komponensek egyensúlyi kétalkotós fázisdiagramja; monotektikus átalakulás  

9.2.5. Egymást szilárd állapotban nem oldó, ám vegyületfázist tartalmazó kétalkotós 
rendszer egyensúlyi diagramja; kongruens- és inkongruens olvadás 

 
Az eddigiekben olyan kondenzált fázisú egyensúlyi rendszerekről ejtettünk szót, amelyek közös 

sajátsága, hogy bár meghatározott hőmérsékleten és fázisösszetételeknél lépnek fel, nem 

sztöchiometrikus vegyületképződést jellemeznek, hanem a kölcsönhatások nem irreverzibilis 
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szerkezeti eredőjeként az adott sajátságokban öltenek testet. Ezek a kialakult anyagszerkezetek, ám 

az egyensúlyban lévő fázisok összetétele például nagyobb nyomásváltozások hatására megváltozik, 

a jellemző pontok a diagramban egymáshoz képest eltolódnak. A most tárgyalásra kerülő rendszerre 

pl. az a jellemző, hogy a két komponens egymást folyékony állapotban korlátlanul oldja, viszont 

szilárd állapotban egyáltalán nem. Az ilyen anyagpárokra jellemző a kölcsönös vonzás, ami a 

vegyület kialakulását eredményezi. 

A kongruens olvadás esete 

A szilárd állapotú komponensek között fennálló vonzás következtében a rendszerben 

meghatározott összetételnél AmBn típusú stabilis vegyület keletkezik. Új pont (V) jelenik meg a 

fázisdiagramban, ami a komponensek közötti ún. kongruens („összeillő”) vegyületképződésre 

jellemző (9.14. ábra). A diagram olyan, mintha két, eutektikumot képező diagramot raktunk volna 

egymás mellé. Az ötvözetrendszerben két eltérő összetételű eutektikum (E1 és E2) képződik. Az E1 

eutektikum A és AmBn kristályok keveréke, az E2 eutektikum pedig AmBn és B kristályok 

keverékéből áll. Az olvadékból priméren kristályosodó fázisok száma három. A vegyület 

összetétele nem változik, így mint önálló alkotó jelenik meg az AmBn, mely egyrészről A 

komponenssel, másrészt B komponenssel alkot keveréket. Magas hőmérsékleten már csak egyetlen 

folyadékfázis van, mert a komponensek ott már minden arányban elegyednek. 

Erre a diagram-típusra az a jellemző, hogy a komponensek között fennálló vonzás miatt az AmBn 

vegyület sztöchiometrikus összetételének megfelelően olvad meg, nem bomlik fel megolvadása 

előtt. Megolvadásakor a folyadékfázis összetétele meggyezik a szilárd fáziséval, a vegyületével. 

Kongruens vegyület képződésekor minden vegyületet megfelelő olvadáspont-maximum jelez, és 

minden két olvadáspont-maximum között megfelelő két eutektikum (E1, E2) van jelen. Ilyen a 

rendszerben kristályosodnak, pl. a mangán-szilícium, vagy a réz- foszfor kétalkotós ötvözetek. 

E1

xBA B

T*B,op

T*A,op

T, K

A+E1

A+olv1

B+olv2

olv1

TE1

TE2AnBm+

AnBm+ B+E2

AnBm+olv

AnBm+olv

E2

olv2

V

 
9.14. ábra. Egymást szilárd állapotban nem oldó, vegyületfázist tartalmazó kétalkotós ötvözet 

egyensúlyi diagramja; kongruens olvadás  
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Az eddig tárgyalt egyensúlyi diagramnak létezik olyan változta is, amelyben nincs kizárva a szilárd 

állapotú elegyedés, azonban csak korlátozott formában jelentkezik az oldódás (9.15. ábra). 

E1

xBA B

T*B,op

T*A,op

T, K

αααα+E1

olv1

TE1

TE2γγγγ+E1
γγγγ+E2

γγγγ+olv2γγγγ

olv2

E2 ββββ+olv2

αααα+olv2
αααα

ββββ
ββββ+E2

γγγγ+olv1

V

 

9.15. ábra. Egymást szilárd állapotban korlátozottan oldó, vegyületfázist tartalmazó kétalkotós 
ötvözet egyensúlyi diagramja; kongruens olvadás 

Erre a rendszerre is elmondható, hogy a két komponens folyékony állapotban korlátlanul oldja 

egymást. Szilárd állapotban adott összetételnél, illetve koncentráció tartományban itt is keletkezik 

AmBn, de nem marad önálló formában, hanem γ szilárd oldatot képez az alkotókkal. Látunk a 

diagramon olyan heterogén területeket is, amelyben a vegyületnek az alkotókkal, illetve azok 

szilárd oldatával képezett eutektikumát tüntettük fel.  

Az inkongruens olvadá esete; a  peritektikus folyamat 

Gyakorlatilag az alábbiakban tárgyalásra kerülő egyensúlyi kétalkotós fázisdiagramot 

elláthatnánk az „eutektikus rendszer nem-stabilis fémes vegyülettel” címmel is. Előfordul ugyanis 

olyan eset, amikor a keletkező vegyület még azelőtt szétbomlik, mielőtt az egész rendszer 

megolvadna – ez az inkongruens olvadás esete Ekkor a likviduszgörbén nem maximum, hanem 

csak egy töréspont (T) jelentkezik, ami annak a hőmérsékletnek felel meg, ahol a szóban forgó, 

kevésbé stabilis vegyület komponenseire bomlik. A vegyület tehát csak szilárd fázisban stabilis, 

olvadékban elbomlik. Ilyen esetben az egyensúlyi fázisdiagramon az látszik, hogy az egyik 

fagyáspontgörbe felszálló ága találkozik a másik leszálló ágával a T-pontban. A 9.16. ábra T 

átmeneti pontja ennek az esetnek felel meg. A primeren kristályosodó fázisok száma három (A és B 

a két színfém, AmBn pedig a kétfémes vegyület). 

A tiszta komponensekből létrejövő AmBn vegyület (V-pont) oly kevésbé stabilis, hogy már 

olvadáspontja alatt elbomlik xB,P-összetételű telített folyadékfázisra, és olyan szilárd fázisra, 

amelynek összetétele nem egyezik meg a sztöchiometriai vegyület összetételével. A 9.12. ábra 
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fázisdiagramjának megfelelően ez a szilárd fázis a B komponens. Az így keletkező folyadékfázis 

xB,P összetétele nem egyezik meg a szilárd fáziséval (xB,V), amiből a folyadékfázis létrejött. 

T*B,op

xBA B

T*A,op

T, K

A+E

A+olv

B+olv
olv

E

TE

AmBn+olv

AmBn+B
E + AmBn

T=P V

xB,VxB,P

 

9.16. ábra. Egymást szilárd állapotban nem oldó, vegyületfázist tartalmazó kétalkotós ötvözet 
egyensúlyi diagramja; inkongruens olvadás  

 
A peritektikus folyamat 

Az átmeneti T-pontot másképpen jelölhetjük,lehet P-vel is, és peritektikus pontnak 

nevezzük. A peritektikus pont annyiban hasonlít az eutektikus ponthoz, hogy a folyadék két szilárd 

fázissal van egyensúlyban. Az a különség, hogy az eutektikus összetétel a két szilárd fázis közé 

esik, míg a peritektikus ponttól vagy jobbra, vagy balra van mindkét szilárd fázis összetétele a 

fázisdiagramon. 

A peritektikus folyamtban az xB,V összetételű vegyület melegítésekor, elérve az ún. 

peritektikus hőmérsékletet, átalakul részben peritektikus xB,P összetételű olvadékká, részben szilárd 

B kristállyá: 

)()()(
,,

szBolvPszV
PBVB xx +→  

(A mikroszkóp alatt az látszana ilyenkor, hogy a B kristályokat körülveszi a kialakuló olvadék. Erre 

utal a „peritektikus” szó, ami „körül olvadó”-t jelent.) Az xB,V összetételű rendszert a peritektikus 

hőmérséklet fölé melegítve, a B kristály is fokozatosan olvadni kezd, majd saját olvadáspontján 

teljes egészében megolvad.  

Ellentétes irányú folyamatban, vagyis amikor hűtjük az xB,V összetételű olvadékot, elérve a 

fagyáspontgörbét, a B-kristály kezd kiválni az olvadékból. Elérve a peritektikus hőmérsékletet, a B 

kristályaiból és a peritektikus xB,P összetételű olvadékból kialakulnak az xB,V összetételű vegyület 

kristályai. 
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Két szilárd oldat peritektikus rendszere 

Erre a rendszerre is jellemző, hogy a komponensek folyékony állapotban korlátlanul oldják 

egymást, szilárd állapotban azonban a kölcsönös oldás korlátozott. Jellemző a komponensekre, 

hogy olvadáspontjaik között nagy a különbség. A likviduszgörbének töréspontja van, ahol az előző 

diagram-fajtától eltérően két szilárd oldat peritektikus rendszere jön létre (P). (9.17. ábra).  

Az ilyen diagram elég ritka a fémötvözetek között, viszont gyakori a bonyolultabb 

diagramok részleteként. Viselkedése tekintetében hasonlít az eutektikus rendszerhez. Az eutektikum 

és peritektikum különbsége nem is elvi. Az eltérés a kettő között részben az, hogy az eutektikus 

pontban az olvadékfázis összetétele a vele egyensúlyban lévő két szilárd fázis összetétele közé esik, 

míg peritektikum esetén a peritektikus  pont a két szilárd fázis összetételének megfelelő pontokon 

kívül található pont. Másrészt viszont a peritektikum , ellentétben az eutektikummal, nem a 

lehetséges az a legkisebb hőmérséklet a rendszerben, ahol az olvadékfázis még jelen lehet. 

xBA B

T*B,op

T*A,op

T, K

αααα+ββββ

olv

P

TE

αααα+olv

ββββ+olv

ββββ

αααα

S O

x B,S x B,P x B,O

 

9.17. ábra. Egymást szilárd állapotban korlátozottan oldó kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja 
két szilárd oldat peritektikus rendszerével; inkongruens olvadás  

Nézzük meg a 9.16. ábra segítségével, milyen egyensúlyi folyamatok jellemzik az említett 

rendszert. Az S-P-O vízszintes szolidusz vonal összetétel-tarományán kívül eső ötvözetek szilárd 

oldatként (α, β) kristályosodnak. Az xB,S és xB,O összetételi pontok közé eső ötvözetekben a 

kristályosodási intervallumban xB,O összetételű olvadék és xB,S összetételű α kristály keletkezik: 

        Olv→OlvO+ αS 

A P-O pontok közé eső ötvözetekben ezen a hőmérsékleten az xB,O és az xB,S összetételű szilárd 

α reakciójából xB,P összetételű β kristály keletkezik, valamint olvadék marad feleslegben: 

OlvO+ αS → βP + OlvS 

Az S-P pontok közé eső ötvözetekben az xB,O összetételű olvadék fogy el, és a kristályosodás 

befejeződik:  
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     OlvO+ αS → βP + αS. 

Ha a vizsgált ötvözet éppen a P ponttal jelölt  xB,P  peritektikus összetételt mutatja, akkor a 

OlvO+ αS→ βP 

folyamat játszódik le. 

9.2.6. Vegyületfázist tartalmazó, de megolvadva két folyadékfázisra bomló kétalkotós 
rendszer egyensúlyi diagramja 

A rendszerre jellemző, hogy a két alkotó szilárd állapotban egyáltalán nem oldja egymást, de 

folyékony állapotban sem oldódik korlátlanul egymásban, hanem meghatározott összetétel 

tartományban két különböző összetételű folyadékra válik szét (9.18. ábra.). A likvidusz ezen a 

szakaszon is egyenes vonal. 

Az ötvözetrendszer jellegzetessége a szintektikus reakció, amelynek során két különböző 

folyadékfázisból (olv1 és olv2) állandó hőmérsékleten egy új összetételű szilárd fázis AmBn 

összetételű vegyület keletkezik. 

E1

xBA B

T, K

A+E1

A+olv1

B+olv2

olv1

TE1

TE2

AnBm+E1 AnBm+E2 B+E2

AnBm+olv2

AnBm+olv1

E2

olv2

olv

olv1+ olv2

T*A,op
T*B,op

K

VO1 O2

  

9.18. ábra. Vegyületfázist tartalmazó, de megolvadva két folyadékfázisra bomló kétalkotós rendszer 
egyensúlyi diagramja  

A két olvadék összetétele a hőmérséklet növelésekor közelít egymáshoz, majd egyneművé 

válik (K ). Lehűléskor a homogén olvadék a K  pont hőmérsékletén két olvadékká válik szét. Az O1-

V-O2 likvidusz vonalszakaszon háromfázisú lesz a rendszer, mert a két folyadékfázisból elkezd 

kialakulni az AmBn vegyület: 

Olv→Olv1 + Olv2 →AmBn+ Olv1 + Olv2 

Ha a vizsgált összetétel nem esik egybe a vegyület összetételével, akkor a vízszintes likvidusz-

szakasz hőmérsékletén a dermedés során az egyik olvadék eltűnik,   a másik olvadékból pedig a 

dermedés két fázis jelenlétében folytatódik. A V pont által jelzett összetételű ötvözetben az O1 
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összetételű olvadék marad, így ebből folytatódik a dermedés a TE1 hőmérsékletig, aholis  eutektikus 

átalakulással fejeződik be: 

AmBn+ Olv1→AmBn+ OlvE1 →AmBn+ E1(AmBn+A) 

A V pont által jelzett összetételtől jobbra eső olvadékból hasonló mechanizmus szerint fejeződik be 

a kristályosodás az E2 eutektikum létrejöttével.  

9.2.7. Az ideális és reális kétalkotós diagramok értelmezését segítő szabályszerűségek 
összefoglalása 

 
1) A diagramban felülről lefelé haladva az első vonal a likvidusz görbe, a második a szolidusz 

vonal. 

2) A likviduszgörbe ágainak száma a folyékony fázisból közvetlenül kristályosodó fázisok 

számát adja. 

3)  A szilárd oldatok számát a szolidusz görbe ágainak száma mutatja. 

4) Az egyensúlyi diagramban a szoliduszvonal alatti területeken a homogén mezőket felülről 

görbe vonal, a heterogén területeket pedig vízszintes, egyenes vonal határolja. Ez a 

törvényszerűség a fázisszabályból következik, folyékony állapotból ugyanis kétfázisú 

állapot csak non-variáns állapoton át, vagyis állandó hőfokon végbemenő folyamat révén 

jöhet létre. Ezt pedig az egyensúlyi diagramban mindig vízszintes egyenes vonal jelzi. 

5) Az egyensúlyi diagramban bármilyen irányban haladva, homogén területet csak heterogén 

követhet és viszont. Kivétel, ha az irány, amelyben ezt a szabályt vizsgáljuk, vízszintes vagy 

függőleges egyenest keresztez, mert ilyen vonalak mentén általában heterogén terület 

érintkezik heterogén területtel. 

6) A heterogén területekben az azokat jobbról és balról határoló homogén területek fázisai 

vannak jelen. A heterogén területek fázisainak mennyiségét az emelőszabály alkalmazásával 

határozhatjuk meg. 

7) Homogén területben 100%-ban homogén fázis található, így az emelőszabály 

alkalmazásának nincs értelme. 

8) Ha a diagramban bármilyen irányban haladva ferde vonalat metszünk, a fázisok száma 

eggyel változik. 

9) A folyékony fázisbeli oldhatóságra a likvidusz görbe alakja jellemző: 

•korlátlan oldódás → görbe likvidusz-ágak  

•korlátozott folyékony oldás → a likvidusznak vízszintes  egyenes szakaszai is vannak 

10) A szilárd állapotbeli oldóképességre a szolidusz alakja jellemző: 
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•nincs szilárd oldat → csak egyenes szolidusz szakaszok  

•korlátozott szilárd oldat → görbe és egyenes szolidusz ágak  

•korlátlan szilárd oldódás → csak görbe szolidusz  

9.3. Feladatok a 9. fejezethez 

1) A szobahőmérsékletű vizet fagyáspontja alá hűtjük 5 oC-kal.  

a.) Milyen fázisú lesz a rendszer? 
b.) Számítsa ki a szabadsági fokát a Gibbs-féle fázisszabály segítségével! 

Megoldás 

a.) A rendszer egykomponensű (víz) és egyfázisú (szilárd, jég)  lesz. 
b.) A Gibbs-féle fázisszabály egykomponensű rendszerre: 

F + SZ = K + 2, ahonnan SZ = K + 2- F 
Az egyfázisú, egykomponensű rendszerre: SZ = 1 + 2- 1=2 
Ez azt jelenti, bizonyos korlátok között a hőmérséklet és a nyomás is változtatható anélkül, 
hogy fázisátalakulás (olvadás, forrás) bekövetkezne a rendszerben. 
 

2) A szobahőmérsékletű vizet pontosan a fagyáspontjára hűtjük.  

c.) Milyen fázisú lesz a rendszer? 
d.) Számítsa ki a szabadsági fokát a Gibbs-féle fázisszabály segítségével! 

Megoldás 

c.) A rendszer egykomponensű (H2O) és kétfázisú (víz + jég)  lesz. 
d.) A Gibbs-féle fázisszabály egykomponensű rendszerre: 

F + SZ = K + 2, ahonnan SZ = K + 2- F 
Az kétfázisú, egykomponensű rendszerre: SZ = 1 + 2- 2=1 
Ez azt jelenti, bizonyos korlátok között vagy a hőmérséklet, vagy a nyomás változtatható 
anélkül, hogy fázisátalakulás (olvadás, forrás) bekövetkezne a rendszerben. Esetünkben 
azonban ez az állapotváltozó a nyomás lehet, mert a hőmérséklet változtatása 
fázisátalakulást idézne elő a rendszerben. 

3) Az 1. ábra kétkomponensű rendszer folyadék-szilárd fázisdiagramját ábrázolja.  

xBA B

T*B,op

T*A,op

T, K

α+β

olv

E

α+olv

β+olv β
α

x B,sz x B(T) x B,l

M

1

2

a b

fαααα fl

3
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1. ábra. kétkomponensű egyensúlyi fázisdiagram 

a.) Adja meg az M pontban az egymással egyensúlyt tartó fázisokat, és azok összetételének 
közelítő értékeit!                                

b.) A „mérlegszabály” alkalmazásával számítsa ki az M pontban az egymással egyensúlyt tartó 
fázisok arányát, ha, xB,sz=0,16; xB,T=0,35 és xB,ℓ=0,5 !                                

Megoldás 
a.) A közelítően – B komponensre nézve - xB(T)=0,35 összetételű szilárd elegyet felolvasztva az 
M pont hőmérsékletén a keletkező heterogén elegyben egyensúlyt tart egymással  közel 
xB,sz=0,15 összetételű a szilárd oldat és xB,ℓ=0,5 összetételű olvadék. 

b.) Az „emelőszabályt”, vagy „fordított karok módszerét” alkalmazva az ábra jelöléseivel 
fázisarányokra, hogy 

bfaf lα ⋅=⋅  és lα f1f −= ,  ahonnan 

5588,0
16,05,0

16,035,0
f

,,

,
l

, =
−
−=

−

−
=

+
=

szBlB

szB

xx

xx

ba

a TB  

4412,05588,01f1f lα =−=−=  

Ez azt jelenti, hogy ha pl. 100 g elegyet olvasztottunk, akkor az ábrán jelölt M-pontbéli 
állapotban (összetételnél és hőmérsékleten) a heterogén rendszerben találunk 55,88 g olvadékot, 
amiben 44,12 g α-szilárd oldat található. 

4) A Gibbs-féle fázisszabály alkalmazásával számítsa ki a szabadsági fokokat az 1. ábrán 1,. 2.,  és 
3. csillaggal jelölt állapotjelző értékeknél! Sorolja fel, mely állapotváltozók változtathatóak 
fázisátalakulás okozása nélkül. 

Megoldás: 

Alkalmazzuk a redukált fázisszabályt, mivel a kétkomponensű fázisdiagram egyensúlyai állandó 
nyomásra (1 bar) vonatkoznak: 
F + SZ = K + 1, ahonnan SZ = K + 1- F 
Az 1. pontban: Sz1 = K + 1 - F1 = 2 + 1 - 1 = 2; Ez azt jelenti, hogy két állapothatározó 
változtatható – csak bizonyos korlátok között – anélkül, hogy a rendszerben fázisátalakulás 
következne be. Ez a két állapothatározó az összetétel és a hőmérséklet.  
A 2. pontban:  Sz2 = K + 1 - F2 = 2 + 1 - 2 = 1; Ez azt jelenti, hogy egy állapothatározó 
változtatható – csak bizonyos korlátok között – anélkül, hogy a rendszerben fázisátalakulás 
következne be. Ez az állapothatározó az összetétel vagy a hőmérséklet. 
A 3. pont az eutektikus pont, amelyben 3. fázis tart egymással egyensúlyt: α, β, és az olvadék. 

Sz3 = K + 1 – F3 =2 + 1 –3 =0! Ebben az állapotban egyik állapothatározó sem változtatható 
anélkül, hogy a diagramon egy másik fázisú mezőbe ne jutnánk, azaz fázisátalakulás ne 
következne be.  
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Ismétlő kérdések: 

1. Fogalmazza meg a komponens és a fázis definícióját? 
2. Mi az eutektikum? 
3. Mit mutatnak meg az egyensúlyi diagramok? 
4. Mit jelent a korlátlan oldódás? 
5. Mit jelent a korlátozott oldódás? 
6. Mit ír le, és mire használható az „emelőszabály”? 
7. Olvadás közben változik-e a jelen lévő fázisok összetétele? 
8. Mi a szilárd oldat? 
9. Mi a likvidusz? 
10. Mi a szolidusz és a szolvusz? 
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10. ELEKTROKÉMIAI ALAPFOGALMAK. EGYENSÚLYOK ELEKTRO LITOKBAN  

Szerző: Baumli Péter 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

Az elektrokémiai folyamatok nagy többségének lényeges eleme az elektród felületen, és az 

ionokat tartalmazó, az ún. elektrolit határán lejátszódó folyamat. Az elektrokémiai folyamatokban 

meghatározó az ionok leválásának sebessége, melynek mértéke az áramsűrűség (j), az egységnyi 

felületen áthaladó áram. Elektrokémiai cellában spontán folyamatokat kényszerítünk ki elektromos 

munka befektetésével.  

 Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba 

soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok). Gyakorlati 

szempontokat szem előtt tartva, a vezetőket vezetésük módja és mértéke szerint tovább 

csoportosíthatjuk: 

• elektronvezetők: fémes vezetők és félvezetők;  

• ionvezetők: folyékony és szilárd elektrolitok;  

• gázhalmazállapotú vezetők: iongázok és plazmák.  

Ezek a rendszerek lehetnek homogének és heterogének is. 

 Az 10.1. ábra bemutatja a különféle csoportok és anyagok elektromos vezetésének a 

nagyságrendi tartományait. 

 

10.1. ábra: Különböző anyagok fajlagos elektromos vezetési tartománya   

A vezetési határok - különösen a szigetelők és a félvezetők esetében - nem adhatók meg 

pontosan, hiszen ezek több tényezőtől is függnek, elsősorban a hőmérséklettől, az anyag tisztasági 

fokától, vagy éppen az esetleges szennyezések minőségétől és mértékétől. 
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 Az elektrokémia a fenti rendszerek közül főként azoknak a sajátságaival foglalkozik, 

amelyekre az jellemző, hogy vagy valamilyen poláros oldószer (mint pl. a víz) és benne oldott 

anyag kölcsönhatása révén jönnek létre - ezek az ún. elektrolitoldatok (folyékony, vagy szilárd 

halmazállapotúak) -, vagy különböző sóknak, fém-oxidoknak nagyobb hőmérsékleten történő 

megolvadása során képződnek - ezek az ún. elektrolitolvadékok. Számos ezek közül már az 

olvadáspontjánál jóval kisebb hőmérsékleten is unipoláris vezető (szilárd elektrolit). Ezeket a 

rendszereket közös néven elektrolitoknak nevezzük. Az elektrolitok képződése során tehát az 

elektromosan semleges molekuláknak elektromos töltésekkel rendelkező részecskékké, azaz 

ionokká (pozitív töltésű kationokká és negatív töltésű anionokká) történő bomlása következik be, 

miközben így ionvezető rendszerek képződnek.  

 Közismert, hogy a fémek elektronvezetők. Az elektrokémia nem foglalkozik a fémes vezetés 

sajátságaival annak ellenére, hogy a fémek heterogén elektrokémiai rendszerekben nélkülözhetetlen 

szerepet játszanak.  

10.1. Az elektrolitos disszociáció  

 Az elektrolit képződése során a semleges molekuláknak ionokká történő átalakulási 

folyamatát elektrolitos disszociációnak nevezzük. Pl. Az ionos kötéstípusú szilárd kristályos anyag - 

mint amilyen a NaCl, vagy az Al2O3 - rácspontjaiban q1, q2 pozitív és negatív töltésű ionok 

foglalnak helyet r távolságban, akkor az ellentétes töltésű ionok között a Coulomb-féle törvénynek 

megfelelő 

                                                    
2

21

4

1

r

qq
F

πε
=   (10-1) 

nagyságú elektrosztatikus vonzóerő hat (ε a közeg permittivitása), ami miatt az ionok a 

rácspontokból nem tudnak elmozdulni. Ugyanakkor ennek az is a következménye, hogy a szilárd 

test makroszkopikus méretekben elektromosan semleges.  

 Az elektrolit képződése közben ezeket az erőket kell legyőzni ahhoz, hogy a részecskék pl. 

külső erőhatásokra egymáshoz viszonyítva nagyobb távolságra is elmozdulhassanak. 

Olvadékelektrolit képződésekor ezt a hőmérséklet növekedése miatt fellépő nagyobb hőmozgás 

biztosítja, a szükséges energiát pedig az olvadási entalpiaváltozás (olvadáshő) fedezi. 

 Az oldatelektrolit képződésekor az ionok és az oldószer-molekulák közötti szintén 

elektrosztatikus erők képesek az ionokat a rácspontokból kiszakítani - amint azt a 10.2. ábra 

szemlélteti -, miközben az ion-ion, ill. az ion-oldószermolekula közötti erőhatások nagyságától 

függő mértékben oldott molekulák és szolvatált ionok (víz oldószer esetében hidratált ionok) jönnek 

létre. A szükséges energiát az oldódási entalpia változás azaz az oldáshő biztosítja.  
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 Az oldószer ionizálóképessége az ion-oldószer kölcsönhatás nagyságával jellemezhető, 

aminek a mértéke az oldódás során fellépő szabadentalpia-változás. Az elektrolitokban a feloldódott 

anyag nem teljes mennyisége van ionokra disszociált állapotban. Ennek jellemzésére az α -t, ún. 

disszociációfokot használjuk, ami a disszociált molekulák arányát fejezi ki az összes oldott 

molekulához; (számértéke: 0 < α  <  1 intervallumba esik). 

 

10.2. ábra: Hidratált ionok képződése  

A KA képlettel megadott só egyértékű ionokra történő disszociációját a  

                                                    KA  ←→  K+  + A
-
 (10-2) 

egyenlettel tudjuk leírni. Ez is egyensúlyra vezető folyamat. Egyensúly esetén a fenti disszociációs 

folyamat szabadentalpia-változása nulla, azaz az oldott, de nem disszociált molekulák kémiai 

potenciálja megegyezik az ionok kémiai potenciáljának összegével, vagyis: 

−+ +=
AK

µµµKA  (10-3) 

Részletezve: 

                   −−++ +++=+
AAKKKA aRTaRTaRT lnlnln 00o

KA µµµ   (10-4) 

rendezés után 

                       d
KA

AKo0 lnln KT
a

aa
TG RR −=−=∆=∆

−+µ   (10-5) 

ahol  

 ∆G
o
 = oµ∆  a folyamat standard szabadentalpia-változása, J 

 Kd a disszociációs egyensúlyi állandó.  

 Gyakran az egyensúlyi állandót a moláris koncentrációkkal fejezzük ki és az ún. látszólagos 

disszociációs egyensúlyi állandót (Kc) kapjuk: 

KA

AK

c

cc
Kc

−+
=   (10-6) 
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 Ennek a disszociációs egyensúlyi állandónak a számértékétől függően erős, közép erős és 

gyenge elektrolitokat különböztetünk meg. Az erős elektrolitokra - még viszonylag tömény 

oldatokban is - a  Kc >> 1,  a gyenge elektrolitokra pedig Kc < 0,01. 

 

10.2. Disszociációs egyensúlyok elektrolit oldatokban; disszociációfok, víz-ionszorzat, pH, 

erős- és gyenge elektrolitok, sók hidrolízise, pufferhatás 

Disszociációfok 

A disszociációfok (jele: α) az egyensúlyra vezető reakcióknál megmutatja, hogy mekkora a 

disszociált anyagmennyiség az összes kiindulási anyagmennyiséghez viszonyítva, képletben ez: 

mólokszámaösszesaz

mólokszámatdisszociála=α     (10-7) 

Oldatok esetén a disszociációfokot általában csak a gyenge savakra vagy bázisokra 

alkalmazzuk; erős savak vagy bázisok esetében ugyanis a tömény oldatok kivételével 100 %-os, 

teljes a disszociáció. A disszociációfok kiszámítható a disszociációs állandó és a koncentráció 

ismeretében. 

A disszociációfok és a disszociációs állandó közti összefüggést az Ostwald-féle hígítási 

törvény adja meg: 

α
α

−
⋅=

1

2c
Ks      (10-8) 

ahol Ks a savi disszociációs állandó, c a mol/dm³-ben kifejezett koncentráció. 

Több nagyságrendbeli különbségeknél a nevező elhanyagolható, így a disszociációfok a 

savi disszociációs állandó négyzetgyöke lesz. Bázisokkal hasonlóan kell számolni, annyi 

különbséggel, hogy savállandó helyett bázisállandót (Kb) kell venni. 

 

Víz-ionszorzat, pH 

Mint jól tudjuk, savnak nevezzük azokat a vegyületeket, amelyek proton leadására, és 

bázisnak azokat, amelyek proton felvételére képesek. Nézzük meg a következő reakciókat 

példaként.  

bázissavbázissav

FOHOHHF aqaqlaq
−+ +↔+ )()(3)(2)(     (10-9) 
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bázissavsavbázis

OHNHOHNH aqaqlaq
−+ +↔+ )()(4)(2)(3    (10-10) 

A 10-9. egyenletben látjuk, hogy a HF sav, porotont ad át a víznek, és így oxóniumion 

keletkezik, és fluoridion, azaz egy sav (H3O
+) és egy bázis (F-) keletkezik. A 10-10. egyenletben azt 

látjuk, hogy a bázis NH3, amely protont vesz fel a víz molekulától, amely ebben az esetben savként 

viselkedik. Ebben az esetben is a reakció során egy sav (NH4
+) és egy bázis (OH-) keletkezik. A víz 

ezek szerint ha bázissal kerül reakcióba, savként viselkedik, hapedig savval hozzuk reakcióba, 

bázisként viselkedik. A vizet, ezen tulajdonsága miatt amfoternek nevezzük. 

Mivel a víz sav is és bázis is egyszerre, ezért két vízmolekula egymással is képes reakcióba 

lépni: 

H2O+H2O↔ H3O
++ OH-     (10-11) 

Az egyik vízmolekula protont ad át a másiknak, és a reakció során sav (H3O
+) és bázis 

(OH-) keletkezik. Ezt a jelenséget nevezzük autoprotolízisnek. 

A 10-10 egyelettel megadott egyensúly tiszta vízben és minden vizes oldatban fennáll. A 

tömeghatás törvénye segítségével felírjuk a reakvió egyensúlyi állandóját: 

2
2

, ][

][][
2 OH

OHOH
K OHdissz

−+ ⋅=     (10-12) 

A 10-12. egyenletet átrendezve kapjuk, hogy ][][][ 2
2, 2

−+ ⋅=⋅ OHOHOHK OHdissz . Mivel a 

víz csak kismértékben disszociál, azaz a [H2O] állandónak tekinthető. Bevezetjük a 

vOHdissz KOHK =⋅ 2
2, ][

2
 kifejezést, amelyben a Kv a vízion szorzatot jelenti, így a 10-12 egyenlet 

alakja a következő formára módosul 

][][ −+ ⋅= OHOHK v .     (10-13) 

A Kv vízionszorzat értéke a hőmérséklet változásával változik. 25°C-on Kv=1,0·10-14. 

Semleges oldatban az oxónium-ion és a hidroxil-ion koncentrációja megegyezik, azaz 

37 /100,1][][ dmmolOHOH −−+ ⋅== . Savas közegben az oxóniumion koncentrációja nagyobb lesz, 

mint a hidroxil-ion koncentráció, lúgos közegben pedig a hidroxilion koncentrációja lesz nagyobb, 

mint az oxóniumioné. A 10-13 egyenlet szerint a hidroxilion koncentráció az oxóniumion 

koncentrációból egyértelműen meghatározható, ezért a hidroxilion koncentráció helyett is a 

hidrogénion koncentrációt adjuk meg (továbbiakban az oxóniumion helyett hidrogénion fogunk 

használni. Mivel a H+vizes oldatban igen kevéssé stabil, egy vízmolekulához kapcsolódva hozza 

létre a H3O
+ iont, azaz az oxónium iont). Mivel az esetek nagy részében a hidrogénionnak igen kis 
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koncentrációiról beszélünk, a hidrogénion koncentráció helyett az ún. hidrogén-exponenst fogjuk 

használni, melynek jele pH, mely a következő matematikai formulát jelenti: 

pH=-lg[H+] illetve pH=-lg[H3O
+]    (10-14) 

A 10-14 kifejezésben a szögletes zárójellel koncentrációt jelölünk, és mindig mol/dm3-t 

értünk alatta. A nem ideális oldatok esetén a hidrogénion koncentráció helyett a hidrogénion 

aktivitása szerepel a 10-14 összefüggésben. 

 Afentiek alapján a tiszta víz semleges, pH-ja 7. A savas oldatokban a pH 0 és 7 közötti, míg 

lúgos oldatokban a pH 7 és 14 közötti érték. 

 

Gyenge és erős elektrolitok 

 Amikor egy elektrolitot, egy oldószerben oldunk, az disszociálni fog, azaz ionjaira „esik” 

szét. Az, hogy az adott elektrolit milyen mértékben disszociál, meghatározza mind az elektrolit, 

mind az oldószer anyagi minősége, a kialakuló kölcsönhatások mértéke, valamint a környezet 

paraméterei, főleg a hőmérséklet. Az elektrolit a következő reakció egyenlet szerint fog 

disszociálni, általános esetben: 

−+ +↔ )()()( aqaqaq ACCA      (10-15) 

 Ha ez az elektrolit nem disszociál teljes mértékben, a disszociáció foka kisebb, mint 1.  
A 10-15. egyenlettel megadott reakcióra egyensúly áll be, amire érvényes a tömeghatás törvénye, 
amely az egyes komponensek aktivitásával felírva a következő alakban adja meg a 
disszociációállandót: 

c
CA

AC

CA

AC

CACA

AACC

CA

AC
d KK

c

cc

c

cc

a

aa
K ⋅=

⋅
⋅

⋅
=

⋅
=

⋅
=

−+−+−−++−+

γγ
γγ

γ
γγ

  (10-16) 

ahol a +C
γ , −A

γ és CAγ az adott ionok és disszociálatlanul maradt elektrolit aktivitási tényezői, a +C
c , 

−A
c , CAc pedig az ionok és a disszociálatlan elektrolit koncentrációi. A disszociáció fokot 

figyelembe véve, felírhatjuk a következő összefüggéseket: sóAC
ccc ⋅== −+ α  és sóCA cc ⋅−= )1( α . 

Híg oldatokra érvényes, hogy Kγ≈1. Ha ezeket az összefüggéseket a 10-16. egyenletbe 

behelyettesítjük, a disszociáciállandó és a disszociációfok közötti kapcsolatot kapjuk meg (lásd  

10-17 egyenlet). 

)1()1(
só

2

só

sósó

α
α

α
αα

−
⋅

=
−

⋅
=

c

c

cc
K só      (10-17) 
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A Kd értéke alapján jellemezhetőek az elektrolitok. Ha az elektrolitra igaz, hogy Kd>1, akkor erős 

elektrolitról beszélünk, melynek tömény oldatban is álalában nagy mártékben disszociálnak, azaz 

α=1. Erős elektrolitok közé tartoznak az ásványi savak és lúgok. Ha az elektrolit 

disszociációállandója kisebb, mint 1, Kd<1, az elektrolit még híg oldatában is csa kevéssé 

disszociál, azaz α<0,5, ekkor gyenge elektrolitról beszélünk. Gyenge elektrolitok például a szerves 

savak. 

 Az erős elektrolitokra érvényes, hogy azok moláris fajlagos elektromos vezetése arányos a 

koncentrációjuk négyzetgyökével. Ez a Kohlrausch törvény, ami matematikai alakban a következő 

formában írható fel: cAmm −Λ=Λ 0 , ahol 0
mΛ  a végtelen híg oldat moláris fajlagos vezetése. Az A 

állandó, mely az elektrolit összetételétől függ. 0
mΛ  értékére érvényes, hogy az ionok végtelen híg 

oldatában érvényes moláris fajlagos vezetések összegével kifejezhető. Ha ez utóbbiakat λ+ és λ- 

jelöljük, akkor az ionok független vándorlásának törvénye: 

−−++ ⋅+⋅=Λ λνλν0
m       (10-18) 

alakban írható fel, és ahol  ν+ és ν- az ionok sztöchiometriai száma az elektrolitban. 

 

Sók hidrolízise 

Ha egy só, erős savból és erős bázisból jött létre, akkor ez a só vizes oldatban, teljes 

mértékben pozitív és negatív ionokra disszociál. Ilyen például a NaCl, mely NaOH-ból és HCl-ből 

keletkezik. Ha a NaCl-ot, azaz a konyhasót vízben feloldjuk, az oldatban Na+ és Cl- ionok 

keletkeznek, melyeket vízmolekulák vesznek körbe, azaz hidratált ionok keletkeznek, de a só a 

vízzel nem lép reakcióba, az oldat kémhatása semleges. Abban az esetben azonban, ha az adott só 

különböző erősségű bázisból és savból keletkezett, akkor az ilyen só, vízben nem egyszerűen 

disszociál, hanem hidrolizál. A hidrolízis során a víz reakcióba lép a sóval. Ezekben az esetekben, 

például a só kationja protont ad át a vízmolekuláknak vagy a só anionja protont vesz fel a 

vízmolekuláktól, miközben megváltozik a vizes oldat kémhatása. 

Tekintsük a következő eseteket! 

1. A só erős sav és gyenge bázis reakciójával keletkezett.  

Ilyen például, ha sósavat reagáltatunk ammóniával, ekkor ammónium-klorid (régebbi, 

általánosan használt néven: szalmiáksó) keletkezik.  

HCl + NH3 = NH4Cl     (10-19) 

A keletkezett sóban a klorid-ion (Cl-) a NaCl klorid-ionjához hasonlóan nem lép reakcióba a 

vízmolekulával. Az ammónia, gyenge bázis, így a belőle keletkező ammónium-ion erős 
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savként viselkedik. Így, vizes közegben az ammónium-ion protont képes átadni a 

vízmolekulának, aminek következtében oxónium ionok keletkeznek. Ebből az következik, 

hogy az ammónium-klorid vizes oldata savas kémhatású, azaz e só savasan hidrolizál.  

Következőekben tekintsük át, hogy milyen úton lehet meghatározni ezen só oldatának a pH-

ját. 

Gyenge bázis és erős sav sójának hidrolízisére általánosan felírhatjuk a következő reakció 

egyenletet: 

B+ + H2O = BOH + H+     (10-20) 

Mint fentebb említettük, ebben az esetben az erős savból származó ion a hidrolízisben nem 

vesz részt. Mint látjuk a reakció egyenletből, a H+ egyenértékű a keletkezett bázissal, tehát 

+=
HBOH cc , valamint a víz koncentrációját állandónak tekinthetjük. Ezeket az adatokat a 

tömeghatás törvényébe helyettesítve megkapjuk a hidrolízis állandót. 

+

+

+

+
=

⋅
=

B

H

B

HBOH
h c

c

c

cc
K

2

    (10-21) 

Ha most a fentebbi egyenletbe a víz ionszorzatot behlyettesítjük, a hidrolízis állandóra a 

következő kifejezést kapjuk: 

b

v

OHB

vBOH
h K

K

cc

Kc
K =

⋅
⋅

=
−+

    (10-22) 

ahol a Kv a víz ionszozata, a Kb pedig a gyenge bázis disszociációs állandója. 

Egyensúlyban az egyes komponensekre igaz, az általános esetet bemutató reakcióegyenletet 

figyelembe véve, valamint azt is, hogy a sónak csak egy bizonyos része hidrolizál hogy  

sóHBOH ccc ⋅== + δ      (10-23) 

sóB
cc ⋅−=+ )1( δ      (10-24) 

A 10-23. egyenletben a δ a hidrolízis fok, és 
só

H

c

c +
=δ  kifejezést értjük alatta. A hidrolízis 

fok a Kv és Kb ismeretében kiszámítható, ha a 10-22, 23 és 24 egyenletek egyesítjük, kapjuk, 

hogy: 

bsó

v

Kc

K

⋅
=δ      (10-25) 

A 10-23 egyenletet fiegyelembe véve, a hidrogénion koncentráció is megadható: 

b

vsó
H K

Kc
c

⋅
=+     (10-26) 
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2. Gyenge sav és erős bázis reakciójával keletkező só esete. 

Tekintsük a szénsavat. A szénsav gyenge sav, mivel vizes oldatban kismértékben disszociál. 

Ha ezt a savat erős bázissal, pl. nátrium-hidroxiddal reagáltatjuk, akkor nátrium-karbonát 

keletkezik: 

H2CO3 + 2NaOH=Na2CO3 + 2H2   (10-27) 

A nátrium-karbonátot vízben oldva, annak Na-ionja nem lép reakcióba a vízzel. A karbonát 

ion, mivel gyenge savból képződött erős bázisként viselkedik, azaz proton felvételére képes. 

Ezt a protont a vízmolekulától veszi fel, így a nátrium-karbonát só a vízben lúgosan 

hidrolizál, az oldatának kémhatása lúgos. 

Gyenge sav és erős bázis sójának hidrolízisére általánosan felírhatjuk a következő reakció 

egyenleteket: 

A- + H2O = HA + OH-    (10-28) 

B+ +A- + H2O = BOH + HA    (10-29) 

Mint fentebb említettük, ebben az esetben az erős bázisból származó ion a 

hidrolízisben nem vesz részt. Mint látjuk a reakció egyenletből, az OH- egyenértékű a 

keletkezett savval, tehát −=
OHHA cc , és a víz koncentrációját állandónak tekintjük, a 

tömeghatás törvényébe helyettesítve megkapjuk a hidrolízis állandót. Először a 10-28 

reakció egyenletre nézzük meg a tömeghatás törvényét: 

−

−

−

−

=
⋅

=
A

OH

A

OHHA
h c

c

c

cc
K

2

    (10-30) 

Ha most a 10-30. egyenletbe a víz ionszorzatot behlyettesítve, a hidrolízis állandóra a 

következő kifejezést kapjuk: 

s

v

HA

vHA
h K

K

cc

Kc
K =

⋅
⋅

=
− *

     (10-31) 

ahol  Kv a víz ionszozata, a Ks pedig a gyenge sav disszociációs állandója. 

Egyensúlyban az egyes komponensekre igaz, az általános esetet bemutató reakcióegyenletet 

figyelembe véve, valamint azt is, hogy a sónak csak egy bizonyos része hidrolizál hogy  

sóOHHA ccc ⋅== − δ      (10-32) 

sóA
cc ⋅−=− )1( δ      (10-33) 
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A 10-32. egyenletben hidrolízis fokon 
só

OH

c

c −
=δ  kifejezést értjük. A hidrolízis fok a 

Kv és Ks ismeretében kiszámítható, ha a 10-31, 32 és 33 egyenletek egyesítjük, kapjuk, 

hogy: 

ssó

v

Kc

K

⋅
=δ      (10-34) 

 

A 10-32 egyenletet fiegyelembe véve, a hidroxidion koncentráció is megadható: 

s

vsó
OH K

Kc
c

⋅
=−     (10-35) 

Abban az esetben, ha ismerjük a Kv, Ks és Kb állandókat, a 10-29. reakcióegyenletet 

figyelembe véve, felírhatjuk a tömeghatás törvényét, majd behelyettesítve a Kv, Ks és Kb 

értékeket kapjuk, hogy:  

sb

v

AB

OHHA
h KK

K

cc

cc
K

⋅
=

⋅
⋅

=
−+

−

    (10-36) 

Ekkor a hidrolízisfokra a következő kifejezés lesz érvényes 

bs

v

KK

K

⋅
=δ      (10-37) 

A hidrogénion koncentrációt a gyenge sav disszpciációs állandójának ismeretében 

számíthatjuk, vagyis: 

−

+ =
A

HA
sH c

c
Kc      (10-38) 

A hidrogénion koncentrációt a Kv, Ks és Kb ismeretében felírhatjuk a következő formában: 

s

vb
H K

KK
c

⋅
=+      (10-39) 

 

3. Gyenge savból és gyenge bázisból keletkezett só esete 

Ha a sav és a bázis egyforma erősségű, akkor a belőlük keletkezett só anionja és kationja 

egyforma mértékben fog hidrolizálni. Ilyen pl az ammónium-acetát (CH3COONH4). Abban 

az esetben, ha például a sav erősebb, mint a bázis, ilyen pl., ha az előző só esetén az 

ecetsavat hangyasavra cseréljük, kapjuk az ammónium-formiátot, amely már savasan 

hidrolizál. 
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Pufferhatás 

Pufferek,az un.kiegyenlítő oldatok olyan oldatok, amelyek gyenge savat és ennek erős 

bázissal alkotott sóját, ill. gyenge bázist és ennek erős savval alkotott sóját tartalmazzák. Pl.: az 

ecetsav CH3COOH és a nátrium-acetát CH3COONa, ill.a NH4OH és a NH4Cl. Az ilyen oldatok pH-

ja jelentős mértékben „stabilisabbá” válik, kisebb mennyiségű erős sav vagy lúg hozzáadásának 

hatásáraa kémhatása nem változik lényegesen. Pufferként viselkednek, pl. a többértékű gyenge 

savak savanyú sói is (pl. a Na2HPO4 vagy a NaH2PO4). 

A pufferoldatok hidrogénion koncentrációja kiszámítható a sav illetve a bázis disszociáció 

állandójából. a számításoknál figyelembe vesszük, hogy a só híg oldatában teljesen disszociál.  

Gyenge savból és és sójából álló puffer oldatban a gyenge sav csak kismértékben disszociál, 

amelyet sójának anionjai még inkább visszaszorítanak. Ezáltal a sav disszociációja elhanyagolható 

mértékű lesz, azaz a nemdisszociált savmolekula koncentrációja megegyezik az összes sav 

koncentrációjával. A só teljesen disszociált állapotban van az oldatban, és mivel a sav csak 

elhanyagolható mértékben szolgáltat anionokat, a só anionjának koncentrációja megegyezik az 

oldatban az összes só koncentrációjával, azaz [A-]=[só]. 

A sav disszociációját és a sav disszociációs állandóját a tömeghatás törvénye ismeretében a 

következő fomában adhatjuk meg: 

−+ +↔ AHHA  
HA

AH
s c

cc
K

−+ ⋅
=    (10-40) 

A 10-40 egyenletbe a fentebb tett megállapításokat, azaz a [HA]=[sav] és [A-]=[só] 

azonosságokat behelyettesítjük, azkiszámíthatjuk az oldat hidrogénion koncentrációját. 
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][    (10-41) 

 Kis disszociációállandójú savat választva nagy ph-jú oldatot készíthetünk anélkül, hogy az 

oldott elektrolit koncentráció abszolótértékben kicsi lenne. 

 Gyenge bázisból és annak sójából készített pufferoldatra is elvégezhetjük a számításunkat a 

fentiek analógjára. Legyen a gyenge bázis disszociációjnak reakciója általános alakban a 10-42 

egyenletnek megfelelő, akkor a tömeghatás törvényét felírva kapjuk a bázisállandót. 

−+ +↔ OHBBOH  
BOH

OHB
b c

cc
K

−+ ⋅
=    (10-42) 

A 10-40 egyenletbe a fentebb tett megállapításokat átültetve a gyenge bázis esetére vagyis, a 

disszociálatlan bázis koncentrációja megegyezik az összes bázis koncentrációval, azaz 
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[BOH]=[bázis], valamint hogy a gyenge bázis sója teljesen disszociál, így [B+]=[só] azonosságokat 

behelyettesítjük a bázisállandó kifejezésébe, és kiszámíthatjuk az oldat hidroxilion koncentrációját. 

][

][][
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c
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só
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][    (10-43) 

Tehát a gyenge savat és sóját tartalmazó pufferoldat hidrogénion koncentrációja (és ezen 

keresztül a pH-ja) a gyenge sav és só koncentrációjának arányától és a gyenge sav disszociáció 

állandójától függ (pl.: Ks=KCH3COOH= 1,86.10-5; Kb=KNH4OH= 1,8.10-5) 

A pufferoldat pH-ja, hidrogénion-koncentrációja jól definiálható érték, amely az oldat 

hígításával nem változik. A gyenge sav és sójának koncentrációaránya hígításkor nem változik 

észrevehető mértékben. Ha a gyenge sav relatív koncentrációját növeljük, a puffer H+-ion 

koncentrációja kismértékben nő, viszont a só relatív koncentrációjának növelésére a hidrogénion 

koncentráció kismértékben csökken. A puffer alkotórészeinek arányát változtatva tehát különböző, 

előre kiszámítható pH-jú pufferoldatok készíthetők. 

A pufferoldat működésének az alapja tehát az, hogy a puffer pH-ja kisebb mennyiségű erős 

sav vagy bázis hozzáadására alig változik. Ez annak a következménye, hogy erős sav hatására a 

pufferben lévő gyenge sav a sójából felszabadul, s így nem a hidrogénionok koncentrációja nő, 

hanem a gyenge sav és a só aránya tolódik el. Ezzel szemben az erős sav ugyanezen mennyisége 

tiszta vízben radikális pH-változást váltana ki. 

A pufferoldatok az erős bázisok hatását úgy képesek kiegyenlíteni, hogy a pufferben lévő 

gyenge sav az erős bázissal sót képez. Ezzel csökken ugyan a gyenge sav koncentrációja és nő a só 

mennyisége, de nem növekedett jelentősen a hidroxidionok koncentrációja. Megváltozik ugyan a 

sav és a só aránya, de alig változik a hidrogén- és hidroxidionok koncentrációja. 

A pufferoldatok kiegyenlítő képességének a mértéke a pufferkapacitás, jele: β. Ez egy erős 

bázisnak vagy savnak azon mólokban megadott mennyiségével egyenlő, amely 1 dm3 pufferoldat 

pH-jában egy egységnyi változást okoz. Tegyük fel, hogy a pufferoldatunk gyenge savból és erős 

bázissal alkotott sójából áll. Ebben a pufferoldatban a gyenge sav összes koncentrációja (ide bele 

kell érteni a szabad sav formában, valamint só alakjában jelen levő savat) cs. az erős bázisé pedig cb, 

és sb cc 〈 . Az erős bázis koncentrációjának változása dcb értékkel az oldat pH-jának értékét dpH 

értékkel változtatja meg, akkor a pufferkapacitás: 

dpH

dcb=β      (10-44) 
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A pufferkapacitás akkor nagy, ha a pufferoldat a gyenge savat és sóját (ill. a gyenge bázist és 

sóját) egyenlő arányban és minél nagyobb koncentrációban tartalmazza. Általában jó pufferhatás 

akkor lép fel, ha ez az arány 0,1 és 10 közé esik. 

Erős elektrolitok a kellően nagy koncentrációban vannak jelen, megváltoztatják a 

pufferoldat pH-ját, akkor is, h kémiailag nem reagálnak a pufferrendszerrel. Ennek az az oka, hogy 

az idegen elektrolit az ionerősség törvény szerint megváltoztatja a pufferrendszer ionjainak 

aktivitását, és a disszociáció állandót, és így változtatják az oldat pH-ját is. 

 

10.3. Oldhatósági egyensúlyok elektrolit oldatokban 

 

Tekintsünk általános esetben egy elektrolitot, melynek az általános képlete a következő: 

AaBb. Például egy rosszul oldódó só esetén mint az AgCl. Ennek az elektrolitnak vízben való 

oldásakor a következő diszzociáció megy végbe:  

AgCl ↔ Ag+ +Cl-    (10-45) 

Adott hőmérsékleten és nyomáson elérve a telítési egyensúlyt, a kémiai potenciálokra igaz 

lesz, hogy:  

−+ ⋅+⋅== zz
baba BABABA baoldsz µµµµ )()(   (10-46) 

Egy telített oldat összetétele, ami az oldhatóság, (L) adott hőmérsékleten és nyomáson 

állandó, és jellemző a feloldott sóra.  

Rosszul oldódó sók telített oldatai is nagyon híg oldatok, az ionkoncentráció meglehetősen 

kicsi, így az oldhatósági szorzat értéke is kicsi (pl.: 25°C-on AgCl esetén L=1,8·10-10, CuS esetén 

pl. L=3,5·10-38).  

Rosszul oldódó sóra igaz, hogy K1=[AgCl]. A (10-45) egyensúlyi reakcióra a disszociációs 

egyensúlyt figyelembe véve és a tömeghatás törvényét alkalmazva: 

[ ] [ ]
[ ]AgCl

ClAg
K

−+ ⋅=2       (10-47) 

A két állandót, K1-et és K2-t összevonva kapjuk, hogy  

[ ] [ ] LClAgKK =⋅=⋅ −+
21     (10-48) 

A (10-48) egyenletben L az oldhatósági szorzat értéke. 

Az oldhatósági szorzat adott hőmérsékleten és nyomáson állandó. Egy elektrolit oldhatósága 

csökkenthető, ha vele közös iont tartalmazó elektrolitot adunk az oldathoz, amely jól disszociál (pl., 

ha telített ezüst-klorid oldathoz kloridiont tartalmazó elektrolitot adunk). Az eredeti elektrolittal 

azonos ionokat, vagy iont szolgáltatva, az eredeti elektrolit dissszociációját visszaszorítja.  
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Gyenge savak nehezen oldódó sóit erős sav hozzáadásával oldatba lehet vinni. 

Az oldhatóság növelhető azonban, ha az elektrolit oldathoz olyan elektrolitot adunk, 

amellyel az eredeti elektrolit komplex vegyületet képez. 

Ha az oldódás endoterm folyamat, az oldhatósági szorzat a hőmérséklettel nő, azaz nő az 

ionkoncentráció, nő az oldhatóság. 

 

10.4. Feladatok a 10. fejezethez 

1) Számoljuk ki a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú sósav pH-ját! 

Megoldás: 

Első lépésként, felírjuk a sav diszzociációját: 

−+ +↔ ClHHCl  

A disszociációs egyenlet alapján láthatjuk, hogy 1 mol sósavból 1 mol kloridion és 1 mol 

hidrogénion keletkezik, azaz a sósav koncentráció ha 0,1 mol/dm3, akkor a hidrogénion 

koncentráció is 0,1 mol/dm3. A pH összefüggést felhasználjuk, és behelyettesítjük az ismert 

adatokat. Mivel a logaritmus jel mögött mértékegység nem lehet, a szögletes zárójellel utalunk 

arra, hogy az adott ion konventráció egységben van, és minden esetben a szögletes zárójel 

mol/dm3-ben kifejezett koncentrációt jelent. 

[ ]+−= HpH lg  

[ ]1,0lg−=pH  

Innen kiszámítjuk a pH-t, aminek értéke esetünkben 1. 

2) Mekkora a pH-ja az 1,0m/m%-os, 1 g/cm3 sűrűségű sósavoldatnak? A sósav disszociációját lásd 
az 1. feladatban.  

Megoldás: 

Az oldat összetétele tömegszázalékban van megadva, tehát át kell számolnom mol/dm3 
koncentrációra. 
Az 1 tömegszázalék azt jelenti, hogy az oldat 100 grammja 1 gramm oldott anyagot tartalmaz. 

1g HCl → 100g oldatban 

mol
molg

g
n 21074,2

/5,36

1 −⋅==  → 33
3

1,0100
/1

100
dmcm

cmg

g
V ===  

Tehát az oldatom koncentrációja: 

1
3

2

1074,2
1,0

1074,2 −
−

⋅=⋅=
dm

mol
c  
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Innen az oldat pH-ja: 

[ ]11074,2lg −⋅−=pH  

pH=0,56 

3) Számoljuk ki a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH oldat pH-ját! 

Megoldás: 

Első lépésként fel kell írnunk a disszociációs egyenletet: 
−+ +↔ OHNaNaOH  

Látható, hogy 1 mol NaOH-ból, 1 mol OH- ion keletkezik, azaz amennyi a NaOH koncentráció, 
annyi lesz az OH- koncentráció is. Ebben az esetben, mivel lúgról van szó,első lépésként nem a 
pH-t, hanem a pOH-t számoljuk ki. 

[ ]−−= OHpOH lg  
[ ]1,0lg−=pOH  
1=pOH  

A pH kiszámításához figyelembe kell vennünk, hogy pH+pOH=14 (25°C-on érvényes) 
Tehát ennek a NaOH oldatnak a pH-ja 13. 
 

4) Számoljuk ki a 0,15 mol/dm3 egy gyenge egyértékű sav disszociációs állandóját, ha az oldat pH-
ja 2,3. 

Megoldás: 

Első lépésként a pH matematikai formulájába helyettesítve, kiszámítjuk a H+ koncentrációt. 
[ ]+−= HpH lg  

[ ]+−= Hlg3,2  

[ ] +==⋅ +−
H

cH31001,5  

A gyenge sav felírjuk a disszociációs egyenletet, a következő formában: illetve a tömeghatás 
törvényét: 

+− +↔ HAHA  

illetve a tömeghatás törvénye a gyenge savra: 

HA

AH
d c

cc
K

−+ ⋅
=  

A disszociálatlanul maradt sav molekula koncentrációja cHA= 0,15-5,01·10-3. 

A tömeghatás törvényébe behelyettesítve: 

3

23

1001,515,0

)1001,5(
−

−

⋅−
⋅=dK . 

Innen a sav disszociációs állandója Kd=1,73·10-4. 

 

5) Számítsuk ki a benzoesav (C6H5-COOH) oldhatóságát, ha a telített benzoesav oldat pH-ja 2,9. A 

disszociációs egyensúlyi állandó értéke Kd= 6,5·10-5 
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Megoldás: 
Első lépésként írjuk fel a benzoesav disszociációját: 

+− +−↔− HCOOHCCOOHHC 5656  

Látható, hogy 1 mol benzoesavból 1 -1 mol benzoátion és hidrogénion keletkezik. 
Most írjuk fel a pH számításra érvényes összefüggést, majd az ismert adatokat helyettesítsük be: 

[ ]+−= HpH lg  

[ ]+−= Hlg9,2  
Innen megkapjuk a H+ koncentráció értékét: 

 
 

A hidrogénion koncentrációt behelyettesítjük a tömeghatás törvényébe, és figyelembe vesszük, a 
nem disszociált molekulák koncentrációja kifejezhető a következő formában: 
x-1,26·10-3 

COOHHC

COOHCH
d c

cc
K

−

− −+ ⋅
=

56

56

 

Mivel a benzoátion és hidrogénion koncentrációja megegyezik, ezért a tömeghatás törvényében a 

−+ −⋅
COOHCH

cc
56

kifejezést átírhatjuk 2)( +H
c alakra, így a kifejezés a behelyettesítés után a 

következő lesz: 

3

23
5

1026,1

)1026,1(
105,6 −

−
−

⋅−
⋅=⋅

x
 

Az egyenletet x-re rendezzük, és megoldjuk az egyenletet, így: 

x=0,00257 mol/dm3 

ezt az értéket megszorozva a benzoesav moláris tömegével, kapjuk, hogy 

33
14,312200257,0

dm

g

mol

g

dm

mol

V

m =⋅= , 

azaz 3,14 g benzoesavat tartalmaz a telített oldat 1 dm3-ként 

6) Állapítsuk meg a Na3PO4, a Na2HPO4 és a NaH2PO4 oldatok kémhatását! 

Megoldás: 
Ha különböző erősségű, de egyértékű savból illetve bázisból keletkezik egy só, a vizes oldatának 
a pH-ját könnyen meg tudjuk mondani. Azonban, mint esetünkben is, többértékű középerős 
savak erős bázissal alkotott sói esetén nem ilyen egyszerű a helyzet. Azt tudjuk, hogy a 
többértékű savak több lépcsőben képesek disszociálni, és ennek megfelelően, az egyes 
lépésekben szereplő savak egyre gyengébbek. 

a) −+ +↔ 4243 POHHPOH  KS1=7,5·10-3 

b) −+− +↔ 2
442 HPOHPOH  KS1=6,2·10-8 

c) −+− +↔ 3
4

2
4 POHHPO   KS1=1·10-12 

Viszont, ha ezen savak sóit vízben oldjuk, akkor ezek a savmaradék ionok, hidrolizálni képesek, 
az alábbi egyenletek szerint: 

[ ] +==⋅ +−
H

cH31026,1
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d) −− +↔+ OHPOHOHPOH 43242  12
3

14

1033,1
105,7

10 −
−

−

⋅=
⋅

==
S

v
h K

K
K  

e) −−− +↔+ OHPOHOHHPO 422
2
4  7106,1 −⋅=hK  

f) −−− +↔+ OHHPOOHPO 2
42

3
4   210−=hK  

Most nézzük meg az egyes sókat: 
Na3PO4vízben disszociál, a következő egyenlet szerint: 

−+ +↔ 3
443 3 PONaPONa  

Tudjuk, hogy az erős bázis ionja, esetünkben a Na+ nem reagál a víz molekulával, tehát a gyenge 
sav anionját vizsgáljuk meg. Az a-f egyenletekből látszik, hogy ez az ion az f egyenletben 
szerepel bal oldalon, és itt hidrolizál. Tehát ennek a sónak a vizes oldata lúgos kémhatású.  
Nézzük meg a Na2HPO4 sót, amely vízben disszociál a következő képen: 

−+ +↔ 2
442 2 HPONaHPONa  

A Na+ ebben az esetben sem reagál a vízzel, a −2
4HPO  anion viszont már kétféleképpen is 

viselkedhet. Egyszer disszociálhat a „c” egyenlet szerint, egyszer pedig hidrolizálhat az „e” 
egyenlet szerint. Most meg kell vizsgálnunk a savállandó és a hidrolízis állandó értékét. Az „c” 
reakciónál a savállandó KS1=1·10-12, míg az „e” reakcióhoz tartozó hidrolízis állandó 

7106,1 −⋅=hK . Mivel a hidrolízis állandó értéke a nagyobb, ezért a kérdéses ion hidrolizál, és a 

sónak a vizes oldata lúgos. 
Nézzük meg a NaH2PO4 sót, amely vízben disszociál a következő képen: 

−+ +↔ 4242 POHNaPONaH  
Ebben az esetben az anion, a dihidrogén-foszfát-ion kétféle képp viselkedhet megint, a „b” 
szerint disszociálhat, melyre a savállandó KS1=6,2·10-8, és a „d” szerint hidrolizálhat, melyre a 
hidrolízis állandó 121033,1 −⋅=hK . Mivel itt a hidrolízis állandó a kisebb, a só anionja 

disszociálni fog, H+ ionokat juttatva vizes oldatba. Tehát ennek a sónak a vizes oldata savas 
kémhatású lesz. 

7) Ammónium-hidroxid disszociáciállandója adott hőmérsékleten (mivel lugról van szó a Kd helyett 
használjuk a Kb jelölést, a minek a neve bázisállandó) Kb=1,862·10-5. Ezen a hőmérsékleten a 
vízionszorzat értéke Kv=2,92·10-14. Határozzuk meg, hogy a 0,01 mol/dm3 koncentrációjú 
ammónium-bromid hány milyen hidrolizál, azaz mennyi a hidrolízisfoka, és mennyi ennek az 
oldatnak a pH-ja! 

Megoldás: 
Az NH4Br erős savnak és gyenge bázisnak a sója. A hidrolízis fokra a következő összefüggésbe 
helyettesítünk: 

4
5

14

1096,3
10862,101,0

1092,2 −
−

−

⋅=
⋅⋅

⋅=
⋅

=
bsó

v

Kc

Kδ  

A hidrolízisfok ismeretében a hidrogénion koncentráció megadható: 

64 1096,301,01096,3 −− ⋅=⋅⋅=⋅=+ sóH
cc δ  

Innen a pH: 

402,51096,3lglg 6 =⋅−=−= −
+H

cpH  
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8) Számoljuk ki, mekkora annak a pufferoldatnak a pH-ja, melynek az ecetsav és nátrium-acetát 
koncentrációja 0,01 mol/dm3. (Kd=Ks=1,8·10-5) 

Megoldás: 

A savanyú puffer esetén: 
][

][
lglg

sav

só
KpH d +−= összefüggést fogjuk használni.  

74,4074,4
]01,0[

]01,0[
lg108,1lg 5 =+=+⋅−= −pH  

9) Határozzuk meg annak a pufferoldatnak a pH-ját, amely 100cm3 0,05 mol/dm3 koncentrációjú 
ammónium-hidroxid oldatból és 0,3g ammónium-kloridból áll! (Kb=1,8·10-5) 

Megoldás: 

Bázikus pufferről lévén szó, a 
][

][
lglg14

só

bázis
KpH d −−= összefüggést fogjuk használni a pH 

meghatározásához. Ehhez szükségünk van az oldat ammónium-klorid koncentrációjára. Ha 
eltekintünk a só oldásával járó térfogatváltozástól, akkor: 

32
3

/10607,5
1,0/5,53

3,0
dmmol

dmmolg

g

VM

m

V
M

m

V

n
c −⋅=

⋅
=

⋅
===  

Most behelyettesítük a bázikus puffer pH képletébe, és kiszámítjuk az oldat pH-ját: 

21,910978,474,414
]10607,5[

]05,0[
lg108,1lg14 2

2
5 =⋅−−=

⋅
−⋅−= −

−
−pH  
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11. A KÉMIAI REAKCIÓK EGYENSÚLYA 

Szerző: Némethné Sóvágó Judit 

A kémiai reakciók igen sokféle fajtája ismeretes (egyesülés, addíció, disszociáció, 

cserebomlás, helyettesítés, stb.). Ezeknek nagy része gyorsan, vagy lassan, de teljesen végbemegy, 

azaz a kiindulási termékek teljesen elfogynak, teljesen átalakulnak végtermékké (például lsd. 

nátrium-hidroxid és hidrogén-klorid 11-1. reakcióját). 

NaOH + HCl � NaCl + H2O     (11-1) 

A kémiai reakciók között azonban gyakoriak az olyanok, amelyeknél a reakcióegyenlettel jelzett 

átalakulás nem megy végbe teljesen, hanem a reakció „megáll”, mielőtt a kiindulási anyagok 

teljesen elfogytak volna. Ezt az állapotot elérve az állapotjelzők adott értékei mellett bármeddig 

magára hagyhatjuk a rendszert, benne makroszkopikus változás nem megy végbe. Ha viszont az 

adott reakció termékeit elegyítjük egymással, akkor az előbbivel ellentétes irányú folyamat indul 

meg, és ismét eljutunk egy olyan állapothoz, amelyben már további makroszkopikus változás nem 

figyelhető meg. Ezt az állapotot kémiai egyensúlynak nevezzük, és azt mondjuk, hogy a reakció 

megfordítható, vagy egyensúlyra vezető reakció.  

Például, ha ecetsav és etil-alkohol reagál egymással, akkor etil-acetát és víz keletkezik (11-

2), a reakció megfordíthatóságát kettős nyíl jelzi.  

CH3COOH + CH3CH2OH ⇌ CH3COOCH2CH3 + H2O    (11-2) 

Ha pedig etil-acetátot vízzel elegyítünk, a 11-2. reakció jobbról balra játszódik le. A végállapotban 

minkét esetben ecetsav, etil-alkohol, etil-acetát és víz van jelen egymás mellett. Kézenfekvő az a 

feltevés, hogy e négy komponens bármilyen arányú elegyítésekor mindkét irányú reakció (az észter 

keletkezése- és bomlása is) megindul. A makroszkopikusan észlelhető változás iránya attól függ, 

hogy melyik irányú reakció a gyorsabb. Egyensúlyban a két reakció sebessége egyenlő, 

másodpercenként ugyanannyi észter bomlik el, mint amennyi keletkezik, tehát makroszkopikus 

változás nem észlelhető. 

Megfordíthatók tehát azok a kémiai reakciók, amelyekben a termékek kölcsönhatása 

eredményeként a folyamat a kiindulási anyagok irányába is lejátszódik. 
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Elvileg minden kémiai reakció reverzibilis. De ha pl. csapadékképződés vagy rosszul oldódó 

vegyületképződés, gázfejlődés, esetleg nagy energia felszabadulás kíséri a folyamatot, akkor a 

reakció egyirányúvá tehető (11-3). 

    (11-3) 

A homogén folyadék- és gázfázisú reakciók nagy többsége azonban megfordítható folyamat. Ezek 

„nyugalmi helyzetbe” kerülnek anélkül, hogy az egymásra ható anyagok teljes egészében 

átalakulnának végtermékké. A „változatlanságnak” ezt az állapota jelenti a kémiai egyensúlyt. 

Tekintsük a 11-4. általános egyensúlyi reakciót: 

A + B ⇌ AB      (11-4) 

A kémiai egyensúly egy dinamikus egyensúlyi állapotot jelent, ahol az oda- és 

visszaalakulás azonos sebességgel folyik, a kiindulási anyagok és a termékek elért egyensúlyi 

koncentráció értékei nem változnak tovább (11.01. ábra).  

 

11.01. ábra: 11-4. egyensúlyi reakció koncentráció viszonyainak alakulása  

Mindezek alapján érezzük, hogy a rendszerben jelenlevő anyagok mennyiségének 

meghatározásához szükség van a kémiai egyensúly vizsgálatára. A kémiai egyensúly szerepet 

játszik abban, hogy a teáskannában vagy az erőmű kazánjában mennyi gőz fejlődik, mennyi oxigént 

tud szállítani a vér hemoglobinja, hogyan lehet optimalizálni egy vegyipari üzemben az előállított 

termék mennyiségét, stb. 

A 11.01. ábrán látható függőleges szaggatott vonalig lejátszódó folyamatok vizsgálata a 

reakciókinetika tárgyát képezi, mellyel részletesen a 12. fejezetben foglalkozunk. Ebben a 

fejezetben a szaggatott vonal utáni egyensúlyi állapot fogjuk értelmezni. 
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11.1. A kémiai egyensúlyok termodinamikai feltétele 

Tekintsük a lehető legegyszerűbb 11-5. egyensúlyi reakciót: 

 

Ilyen reakció például  az n-pentán izomerizációja izo-pentánná. 

Tegyük fel, hogy A-ból dξ mennyiség B-vé alakul. ‘A’  mennyiségének változása: - dξ , ‘B’  

mennyiségének változása: +dξ. ξ-t reakciókoordinátának, vagy másként a reakció előrehaladási 

fokának nevezzük. Állandó hőmérsékleten és nyomáson a reakció szabadentalpia-változását a 

11.02. ábra mutatja be. 

 
11.02. ábra: A 11-5. egyensúlyi reakció szabadentalpia-változása állandó nyomáson és 

hőmérsékleten  

Mivel a kémiai potenciál definíciószerűen a moláris szabadentalpia megváltozását jelenti állandó 

hőmérsékleten és nyomáson, írható a 11-6. egyenlet: 

�� = ����� + �
��
 = ��
 − ���� (11-6) 

Ahol µA és µB a két anyag (A: kiindulási anyag, B: termék) kémiai potenciálja.   

Az egyenletet átrendezve nyerjük a szabadentalpia változásának alakulását a reakciókoordináta 

függvényében (11-7): 

△� � = ����� ��,� = ��
 − �� 

  (11-7) 

Ahol  a reakció-szabadentalpia-változását adja meg. A 11.02. ábra szemléletesen mutatja be, 

hogy ez az érték éppen a reakciókoordináta függvényében ábrázolt reakcióelegy 

szabadentalpiájának meredekségét jelenti. 
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A képletből az látszik, hogyha �A > �B , akkor a reakció a felső nyíl irányában halad, ha �B > �A , 

akkor az pedig az alsó nyíl irányában megy végbe. Egyensúlyban �A = �B,  és így . 

A reakció a szabadentalpia-gödör minimumában éri el egyensúlyát.      

Az adott folyamat lehetséges végbemenetelének irányát tehát az szabja meg, hogy melyik irányban, 

az alsó vagy a felső nyíl irányában felírva lesz az általános reakcióegyenlet alapján △G>0. 

11.1.1. A reakciókoordináta kiterjesztése általános kémiai reakciókra 

Tekintsük a 11-8. általános kémiai reakciót: 

 

amit röviden a 11-9. alakban írhatunk:  

� �� �� = 0 
  (11-9)  

A ����j sztöchiometriai együttható reagensekre negatív előjelű, termékekre pozitív. A 

reakciókoordináta dξ változása azt jelenti, hogy például ����1dξ mennyiségű M1 anyag elfogy, 

miközben ����ndξ  mennyiségű Mn anyag keletkezik.  

A j-edik komponensre (11-10): ��� = �� ��  (11-10) 

A ily módon felírt reakció szabadentalpia változása állandó hőmérsékleten és nyomáson (11-11):  

�� = � �� ���  
  (11-11) 

dnj helyére behelyettesítve a 11-10 összefüggést (11-12): 

�� = � �� �� �� 
 (11-12) 

A 11-12. egyenlet szerint az egyensúly feltétele (11-13):  

����� ��,� = � �� �� = 0 

  (11-13) 

Mindezek alapján elmondható, hogy adott hőmérsékleten és nyomáson az egyensúlyt a rendszer 

szabadentalpiájának a minimuma jelenti. 
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A 11-13. egyenlet bal oldalának mínusz egyszeresét kémiai affinitásnak nevezzük, értéke a 

kémiai reakció hajtóerejére ad felvilágosítást, vagyis arra, hogy milyen mértékben képesek a 

reakciók komponensei egymással reakcióba lépni. A kémiai affinitás mindig magára a kémiai 

átalakulásra jellemző, és nem az egyes anyagok tulajdonsága. Nincs értelme tehát valamely egyedi 

anyagnak , pl. a klórnak az affinitásáról beszélni, hanem csakis a klórnak valamely más anyaghoz 

(pl. hidrogénhez, vagy valamely fémhez) való affinitásáról lehet szó. A kémiai affinitás abszolút 

értékben a folyamat elején a legnagyobb (ekkor legnagyobb a folyamat hajtóereje), a folyamat során 

fokozatosan csökken, majd a folyamat végállapotát jelző egyensúlyi állapotban zérussá válik.  

A rendszer szabadentalpiája tehát az alkotó komponensek kémiai potenciálokból additívan 

tevődik össze (11-14):  

� = � �� ��  
 (11-14) 

Eddigi tanulmányaink alapján azt is tudjuk, hogy a kémiai potenciálok függnek az összetételtől (11-

15): �� = ��0 + ���� �  
  (11-15) 

ahol  a reakcióelegyben található j-edik komponens standard kémiai potenciálja, aj a j-edik 

komponens aktivitása. 

A reakcióelegyben a reakció előrehaladása során van tehát egy olyan összetétel, amelyhez 

minimális szabadentalpia tartozik.  Ez az egyensúlyi összetétel. 

 

11.03. ábra: Reakcióelegyek egyensúlyi összetétele különböző szabadentalpia-minimum 
eltolódásokkal  

 

A 11.03. ábrán 3 eset látható: 

a) A szabadentalpia minimuma közel van a termékekhez, ebben az esetben a reakció „teljesen 

végbemegy”. 
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b) Egyensúlyban a kiindulási anyagok és termékek hasonló arányban vannak jelen. 

c) Az egyensúly a tiszta reaktánsokhoz van közel, ebben az esetben „nem játszódik le” a 

reakció.  

11.2. A termodinamikai egyensúlyi állandó 

 A 11.03. ábrán feltüntetett egyensúlyi állapotok értelmezéséhez induljunk ki a 11-16. 

általános reakcióegyenletből, melyet az alábbiakban az ammónia szintézis példáján keresztül 

mutatunk be (11-17). 

� ���� ⇌  � �
�
  
  (11-16) 

"2 +  3%2  ⇌ 2"%3  (11-17) 

A reakcióelegy összetételtől függően a 11.03. ábra értelmében három eset lehetséges: 

1.    
� ���� > � �
�
  

                    (11-18) 

A 11-18. egyenletet az ammóniaszintézis konkrét példájára felírva, a reakcióelegyet 

alkotó komponensek kémiai potenciáljainak alakulása (11-19): �"2 +  3�%2 >  3�"%3  

                                               (11-19) 

Ennek értelmében a reakció a termékképződés irányába (balról jobbra) játszódhat le, 

mert ez a folyamat jár szabadentalpia csökkenésével. 

2. 
� ���� < � �
�
  

       (11-20) 

A 11-20. egyenletet az ammóniaszintézis konkrét példájára felírva, a reakcióelegyet 

alkotó komponensek kémiai potenciáljainak alakulása (11-21): �"2 +  3�%2 <  3�"%3  

    (11-21) 

Ennek értelmében a reakció a termék bomlásának irányába (jobbról balra) játszódhat le, 

mert ez a folyamat jár szabadentalpia csökkenésével. 

3. A termodinamikailag lehetséges kémiai folyamatok addig mehetnek végbe, amíg a 

rendszerre vonatkozóan be nem áll a 11-13. egyenlettel jellemzett egyensúlyi állapot. 

� ���� = � �
�
  
  (11-22)        
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A 11-22. egyenletet az ammóniaszintézis konkrét példájára felírva, a reakcióelegyet 

alkotó komponensek kémiai potenciáljainak alakulása (11-23): �"2 +  3�%2 =  2�"%3  

    (11-23) 

11-22. egyenletet átrendezve (11-24): 

� �
�
 − � ���� = 0 
(11-24) 

A 11-7. egyenlet értelmében ebben az esetben a 11-24 reakció szabadentalpia-változása, 

ami a reakcióelegyet alkotó komponensek kémiai potenciáljainak különbségével egyezik 

meg, nulla kell, hogy legyen. Ekkor a rendszer egyensúlyban van, a felső és alsó nyíl 

irányába azonos sebességgel játszódik le a reakció (11-25). △� � = △� � = 0 (11-25) 

Az ammóniaszintézis egyensúlyi állapotában tehát a reakcióelegy szabadentalpia-

változása nulla. Az egyensúlyi állapotot a termék- és kiindulási komponensek 

sztöchiometriai együtthatókkal figyelembe vett kémiai potenciáljainak különbségeként 

felírva (11-26):  △� � = 2�"%3 − �"2 − 3�%2 = 0 (11-26) 

A 11-16. egyenletben résztvevő komponensek kémiai potenciáljait 11-15. formátumú képlet szerint 

felírva, kapjuk a 11-27. egyenletet, majd azt a logaritmusok hatványozására vonatkozó azonosság 

szerint átalakítva jutunk 11-28. egyenlethez: 

���
�
0 + �
���� 
 − ������0 + ������ � = 0 
(11-27) 

� �
�
0 − � ����0 + �� (� �� 
�
 − � �� ��� ) = 0 
 (11-28) 

A 11-28. egyenletet a logaritmusok különbségére vonatkozó azonosságot alkalmazva, miszerint a 

logaritmusok különbsége egyenlő hányados logaritmusával, tovább alakíthatjuk (11-29): 

� �
�
0 − � ����0 + ���� ∏  
�
∏  ��� = 0 

 (11-29) 

(A Π a termékelegyet-, illetve a kiindulási elegyet alkotó komponenseknek sztöchiometriai 

együtthatójukkal hatványozott aktivitásainak szorzatát jelenti.)  

Nevezzük el a  
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+ = ∏  
�

∏  ���  

  (11-30) 

kifejezést az egyensúlyi reakció aktivitásokkal kifejezett egyensúlyi állandójának.  

A 11-7. egyenlet alapján a 11-29. egyenletet átrendezve és 11-30-at felhasználva írható 11-31: △� �0 = △� �0 = −����+   (11-31)  

Ahol   a reakció standard reakció-szabadentalpia-változása, amely a 11-31. képlet 

szerint a reakció standard állapotára vonatkozó egyensúlyi állandóinak ismeretében közvetlenül 

kiszámítható. 

A 11-30. kifejezést az ammóniaszintézis egyensúlyi reakciójára (11-17) alkalmazva írható 11-32: 

+ =  "%32
 "2  %23  

 (11-32) 

Mindezek alapján valamely egyensúlyi reakció aktivitásokkal kifejezett egyensúlyi 

állandóját megkapjuk, ha a termékek aktivitásainak sztöchiometriai együtthatókkal figyelembe vett 

hatványainak szorzatát elosztjuk a kiindulási anyagok aktivitásainak sztöchiometriai együtthatók 

szerinti hatványon vett szorzatával. 

Az egyensúlyi állandó értékének megadása csak akkor egyértelmű, ha megadjuk a hozzá 

tartozó reakcióegyenletet is, továbbá a nyomást és a hőmérsékletet, mivel az egyensúlyi állandó 

mindig adott izobár - izoterm egyensúlyra vonatkozik. 

11.3. A reakcióhányados és az egyensúlyi állandó kapcsolata, a tömeghatás törvénye 

Egyensúlyban –azaz egyensúlyi körülmények között a folyamat végállapotában- 

mindegyik reakció-résztvevő komponens egyidejűleg jelen van egymás mellett. Nyilvánvaló tehát, 

hogy adott körülmények között az egyes kiinduló- és végtermék komponensek bármilyen arányú 

elegyítésekor mindkét irányú reakció megindul, de a makroszkopikusan észlelhető változás iránya 

attól függ, hogy melyik irányú reakciónak nagyobb a hajtóereje.  

Példaként vizsgáljuk meg a dinitrogén-tetroxid bomlásának egyensúlyi folyamatát (11-33)! 

  (11-33) 

ahol    
a felső nyíl irányába lejátszódó folyamat reakciósebességi állandója, az alsó  nyíl 

irányába lejátszódó folyamat reakciósebességi állandója. 
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A folyamat során a nagyobb hajtóerejű reakció sebessége   
a résztvevők elreagálása miatt időben 

csökken, a termékképződés sebessége  
viszont időben növekszik mindaddig, amíg a két reakció 

sebessége egyenlővé nem válik. Ekkor beáll a kémiai egyensúly, az a makroszkopikusan változatlan 

állapot, amely az ellentétes irányú folyamatok eredőjeként jön létre. A reakció rendjére (lsd. később 

12.1.4. fejezet) vonatkozó kísérleti adatok ismeretében írható 11-34: ,-�-� ő = ,100001 − ,220000 =  3045"2648 − 3905"6282 (11-34) 

A 11-34. egyenletet annak az ismeretnek a megelőlegzéseként írhattuk, hogy tapasztalat szerint igen 

sok reakció sebessége arányos a reagáló anyagok koncentrációjának valamely hatványával, az 

arányossági tényező pedig éppen az adott irányú reakció reakciósebességi állandója (lsd. később 

12.1.4. fejezet és 12-18. egyenlet). 

Egyensúlyban az ellentétes irányú folyamatok sebessége azonos, eredőjük zérus (11-35): 

,-�-� ő = 0,  : :   ,100001 = ,220000 ,   ;��.    =304390> = 5"62825"2648 = á��. 
(11-35) 

A kémiai egyensúly tehát dinamikus egyensúly, melynek során az oda- és visszaalakulás azonos 

sebességgel folyik, a kiindulási anyagok és a termékek elért egyensúlyi koncentráció értékei nem 

változnak tovább. 

Vegyük észre, hogy a 11-35. egyenletben az [NO2]
2/[N2O4]=áll. hányados az egyensúlyi 

állandóra általánosan  érvényes 11-32 egyenlettel analóg kifejezés, azzal a különbséggel, hogy itt az 

aktivitások helyett koncentráció értékek szerepelnek. Vagyis a termék koncentrációinak 

sztöchiometriai együtthatóval figyelembe vett második hatványát osztottuk a kiindulási anyag 

koncentrációjának sztöchiometriai együtthatója szerinti első hatványával. Eredményül a Kc, 

koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandót kaptuk (11-36): 5"62825"2648 = +@  
 (11-36) 

11.3.1. A reakcióhányados (tömeghatás-tört) fogalma 

Az egyensúlyi állapot eléréséhez gyakran rendkívül hosszú idő szükséges. Annak 

kiderítésére, hogy milyen messze vagyunk az egyensúlyi helyzettől, vezessük be a 11-37. általános 

reakcióegyenlet szerint lejátszódó folyamatra a Qt reakcióhányados (vagy tömeghatástört) fogalmát!  

��� + �

 ⇌  �AA + �BB   (11-37) 



231 

 

Q(t) reakcióhányados alatt az adott időpontbeli pillanatnyi moláris koncentráció adatokkal felírható 

tömeghatástörtet értjük, ahol a számlálóban a termék anyagok, míg a nevezőben a kiindulási 

anyagok a reakcióegyenlet CA, CB, CC, CD, .. sztöchiometriai együtthatói szerinti hatványkitevőn 

szerepelnek (11-38): 

DE = ∏ F�G��É+� IE���G�� É+"�G�� É+� =1∏ 5�G��G"J; 8E�;�G��G"J"�G��G"J;=1
= 5A8E�A 5B8E�B5�8E�� 5
8E�
  

  (11-38) 

Qt reakcióhányados mértékegysége: , ahol , 

ill. általános alakban felírva a reakció során bekövetkező mólszám változást (11-39): 

△ � = � ��
"E-�K é3

� =1 − � �;
"�- M-�N

;=1  

  (11-39) 

Abban az esetben ha az egyensúlyi reakció nem jár mólszám változással a reakcióhányados, (ill. az 

egyensúlyi állandó) értéke mértékegység nélküli szám. 

11-38. tömeghatástört természetesen az egyensúly bekövetkezésének időpillanatában, és azon túl is 

felírható, ebben az esetben a tömeghatástört éppen a koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi 

állandóval lesz egyenlő (11-40): 

 

DE -MO-�N ú�O; = +@ = ∏ F�G��É+� I-MO-�N ú�O���G�� É+"�G�� É+� =1∏ 5�G��G"J;8-MO- �Nú�O�;�G��G"J"�G��G"J;=1
= 5A8-MO .�A 5B8-MO .�B

5�8-MO .�� 5
8-MO .�
  

(11-40) 

A koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandó (Kc) tehát az egyensúlyba került reakciórendszer 

változatlan egyensúlyi koncentrációit tartalmazó reakció-hányadosa.  

11.3.2. Tömeghatás törvénye 

11-40. képlet alapján megfogalmazható a tömeghatás törvénye, mely szerint a reverzibilis 

folyamatok egyensúlyi állapotában a keletkező anyagok megfelelő hatványon vett koncentrációinak 

szorzatát osztva a kiindulási anyagok megfelelő hatványon vett koncentrációinak szorzatával kapjuk 

a Kc egyensúlyi állandót állandó hőmérsékleten és nyomáson. Egy-egy reakció egyensúlyi 

reakcióhányadosa,  Kc(T,p) adott hőmérsékleten és nyomáson állandó, függetlenül attól, hogy 

milyen egyensúlyi koncentráció viszonyokat helyettesítünk bele. Ezt támasztja alá a következő 

kísérleti adatok alapján meghatározott, egyensúlyi állandóra vonatkozó számítás. 
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Példa egyensúlyi állandó meghatározására kísérleti adatok alapján 

Az 11-41. egyensúlyi reakciót 1200 K hőmérsékleten a 11.01. táblázat szerinti kiindulási gázelegy 
összetételeket alkalmazva több kísérletsorozatban végezték el a folyamat egyensúlyi állandójának 
meghatározása céljából. A mért egyensúlyi gázelegy összetételeket, ill. a 11-42. képlet alapján 
számolt egyensúlyi állandó értékeket szintén tartalmazza a 11.01. táblázat.  

A6�M + 3%2 ⇌  A%4�M + %26�M                                 (11-41) 

+@ = FA%4�MI-MO .1 F%26�MI-MO .1
FA6�MI-MO .1 F%2�MI-MO .3 =? 

                                      (11-42) 

11.01. táblázat: A 11-41. reakció egyensúlyi állandójának meghatározására vonatkozó kísérleti 
adatok 1200 K-en, és a 11-42. összefüggés alapján számolt egyensúlyi állandók értéke  

V = állandó 
Kezdeti koncentrációk 

(mol/dm3) 
Egyensúlyi koncentrációk 

(mol/dm3) 
K c(T=1200 K) 

(mol/dm3)-2 

1. Kísérlet 
CO      0,1000 

H2        0,3000 

CO      0,0613     CH4    0,0387 

H2       0,1839     H2O   0,0387 
3,93 

2. Kísérlet 
CO      0,2000 

H2        0,3000 

CO      0,1522     CH4    0,0478 

H2       0,1566     H2O   0,0478 
3,91 

3. Kísérlet 
CH4     0,1000 

H2O     0,1000 

CO      0,0613     CH4    0,0387 

H2       0,1839     H2O   0,0387 
3,93 

A 11.01. táblázat adataiból jól látható, hogy egyensúlyra vezető reakciók esetén a reagáló rendszer 
kezdeti összemérési (koncentráció) viszonyaitól függően eltérő egyensúlyi összetételi helyzetekbe 
juthat el a folyamat, de mindegyik esetben teljesül az egyensúlyi reakcióhányados állandósága. 

Az egyensúlyi állandó ismeretében a folyamat várható egyensúlyi helyzete megbecsülhető: 

- Ha az egyensúlyi állandó értéke nagyon nagy ( Kc >> 1 ), akkor az egyensúly jelentősen 

a termékek, azaz a felírt termékképződés irányában van eltolódva. 

- Ha az egyensúlyi állandó értéke nagyon kicsi ( Kc << 1 ), akkor az egyensúly jelentősen 

a felírt iránnyal ellentétesen, azaz a kiindulási anyagokká való visszaalakulás irányában 

van eltolódva, jelentős termékképződés nem várható. 

Az egyensúlyi reakció adott időpillanatában várható irányának megbecslése az aktuális 

reakcióhányados (Qt) és az egyensúlyi állandó összevetésével történhet: 

- Ha a mérhető Qt = Kc , akkor éppen egyensúlyban van a reakcióelegy. 
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- Ha a mérhető Qt < Kc , akkor az egyensúlyhoz képest kicsi a termékek és nagy a 

kiindulási anyagok koncentrációja, azaz a reakció a felírt termékképződés irányában fog 

tovább folyni. 

- Ha a mérhető Qt > Kc , akkor az egyensúlyhoz képest nagy a termékek és kicsi a 

kiindulási anyagok koncentrációja, azaz a reakció a felírt reagensekké történő 

visszaalakulás irányában fog tovább folyni. 

A tömeghatás törvényének ismeretében a várható egyensúlyi koncentrációk tehát számíthatók (lsd. 

alábbi példa). 

Példa egyensúlyi koncentrációk meghatározására 

Egy 50 dm3-es térfogatú edényben az 11-43. egyensúlyi gázreakció játszódik le. 

A6�M + %26�M ⇌ A62�M + %2�M                                      (11-43) 

 nCO = nH2O = 1 mol gázelegyből kiindulva milyen egyensúlyi koncentrációk várhatók 1000 K 
hőmérsékleten? Az egyensúlyi reakció koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandója Kc=0,58. 

A 11.02. táblázat szemléletesen mutatja be a koncentrációviszonyokat a kiindulási-, ill. az 
egyensúlyi állapotban. Az egyensúlyi állapot gázösszetételének meghatározásához azonban ismerni 
kell a reakció sztöchiometriájából meghatározható átalakult mólok számát. 

11.02. táblázat: A 11-43. reakció koncentrációviszonyainak alakulása a kiindulási-, átalakulási-, 
ill. az egyensúlyi  

mol/dm3 CO(g) H2O(g) CO2(g) H2(g) 

Kezdetben: c0,i 1 mol/50 l 
=0,02 

1 mol/50 l 
=0,02 

0 0 

Sztöchiometrikus 
változások az átalakulás 

során: △△△△ci 

-x mol/dm3 -x mol/dm3 x mol/dm3 x mol/dm3 

Egyensúlyban 0,02-x 0,02-x x x 

Eddigi ismereteink alapján a 11-43. reakcióra felírható az egyensúlyi állandó (11-44). A 11.02. 
táblázatban láthatóak az egyensúlyi koncentráció viszonyok, melyet behelyettesítve 11-44 
kifejezésbe, mivel az egyensúlyi állandó értéke adott, egy egy-ismeretlenes másodfokú egyenlet 
írható fel. x ismeretlen értékét ily módon kiszámolva, meghatározhatók az egyes komponensek 
egyensúlyi koncentrációi.  

+@ = 5A6285%285A685%268 = R2�0,02 − R2 = 0,58 
                            (11-44) 

11-44. egyenletből x=0,0086 mol/dm3, amiből a gázelegy egyensúlyi koncentrációi a 11.02. 
táblázat egyensúlyra vonatkozó adataiból számolhatók: 

[CO] = [H2O] = (0,02-0,0086) = 0,0114 mol/dm3, [CO] = [H2] = 0,0086 mol/dm3 
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Természetesen az egyensúlyi állandót nemcsak a koncentráció-, ill. aktivitásértékekkel 

fejezhetjük ki, és fogalmazhatjuk meg ennek alapján a tömeghatás törvényét, hanem célszerűen az 

egyes összetételi formákkal is (móltörtekkel), sőt gázreakciók esetében a parciális nyomásokkal is. 

A nyomásértékekkel kifejezett egyensúlyi állandó jele Kp. A reagáló anyagok és a termékek 

mennyiségének móltörtben történő helyettesítésével nyerhető a Kx egyensúlyi állandó.  

A Kc – Kp – Kx egyensúlyi állandók egymáshoz való viszonyát az alábbiakban fog fény 

derülni, előljáróban azonban kijelenthető, hogy ha a reakció mólszám változás nélkül megy végbe 

(△n = 0), akkor a három fajta egyensúlyi állandó megegyezik. 

11.4. Kémiai egyensúlyok gázfázisban 

Elsőként vizsgáljuk meg, hogy milyen kapcsolatban van egymással az egyensúlyi 

gázreakciókra egyaránt alkalmazható Kc és Kp ill. K a? 

Az ideális gáztörvény alapján mondhatjuk, hogy a gázelegyek vizsgált komponensének 

koncentrációja arányos annak parciális nyomásával (11-45): 

�;Uö = �; ��, íMO   @; = �;Uö = �;Uö�� 1Uö = �;�� 
 (11-45) 

A 11-41. egyensúlyi gázreakcióra felírt Kc egyensúlyi állandó értékét a 11-42 egyenlet segítségével 

már meghatároztuk. Ha a 11-42. egyenletben az alkotó komponensek koncentrációit a pi/RT 

hányadossal helyettesítjük, írhatjuk a 11-46. egyenletet.  

+@ = �A%4�M�� �%26�M���A6�M�� ��%2�M�� �3 = �A%4�M�%26�M�A6�M�%2�M3 � 1���2
 

 (11-46) 

Ha a gázok aktivitását  pi /p
0 hányadosként értelmezzük, (ahol p0 a tökéletes gázok viselkedésére 

jellemző standard nyomás) Kc értéke 11-47. egyenlettel is kifejezhető, mely kapcsolatot teremt  Kc 

és Kp között. 

+@ =
�A%4�M�0 �%26�M�0�A6�M�0 ��%2�M�0 �3 = �0��>2=−�−2 = +� =�0��>−△� = á��. , íMO +� = á�� 

(11-47) 

A 11-30. egyenlettel definiálható Ka és a Kp között a 11-48. írja le az összefüggést: 
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+ = ∏ ��
�0��


∏ ����0��� = ∏ �
�

∏ ���� ��0∑ �� −∑ �
 = +� ��0−△�  

 (11-48) 

Ahol △n jelenti a molekulaszám-változást.  

Például az SO2 + ½ O2 ⇌ SO3 reakcióban ∆n = 1 – 0,5 – 1 = - 0,5 

11.4.1. A nyomás hatása a kémiai egyensúlyra 

Az egyensúlyi állandó függ  
értékétől, amit egy meghatározott standard nyomásra 

definiálunk. értéke, és ennélfogva Ka is független a nyomástól annál a nyomásértéknél, 

amelynél az egyensúly megvalósult. Az a következtetésünk, hogy az egyensúlyi állandó független a 

nyomástól, nem jelenti azt, hogy az egyensúlyi összetétel is független attól, ugyanis gázreakciókban 

azt a nyomás változtatásával befolyásolhatjuk. 

Mielőtt erre rátérnénk, meg kell különböztetünk a nyomás kifejtésének kétféle módját. Egy 

reaktor belsejében megnövelhetjük a nyomást, ha valamilyen inert gázt injektálunk bele. 

Amennyiben a rendszert alkotó gázok tökéletesek, akkor a reakcióban résztvevő gázok parciális 

nyomásai változatlanok maradnak, mivel a tökéletes gáz parciális nyomása az a nyomás, amit akkor 

fejtene ki, ha a teret egyedül töltené ki. Más gáz jelenléte tehát nem befolyásolja a parciális 

nyomást. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy az inert gáz beadagolásának hatására a gázkomponensek 

moláris koncentrációi nem változnak, mivel továbbra is ugyanazt a térfogatot foglalják el. Ebből az 

következik, hogy az inert gáz beadásával kiváltott nyomásnövekedés nem befolyásolja a rendszer 

egyensúlyi összetételét (ha tökéletes gázokról van szó).  

A nyomásnövelés másik módja, hogy a gázt összenyomjuk, ezáltal a rendszer térfogata 

kisebb lesz, a parciális nyomások megváltoznak, vagy más szóval a moláris koncentrációk 

módosulnak, mivel a gázok kisebb térfogatot töltenek ki.  

Fontoljuk meg az összenyomás szerepét, és tisztázzuk, hogyan lehet a parciális 

nyomásváltozás összhangban azzal a megállapítással, hogy az egyensúlyi állandó értéke független a 

nyomástól. Látni fogjuk, hogy az összenyomás a reaktánsok és termékek egyedi parciális 

nyomásaira úgy hat, hogy miközben mindegyik változik, azalatt viszonyuk (ahogyan az egyensúlyi 

állandó kifejezésben szerepelnek) ugyanannyi marad. 

Mindezek alátámasztására induljunk ki a 11-48. egyenletben szereplő első összefüggésből, 

és Dalton törvényét alkalmazva (pi = yi p, ahol yi = az i-edik komponens móltörtje pi = az i-edik 
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komponens parciális nyomása, p = a rendszer összes nyomása) vigyük be a kifejezésbe az A és B 

komponensek komponensek móltörtjét (11-49). 

+ = ∏ �O
��0 ��


∏ �O���0 ��� = +O � ��0�△�
 

(11-49)  

ahol  
△ � = � �
 − � ��  

   

A 11-49. egyenletben szereplő Ky a móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó (11-50). 

+O = ∏ O
�
∏ O���  

 (11-50) 

Fejezzük ki 11-49. egyenletből a móltörttel kifejezett egyensúlyi állandót, Ky-t (11-51)! 

+O = + � ��0�−△�
 

 (11-51) 

A 11-51. összefüggés egyértelműen alátámasztja, hogy abban az esetben, ha az egyensúlyi reakció 

molekulaszám-változással jár, Ky nem állandó.  

A nyomás hatása az egyensúlyi összetételre tehát ∆n előjelétől függ: 

- Ha ∆n > 0 (nő a molekulák száma): a nyomás növelése csökkenti Ky-t, tehát az egyensúly a 

kiindulási anyagok irányába tolódik el. 

- Ha ∆n < 0 (“mólszám-csökkenés”): a nyomás növelése növeli Ky-t, a nagyobb nyomás a 

termékek képződésének kedvez. 

Egyensúlyi gázreakciók esetében a nyomás növelésével az egyensúly a molekulák 

számának csökkenése irányába tolódik el, ami a nyomás növekedése ellen hat. Ez a megfogalmazás 

egyezik a Le Chatelier elvvel, amely kimondja, hogy az egyensúlyban lévő rendszer a külső 

megzavarásra úgy válaszol, hogy a zavarás hatásait minimálisra csökkenteni törekszik. 

Térfogat-csökkenéssel járó gázreakciókat tehát (∆n < 0) nagy nyomáson célszerű 

lefolytatni. Az ammóniaszintézis egyensúlyi reakcióját (11-17) megvizsgálva láthatjuk, hogy annak 

megvalósításához nagy nyomás szükséges (több száz bar nyomás), mivel a reakció mólszám 

csökkenéssel járó gázreakció, ahol ∆n = -2. 

Térfogat-növekedéssel járó reakciókat (∆n > 0) viszont kis nyomáson, vagy inert gáz 

jelenlétében érdemes lefolytatni. Az inert gáz ugyanakkora összes nyomáson nem változtatja meg 

Ky - t, de megnő az átalakulás mértéke. 
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Példa: A nyomás hatása a kémiai egyensúlyra 

Állapítsuk meg a nyomásnövekedés hatását az ammóniaszintézis egyensúlyi összetételére! 
Emlékeztetőül az ammóniaszintézis egyenlete (11-17). "2 +  3%2  ⇌ 2"%3        (11-17)                        
A  reakcióegyenlet alapján látszik, hogy a   gázmolekulák száma 4-ről 2-re csökken (∆n = -2), ezért 
a Le Chatelier-elvből következően az össznyomás növelése a termékképződés irányába tolja el az 
egyensúlyt (11-52). 

+� = �"%32
�"2 �%23 = O"%32 �2

O"2 �O%23 �3 = O"%32
O"2 O%23 �2�4 = +O�2  

   (11-52) 
Belátható tehát, ha például a rendszer össznyomása (p) kétszeresére nő, ahhoz, hogy Kp értéke ne 
változzon, Ky-nek négyszeresére kell nőnie. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha négyszeresére nő a 
képződő ammónia móltörtje a gázelegyben (vagy megfelelő arányban (összesen negyedére) 
csökken a kiindulási komponensek móltörtje). 

 

11.5. Gáz-szilárd heterogén kémiai egyensúlyok 

Heterogén reakciókban legalább az egyik reaktáns- vagy termék különböző fázisban van, 

mint a többi. Ilyen esetekben alkalmazható a kiterjesztés módszere, mellyel az eredetileg csak 

homogén rendszerre érvényes tömeghatás törvényének érvényességét meghatározott feltételek 

figyelembe vételével heterogén rendszerre is elfogadjuk. Ilyenkor a törvényt arra a fázisra írjuk fel, 

amelyben az adott heterogén egyensúlyi reakciók valamennyi komponense jelen van, vagy arra a 

fázisra, ahol állandó mennyiségek vonhatók be az egyensúlyi állandó értékébe.  

11.5.1. A szilárd anyagnak nincsen mérhető tenziója 

Az iparban is fontosnak tekinthető gáz–szilárd heterogén reakciók például a generátorgáz 

reakció (11-53) és a mészégetés folyamata (11-54). 

              A�N + A62�M ⇌ 2A6�M            (11-53)  A A63�N ⇌ A 6�N + A62�M         (11-54) 

Az esetek többségében a szilárd anyagnak nincs mérhető tenziója, így a reakció a szilárd –gáz 

határfelületen játszódik le. Ebben az esetben az egyensúlyi állandó levezetését hasonlóan végezzük, 

mint korábban, de figyelembe vesszük, hogy a szabadentalpia kifejtése más a szilárd anyagnál, mint 

a gázoknál. Ezért külön írjuk fel őket (11-55). 

 
△� � = � �
�M�
�M − � ���M���M + � �
�N�
�N − � ���N���N = 0 

(11-55) 

Az egyszerűség kedvéért a gáz-komponenseket tekintsük tökéletes gáznak. Ebben az esetben az i-

edik komponens kémiai potenciáljának kifejezésében szereplő aktivitás érték helyettesíthető a 
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komponens parciális nyomásának (pi) és a tökéletes gázokra vonatkozó standard nyomás 

hányadosával (11-56). 

�;�M = �;�M0 + ���� �;�0  
(11-56) 

 ahol  �;�M0 = �K; �M0  
 

  az i-edik gázhalmazállapotú komponens standard moláris szabadentalpiája. 

A szilárd komponensek végig tiszta állapotban vannak jelen, nem változik a reakció során 

a koncentrációjuk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy szilárd anyagok esetében a móltérfogat kicsi 

(pl. grafit esetében 5,33x10-6 m3/mol). Ha feltételezzük, hogy a moláris szabadentalpia nem függ a 

nyomástól, a szilárd komponensek esetében a µ nyomásfüggésétől eltekintünk, és a kémiai 

potenciált azonosnak vehetjük a standard moláris szabadentalpiával: µi(s) = G0
mi(s). 

Az ilyen típusú vizsgálatoknál a standard reakció-szabadentalpia értékét a gáz és szilárd fázisra 

egyaránt figyelembe kell venni, aminek segítségével a folyamat egyensúlyi állandója számítható 

(11-57). △� ��N0 +△� ��M0 =△� �0 = −����+  (11-57) 

Gáz-szilárd heterogén egyensúlyokban, abban az esetben, ha a szilárd anyagnak nincsen 

mérhető tenziója, tehát a következő szabályokat kell alkalmazni:  

-  A ∆rG
0 kiszámításánál minden résztvevő standard szabadentalpiáját figyelembe kell venni. 

Például a 11-53. egyenlet alapján felírható standard reakció-szabadentalpia változás (11-58): △� �0 = 2�K�A60 − �K�A0 − �K �A620  
                                   

(11-58) 

-  Az egyensúlyi állandóban csak a gáz halmazállapotú komponensek parciális nyomásai 

szerepelnek. Eszerint a 11-53. reakcióegyenlettel felírt egyensúlyi folyamat egyensúlyi 

állandója (11-59): 

+ = ��A6�0 �2

��A62�0 � 

  (11-59) 

11.5.2. A szilárd anyagnak mérhető tenziója van 

A jód egy szobahőmérsékleten könnyen szublimálódó szilárd anyag. Az alábbiakban 

vizsgáljuk meg a szilárd halmazállapotú jódot is tartalmazó, 11-60. reakció egyensúlyi viszonyait. 
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%2�M + Z2�N,M = 2%Z�M (11-60) 

Tehát a jód a szilárd- és gázfázisban egyaránt jelen van. 

Mivel a jód a gáz fázisban is megtalálható, egyrészt vizsgálhatjuk homogén gázreakcióként 

a reakciót. Ebben az esetben az egyensúlyi állandóra írható 11-61. 

+ = ��%Z�0 �2

��%2�0 � ��Z2�0 � 

 (11-61) 

A szilárd jód tenziója állandó, ezért beolvasztható K értékébe, továbbá a gőzfázisban az elreagált 

jód folyamatosan pótlódik a szilárd fázisból szublimáció révén, ezért a jód parciális nyomása 

állandónak tekinthető a gőztérben. 

 Abban az esetben, ha a 11-60. reakciót heterogén reakcióként értelmezzük, szintén 

felírhatjuk az egyensúlyi állandót, melyet jelöljünk K’-el (11-62).  

+′ = ��%Z�0 �2

��%2�0 �  

 (11-62) 

Ebben az esetben a jód nem szerepel az egyensúlyi állandó kifejezésében, mivel azt úgy tekintjük, 

mint szilárd fázisban jelenlévő komponenst, és az a K’ értékébe bevonható.  

Mindkét módszerrel ugyanahhoz az eredményhez jutunk. K kiszámításához a gázállapotú 

jód, K´ kiszámításához a szilárd jód standard kémiai potenciálját kell felhasználnunk. 

11.6. Kémiai egyensúlyok folyadék fázisban 

11.6.1. Nagy mennyiségben reagáló folyadékfázisú komponensek esete 

Folyadék fázisban lejátszódó egyensúlyi reakciók gyakran fordulnak elő a szerves 

kémiában. Tipikusan egyensúlyra vezető reakció például az észter-képződés. Az ilyen típusú 

reakcióra is érvényes az egyensúlyi állandóra felírt 11-30., ill. a reakció standard reakció-

szabadentalpia-változásra vonatkozó 11-31. általános formában felírt egyenlet.  

Abban az esetben, ha az egyensúlyi állandó kifejezésében a móltörteket is szerepeltetni 

szeretnénk, segítségül kell vennünk a folyadékkomponensek aktivitására vonatkozó 11-63. 

összefüggést: 
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 ; = γ;R;   (11-63) 

ahol ai az i-edik komponens aktivitása, γi az i-edik komponens aktivitási koefficiense, xi az i-edik 

komponens móltörtje.  

Ha a komponensek  aktivitásait a 11-63. egyenlet kifejezésével helyettesítjük a 11-30. egyenletben, 

nyerjük a 11-64. egyenletet: + = +γ +R   (11-64) 

ahol Kγ az aktivitási koefficienseket tartalmazó egyensúlyi állandó, Kx a folyadékkomponensek 

móltörtjeivel kifejezett egyensúlyi állandó. Ideális elegyben Kx = állandó. Reális elegyben is 

előfordul, hogy Kx állandó, ha az aktivitási koefficiensek kevésbé függnek az összetételtől (ekkor Kγ 

= áll.). Például tekintsük 100 ⁰C-on a diklór-ecetsav és pentén-1 reakcióját (11-65): 

A%A�2A66% +  A5%10 ⇌ A%A�2A66A5%11   (11-65) 

A  11-65. egyenlet szerint a móltörttel kifejezett egyensúlyi állandó (11-66).  

+R = RéN:E-�R�-�E é� R�;3� ó�−-@-EN ,  
 (11-66) 

A kísérleti adatok alapján úgy találták, hogy a kiindulási diklórecetsav-pentén mólarányt 1 - 15 mol 

között változtatva Kx értékére ebben a kiindulási összetétel tartományban minden esetben ≈≈≈≈2,25 

adódott. 

11.6.2. Egyensúlyi reakciók oldatokban 

Igen gyakran alkalmaznak oldószert folyadékfázisú reakciók lejátszatására. Ilyenkor az 

oldószer nem vesz részt a reakcióban, de biztosítja a megfelelő közeget. Így gázokat és szilárd 

anyagokat is reagáltathatunk folyadékfázisban. Ilyenkor nem móltörtben fejezzük ki az összetételt, 

hanem többnyire mol/dm3 koncentrációban. Ha kémiai mol/dm3–ben kifejezett kémiai 

koncentrációt használunk, a 11-67. és 11-68. egyenleteket kell alkalmaznunk az egyensúlyi állandó 

megállapítása céljából. 

�; = �;0 + ���� _;@;@0  
        (11-67)  
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ahol △� �0 = −����+  
+ = ∏ (_
@
@0 )�


∏ (_�@�@0 )�� = ∏ _
�
∏ _���
∏ @
�
∏ @��� �@0∑ �� −∑ �
  

            (11-68) 

Híg oldatokban (c < 1 mol/dm3) Kc  gyakorlatilag állandónak tekinthető, ha semleges 

molekulák egyensúlyáról van szó. Ha ionok is részt vesznek, figyelembe kell venni az aktivitási 

koefficienseket. 

11.7. Az egyensúlyi állandó hőmérséklet függése 

A már előzőekben levezetett 11-31. alapján látható, hogy adott reakció egyensúlyi 

állandója csak a hőmérséklettől függ, azaz a standard kémiai potenciálok is csak a hőmérséklettől 

függnek. △� �0 = △� �0 = −����+   (11-31) 

Fejezzük ki ebből az egyenletből lnK-t, majd deriváljuk a hőmérséklet (T) szerint (11-69): 

��+ = − 1� △� �0�              ���+ �� = − 1� ��� =△� �0� > 
 (11-69) 

A 11-69-ben szereplő G/T hányados deriválásához alkalmazva a hányados-függvény deriválási 

szabályát (11-70), jutunk el a Gibbs-Helmholtz egyenlethez (11-71).  

(,̀)′ = `′ , − `, ′,2  
 (11-70) 

   

a� (��)�� b
�

= � (����)� − �
�2 = −�J − ��2 = − %�2 

 (11-71) 

Ezt a műveletet alkalmazhatjuk △rG
0-ra, vagyis a standard reakció-szabadentalpia hőmérséklet 

szerinti deriváltja helyébe beírhatjuk a standard reakcióentalpiát mínusz előjellel (11-72). ���+�� = △� %0��2  
(11-72) 

A 11-72. egyenlet szerinti, egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggésére vonatkozó  összefüggést van´t 

Hoff egyenletnek nevezzük.  
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Ebből az látszik, hogy a reakcióhőnek döntő befolyása van az egyensúlyi állandó 

hőmérsékletfüggésére. Mielőtt ezt értelmezzük, be kell lássuk, hogy dlnK/dT előjele megegyezik 

dK/dT előjelével mivel dlnK/dT = 1/K· dK/dT. 

- Endoterm reakciók esetén (△rH
0 > 0) a 11-72. egyenlet jobb oldala pozitív, tehát  az 

egyensúlyi állandó nő a hőmérséklet növelésével. A hőmérséklet növelése a termékek 

képződésének kedvez. 

- Exoterm reakciók esetén (△rH
0 < 0) a 11-72. egyenlet jobb oldala negatív, tehát az 

egyensúlyi állandó  csökken a hőmérséklet növelésével. A hőmérséklet növelése a 

reaktánsok képződésének kedvez. 

 Le Chatelier elve az egyensúlyi folyamatok hőmérséklet-függésének vizsgálatakor is 

érvényes, amely szerint a rendszer a hőmérséklet növelését az endoterm (hőemésztő) irányba 

történő eltolódással, a hőmérséklet csökkentését pedig exoterm (hőtermelő) irányú eltolódással 

igyekszik kompenzálni. Exoterm reakciókat tehát az egyensúly szempontjából minél alacsonyabb 

hőmérsékleten célszerű lefolytatni. A hőmérséklet csökkentésének azonban korlátai vannak, mert a 

reakció sebessége nagyon lecsökkenhet.  

A van´t Hoff egyenlet teljesen egzakt, levezetése során semmilyen elhanyagolást vagy 

közelítést nem alkalmaztunk. Pontos integrálásához ismerni kell a standard reakcióhőt a 

hőmérséklet függvényében. Nem túl nagy hőmérséklet-intervallumban a reakcióhőt állandónak 

tekinthetjük. Ekkor a van´t Hoff egyenlet integrálja a következő (11-73): 

��+ = − △� %0�� + 3c�NE. 
(11-73) 

11-73. szerint az egyensúlyi állandó logaritmusát az abszolút hőmérséklet reciprokának 

függvényében ábrázolva egyenest kapunk, amelynek iránytangense a reakcióhőtől függ. 

 

11.04. ábra: lnK - 1/T diagram endoterm (a) és exoterm (b) reakciók esetén 
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11.8. Az egyensúlyi reakciók teljessé tételének lehetőségei; Le Chatelier-elve 

Az előzőekben ugyan már megfogalmaztuk Le Chatelier-elvét, amit a hétköznapokban a 

„legkisebb kényszer elveként” emlegetnek, mely szerint ha egy egyensúlyban lévő reakciórendszert 

külső hatás ér, akkor úgy változik meg az egyensúlyi összetétele, hogy ezáltal tompítsa, csökkentse 

a külső hatást. 

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy ezen általános alapelv ismeretében hogyan tolható el 

(tehető teljessé) egy egyensúlyi reakció valamely irányba. 

� A kiindulási oldal reagenseinek adagolásával, ill. a termékek elvételével: Ha kémiai 

egyensúlyban lévő reakció elegyben az egyik komponens mennyiségét növeljük, akkor olyan 

irányú reakció indul meg, amely ezt  a komponenst fogyasztja, ill. ellenkezőleg, ha valamely 

komponens mennyiségét csökkentjük (pl. a keletkező gázt elvezetjük, vagy a keletkezett 

csapadékot eltávolítjuk a rendszerből), akkor olyan irányú reakció megy végbe, amelyik 

ennek a komponensnek a mennyiségét növeli. 

� Az össznyomás növelésével, ill. csökkentésével (térfogat csökkenéssel, ill. növeléssel járó 

reakciók esetén): Az egyensúly helyzete csak akkor változik meg, ha a reakció gázaira 

számított molszámváltozás nem nulla. 

- A nyomás növelése (a térfogat csökkentése) a mólszám csökkenéssel járó reakció irányába 

tolja el az egyensúlyt (az össznyomás részleges csökkentése „érdekében”). Például ha egy  

folyadékból és gázból álló egyensúlyi rendszer térfogatát csökkentjük (a gázfázist 

összenyomjuk), izoterm körülmények között a gőznyomás megnő, nagyobb lesz, mint az 

adott hőmérsékletnek megfelelő gőznyomás. Emiatt a gőz egy része kondenzál, tehát olyan 

folyamat megy végbe, ami a résztvevők összes moláris térfogatát csökkenti. A nyomás 

növelése tehát a térfogatcsökkenéssel járó folyamatoknak kedvez. 

- A nyomás csökkentése (a térfogat növelése) a mólszám növekedéssel járó reakció irányba 

tolja el az egyensúlyt (az össznyomás részleges növelése „érdekében”). Az előzőekkel 

ellentétben a nyomás csökkentése tehát a térfogat növekedéssel járó folyamatoknak, például a 

gőzzé alakulásnak kedvez. 

� A hőmérsékletváltoztatás hatása a reakció hőszinezetétől függ, és az egyensúlyi állandó 

változásával jár. 

- A hőmérséklet emelése az energiaigénylő, tehát az endoterm reakcióiránynak kedvez. 

Ilyenkor a Kc(T) egyensúlyi állandó értéke a növekvő hőmérséklettel növekszik (lsd. 

11.04. ábra). 
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- A hőmérséklet csökkentése az energiatermelő, tehát az exoterm (termékképződési 

reakciónak, ill.) reakcióiránynak kedvez. Ilyenkor a Kc(T) egyensúlyi állandó értéke a 

csökkenő hőmérséklettel növekszik (lsd. 11.04. ábra). Vegyük például a metán 

képződésének egyensúlyi reakcióját szén-monoxidból és hidrogénből (11-41. reakció), 

mely reakció a termékképződés irányába exoterm hőszínezetű, a reakció során 262,2 kJ 

hőmennyiség szabadul fel. A 11.03. táblázatban bemutatjuk a 11-41. reakciónak a 

különböző hőmérsékleten mért Kc egyensúlyi állandóinak értékét, amelyből jól látszik, 

hogyan csökken az egyensúlyi állandó értéke a hőmérséklet növekedésével. 

11.03. táblázat: A 11-41. reakció Kc egyensúlyi állandójának hőmérsékletfüggése  

Hőmérséklet ((K) 298 800 1000 1200 

Kc(T), (mol/dm3)-2 4,9·1027 1,38· 105 254 3,92 

11.8.1. Az egyensúlyi kémiai reakciók számára optimális feltételek meghatározása 

Az alábbiakban vizsgáljunk meg két, már előzőekben is említett gázreakciót, és eddigi 

ismereteink birtokában foglaljuk össze az egyensúlyi reakciók fizikai kémiájára vonatkozó 

legfontosabb megállapításokat. 

A) A metán képződése szintézisgázból (11-41. reakció) 

A reakcióval kapcsolatos legfontosabb fizikai kémiai paramétereket a 11.05. ábrán foglaltuk össze. 

 

 

 

 

11.05. ábra: Metán képződésének egyensúlyi reakciója, és annak legfontosabb fizikai kémiai 
paraméterei  

A metán képződésének elősegítésére az alábbi megfontolásokat tehetjük: 

- Exoterm (△H0 < 0) a reakció, ezért alacsony hőmérsékleten nagyobb a Kc egyensúlyi 

állandó, de itt a reakció sebessége viszont nagyon kicsi. 

- Ni-katalizátor ajánlott az aktiválási energiagát  Ea csökkentésére, (más katalizátor esetleg 

metanolhoz vezethet). 

- A hőmérsékleti optimum: Topt (230-450°C). 
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- A nyomás növelése kedvező, mivel a reakció gázmolszám csökkenéssel jár (△n=-2).  

- Nagy H2 felesleg alkalmazása, ill. a vízgőz lekondenzáltatása és kivonása is előnyös a 

metánképződésre. 

B) Ammóniaszintézis (11-17. reakció) 

A reakcióval kapcsolatos legfontosabb fizikai kémiai paramétereket a 11.06. ábrán foglaltuk össze. 

 

 

 

11.06. ábra: Az ammónia képződésének egyensúlyi reakciója, és annak legfontosabb fizikai kémiai 
paraméterei  

Az ammónia képződésének elősegítésére az alábbi megfontolásokat tehetjük: 

- Exoterm (△H0 < 0) a reakció, ezért alacsony hőmérsékleten nagyobb a Kc egyensúlyi 

állandó, de ekkor a reakciósebesség viszont itt is nagyon kicsi. 

- Fe-katalizátor ajánlott az Ea aktiválási energiagát csökkentésére. 

- A hőmérsékleti optimum kísérletileg meghatározott értéke: Topt ≈ 450°C. 

- A nyomás növelése kedvező, mivel a gázreakció mólszám csökkenéssel jár (△n=-2), 

emiatt a reakciót a középnyomáson, vagy nagy nyomáson (régen akár 1000 bar 

nyomáson is!) hajtják végbe. 

- Nagy N2 felesleg alkalmazása előnyös az ammóniaképződésre. 
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11.9. Feladatok a 11. fejezethez 

1) Számítsuk ki az aktivitásokkal kifejezett egyensúlyi állandó értékét 298 K hőmérsékleten a 
2H2S(g) + SO2(g) ⇌ 2H2O(f) + 3S(sz) 

reakcióra  az alábbi adatok ismeretében: 

Komponens H2S SO2 H2O (f) S(sz) 

 -22,2 -296,6 -285,9 - 

 205,6 247,9 70,1 31,9 

Megoldás: 

A reakció standard entalpia-, entrópia-, ill. szabadentalpia-változása 298K-en izoterm 
körülmények között: 

∆%2980 = � �;∆%;2980 = 5−2�−22,2 − 1�−296,6 + 2�−285,98 × 103  = −230,8 × 103  hKc�−1  

∆J2980 = � �;∆J;2980 = 5−2�−205,6 − �247,9 + 2�70,1 + 3�31,98= −423,2h+−1Kc�−1  

∆�2980 = ∆%0 − �∆J0 = −230,8 × 103 + �298 × 423,2 = −104,7 × 103hKc�−1  

△ �0 = −����+   

amiből Ka kifejezhető és számítható:  

+ =  -−△�0�� =  -− j−104,7×103hKc� −1k8,314h �Kc�+ −1×298+ = 2,241 × 1018   

2) NOCl-t, NO-t és Cl2 gázt elegyítettünk 35 ⁰C-on egy tartályban. A következő reakció játszódott 
le és egyensúly állt be:  

2NOCl(g) ⇌ 2NO(g) + Cl2(g) 
Az alábbi egyensúlyi koncentrációk kerültek meghatározásra: 
[Cl 2] = 3,04·10-1 mol/dm3, [NO] = 8,00·10-3 mol/dm3, [NOCl] = 7,92·10-1 mol/dm3 
Számítsuk ki Kc értékét! 

Megoldás: 

Először Kc-t fejezzük ki 

+@ = 5A�285"6825"6A�82  
 

Majd behelyettesítjük a megfelelő egyensúlyi koncentrációkat: 

+@ = (0,008 Kc��K3)2 × 0,304 Kc��K3
(0,792 Kc��K3)2 = 3,1 × 105 Kc��K3 
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3) Az oxigént, Földünk egyik leggyakrabban előforduló elemét, iparilag cseppfolyós levegőből 
állítják elő, frakcionált desztillációval. Laboratóriumi előállítása sok esetben oxidok 
hőbontásával történik. Az alábbi megadott oxidok közül válassza ki az erre legalkalmasabbat, 
és a legkedvezőtlenebbet Kc ismeretében:  

2Al2O3 ⇌ 4Al + 3O2  Kc = 2*10-551 

2KClO3 ⇌ 2KCl + 3O2  Kc = 2*1040 

2HgO ⇌ 2Hg + O2  Kc = 1,210-22 

(Az értékek szobahőmérsékletre vonatkoznak.) 

Megoldás:  
Mivel a legnagyobb egyensúlyi állandóval az első reakció rendelkezik, a legkedvezőbb KClO3-
ból, a legkedvezőtlenebb Al2O3-ból kiindulni. 

4) 2 mol "A" és 4 mol "B" jelű anyagot vezetünk egy üres, 1 dm3 térfogatú tartályba.  Amikor az  

A + 3B ⇌ 2 C 

reakcióegyenlet szerint elérjük az egyensúlyt, a palack 2 mol "C" anyagot tartalmaz. Számítsa ki 

a mól-számokkal kifejezett Kn értékét! 

Megoldás: 
Kn értékének számításához először az egyensúlyban lévő mól-számokat kell megtalálni. 

 A + 3B ⇌ 2C 
Kiindulási mólok száma 2  4  0 
Reagáló mólok száma ?  ?  2 

 
A reakcióegyenlet alapján  következtethetünk a reagáló mólok számára: 
Két mol "C" anyag 1 mol "A" anyagból és 3 mol "B" anyagból keletkezik. Ennek megfelelően:  

 A + 3B ⇌ 2C 
Kiindulási mólok száma 2  4  0 
Reagáló mólok száma -1  -3  2 
Egyensúlyban lévő mólok száma ?  ?  2 

Nyilvánvaló, hogy az egyensúlyi "A" és "B" anyagok mól-száma a kezdeti és az elfogyott mólok 
számának különbségét jelenti. Ez alapján a fenti táblázat kitölthető: 

 A + 3B ⇌ 2C 
Kiindulási mólok száma 2  4  0 
Reagáló mólok száma -1  -3  2 
Egyensúlyban lévő mólok száma (2-1)=1  (4-3)=1  2 

Az egyensúlyi koncentráció viszonyok ismeretében Kn kifejezhető: 

+� = 5A825�85
83 = 52 Kc�8251 Kc�851 Kc�83 = 4 1Kc�2 
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5) A foszfor(V)-klorid –PCl5– gőzfázisban foszfor(III)-klorid keletkezése közben bomlik. Számítsuk 
ki a komponensek egyensúlyi koncentrációit, ha 340 ⁰C-on Kc = 0,8 moldm-3, és a kezdeti PCl5 
mennyisége 0,12 mol volt az 1 dm3 térfogatú palackban.  

Megoldás: 
Tételezzük fel, hogy a PCl5 koncentrációja x mollal csökkent a reakció során. Ez alapján 
felírhatók az egyensúlyi koncentráció viszonyok, és felírható a Kc egyensúlyi állandóra 
vonatkozó összefüggés : 

 PCl5(g) ⇌ PCl3(g)    + Cl2(g) 

Kiindulási koncentráció (moldm-3) 0,12  0 0 

Reagáló koncentráció (moldm-3) -x  +x +x 

Egyensúlyi koncentráció (moldm-3) 0,12-x  x x 

 

+@ = 5R85R80,12 − 5R8 = 0,8 Kc��K3 
 

Ebből a másodfokú egy ismeretlent tartalmazó egyenletből x kifejezhető: 

R2 + 0,8R − 0,096 = 0  

R1 = −0,8 + 0,64 + √4 × 0,0962 = 0,106 
 

Az egyenlet másik megoldása negatív koncentrációt adna, ami értelmetlen és nem lehetséges.  

Az ily módon meghatározott x értékéből mindegyik komponens egyensúlyi koncentrációja 
számítható: 

[PCl5]e = 0,12 – x = 0,12 – 0,106 = 0,014 moldm-3 

[PCl3]e = [Cl2] = 0,106 moldm-3 

6) Határozzuk meg az 1 bar nyomáson lejátszódó 
Br2(g) = 2Br(g) 

reakció egyensúlyi állandóját  T2 = 1200 K hőmérsékleten, ha a reakcióentalpia △rH
0 

= 201 kJmol-1, és T1 = 1106 K hőmérsékleten a nyomásokkal kifejezett egyensúlyi állandó értéke 
Kp1 = 403.  

Megoldás:  

Alkalmazzuk az egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggését leíró van’t Hoff egyenletet:  

���+�� = − ��� =△� �0�� > = △� %0��2  
 

ahol K lehet Kp, Kx vagy Ka,  △rG
0 a standard reakcióentalpia és △rH

0 a standard reakció-
szabadentalpia. 
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Ennek a differenciál egyenletnek az adott hőmérséklet-tartományra vonatkozó határozott 
integrálját képezve, ha △rH

0 értékét a hőmérséklettől függetlennek tekintjük: 

�� +�2+�1 = − △� %0� � 1�2 − 1�1� 
  

�� +�2403 = − 201 × 103hKc�−18,314h+−1Kc�−1 � 11200+ − 11106+� →  +�2 = 2,2 × 103 
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12. A KÉMIAI FOLYAMATOK SEBESSÉGE- ÉS MECHANIZMUSA 

 Szerző: Némethné Sóvágó Judit  

12.1. A kémiai reakciók lejátszódásának feltétele, a reakciómechanizmusok feltárására 

irányuló reakciókinetikai vizsgálatok célja 

A folyamatok irányát és egyensúlyát a termodinamikai tényezők egyértelműen 

megszabják. A folyamatok időtartamára, vagyis sebességére azonban a klasszikus termodinamika 

nem ad felvilágosítást, ennek tisztázására az átalakulás mikéntjét kell ismerni. A reakciókinetika fő 

feladata a kémiai folyamatok sebességének tanulmányozása és a reakciómechanizmusának 

felderítése. Kinetikai vizsgálataink során az egyensúly kialakulásáig eltelt idő függvényében 

elemezzük a kémiai reakciót.  A molekulák az egyensúlyi állapot elérése előtt ugyanúgy mozognak, 

mint utána: pl. gázfázisban a molekulák néhány száz m/s sebességgel haladó mozgást végeznek, 

közben gyakran ütköznek. Ezen kívül igen gyorsan forognak, és a kémiai kötések mentén rezegnek 

is. Ahhoz, hogy A és B anyag elegyében az A + B = C reakció végbemenjen, a részecskéiknek a 

hőmozgás során találkozniuk kell. A találkozás esélye attól függ, hány darab részecske van az adott 

térfogatban. 

Kérdés: Hogyan változik a megadott időre jutó ütközések lehetősége, ha A anyag koncentrációját 

megduplázzuk?                                                          

Válasz: Az ütközések lehetősége is kétszeresére nő. 

Kérdés: Ha B anyag koncentrációját is megkétszerezzük, az eredeti értéknek hányszorosára nő az 
ütközések lehetősége ugyanannyi idő alatt?            

 

Válasz: Az eredeti érték négyszeresére. 

Kérdés: Ha A anyag koncentrációját az eredetinek háromszorosára, B koncentrációját pedig 
négyszeresére növeljük, az eredeti értékhez képest hányszorosa lesz az ütközések lehetősége 

állandó hőmérsékleten?                                              

Válasz: Tizenkétszeres. 
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A fenti kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy az ütközések száma 

egyenesen arányos külön-külön az A anyag és B anyag koncentrációjával, azaz a koncentrációk 

szorzatával (12-1): 

Ütközések száma ~ [A].[B]        (12-1) 

A kémiai folyamatok a valóságban ritkán zajlanak le pontosan úgy, ahogy a sztöchiometriai 

egyenlet feltünteti. Ritkán igaz az, hogy a reakcióegyenlet bal oldalán felírt anyagok molekuláinak 

közvetlen találkozása egyetlen lépésben hozza létre a jobb oldalon felírt termékeket.  

Vizsgáljuk meg konkrét példán, az ózon képződésének reakcióján keresztül, hogy milyen 

feltétel szükséges egy kémiai folyamat végmeneteléhez, ill. mi az akadálya egyes reakciók 

lejátszódásának?  

Tekintsük az ózon képződését oxigénből, melynek bruttó folyamata (12-2): 

3O2 = 2O3       △H0 = 284 kJ/mol    (12-2) 

A reakció során egy oxigénmolekulából ki kell szakadnia az egyik oxigénatomnak, majd beépülnie 

egy másik oxigén-molekulába. A reakció előfeltétele tehát egy oxigénmolekula disszociációja (12-

3): 

O2 = O’ + O’      △H0 = 973 kJ/mol    (12-3) 

Ehhez azonban igen nagy energia, 973 kJ/mol szükséges. Az oxigén molekulák igen gyakran 

ütköznek egymással, eközben esetleg igen nagy energia is felhalmozódhat egy-egy molekulában. 

A kinetikus gázelmélet alapján levezetett összefüggés szerint a csak haladó mozgást végző, 

egymástól független molekulák moláris kinetikus energiája (Em) (12-4):  

       (12-4) 

A Boltzmann-eloszlás segítségével kiszámítható, hogy átlagosan a 3/2RT energiájú molekulák 

hányad része rendelkezik ezzel az energiával: 

25 °C hőmérsékleten 3/2RT = 3,7 kJ/mol, így a keresett arány (12-5): 

         (12-5) 

Az eredményül kapott nagyon kicsi számérték is igazolja, hogy az oxigén 25°C hőmérsékleten 

gyakorlatilag nem disszociál, tehát ózon belőle nem képződik. 
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Vizsgáljuk meg a fordított reakciót, az ózon bomlását (12-6): 

O3 = O2 + O’  △H0 = 344 kJ/mol    (12-6) 

Az O2-O kötés disszociációs energiája 344 kJ/mol, ezen kívül a molekulában van még egy kötés. 

Ahhoz tehát, hogy az ózon elbomoljon, az O2-O kötésre kell koncentrálódnia 344 kJ/mol 

energiának, miközben az egész molekulának ennél nagyobb energiájúnak kell lennie. 

A nagyobb energiájú, reakcióra már képes, rövid élettartalmú, csak különleges módszerekkel 

megfigyelhető molekulát aktivált komplexnek (vagy átmeneti állapotú komplexeknek), a 

létrejöttéhez szükséges minimális energiát pedig aktiválási energiának nevezzük.  

Az ózon esetében az aktivált komplex energiája jóval kisebb 973 kJ/mol-nál, így az ózon 

disszociációja –bár lassan, de mégis észrevehetően lejátszódik szobahőmérsékleten is. A 

hőmérséklet emelésével az ózon bomlása sokkal nagyobb mértékben gyorsul, mint az O2 

disszociációja. 

Az ózonnal kapcsolatban elmondottak az 12.01. ábra alapján általánosíthatók, amelyen egy 

kémiai rendszer potenciális energiájának vázlatos rajza látható, amint a kiindulási anyagok 

átalakulnak termékké.  

 

12.01. ábra: Egy kémiai rendszer potenciális energiájának változása amint a rendszer a kiindulási 
anyagok átalakulásától a termékek képződése felé halad  

A 12.1. ábrán látható néhány olyan kérdés, amelyre csak a kémiai rendszer komplett kinetikai- és 

mechanizmus vizsgálata során kapható válasz. 
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A kémiai reakciók lejátszódásának előfeltétele tehát, hogy a reakcióban résztvevő 

molekulák rendelkezzenek az aktiválási energiával. Ez az energia ahhoz kell, hogy a kötés 

felszakadhasson, vagy pedig ahhoz, hogy a reakcióban résztvevő molekulák kellőképpen 

megközelíthessék egymást. 

Ha valamely reakció aktiválási energiája olyan nagy, hogy a molekulák termikus energiája nem 

elegendő az aktiváláshoz, akkor az adott reakció nem játszódik le.  

A reakciók időbeli lefolyásának részletes tanulmányozása tehát arra a felismerésre vezetett, 

hogy a legtöbb reakció összetett, vagyis nem egyetlen reakciólépés eredménye, hanem több egymás 

után vagy egymás mellett végbemenő egyszerű, elemi folyamat eredőjének tekinthető. Ezeket az 

elemi folyamatokat reakciólépéseknek nevezzük. Egy kémiai folyamat reakciómechanizmusát 

akkor ismerjük, ha megállapítottuk, hogy az milyen elemi reakciókból tevődik össze, és kiderítettük 

az elemi lépéseket meghatározó tényezőket, azaz feltártuk a folyamat mechanizmusát. Az összetett 

kémiai reakció mechanizmusának feltárásával meghatározzuk a reakció során lejátszódó 

részfolyamatokat, a fennálló egyensúlyokat, és megadjuk az esetleg képződő közti termékeket.  A 

mechanizmus feltárásához vezető első lépés a reakciókinetikai mérések elvégzése. A 

reakciókinetikai vizsgálatok elsődleges célja a vizsgált folyamat sebességének megállapítása, illetve 

a folyamat időbeli lefolyását leíró bruttó sebességi egyenlet megadása. A közti termékek pontos 

szerkezetének feltárásához nélkülözhetetlen a korszerű anyagvizsgálati módszerek alkalmazása. A 

reakciókinetika ily módon sok más tudományággal átfedésben van. Szoros kapcsolatban áll a 

termodinamikával, a statisztikus mechanikával, a spektroszkópiával, stb. 

12.1.1. A reakciósebesség 

A tömegmegmaradás törvénye értelmében az átalakulásban résztvevő anyagok teljes 

mennyisége zárt rendszerben állandó ugyan, de az egyes komponensek koncentrációja a reakció 

előrehaladtával változik. Mivel a rendszerben az adott komponens (i) anyagmennyiségének (ni) 

folyamatos mérése nehézkes, állandó reakcióelegy térfogat (V) esetében a cj = nj/V összefüggés 

révén egyszerűen áttérhetünk a kiválasztott i komponens koncentrációváltozásának (ci) időbeli 

alakulásának vizsgálatára. A koncentráció vagy anyagmennyiség időegységre eső megváltozását 

nevezzük reakciósebességnek. Jele v, de angol nyelvű szakirodalmakban gyakran találkozhatunk az 

r (angol rate) jelöléssel is. Azért koncentrációt, s nem tömeget (anyagmennyiséget) veszünk 

figyelembe, mert a reakciósebesség intenzív, vagyis a reakcióelegy nagyságától független 

tulajdonság. 
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Mivel ez a változás szinte soha nem egyenletes, vagyis v függvénye az időnek, ezért a sebességet 

differenciális alakban kell definiálnunk (12-7): 

     (12-7) 

ahol v = reakciósebesség [m/s], ci = i-edik komponens kémiai koncentrációja, t = idő 

(másodpercben [s], percben [min] vagy órában [h] kifejezve]. 

A differenciálszámítás nyelvén tehát a reakciósebesség az anyagmennyiség-idő függvény idő 

szerinti deriváltja. Egyszerűbb matematikai kifejezéssel azt mondhatjuk, hogy ha az igen rövid idő 

alatt átalakult anyagmennyiséget (△c) elosztjuk az átalakulás idejével (△t), akkor közelítőleg a 

reakciósebességet kapjuk. Ha a △t idő tart a nullához, akkor jutunk a pontos reakciósebesség 

értékéhez. A deriváltat negatívnak tekintjük, ha a kiindulási anyag koncentráció-csökkenésére, 

pozitívnak, ha a termék koncentráció növekedésére vonatkoztatva írjuk fel a sebességi egyenletet.  

A definíció azonban így még nem egyértelmű. Vegyük például a következő reakciót (12-8): 

H2 + I2 = 2HI       (12-8) 

Ebben a folyamatban időegység alatt kétszer annyi mól hidrogén-jodid keletkezik, mint ahány mól 

hidrogén, vagy jód eltűnik. Az a kérdés csupán, hogy a reakcióelegy melyik komponensének 

koncentrációja mérvadó? Elvben tetszés szerinti komponenst választhatunk, de hogy egy reakcióra 

csak egyféle sebességet kapjunk, a koncentráció megváltozásának sebességét el kell osztani az 

úgynevezett sztöchiometriai együtthatóval (jele: görög nű: C). A sztöchiometriai koefficiens 

bevitele a reakciósebesség definícióegyenletébe tehát azzal az előnnyel jár, hogy bármilyen 

komponens koncentrációváltozásával fejezzük ki a sebességet, ugyanarra a számszerű eredményre 

jutunk. További előnye az is, hogy mindig pozitív sebességet kapunk, mert a termodinamikai 

konvencióval megegyezően a keletkező komponensek sztöchiometriai koefficiensének pozitív, a 

reagáló komponensek sztöchiometriai koefficiensének negatív előjelet adunk. 

Írjuk fel az elmondottakat egy általános reakcióegyenlettel (12-9): 

CAA + CBB + ……… = CKK + CLL + ………,        (12-9) 

ahol A, B, …… az elbomló, K, L, … a keletkező vegyületeket jelöli, CA, CB, ….,CK, CL, …. pedig a 

sztöchiometriai együtthatók. 

Ily módon egyértelművé tehető a reakciósebesség definíciója (12-10): 
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  (12-10) 

Elterjedt a kémiában a ci jelölés helyett valamely I anyag koncentrációjára a [I]  jelölés is, ezért a 

12-10 képletben található koncentráció értékek ezen alternatív jelöléssel vannak feltüntetve. 

Figyelembe véve a sztöchiometriai együtthatók előjeleit is, k komponenst tartalmazó reakcióelegyre 

tehát felírható a 12-11. általános sztöchiometriai egyenlet, 

                                                    (12-11) 

ahol M j a j-edik komponens, Cj  a j-edik komponens sztöchiometriai együtthatója, és  j=1,2,…….k. 

Ezt figyelembe véve a reakciósebesség általános alakja a következőképpen definiálható (12-12): 

    (12-12) 

Amennyiben moláris koncentrációkkal dolgozunk (moldm-3), úgy a reakciósebesség mértékegysége 

moldm-3s-1. 

Az 12-12. reakciósebességi egyenlet alapján a pillanatnyi sebességet úgy definiáljuk, mint a 

koncentráció-idő görbe adott pontjához húzott érintő meredekségét (lsd. 12.02. ábra). Negatív 

meredekségek esetén a sebesség ennek ellentétes előjelű értéke, mivel a reakciósebesség mindig 

pozitív. 

 

12.02 ábra: Pillanatnyi reakciósebesség meghatározása a koncentráció-idő görbe alapján  
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12.1.2. Az empirikus sebességi egyenletek 

Már a 12.1. fejezetet bevezető gondolatkísérlet alapján beláttuk, hogy az ütközések közül 

nem mindegyik vezet átalakuláshoz, de adott hőmérsékleten az időegység alatt átalakult 

anyagmennyiség, azaz a reakciósebesség, arányos az ütközések számával (12-1), tapasztalat szerint 

a reaktánsok koncentrációinak valamely hatványával. Például elképzelhető, hogy egy reakció 

sebessége az A és B reaktánsok koncentrációjával a következő kapcsolatban van (12-13): 

v=k[A][B]                (12-13) 

azaz a reakciósebesség mind a két reaktáns első hatványával arányos.  

A k arányossági tényezőt reakciósebességi állandónak nevezzük, értéke független a koncentrációtól, 

de függ a hőmérséklettől. Tapasztalat szerint két különböző reakció más-más sebességgel játszódik 

le még akkor is, ha a kiindulási anyagok koncentrációja azonos. Következésképpen a 

reakciósebességi állandó értéke reakciónként más. 

Kérdés: A 12-13. képletet vizsgálva mennyi a reakciósebességi állandó mérőszáma, ha [A] = [B] = 
1mol/dm3? 

Válasz:                           3 = ,5�85
8 = ,1 × 1 = , 

                (12-14)                                               

A reakciósebességi állandó számértékben egyenlő azzal a reakciósebességgel, amely a reagáló 
anyagok 1 mol/dm3 koncentrációjához tartozik. 

Kérdés: A reakciókat lehűtéssel „be lehet fagyasztani”, azaz sebességüket erősen le lehet 
csökkenteni. Mi lehet ennek a magyarázata? 

Válasz: A reakciósebességi állandó függ a hőmérséklettől. Ennek oka, hogy a hőmérséklet 
csökkenésével lassul a hőmozgás, és emiatt az ütközések száma is kevesebb. Másrészt az 
ütközések közül kevesebb az átalakulásra vezető, mert kevesebb van elég nagy energiájú, ún. 
aktivált állapotban. (Reakciósebességi állandó hőmérsékletfüggését lsd. később, a 12.04. 
fejezetben) 

Kérdés:Tegyük fel, hogy  A és B anyag elegyében egyetlen lépésben lejátszódó egyszerű folyamat 
megy végbe: A + B ⇾⇾⇾⇾  AB.  

A 12.03. ábrán látható grafikon az A anyag koncentrációjának időbeli változását (fogyását) mutatja 
reakció közben, állandó hőmérsékleten. A 12.01. táblázat a grafikon elkészítéséhez szükséges 
mérési pontokat tartalmazza. 
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12.03. ábra: A anyag koncentrációjának időbeli változása A + B ⇾ AB reakcióban  

12.01. táblázat: A 12.03. ábra grafikonjának mérési pontjai és az azokból számított pillanatnyi 
reakciósebességek  

Idő (sec) 0 500 750 100  1500 2000 2250 2500 
Koncentráció (mol/dm3) 1 0,62 0,5 0,4 0,25 0,18 0,15 0,14 △t (s) 750     750     △c (mol/dm3) 0,5           △c/△t (mol/dm3s) 0,00067           △t (s)     750       △c (mol/dm3)     0, 5       △c/△t (mol/dm3

 )       0,00033         △t (s)         750   △c (mol/dm3)         0,1   △c/△t (mol/dm3s)         0,00013   
 

A három egymás után következő, egyenlő időköz alatti koncentrációváltozás összehasonlítása 
alapján mit mondhatunk A + B ⇾⇾⇾⇾ AB reakció sebességének időbeli változásáról (lsd. 12.01. 
táblázat)? Miért nem állandó a reakció sebessége? 

Válasz: A reakció sebessége időben csökken, mivel a reagáló anyagok fogynak, a reakciósebesség 
pedig arányos a reagensek koncentrációjával. 

Kérdés: Tegyük fel, hogy AB anyag keletkezésének folyamata megfordítható, azaz A + B ⇌⇌⇌⇌ AB. 

A és B anyagból kiindulva a reakció kezdetén melyik folyamat sebessége a nagyobb: az egyesülésé 
vagy a bomlásé? 

Válasz: Az egyesülés sebessége a nagyobb, mert A és B anyag koncentrációja nagyobb, mint AB 
anyagé. 

Kérdés: Az előző megfordítható folyamat esetén hogyan változik az egyesülés, illetve a bomlás 
sebessége az időben? 

 

Válasz: Az egyesülés sebessége csökken, mivel A és B anyag fogy, ily módon koncentrációjuk 
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csökken, a bomlás sebessége pedig megnő, mert a reakcióelegyben AB koncentrációja nő (lsd. 
12.04. ábra). 

 

12.04. ábra Az egyesülés és a bomlás koncentrációjának időbeli alakulása A + B ⇌ AB 
megfordítható folyamatban  

Kérdés:Hogyan változik a 12.04. ábrán feltüntetett A, B, és AB anyagok koncentrációja miután az 
egyesülés és a bomlás sebessége egyenlővé vált? 

Válasz: Egyik anyag koncentrációja sem változik, mert amennyi keletkezik AB anyagból adott idő 
alatt, ugyanannyi el is bomlik. 

Kérdés: Szükségképpen egyenlő-e A, B és AB anyagok koncentrációja, amikor az egyesülés és a 
bomlás sebessége egyenlővé válik? (Ezt az állapotot egyensúlynak nevezzük, a hozzátartozó 
koncentrációkat egyensúlyi koncentrációnak.) 

Válasz: Nem. Az egyensúlyi koncentrációk a reakció sztöchiometriájától függően különbözhetnek. 

A kísérleti eredményekből származtatott, sebesség – koncentráció függést leíró egyenletet 

empirikus sebességi egyenletnek nevezzük. Olyan kísérleti adatok alapján megállapított 

matematikai összefüggést értünk alatta, amely a reakciósebesség és az összes jelenlévő részecske 

koncentrációja közötti összefüggést írja le (12-15): 

v=f([A][B],….)     (12-15) 

A sebességi egyenletet általában nem lehet a sztöchiometriai egyenletből levezetni. 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a sebességi egyenlet visszatükrözi a reakció 

sztöchiometriáját, de ez vagy véletlen, vagy egy egyszerű elemi reakcióval van dolgunk. 

A hidrogén-bromid képződését elemeiből egyszerű sztöchiometria írja le (12-16): 

H2(g) + Br2(g) = 2HBr(g)     (12-16) 
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A kísérleti adatok alapján megállapított sebességi egyenlete azonban meglehetősen bonyolult (12-

17): 

     (12-17) 

ahol k a termékképződés irányára vonatkozó reakciósebességi állandó, k’  a HBr bomlási 

folyamatának sebességi együtthatója. 

A sebességi egyenlet legáltalánosabb gyakorlati alkalmazása, hogy ismeretében a 

reakciósebességet kiszámíthatjuk bármilyen összetételű reakcióelegy esetében. A másik, hogy a 

sebességi egyenlet ismeretében meg tudjuk határozni, milyen lesz a reakcióelegy összetétele egy 

későbbi időpontban. Továbbá a sebességi egyenlet kulcs a reakció mechanizmusának 

felderítéséhez; bármely javasolt mechanizmusnak összhangban kell lennie a kísérleti sebességi 

egyenlettel. 

12.1.3. A reakciósebességi állandó  

Az 12.1.2. fejezetben már tárgyaltuk a 12-13. képlet elemzésével kapcsolatban, hogy a 

reakciósebességi állandó az egységnyi koncentrációk esetén mért reakciósebességet jelenti. Értéke 

csakis a hőmérséklet függvénye, izoterm körülmények között állandó. Dimenziója a reakciórendtől 

függ. A reakciósebesség mértékegysége ugyanis bármilyen rendnél [koncentráció][idő]-1 

dimenziójú, a produktum alatti mennyiség dimenziója viszont [koncentráció]n. A sebességi állandó 

mérőszáma tehát mindig függ az idő választott mértékegységétől és csak az elsőrendű reakcióknál 

független a koncentráció mértékegységétől. No de mit is értünk egy kémiai reakció rendjén? 

12.1.4. A kémiai reakció rendje 

A reakciósebesség függ a rendszer állapotától és összetételétől. Tapasztalat szerint igen sok 

reakció sebessége arányos a reagáló anyagok koncentrációjának valamely hatványával (12-18): 

       (12-18) 

Az exponensek összegét (a + b + ….= r) a reakció rendjének, az a, b, …. exponenseket az A, B 

reaktánsokra vonatkozó részrendnek hívjuk. 

Pl. a 12-13. képlet szerinti reakciósebességi egyenlettel jellemzett reakció A és B anyagra egyaránt 

elsőrendű, de a bruttó rendűsége 2, mivel a sebességi egyenletben szereplő hatványkitevők összege: 

1+1 =2. 



260 

 

Elemi reakciók esetén a reakciórend egész szám, és nem haladja meg a hármat. A bomlási reakciók 

többnyire első rendűek. Egy reakció nem feltétlenül jellemezhető egész számú rendűséggel, ahogy 

az a gázreakcióknál gyakran előfordul. Például ha egy reakció sebességi egyenlete (12-19): 

      (12-19) 

akkor az feles rendű A-ra, elsőrendű B-re és a bruttó rendűsége másfél.  

A nulladrendű reakciók sebességi egyenlete 

Vannak reakciók, amelyek nulladrendűek minden résztvevő komponensre, azaz 

sebességük független a reaktánsok koncentrációjától (ameddig azok jelen vannak) (12-20).                       

, =  − �5�8�E = 305�80 = 30  

 (12-20)  

A kifejezésben k0 a nulladrendű reakció reakciósebességi állandója, mértékegysége: 

mol/dm3·s. 

Peremfeltételként írhatjuk, hogy t = 0 időpontban az A anyag koncentrációja [A0], míg 

valamely későbbi t időpontban [A] . A 12-20. egyenletet integrálva ezen kezdeti- és végső értékek 

között kapjuk a 12-21 egyenletet: 

                 

o �5�85�8
5�80

= −30 o �EE
0  

 (12-21) 

Ha e két értéket az integrálás kezdeti, illetve végső értékének vesszük és elvégezzük az integrálást, 

írhatjuk a 12-22 egyenletet: 

5�8 − 5�80 = −30�E − E0 

 (12-22) 

Az egyenlet átrendezése után a kiindulási anyag fogyására egy egyenes egyenletét kapjuk, melynek 

meredeksége egyenlő a sebességi állandóval, függőleges tengelymetszete pedig a kiindulási 

koncentrációra ad felvilágosítást (12-23): 

5�8 = 5�80 − 30E 

  (12-23)
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Ha a peremfeltételeket a termék képződésre adjuk meg, azaz  t=0 időpontban B termék 

koncentrációja 0, s a ha a vizsgált t időpontban  [B]=[A 0]-[A] , a termék képződése a 12-24 

összefüggéssel adható meg: 

5
8 = 5�80 − 5�8 = 30′ E 

  (12-24) 

ahol k’0 a termékképződésre vonatkozó reakciósebességi állandó. 

A nulladrendű reakcióban tehát a komponensek koncentrációja lineárisan változik az idő 

függvényében (12.05. ábra).  

 

12.05.ábra: A kiindulási komponensek, és a termékek koncentrációjának változása nullad-rendű 
reakcióban  

Meg kell jegyezni, hogy zérusrend szerint végbemenő egyszerű reakciók nem lehetségesek, csak 

összetett folyamatok mechanizmusából adódhat egyes lépésekre, vagy heterogén reakciók bruttó 

rendűsége lehet zérus. Ilyen például a foszfin (PH3) katalitikus bomlása volfrámfelületen, nagy 

nyomáson és magas hőmérsékleten. A folyamat során a PH3 állandó sebességgel bomlik egészen 

addig, amíg teljesen elfogy. Másik példa az ammónia bomlása izzó wolfrámon. A zérusrend azzal 

értelmezhető, hogy a reakció sebessége a katalitikus felületen mindenkor adszorbeált molekulák 

felületi koncentrációjával arányos, utóbbi viszont erős adszorpció esetében közel van a 

telítettséghez és így nem változik a gáztérbeli koncentrációval.  

Ha a sebességi egyenlet nem adható meg a 12-18. szerinti alakban felírt szorzattal, akkor a reakció 

bruttó rendűsége sem számítható ki, sőt az is előfordulhat, hogy a reaktánsokra sem definiálható a 

rendűség. Pl. bár a hidrogén-bromid képződési reakciója elemeiből elsőrendű a hidrogénre, sem a 

brómra, sem a hidrogén-bromidra nincs meghatározott rendűsége (12-17), így a bruttó rendűség 

sem adható meg. 

A reakciórend szempontjából nem jönnek számításba a reakcióelegy azon komponensei, 

amelyek koncentrációi a reakció előrehaladásával is állandóak maradnak. Ennek két oka lehet: 
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a, a szóban forgó komponens reakciópartner, azonban nagy feleslegben van, tehát koncentrációja 

gyakorlatilag változatlan. 

b, a szóban forgó komponens nem reakciópartner, azaz sztöchiometriailag inert a vizsgált 

reakcióban, mégis befolyással van a reakciósebességre. A reakcióelegy ilyen komponensének 

hatására ha a reakciósebesség növekszik katalizátorról , ha jelenléte a reakciósebességet csökkenti 

inhibitorról beszélünk.  

12.1.5. A kémiai reakciók molekularitása 

Molekuláris szinten a kémiai reakciók az atomok közötti kötések felszakadását, új kötések 

kialakulását jelentik. Van eset, amikor egy molekula önmagában is képes ilyen átalakulásra, máskor 

két, vagy több molekula találkozása szükséges hozzá. Trimolekuláris egyszerű reakciók három 

kiinduló anyag egyidejű ütközése során jöhetnek létre. Ennek valószínűsége azonban általában igen 

csekély, ezért egyszerű trimolekuláris reakciók rendkívül ritkán fordulnak elő. Háromnál több 

reaktáns-atom vagy molekula egyidejűleg azonban szinte soha nem lép kölcsönhatásba egymással. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a molekuláris események viszonylag egyszerűek, két 

alapvető csoportba sorolhatók. 

• Monomolekuláris (vagy unimolekuláris) reakció: egyetlen molekula átalakulása aktiválódás 

után. Ebben az esetben egy molekula rezeg szét darabjaira, vagy atomjai új elrendeződést 

vesznek fel. Pl. ciklopropán (1.) izomerizációja propénné (2.) (12-25). 

  CH2=CH-CH3                           (12-25) 

1.                                  2. 

• Bimolekuláris reakcióban két molekula ütközik és cserél energiát, atomokat, 

atomcsoportokat vagy valamilyen egyéb változáson megy keresztül az ütközését követően.  

Erre egy szemléletes példa például a hidrogén-bromid képződésének egyik elemi reakciója 

(12-26)  

H. + Br2 ⇾ HBr + Br.            (12-26) 

Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy egy adott H-atom ütközik egy Br2-molekulával, és egy 

HBr-molekula, valamint egy Br-atom képződik. (A bruttó reakcióegyenlettel ellentétben 

elemi reakciók esetén nem szoktunk fázist megjelölni.) 
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A reakciók molekularitása nem áll semmilyen törvényszerű kapcsolatban a kinetikai rendűséggel, 

ahogyan a reakciórend és sztöchiometriai együtthatók is csak ritkán és véletlenül egyenlőek 

egymással. Nagyon lényeges a különbség a molekularitás és a rendűség között.  A reakció 

rendűsége tapasztalati mennyiség, melyet az empirikus sebességi egyenletből számíthatunk ki (pl. 

lsd 12-17 egyenletet). A molekularitás pedig egy olyan elemi reakcióra vonatkozik, amelyet 

valamely mechanizmus elemi lépéseként tételezünk fel. 

A legfontosabb reakciókinetikai alapfogalmak megismerése után az alábbiakban levezetjük 

a különböző rendű reakciók sebességi egyenletét, majd módszereket ismertetünk az egyszerű 

reakciók rendjének meghatározására vonatkozóan. 

12.1.6. Az elsőrendű reakciók sebességi egyenlete, a felezési idő  

Az 12.1.1 fejezetben bemutatott, általánosan a 12-11 egyenlettel felírt reakció akkor 

tekinthető elsőrendűnek, ha a reakciósebesség csak egyetlen reagáló anyag koncentrációjától függ, 

és azzal egyenesen arányos. Elsőrendű reakció sebességi egyenlete tehát az alábbi alakban írható 

(12-27): 

     (12-27) 

k1 reakciósebességi állandó indexe arra utal, hogy a reakció első rendű. 

A változók szétválasztása után kapjuk (12-28):     

�5�85�8 = −31�E 

 (12-28) 

Ez az egyenlet könnyen integrálható, mert k az időtől független állandó. Kezdetben (t = 0) az A 

anyag koncentrációja [A0], míg valamely későbbi t időpontban [A] . Ha e két értéket az integrálás 

kezdeti, illetve végső értékének vesszük, akkor írhatjuk, hogy (12-29): 

o �5�85�85�8
5�80 = −31 o �EE

0  

(12-29)  

és mivel az 1/x függvény primitív függvénye lnx, az integrálást elvégezve kapjuk a következő 

összefüggést (12-30): 
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ln 5�85�80 = −31E 

   (12-30)

    

Átalakítva a 12-30 egyenletet, a reagáló komponens koncentrációjára tehát írható 12-31: 

5�8 = 5�80-−31E
 

  (12-31) 

 Ezen egyenletből látható, hogy az elsőrendű reakcióban a reaktáns koncentrációja az idő 

előrehaladtával exponenciálisan csökken.  

Az 12.06.A ábrán bemutatott példán a nagyobb sebességi együttható esetén a 

koncentrációcsökkenés meredekebb: knagy = 3kkicsi 

 

 12.06. ábra: A, A reaktáns koncentrációjának exponenciális csökkenése elsőrendű 
reakcióban (knagy = 3kkicsi). B, A kiindulási komponensek, és a termékek koncentrációjának változása 

első rendű reakcióban (a komponensek koncentrációja exponenciálisan változik az idő 
függvényében (kék: kiindulási anyag, piros: termék)  

A sebességi egyenletet gyakran az átalakuláskor keletkezett valamilyen B termék koncentrációjára 

szokták vonatkoztatni, különösen akkor, ha a mérési módszer ennek meghatározásával jár. Ha a 

termék A kiindulási anyagból egyértelműen 1:1 arányban keletkezik, akkor adott pillanatban az A 

anyag még megmaradt mennyisége (12-32): 5�8 = 5�80 − 5
8 

 (12-32) 

A 12-32 egyenlet bal oldalán ha [A]  koncentrációt 12-31 képlettel fejezzük ki, kapjuk a 12-33 

egyenletet: 

5�80 − 5
8 = 5�80-−31E
 

  (12-33) 
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Az egyenletet [B]-re átrendezve (12-34):  

5
8 = 5�80 − 5�80-−31E = 5�80�1 − -−31E  

 (12-34) 

A 12-34 egyenlet értelmében tehát a termék mennyisége aszimptotikusan éri el a végső értéket, 

amely természetesen egyenlő az átalakuló anyag kiindulási mennyiségével (12.06.B ábra). 

A 12-34. összefüggésből, alkalmazva a logaritmus függvényekre vonatkozó azonosságokat, adódik 

a 12-35. összefüggés. Ebből egyértelműen látszik, hogy a koncentráció logaritmusa az időnek 

lineáris függvénye: 

    (12-35) 

A 12-35. képlet szerinti összefüggést grafikusan ábrázolva (12.07. ábra), az egyenes 

iránytangenséből meghatározhatjuk k1 sebességi állandó értékét, melynek mértékegysége elsőrendű 

reakciók esetén 1/s, független a koncentációtól. Az y = ax+b egyenletű egyenes egyenletével analóg 

módon y = ln[A] , a = -k =tgq (az egyenes meredeksége), x=t, b= ln[A] 0 (a függőleges tengellyel 

való metszéspont). Gázok esetében a parciális nyomás és az összetétel közötti lineáris 

törvényszerűség miatt a koncentráció helyett nyomásértékek alkalmazása is indokolt. 

 

12.07. ábra: Sebességi állandó grafikus meghatározása elsőrendű reakciók sebességegyenlete 
alapján  

Az elsőrendű reakciók sebességére jellemző, igen gyakran használt mennyiség a felezési 

idő, jele: t1/2. Azt az időtartalmat jelenti, ami alatt valamely anyag koncentrációja a kiindulási 

értékének felére csökken (12.08. ábra).  
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12.08. ábra: Felezési idő meghatározása  

Ha [A]értéke egyenlő ½[A]0, akkor a 12-30. képlet értelmében írható 12-36: 

3E1/2 = −�� s12 5�085�80 t = −�� 12 = ��2 

 (12-36) 

Ebből 12-37: 

E1/2 = ��231 = 0,693131  

 (12-37) 

E számítás legfontosabb eredménye, hogy az elsőrendű reakciók felezési ideje független a 

kiindulási koncentrációtól. Szokásos alkalmazása pedig az, hogy a reakció bármely pontjában 

leolvashatjuk azt az időt, ami [A] -nak ½[A]-ra csökkenéséhez szükséges (12.08. ábra). Ebből pedig 

a 12-37. képlet alapján a sebességi együttható egyszerűen kiszámítható. 

Kérdés: Hogyan fejezhető ki a felezési idő nullad rendű reakcióban? 

Válasz: Ahogyan azt fentebb már tárgyaltuk a kiindulási anyag koncentrációja az idő 
függvényében nullad rendű reakcióban egyenes arányosan csökken (12-23). A felezési idő 
kifejezéseit megkaphatjuk, ha a koncentráció-időfüggvényekkel elvégezzük az elsőrendű 
reakciónál alkalmazott számítási módszert.  

A 12-23. képletben ha [A]  helyet [A]0/2 kifejezést írunk (12-38): 5�802 − 5�80 = −30E1/2  

(12-38) 

Átrendezve az egyenletet (12-39): 
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− 5�802 = −30E1/2  

              (12-39) 

Amiből a felezési idő kifejezhető (12-40): 

E1/2 = 5�80230  

  (12-40) 

A 12-40. képlet értelmében nullad rendű reakciók esetén a felezési idő tehát koncentrációfüggő, 
mivel [A]0 csökken a reakció előrehaladásával, a felezési idő rövidül. 

Tipikusan elsőrendű folyamat a molekulák termikus disszociációja (bomlása), vagy a radioaktív 

atomok bomlása.  

Példa elsőrendű reakció vizsgálatára 

Az azometán (1.) parciális nyomásának változását 600 K-en követték (12-41), melynek 

mérési adatai a 12.02. táblázatban találhatók. Igazoljuk, hogy a bomlási reakció elsőrendű azo-

metánra nézve! Határozzuk meg a sebességi együtthatót ezen a hőmérsékleten!  

CH3N2CH3(g) ⇾ CH3CH3(g) + N2(g)     (12-41) 

 12.02. táblázat: Az azometán parciális nyomásának változása az idő függvényében 600 K-en  

t (s) 0 1000 2000 3000 4000 

p (Pa) 10,93 7,63 5,32 3,72 2,58 

      

Módszer: A szokásos eljárás a várható elsőrend igazolására, hogy ábrázoljuk a kiindulási anyag 

koncentrációjának logaritmusát az idő függvényében. Mivel a gázok esetén a parciális nyomás 

arányos a koncentrációval, ezért az lnp értékeit ábrázoljuk az idő függvényében (12.03. táblázat és 

12.09 ábra). Ha egyenest kapunk, akkor annak meredeksége 12-35. egyenlet alapján –k-val egyenlő, 

függőleges tengelymetszetéről pedig a kiindulási koncentráció (nyomás) logaritmusát olvashatjuk 

le. 

12.03.táblázat: Az azo-metán parciális nyomásának logaritmusa az idő függvényében 600 K-en  

t (s) 0 1000 2000 3000 4000 

lnp 2,39 2,03 1,67 1,31 0,95 
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12.09. ábra: Az azo-metán parciális nyomásának logaritmusa az idő függvényében 600 K-en  

A 12.09. ábra alapján megállapítható, hogy az összefüggés a vizsgált paraméterek között lineáris, a 

pontokra illesztett egyenes meredeksége: -3,6*10-4, aminek alapján k=3,6*10-4s-1. Az azo-metán 

bomlása tehát valóban első rend szerint játszódik le.  

Mivel bebizonyítottuk, hogy elsőrendű reakcióval van dolgunk, határozzuk meg a meghatározott k1 

ismeretében a felezési idő értékét!  

A 12-37. képlet szerint tudjuk, hogy (12-42): 

E1/2 = ��231 = 0,6931
3,6 × 10−4 1N = 1925,4 N 

  (12-42) 

Tehát a kiindulási anyag koncentrációja 1925,4 s alatt bomlik felére, s ez az érték bármely 

időpontban kiválasztott koncentrációértékre is igaz. Győződjünk meg erről koncentráció (nyomás) 

időbeli változását bemutató 12.10. ábrán! 

 

12.10. ábra: Az azo-metán parciális nyomásának változása az idő függvényében 600 K-en 
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12.1.7. A másodrendű reakciók sebességi egyenlete 

Az 12.1.1 fejezetben bemutatott, általánosan a 12-11. egyenlettel felírt reakció akkor másodrendű, 
ha 

a) egyetlen reagáló anyag koncentrációjának négyzetével arányos a reakciósebesség,  

b) két reagáló anyagra is elsőrendű a reakció. 

Először vizsgáljuk meg az a) esetet. 

Ez esetben a sebességi egyenlet (12-43): 

� = − �5�8�E = 325�82
 

  (12-43) 

A változók szétválasztása után (12-44): 

− �5�85�82 = 32�E 

  (12-44)

    

Hasonlóan a korábbi gondolatmenetünkhöz, legyen a koncentráció t=0 időpontban [A]0, és t 

időpontban [A] . Ily módon integrálva a 12-44. képlettel felírt összefüggést kapjuk 12-45 egyenletet: 

− o �5�85�82
5�8

5�80 = 32 o �EE
0  

 (12-45)

   

Mivel 1/x2 primitív függvénye -1/x, a kezdeti feltételek beírásával a 12-46. és annak átalakítása után 

a 12-47. integrált sebességi egyenlet adódik: 

15�8 − 15�80 = 3E 

  (12-46) 

15�8 = 3E + 15�80 

 (12-47) 
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Ezek szerint a koncentráció reciproka az időnek lineáris függvénye. Ezt az összefüggést grafikusan 

ábrázolva az egyenes iránytangenséből kapjuk a reakciósebességi állandót. A kezdeti [A]0 

koncentráció pedig a függőleges tengely metszéspontjából számítható (12.11. ábra). 

 

12.11. ábra: Sebességi állandó grafikus meghatározása másodrendű reakciók sebességegyenlete 
alapján abban az esetben, ha a reakciósebesség egyetlen reagáló anyag koncentrációjának 

négyzetével arányos  

A 12.11. ábrán található egyenes egyenlete alapján tgq=0,8, ami a vizsgált esetben megegyezik k2 

másodrendű reakciósebességi állandó értékével. A 12-46. képletből kifejezve k2-t, annak 

mértékegységére dm3/mol·s adódik. 

A 12-46. képletet átalakítva, bármely t időpontban kiszámítható A kiindulási anyag koncentrációja 

(12-48): 

5�8 = 5�801 + 3E5�80  

 (12-48)  

Ha a 12-48. képletben az [A]   koncentrációt úgy értelmezzük, mint a kiindulási anyagnak a vizsgált 

időpontig  képződött termékkel csökkentett mennyiségét, és [A] -t  [A]0-[B]  különbséggel 

helyettesítjük az egyenletben, abból kifejezve a B termék koncentrációját,  a vizsgált a típusú 

másodrendű reakcióra jellemző, a termékképződést leíró  12-49. képletet kapjuk: 

5
8 = 5�80 �1 − 11 + 32E5�80� 

 (12-49) 

A fenti összefüggések értelmében a kiindulási anyag koncentrációja hiperbola függvény szerint 

csökken az idő függvényében, a terméké pedig szintén hiperbola függvény szerint nő (12.12. ábra). 
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12.12. ábra: A kiindulási komponensek, és a termékek koncentrációjának változása másodrendű 
reakcióban (a komponensek koncentrációja hiperbolikusan változik az idő függvényében (kék: 

kiindulási anyag, piros: termék)  

Megállapítható, hogy a másodrendű reakcióban a kiindulási anyagok fogyása lassabb, mint az 

azonos kezdeti sebességű elsőrendű reakcióban. 

A 12-48. képletből a t=t1/2 és az [A]=1/2[A]0 helyettesítéssel az A anyag felezési ideje kiszámítható 

(12-50): 

E1/2 = 135�80  

 (12-50) 

A 12-50. képletből is látszik, hogy eltérően az elsőrendű reakcióktól, a másodrendű reakciók 

felezési ideje változik a kezdeti koncentrációval, a reakció előrehaladásával [A]0 csökken, a felezési 

idő pedig növekszik. Ennek egyik gyakorlati következménye az, hogy ha egy anyag (pl. egy 

környezetre veszélyes vegyület) másodrendű reakcióban fogy, akkor ugyan kis koncentrációban, de 

sokáig jelen lesz, mivel a felezési ideje a koncentrációja csökkenésével igen hosszúra nő. 

Egyetlen reagáló anyag koncentrációjának négyzetével arányos reakciósebességi 

egyenlettel (a vizsgált a eset) jellemezhető folyamat például a hidrogén-jodid bomlása (12-51): 

2HI ⇾ H2 + I2     (12-51) 

Most vizsgáljuk meg a másodrendű reakciók b.) esetét, amikor a reakció elsőrendű [A]  és 

[B]  reaktánsokra, a bruttó rendűsége ilyen módon kettő.  Ez esetben a sebességi egyenlet (12-52): 

�5�8�E = −35�85
8 

 (12-52) 
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12-52. egyenlet csak úgy integrálható, ha ismerjük [A]  és [B]  koncentrációinak kapcsolatát, amit a 

sztöchiometria határoz meg. Az egyszerűség kedvéért vizsgáljuk a   

A+B⇾⇾⇾⇾P      (12-53) 

reakciót (12-53.), ahol P a terméket jelöli. A reakció sztöchiometriájából az következik, hogy ha A 

anyag koncentrációja [A] 0 – x-re csökken, akkor B anyagé is [B]0-x-re csökken, mert minden egyes 

A molekula átalakulása egy B-molekula átalakulásával jár. A 12-52. képlet szerinti összefüggés így 

átírható a következő alakba (12-54): 

�5�8�E = −3�5�80 − R�5
80 − R 

 (12-54) 

Mivel d[A]/dt = -dx/dt, a sebességi egyenlet (12-55): 

�R�E = 3�5�80 − R�5
80 − R 

 (12-55) 

amit x=0, és t=0 kezdeti feltételekkel az alábbiak szerint integrálhatunk (12-56):   

     

o �R�5�80 − R�5
80 − RR
0 = 3 o �EE

0  

 (12-56) 

A jobb oldal integrálja egyszerűen kt, a bal oldalt pedig a következő módon számíthatjuk ki (12-

57): 

o �R�5�80 − R�5
80 − RR
0 = 15
80 − 5�80 o u 1�5�80 − R − 1�5
80 − RvR

0 �R =
= 15
80 − 5�80 u�� � 5�805�80 − R� − �� � 5
805
80 − R�v 

(12-57) 

A 12-57. összefüggés a logaritmus azonosságainak, és az [A]=[A] 0-x, valamint a [B]=[B] 0-x 

kifejezések felhasználásával a 12-58. formában írható: 

�� =5
8/5
805�8/5�80 > = �5
80 − 5�803E 

  (12-58) 



273 

 

Ha ábrázoljuk a 12-58. képlet szerinti egyenletnek a bal oldalát az idő függvényében, úgy egyenest 

kapunk, és k2 sebességi együttható a meredekségből a már megismert módon kiszámítható. 

12.1.8. A harmad- és magasabb rendű reakciók sebességi egyenlete 

Az 12.1.1. fejezetben bemutatott, általánosan a 12-11. egyenlettel felírt reakció akkor harmadrendű, 
ha 

a) egyetlen reagáló anyag koncentrációjának köbével arányos a reakciósebesség, vagy 

b) az egyik reagáló anyagra elsőrendű, a másik reagáló anyagra másodrendű, vagy pedig 

c)  ha mindhárom reagáló anyagra elsőrendű. 

Az 12.1.6. és 12.1.7 fejezetekben bemutatott számítási módszerhez hasonlóan magasabb rendű 

reakciók rendűségére is levezethetők az összefüggések. Néhány esetre a sebességi egyenletek, azok 

integrált alakjai valamint a felezési időkre levezetett összefüggések a 12.04. táblázatban találhatók. 

A levezetésektől eltekintve a 12.04. táblázatban feltüntetett képletek alapján 

megállapítható, hogy a felezési idő minden esetben fordítottan arányos k-val, és  a magasabb rendű 

(n-ed rendű) kémiai reakciók felezési idejének [A] -tól való függése –kivéve az elsőrendű 

reakciókat-, a reakció rendűségétől függő, annak  -(n-1)-dik hatványával arányos (12-59).  

E1/2 = 35�8−��−1 = 35�8�1−�
 

 (12-59) 

Azaz, a felezési idő logaritmusát (lnt1/2) ábrázolva az ln[A]  függvényében egy (1-n) 

meredekségű egyenes nyerhető. Az egyenes egyenlete (12-60): 

     (12-60) 

A 12-60. egyenlet alapján az lnk értéke éppen a függőleges tengely metszetet, az (1-n) pedig az 

egyenes meredekségét jelenti. A reakciósebességi állandó, és a reakció rendűsége ily módon 

grafikusan meghatározható. 
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12.04.táblázat: Néhány, különböző rendű reakciótípus integrált sebességi egyenlete  

Rendűség Reakció Sebességi egyenlet* t1/2 

0 A �P 
, = 3 

kt = x, ha 0 ≤ R ≤ 5�80 

5�8023  

1 A �P 

, = 35�8 

3E = �� 5�805�80 − R 

��23  

2 

A �P 

, = 35�82 

kt = 
R5�80�5�80−R 

135�80 

A + B �P 

, = 35�85
8 

kt = 
15{80−5�80ln

5�80�5
80−R�5�80−R5
80 
 

A + 2B �P 

, = 35�85
8 

kt = 
15{80−25�80ln

5�80�5
80−2R�5�80−R5
80  
 

A �P 

autokatalízissel 

, = 35�85|8 

kt = 
15�80+5|80ln

5�80�5|80−R�5�80−R5|80 
 

3 A + 2B �P 

, = 3[A]5
82 

kt = 2R�25�80−5
80�5
80−2R5
80 + 

+
1�25�80−5
802ln

5�80�5
80−2R�5�80−R5
80  

 

n≥ 2 A �P 

, = 3 5�8�  

kt = 1�−1 � 1�5�80−R� −1 − 15�80� −1� 

2�−1 − 1�� − 135�80�−1 

 

 

12.2. Egyszerű reakciók sebességi egyenletének meghatározási módszerei 

12.2.1.Felezési idők módszere 

A 12.04. táblázatban található, különböző rendű reakcióra felírt összefüggések ismeretében 

tehát mind a vizsgált reakció rendje, mind annak sebességi együtthatója meghatározható. Ennek két 

módszere ismeretes: 
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a) Nyomon követhetjük a reakciót több felezési időn keresztül, és megvizsgáljuk az egymást 

követő felezési idők függését a felezési idő kezdetén mért koncentrációtól. 

b) Több kísérletet végzünk, mindegyiket különböző kiindulási koncentrációval, és mindegyik 

kísérletben meghatározzuk azt az időt, amikor a kiindulási anyag koncentrációja felére 

csökken. 

Ahogy azt az előző fejezetben leírtuk, ábrázolva az lnt1/2-t az ln[A]  függvényében egy (1-n) 

meredekségű egyenest kapunk, amelyből a kémiai reakció rendűsége számítható. Ennek 

ismeretében pedig a sebességi állandó meghatározható a 12.04. táblázat megfelelő kifejezésével. 

12.2.2. Pszeudozérusrendek módszere 

E módszernek a lényege, hogy ahhoz a reaktánshoz képest, melynek 

koncentrációváltozását követjük, a többit nagy feleslegben alkalmazzuk. 

Vizsgáljuk például A anyag koncentrációjának változását az idő függvényében úgy, hogy a B anyag 

a reakcióban nagy feleslegben van jelen. Ebben az esetben jó közelítéssel mondható, hogy 

[B]=[B] 0, azaz koncentrációja a reakció során állandónak tekinthető. 

Bár a valódi sebességi egyenlet e két reagáló anyagra a 12-18. képlet szerint v=k[A]a[B]b alakban 

írható, a nagy feleslegben alkalmazott B reaktáns miatt az egyenlet  

, = 3′ 5�8 
 

  (12-61) 

a-ad rendű sebességi egyenletté egyszerűsödik (12-61), ahol k’  értéke leírható a 12-62 egyenlettel,  

3′ = 35
80  

 (12-62) 

és csak az A anyag koncentrációjának van jelentősége a sebességi egyenletben. Ezzel a 

„műfogással” nem valódi (pszeudo) a-ad rendű sebességi egyenletté alakítottuk át a valódi, nem a-

ad rendű sebességi egyenletet. A sebesség függése a többi reaktáns koncentrációjától hasonló 

módon külön-külön meghatározható, és a teljes sebességi egyenlet megszerkeszthető (példát lásd a 

12.2.3. fejezetben).  

12.2.3.Kezdeti sebességek módszere 

Ezt a kísérleti módszert gyakran a pszeudozérusrendek módszerével kombinálva 

alkalmazzák. Azon alapszik, hogy a reakció kezdeti sebességét különböző kiindulási 
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koncentrációnál határozzák meg. Tegyük fel, hogy a sebességi egyenlet, amelyben a többi reaktáns 

koncentrációja feleslegben van alakú (12-63). ,0 = 35�80  

 (12-63) 

Ezt logaritmizálva (12-64): ��,0 = ��3 +  ��5�80  

 (12-64) 

A 12-64 képlet szerinti egyenes egyenletéből a, a reakció rendűsége meghatározható oly módon, 

hogy különböző kezdeti koncentrációk esetén a kezdeti sebességek logaritmusát ábrázolva a kezdeti 

koncentrációk logaritmusának függvényében egy egyenest kapunk, melynek meredeksége a.  

Példa a kezdeti sebességek módszerének alkalmazására 

A jódgőz villanófény-fotolízise  nagy argonfeleslegben jódatomokhoz vezet, melyek azután a 12-
65. egyenlet szerint rekombinálódnak molekulává: 

2I(g) + Ar(g) ⇾ I2(g) +Ar(g)    (12-65) 

Az inert argongázzal történő ütközések az energia elvonásának és a molekula stabilizációjának egy 
lehetséges módját jelentik.  

Határozzuk meg a fenti reakció sebességi egyenletét, állapítsuk meg kísérleti adatok alapján a 
kiindulási komponensekre vonatkozó rendeket, ill. a reakciósebességi állandó értékét!  

A feladat megoldásához a kezdő sebességek módszerét vesszük segítségül. Célunk, hogy 
meghatározzuk a jód- és az argonatomra vonatkozó rendűségeket.  

1. A jódatomokra vonatkozó részrend megállapításához különböző jódkoncentrációból 
kiindulva mérjük a koncentráció időbeli változását adott argonnyomáson. A mérési eredményeket 
grafikusan ábrázolva (12.02. ábra), a görbe t=0 időpontjához húzott érintő meredeksége megadja 
az adott kiindulási koncentrációhoz tartozó kezdeti sebességeket. Az eredmények reprodukálása 
érdekében a méréssorozatot különböző argonnyomáson szükséges elvégezni. Az e módszerrel 
meghatározott kezdeti sebességeket az 12.05. táblázat foglalja össze: 

12.05. táblázat: A 12-65. egyenletben szereplő, jód atomokra vonatkozó részrend 
meghatározásához szükséges különböző kiindulási jódkoncentrációhoz tartózó kezdeti sebességek 

0,001 moldm-3, 0,005 moldm-3 és 0,01 moldm-3 argon-koncentrációnál mérve.  

  I0/10-5 (moldm-3) 1,0 2,0 4,0 6,0 

Ar0 
koncentráció/10-3 

(moldm-3) 

1 

v0/(moldm-3s-1) 

8,70*10-4 3,48*10-3 1,39*10-2 3,13*10-2 

5 4,35*10-3 1,74*10-2 6,96*10-2 1,57*10-1 

10 8,69*10-3 3,47*10-2 1,38*10-1 3,13*10-1 
 

A 12.05. táblázat adatainak képezzük a logaritmusát. Az így nyert számértékek a 12.06. 
táblázatban találhatók: 
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12.06. táblázat: Állandó argonkoncentrációkra vonatkozó (0,001 moldm-3, 0,005 moldm-3 és 0,01 
moldm-3), különböző kiindulási jódkoncentráció logaritmusához tartozó kezdeti sebességek 

logaritmusai  

ln I0 -11,51 9 -10,8198 -10,1266 -9,7212  

lnv0 

(moldm-3s-1) 

-7,0470 -5,6607 -4,2759 -3,4641 Ar0 = 0,001moldm-3 
-5,4376 -4,0513 -2,6650 -1,8515 Ar0 = 0,005moldm-3 
-4,7456 -3,3610 -1,9805 -1,1615 Ar0 = 0,01moldm-3 

 

A 12-64. képlet értelmében, ha egy adott argonkoncentrációnál az ln[I]0 függvényében ábrázoljuk 
az lnv0 értékeket egy egyenest kapunk, melynek meredeksége az adott komponensre vonatkozó 
részrendet adja, míg a függőleges tengelymetszetből a sebességi együtthatókat lehet kiszámítani 
(12.13. ábra). 

 

12.13 .ábra: A 12.06 táblázat adatainak ábrázolása: lnvo az ln [I]0 függvényében állandó 
argonkoncentrációknál   

A 12.13. ábra alapján megállapítható, hogy mindhárom alkalmazott argon koncentráció esetében 
a=2, azonos meredekségű egyenest kapunk. Ez az érték egyértelműen alátámasztja, hogy a 12-65. 
reakcióegyenletben a jódatomokra vonatkozó részrend kettő. 

A reakciósebességi állandót a 12-61. és 12-62. képleteket segítségül véve határozzuk meg a 12.13. 
ábra alapján. A függőleges tengellyel való metszéspont lnk’ értékét adja. Az ebből származtatott k’ 
értékeket és a hozzájuk tartozó argonkoncentráció értékeket a 12.07. táblázat tartalmazza: 

12.07.táblázat: A 12-65. egyenlet reakciósebességi állandójának meghatározása a jódatomra 
vonatkozó részrend ismeretében  

ln k' (függőleges tengelymetszet) 15,972 17,601 18,265 

k'(dm3mol-1s-1) 8640750 44057229 85583238 

Ar0 (moldm-3) 0,001 0,005 0,01 

k = k'/Ar (dm6mol-2s-1) 8,64E+0  8,81E+09 8,558E+09 
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A 12-61. képlet, és a meghatározott 2-es részrend értelmében írhatjuk (12-66):  

, = 3′ 5Z82
 

   
  (12-66) 

A 12-62. képlet alapján pedig k’ értékét is megkapjuk (12-67):  

 3′ = 35��80  

   
   (12-67) 

A 12-67. képletből látható, hogy a vizsgált reakció sebességi állandóját megkapjuk, ha a 12.13. 
ábra alapján meghatározott k’  értékét elosztjuk az alkalmazott argon-koncentráció értékével. A 
12.07. táblázat adatai alátámasztják, hogy a vizsgált argon-nyomásoknál meghatározott sebességi 
állandók hibahatáron belül egyeznek, tehát a módszer alkalmas a feladat megoldására.  

A vizsgált reakció sebességi állandója tehát a 12.07. táblázatban található k értékek átlaga, 
8,66*109 dm6mol-2s-1.  

Megjegyezzük, hogy k mértékegysége mindig olyan, hogy azt a megfelelő hatványkitevőjű 
koncentrációkkal megszorozva  koncentráció/idő egységet (pl moldm-3s-1) kell, hogy adjon. 

2. Az argonatomokra vonatkozó részrend megállapításához különböző argon-koncentrációból 
kiindulva mérjük a koncentráció időbeli változását adott jódkoncentrációnál. A mérési 
eredményeket grafikusan ábrázolva (12.02. ábra), a 1. pontban leírtakkal azonos módon 
meghatározzuk a reakciósebességeket (12.05. táblázat), képezzük az ln[Ar]0 és lnv0 értékeket 
(12.08. táblázat), majd grafikusan ábrázoljuk azokat (12.13. ábra). 

12.08. táblázat: Állandó (1*10-5 moldm-3, 2*10-5 moldm-3, 4*10-5 moldm-3 és 6*10-5 moldm-3) jód-
koncentrációkra vonatkozó, különböző kiindulási argonkoncentráció logaritmusához tartozó 

kezdeti sebességek logaritmusai  

ln Ar0 -6,9077 -5,2983 -4,6052  

lnv0 
(moldm-3s-1) 

-7,0470 -5,4376 -4,7456   I0 = 0,00001 moldm-3 
-5,6607 -4,0513 -3,3610   I0 = 0,00002 moldm-3 
-4,2759 -2,6650 -1,9805   I0 = 0,00004 moldm-3 
-3,4641 -1,8515 -1,1615   I0 = 0,00006 moldm-3 

 

12.13. ábra: A 12.08. táblázat adatainak ábrázolása: lnvo az ln [Ar]0 függvényében állandó 
jódkoncentrációknál  
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A 12.13. ábra alapján megállapítható, hogy mindegyik egyenes meredeksége jó közelítéssel 
egyenlő eggyel, tehát a vizsgált reakcióban az argonatomokra vonatkozó részrend egy. 

Ily módon kísérleti adatokkal is alátámasztható, hogy a 12-65. reakció bruttó sebességi egyenlete 
követi a sztöchiometriát azaz írható a 12-68 egyenlet: 

,0 = 35Z8025��80  

 (12-68) 

Ellenőrizzük le a jódatomra vonatkozó részrend alapján meghatározott reakciósebességi állandó 
helyességét! 

A 12-61. képlet értelmében (12-69): 

, = 3′ 5��8 

   
  (12-69) 

és a 12-62. képlet alapján írható 12-70:  

 3′ = 35Z802  

   
   (12-70) 

A 12.09. táblázat adatai az adott jód koncentrációknál meghatározott, a 12.13. ábra alapján 
megállapított sebességi állandók értékeit tartalmazzák. Mivel az 12-70. képlet jódra nézve 
másodrendet ír le, a jódkoncentrációt négyzetre kell emelnünk, és a sebességi állandót ez alapján 
kell meghatároznunk. A táblázatban feltüntetett párhuzamos mérések k értékei hibahatáron belül 
vannak. Az ily módón meghatározott sebességi állandók átlaga 8,64*109 dm6mol-2s-1, ami jó 
közelítéssel egyezik a 12.07. táblázatban található k értékek átlagával (8,66*109 dm6mol-2s-1). 

12.09. táblázat: A 12-65. kémiai reakció reakciósebességi állandójának meghatározása az 
argonatomra és a jódatomra vonatkozó részrend ismeretében  

ln k' (függőleges tengelymetszet) -0,142 1,2403 2,6164 3,4466 
k' (s-1) 0,86762 3,4566 13,6863 31,3934 

I0 (moldm-3) 0,00001 0,00002 0,00004 0,00006 
I0

2 (moldm-3)2 1E-10 4E-10 1,6E-09 3,6E-09 
k'/I0

2 (dm6mol-2s-1) 8,68E+09 8,64E+09 8,554E+09 8,7E+09 
 

A kezdeti sebességek módszerével azonban nem mindig határozhatjuk meg a teljes 

sebességi egyenletet, mert egy összetett reakcióban a termékek is befolyásolják a reakciósebességet. 

Például a hidrogén-bromid képződése esetében a termék is részt vesz a reakcióban (lsd. 12-16 és 

12-17 egyenletek). E nehézség kiküszöbölhető, ha a sebességi egyenlet meghatározásához a reakció 

lefutását végig követnünk. A bonyolult összefüggések meghatározásához paraméterbecslést kell 

alkalmazni, s a feltételezett sebességi egyenletből ki kell számolni a koncentráció időbeli változását, 

majd azokat összevetni a kísérleti adatokkal.  
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12.3. A kinetikai adatok tanulmányozásához alkalmazott legfontosabb kísérleti módszerek 

Az előző fejezetekben leírt összefüggések is sugallják, hogy a reakciókinetikai adatok (pl. 

reakciórend, sebességi állandó) tanulmányozásához meg kell mérnünk a kiindulási anyagok, vagy a 

termékek koncentrációját az idő függvényében. Néhány hasznos útmutató, amelyet a kinetikai 

méréseink tervezésénél és elvégzésénél be kell tartani: 

• Keverjük össze a reagenseket és indítsuk el a reakciót olyan rövid idő alatt, amely a reakció 

idejéhez képest elhanyagolható. 

• A reakció lejátszódása közben mérjük a kiindulási anyagok vagy a termékek koncentrációját 

az idő függvényében. 

• Pontosan szabályozzuk és mérjük a hőmérsékletet és bizonyos reakciók esetében a nyomást. 

Mivel a reakciók sebessége általában függ a hőmérséklettől, a kinetikai méréseket állandó 

hőmérsékletű rendszerben végezzük. 

Napjainkban az igen kis hőmérsékleten lejátszódó reakciók kutatásai is előtérbe kerültek, 

például a csillagközi térben lejátszódó folyamatok megértése céljából. A gázok hangsebességénél 

nagyobb sebességgel való kiterjesztésével akár 10 K körüli hőmérséklet is elérhető. A nem izoterm 

folyamatok vizsgálata is fontos. Például ha a gyógyszerek lejárati idejének meghatározása céljából a 

hőmérsékletet lassan, szabályozottan növeljük, a mérési adatok alapján következtethetünk a 

különböző hőmérséklethez tartozó reakciósebességekre. 

A koncentráció változásának mérésére választott módszer attól függ, milyen anyagok 

vannak jelen, és milyen gyorsak a változások. Igen sok reakció játszódik le percek és órák alatt, 

ilyenkor számos módszer alkalmas a koncentráció időbeli változásának követésére. Most a teljesség 

igénye nélkül mutatunk be néhány, gyakran alkalmazott módszert a reakció előrehaladásának 

nyomon követésére. 

12.3.1. A nyomásváltozás nyomon követése 

Azokban a reakciókban, amelyeknek kiindulási anyagai, vagy termékei közül legalább egy 

gázfázisú, állandó térfogaton nyomásváltozás következhet be, így a reakció előrehaladása a nyomás 

időbeli mérésével követhető. Ha a tökéletes gázok állapotegyenletét érvényesnek tekintjük, állandó 

hőmérsékleten és nyomáson a teljes nyomás arányos a jelenlevő részecskék számával, tehát a 

nyomásváltozásból a sztöchiometriai egyenlet ismeretében a vizsgált anyag mólszám változása 

számítható. 
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Példa gázképződéssel járó reakció nyomon követésére 

Értelmezzük, hogyan változik a nyomás a dinitrogén-pentoxid gázfázisú bomlása során (12-71. 
egyenlet). 

2N2O5(g) ⇾ 4NO2(g) + O2(g)             (12-71) 

A 12-71. reakció sztöchiometriájából leolvasható, hogy a reakció gázfázisú minden komponensre, 
és 2 mól N2O5 teljes elbomlása összesen 5 mol termék gázt eredményez (ebből 4 mol NO2 és 1 mol 
O2). Ebből pedig az következik, hogy minden mol N2O5 elbomlása 5/2 mol-lal növeli a kezdeti 
gázmennyiséget. 

Legyen az N2O5 kezdeti nyomása p0 és kezdeti mennyisége n. Ha a N2O5 egy q hányada elbomlik, 
akkor a reakcióelegy összetétele a következő lesz (12.10 táblázat): 

12.10. táblázat: A 12-71 reakció elegyének összetétele  

 N2O5 NO2 O2 Teljes 

Mennyiség n(1-�) 2�n 1/2�n n(1+3/2�) 
 

Ha q=0, akkor a nyomás p0, és a reakció bármely fázisában a teljes nyomás: 

p= (1+3/2 q)p0, 

A reakció teljes lejátszódása után a nyomás tehát az eredeti érték 5/2-szeresére nő. 

12.3.2. Klasszikus műszeres mérések alkalmazása  

Egy adott hullámhosszúságon mért fényelnyelés változásának követését, a 

spektrofotometriát igen gyakran alkalmazzák a reakciókinetikában. Ez különösen akkor előnyös, ha 

az egyik anyagnak nagy intenzitású elnyelése van egy könnyen mérhető spektrális tartományban. 

Például hidrogén-bromid képződésének folyamata (12-16) könnyen követhető a brómmolekulák 

fényelnyelésének mérésével a látható tartományban. 

Ha a kémiai reakció során egy oldatban változik az ionok mennyisége vagy fajtája, akkor a 

vezetés mérésével követhetjük a folyamatot. A vezetés változása igen nagymértékű, ha a molekulák 

reakciója ionok keletkezéséhez vezet (12-72): 

(CH3)3CCl(aq) + H2O(l) ⇾(CH3)3OH(aq) + H+
(aq) +Cl-(aq)  (12-72) 

Ha a reakcióban H+-ionok keletkeznek, vagy alakulnak át, akkor a reakció pH mérésével is 

tanulmányozható. 
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Továbbá minden egyéb, a koncentráció meghatározására alkalmas módszer alkalmazható 

reakciókinetikai vizsgálatokra, mint pl. az optikai forgatóképesség mérése, a tömegspektrometria, a 

kromatográfia, vagy a mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR), stb. Az elektronspin-

rezonancia ((ESR) különösen alkalmas a gyökös mechanizmussal lejátszódó reakciók vizsgálatára. 

12.3.3. Gyors reakciók követésének módszerei 

Azokat a reakciókat hívjuk gyors reakciónak, melyek kevesebb (gyakran sokkal kevesebb), 

mint 1 másodperc alatt lejátszódnak. A reakciókinetika jelenlegi állása szerint a rendkívül gyors 

reakciók is tanulmányozhatók.  

• Folyamatos követés: A módszer lényege, hogy a reakcióelegy összetételének vizsgálata a 

reakció előrehaladása közben folyamatosan történik. Ez megoldható időnkénti mintavétellel 

és a minták elemzésével, vagy egy, a rendszerre vonatkozó kiválasztott tulajdonság 

folyamatos mérése útján. 

• Kioltásos (quenching) technika: A reakciót egy bizonyos idő elteltével leállítjuk és 

összetételét elemezzük. A reakció befagyasztása (kioltása) történhet hirtelen lehűtéssel, nagy 

mennyiségű oldószerbe történő beadagolással vagy a savas közegben lejátszódó reakciók 

esetében gyors semlegesítéssel. Ez a technika olyan reakciókra alkalmazható, amelyek elég 

lassúak ahhoz, hogy a befagyasztáshoz szükséges idő alatt csak elhanyagolható változás 

következzen be az összetételben. 

• Folyamatos áramlásos technika (continuous flow): Alkalmazásakor a reaktánsok 

folytonos áramát egy perisztartikus pumpa segítségével állandó sebességgel nyomják be egy 

keverőkamrába. Ezt követően egy csőbe vezetik a tökéletesen összekevert reakcióelegyet, 

ahol a reakció folytatódik. A módszer lényege, hogy a cső hossztengelye mentén követjük 

az összetételt (pl. spektrofotometriásan) úgy, hogy spektrofotométert mozdítjuk el a cső 

hossztengelye mentén (12.14. ábra). Azonos eredményre jutnánk, ha az összetételt az 

összekeveréstől eltelt idő függvényében tanulmányoznánk. A folyamatos áramlásos 

technikák hátránya az, hogy nagy áramlási sebességre van szükség ahhoz, hogy a keveredés 

elég gyorsan megtörténjen, valamint annak megakadályozására, hogy gyors reakciók esetén 

a reakció az áramlási cső elején már teljesen lejátszódjon. Emiatt gyakran túl nagy 

mennyiségű reagensre lenne szükség a mérés elvégzéséhez. 
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12.14. ábra: A reakciósebesség tanulmányozásához alkalmazható áramlásos technika 
vázlatos rajza  

• Megállított áramlás módszere (stopped flow technique): Ez a technika kiküszöböli az 

áramlásos technika hátrányait. A berendezés eleje hasonlít a folyamatos áramlásos 

berendezéshez, ahol két fecskendő (pumpa) segítségével jutnak be a keverőcellába a 

reaktánsok. A befolyó reakcióelegy azonban nem folyik el, hanem megtölt egy harmadik 

fecskendőt egészen addig, amíg annak dugattyúja bele nem ütközik egy végálláskapcsolóba, 

ami megállítja a további áramlást (beleértve a reagensek fecskendőjéből történő kifolyást is). 

A reaktánsok (vagy termékek) koncentrációját a keverő utáni csőben rögzített helyen, az idő 

függvényében vizsgáljuk (12.15. ábra). Ez a módszer tehát két reagens oldatnak a nagyon 

gyors összekeverését teszi lehetővé. Különösen előnyös a biokémiai reakciók vizsgálatára, 

mert oldatigénye rendkívül kicsi. Felfedezése óta az enzimreakciók nélkülözhetetlen 

eszköze. 

 

12.15. ábra: A reakciósebesség tanulmányozásához alkalmazható megállított áramlás 
módszerének vázlatos rajza  

• Villanófény-fotolízis: A módszer lényege, hogy a gáz- vagy folyadékmintát rövid 

időtartamú, fotokémiai reakciót kiváltó fénnyel sugározzák be, majd az összetételben 

bekövetkező változást mérik. Leggyakrabban mintegy 10 ns időtartamú lézer 

fényimpulzusokat alkalmaznak, de nem ritka a ps nagyságrendű sem, sőt közöltek már 

eredményeket néhány femtoszekundumos (1 fs = 1*10-15s) impulzus alkalmazásáról is. A 

reakció követésére emissziós és abszorpciós spektroszkópiát egyaránt alkalmaznak, a 

spektrumokat a besugárzás után meghatározott időpontokban elektronikusan veszik fel. 
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12.4. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése 

Általános tapasztalat, hogy a reakciók sebessége nő, ha a hőmérsékletet növeljük. 10 ⁰C 

hőmérsékletemelés hatására hozzávetőlegesen két-háromszorosára nő a reakciók sebessége, de 

természetesen ez a megközelítés reakciónként eltérő. Néhány száz Celsius fok hőmérsékletemelés 

hatására az alacsonyabb hőmérsékleten alig észrevehető sebességgel lefolyó reakciók a robbanásig 

is felgyorsulhatnak.  

Arrhenius kísérleti vizsgálatok alapján állapította meg, hogy az egyszerű reakciók 

sebessége 12-73. egyenlet szerint nő a hőmérséklettel.  

3 = �-−
�  

 (12-73) 

A 12-73 Arrhenius egyenlet szerint a reakciósebességi állandó a 12.16. ábrán bemutatott módon nő 

a hőmérséklettel, és igen nagy hőmérsékleten a k értéke A-hoz közelít. A legtöbb reakciónál 

viszonylag kis hőmérsékleteken észlelhetjük a folyamat lefutását, ezért itt közelítőleg 

exponenciálisnak tapasztaljuk a reakciók sebességnövekedését a hőmérséklet-növekedés hatására.  

 

12.16. ábra: A 12-73. Arrhenius egyenlet hőmérséklet-reakcióssebesség görbéje: a szokásos 
kinetikai vizsgálatok a görbe alsó szakaszára esnek  

A 12-73 egyenlet logaritmusát képezve, a 12-74 egyenlet értelmében a sebességi állandó (k) 

logaritmusa lineárisan változik az abszolút hőmérséklet reciprok értékével, 

��3 = ��� − 
�  

 (12-74) 

ahol A és B a hőmérséklettől gyakorlatilag független együtthatók. 

Bármilyen kémiai átalakulás bekövetkezéséhez a reagáló anyagok molekuláinak 

találkozniuk, érintkezniük, ütközniük kell egymással. Csak azok a molekulák képesek ütközéskor 

reagálni egymással, amelyeknek energiája meghatározott energiaértékkel, az aktiválási energiával 

nagyobb az adott hőmérsékletnek megfelelő átlagértéknél. Az ilyen energiatöbblettel rendelkező 
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molekulákat aktivált molekuláknak nevezzük. Az aktiválási energia tehát az a legkisebb energia, 

amivel egy reaktánsnak ütköznie kell ahhoz, hogy termékké alakulhasson.  

A reakciósebesség az aktív molekulák koncentrációjával arányos, mivel csak ezeknek az 

ütközésekor megy végbe a kémiai átalakulás. 

A hőmérséklet növekedésével a Boltzmann-féle energia-eloszlási függvényből következő 

egyenlet szerint az aktív molekulák száma (Naktív) a hőmérséklettel exponenciálisan nő (12-75).  

" 3E;, á�E = "-−G���  

 (12-75) 

A molekulaszámról (N) a koncentrációra (c) áttérve (mindkét oldalon a térfogattal osztva 

12-75 egyenletet, és annak tudatában, hogy c=N/V), az aktivált molekulák koncentrációjára (caktivált) 

írható a 12-76. összefüggés. 

@ 3E;, á�E = @-−G���  

 (12-76) 

A reakciósebesség az aktív molekulák koncentrációjával arányos, mivel csak ezeknek 

ütközésekor megy végbe a kémiai átalakulás. c=1 esetén a reakciósebesség definíciószerűen a 

sebességi állandóval egyenlő, így 12-73 és 12-76 egyenletek alapján írható 12-77.  

3 = �-−G���  

  (12-77) 

Ha minden olyan ütközés, amelynél legalább az egyik molekula aktív, kémiai átalakulásra vezet, a 

12-77. egyenletben szereplő A arányossági tényező (preexponenciális tényező) a másodpercenkénti 

ütközések számával egyenlő. Van eset, amikor az A értéke nem nagyon tér el a gázkinetikus 

ütközések számától, sokkal általánosabb azonban, hogy A értéke kisebb az ütközési számnál, ami 

azt mutatja, hogy még az aktív molekulák ütközése sem mindig hatásos. Hatásos ütközés tehát csak 

a molekulák alakjától és szerkezetétől függő meghatározott találkozás esetén jöhet csak létre. 

Például a n-propil-alkohol olyan reakcióinál, amelyben az –OH csoport vesz részt, a szénlánc felőli 

oldalon bekövetkező ütközések a reakció szempontjából hatástalanok.  

Az ütközéseknek az a része, amelyek kinetikus energiája nagyobb, mint Ea, a Boltzmann-

eloszlás segítségével adható meg, értéke éppen e-E
A
/RT (12.17. ábra).  
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12.17. ábra: Boltzmann eloszlás: azon részecskék részaránya, amelyek mozgási energiája meghalad 
egy bizonyos (aktiválási) energia szintet (Ekin  ≥ Ea)  

Így a 12-77 egyenletben az exponenciális tag azoknak az ütközéseknek az arányát fejezi ki, 

amelyek elegendő kinetikus energiájuk miatt reakcióra vezethetnek.  

A preexponenciális tényező (A) ugyanebből a megközelítésből annak a mértéke, hogy a 

részecskék milyen gyakorisággal ütköznek, tekintet nélkül energiájukra. A preexponenciális 

tényezőnek az ütközési számtól való eltérését egy hőmérséklettől független faktorral, az ún. 

sztérikus faktorral (f) szoktuk figyelembe venni (12-78), értéke kisebb, vagy egyenlő egynél. 

      (12-78) 

A 12-78 egyenletben z a másodpercenkénti ütközések számát jelenti. A gázkinetikus ütközési szám 

nem független a hőmérséklettől, emiatt az A arányossági tényező is a hőmérséklet függvénye. Ez 

azonban az exponenciális hőmérséklet-függés mellett elhanyagolható.  

Mindezek alapján az A és e-Ea/RT szorzata a 12-77 egyenletben a hatásos ütközések számát 

adja meg. A 12-77 egyenletet logaritmizálva kapjuk a 12-79 egyenletet, amely megegyező alakú a 

12-74. Arrhenius-féle tapasztalati egyenlettel.   

��3 = ��� − G��� 

 (12-79) 

Ezek alapján pedig B értékére írható a 12-80. egyenlet: 


 = − G��  

 (12-80) 

A 12-79. egyenlet értelmében az lnk értékét az 1/T függvényében ábrázolva egy egyenest 

kell, hogy kapjunk (12.18. ábra).  
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12.18. ábra: A reakciósebességi állandó hőmérsékletfüggésének grafikus ábrázolása  

A függőleges tengelymetszet (lnk értéke az 1/T = 0 helyen) az lnA értékét adja meg, 

amiből A preexponenciális tényező értéke meghatározható. Az aktiválási energia pedig az egyenes 

meredekségének ismeretében számítható (meredekség = -EA/R, ami éppen B értékével egyezik 

meg). A és B értékeket Arrhenius paramétereknek is szokás nevezni.  

Abból a tényből, hogy az aktiválási energiát az lnk-1/T függvénykapcsolat 

meredekségéből határozzuk meg, az következik, hogy minél nagyobb egy reakció aktiválási 

energiája, annál érzékenyebb a sebességi állandó a hőmérsékletre (az egyenes annál meredekebb).  

Az aktiválási energia kísérleti meghatározása nem kalorimetrikus feladat, hiszen 

kalorimetrikusan csak a reakcióhő észlelhető. A meghatározás a sebességi állandó mérésén 

alapszik.  

A 12-79. Arrhenius egyenlet differenciális alakja (12-81): ���3�� = G���2  

  (12-81) 

A 12-81. összefüggés integrális alakja pedig a 12-82 egyenlet formájában írható: 

�� 3231 = G�� � 1�1 − 1�2� 

 (12-82) 

Az aktiválási energia értéke a grafikus meghatározás mellett tehát a 12-82. képlet alapján is 

számolható abban az esetben, ha a sebességi állandót legalább két hőmérsékleten megmérjük. 

Ha az aktiválási energia zérus, akkor a reakció sebessége független a hőmérséklettől. Az 

Arrhenius-féle összefüggés csak akkor érvényes, ha a folyamat egyszerű, és termikus aktiválású. 

Bizonyos esetekben negatív aktiválási energiát kaphatunk, azaz a reakció lassúbbá válik nagyobb 

hőmérsékleten. Ez egy összetett reakciómechanizmussal magyarázható. Robbanásoknál, katalitikus- 
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vagy enzimreakciókban és egyéb összetett folyamatoknál tehát az Arrhenius összefüggéstől eltérő, 

esetleg maximumon átmenő reakcciósebesség is észlelhető. 

12.5. A kémiai reakciók mechanizmusa 

A legáltalánosabban elfogadott szemlélet a kémiai reakciók ütközési elméletén alapszik. 

Ennek alapján úgy képzeljük el a kémiai reakciót, hogy az két- vagy több molekula megfelelő 

energiával történő ütközése következtében jön létre. A legkönnyebben tárgyalható esetekben –pl. a 

bimolekulás gázreakciók esetében a kinetikus gázelmélet segítségével könnyen kiszámítható a 

molekulák ütközésének gyakorisága, és az sem okoz nagy nehézséget, hogy a megfelelő energiával 

történő ütközések gyakoriságát kiszámítsuk. Itt azt kell figyelembe venni, hogy csak az olyan 

molekulák ütközése vezet kémiai reakcióhoz, amelyeknek átlagos energiája az összes molekula 

átlagos energiájánál legalább annyival nagyobb, mint a reakció aktiválási energiája. Ezek a számok 

minden esetben a mért értékeknél nagyobb reakciókészséget adnak, ezért az ütközési elmélet 

alkalmazása során még egy faktort, az ún. sztérikus faktort szokás bevezetni annak 

figyelembevételére, hogy a reakció szempontjából az sem közömbös, hogy a molekuláknak melyik 

része ütközik a másik molekulával, ill. annak melyik részével. A sztérikus faktor ennél fogva 

mindig egynél kisebb szám, amely a reakcióra vezető megfelelő energiájú ütközések hányadát adja 

meg az összes megfelelő energiájú ütközésre vonatkoztatva. 

A sztérikus faktor elvi úton történő meghatározására nincs megfelelő módszer, és ez az 

ütközési elmélet egyik nagy nehézsége. További problémát jelent ennél az elméletnél, hogy az 

elsőrendű reakciók sebességét hogyan értelmezzük, végül az elmélet csak akkor alkalmazható, ha a 

kémiai reakció lejátszódásának elemi lépéseit ismerjük. 

Már a legegyszerűbb reakciók tanulmányozása során kitűnt, hogy számos egyszerűnek 

látszó kémiai folyamat sok elemi lépésből álló reakció végeredménye. A kinetikai egyenlet, és 

annak rendűsége sem tartalmaz elegendő információt ahhoz, hogy a reakciók lejátszódásának 

tényleges folyamatát abból megismerjük. 

Általános alapelvként fogadjuk el, hogy a reakció feltételezett mechanizmusából levezetett 

kinetikai egyenlet érvényessége nem bizonyítéka a feltételezés helyességének, mert ugyanaz a 

kinetikai egyenlet számtalan más mechanizmussal is értelmezhető. A következő fejezet a teljesség 

igénye nélkül mutatja be a leggyakrabban emlegetett összetett reakciók mechanizmus vizsgálatát. 
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12.6. Feladatok a 12. fejezethez 

1) Egy elsőrendű reakció 50 perc alatt 40%-os mértékben játszódik le. Mennyi a sebességi 
állandója és a felezési ideje? Mennyi idő szükséges a 85%-os mértékű átalakuláshoz?  

Adatok: cA0 = 100%, cA40 perc = 60%, T40% átalakulás = 50 perc 

Megoldás: 

Ha a reakció előrehaladása az 50. percben 40%-os mértékű volt, az azt jelenti, hogy ekkor a 
kiindulási anyag 40 %-a átalakult, és 60%-a kiindulási anyagként bomolatlanul maradt. 
Az elsőrendű reakciók sebességi egyenlete alapján írható: 

�� @�@�0 = −31E 

 
Azaz �� 60100 = −3150�-�@ 

 31 = −��0,650 = 0,0102 �-�@−1
 

 
A sebességi állandó ismeretében az elsőrendű reakciók felezési ideje számítható. 

E1/2 = ��231 = 0,6930,0102�-�@−1 = 67,9 �-�@ 

 

A 85%-os átalakuláshoz tartozó időtartam: 

�� 100 − 85100 = −0,0102 �-�@−1E  
 

 E85% áE � 3`� áN = ��0,15−0,0102 �-�@−1 = 186 �-�@ 

 

2) Egy vizes oldat fémion tartalma 3 g/dm3. Kémiai úton a fémion tartalmát 0,01 g/dm3-re kell 
csökkenteni. A kémiai reakció felezési ideje 5s. Mennyi a reakció időszükséglete, ha a folyamat 
nulladrendű, és mennyi, ha elsőrendű? 
Adatok: c0 = 3 g/dm3   c ≤ 0,01 g/dm3   t1/2 = 5 s 
A nullad- és első rendű reakciók koncentrációviszonyainak időben történő alakulása grafikusan 
ábrázolva: 
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Megoldás: 

A nullad-rendű reakcióra vonatkozó sebességi egyenlet alapján: 

30 = @02E1/2 = 3M�K−32 × 5N = 0,3M�K−3N−1
 

 E = @0 − @30 = 2,990,3 = 9,97N 

 
Az első-rendű reakcióra vonatkozó sebességi egyenlet alapján: 31 = ��2E1/2 0,1386N−1

 

 E = 131 �� @0@ = 41,15N 

  
3) Egy bizonyos kinetikailag elsőrendű enzimreakcióban a szubsztrátum felezési ideje 138 s.  

Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a szubsztrátum koncentrációja a kezdeti 1,28 mmol/dm3 

értékről  0,040 mmol/dm3 értékre csökkenjen?  

Megoldás: 

31 = ��2E1/2 = 0,693138N = 5,02 × 10−3N−1
 

 

E = �� 5�85�0831 = �� 50,04851,2885,02 × 10−3N−1 = 690 N 

  

4) Egy anyag másodrendű reakcióban bomlik. A bomlás sebességi együtthatója 6,93×10-3 s-1. 
Mennyi lesz a koncentrációja t= 300 s múlva, ha kezdetben a koncentrációja c0 = 0,01 moldm-3 
volt?  

Megoldás: 

A másodrendű reakciókra felírható sebességi egyenlet: 
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15�8 − 15�08 = 3E 

 
Másodrendű bomlásnál a koncentráció csökkenése, ahol c = [A]  a t időponthoz tartozó 
koncentráció, c0 =[A 0]  a kezdeti koncentráció, k a sebességi együttható. 

1@ = 6,93 × 10−3Kc��K−3N−1 × 300N + 10,01Kc��K−3 = 102,079 �K3Kc�−1 

 
Aminek alapján az anyag koncentrációja a t = 300 s időpontban:  c= 9,80×10-3 moldm-3. 

5) Egy lombikban egy anyag másodrendű reakcióban bomlik. A mért koncentráció kezdetben 0,01 
moldm-3, 100 másodperc elteltével pedig 0,005 moldm-3. Mekkora a bomlás sebességi 
együtthatója? 

Megoldás: 

A másodrendű bomlás felezési ideje: 

E1/2 = 1325�08 

 
ahol k a sebességi együttható és c0 = [A0] a kezdeti koncentráció. 

A megadott koncentrációviszonyokból látszik, hogy a bomló anyag koncentrációja 100 s alatt 
csökkent a felére, tehát a felezési idő t1/2=100 s.  

Tehát:  

32 = 1@0E1/2 = 10,01Kc��K−3 × 100N = 1,00�K3Kc�−1N−1
 

 

6) Hányszor nagyobb a C + O2 = CO2 reakció sebessége 1100 °C-on, mint 1000 °C-on? A reakció 
aktiválási energiája 206,8 kJ? 

Megoldás:  

A reakciósebességi állandó hőmérséklet függését leíró Arrhenius-egyenlet integrális alakja: 

�� 3132 = △ G�� � 1�1 − 1�2� = 2068008,314 � 11273 − 11373� = 1,423 →  3132 = 4,14 

 
Tehát a reakció 4,14-szer gyorsabban játszódik le 1100 °C-on. 
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13. ÖSSZETETT KÉMIAI REAKCIÓK 

Szerző: Némethné Sóvágó Judit 

 Ahogy az a 12. fejezetből is kiderül, a reakciókinetika feladatköre több mint a 

reakciósebességek puszta meghatározása, foglalkozik az összetett reakciók 

mechanizmuskutatásával is. Egy bruttó reakció ugyanis a legegyszerűbb reakcióknak tekinthető 

elemi reakciók sorozatán keresztül játszódik le, melyekben olyan reaktív köztitermékek vesznek 

részt, amelyeket sem a kiindulási anyagok, sem a végtermékek között nem találhatunk meg. Erre 

példa már az előző fejezetben is bemutatott, igen egyszerűnek látszó gázreakció az elemi bróm és a 

hidrogén között (12-16). A bruttó reakció nem mond semmit a reakció mechanizmusáról: 

Br2 + H2 → 2 HBr       (12-16) 

A reakcióegyenlet értelmében a brómból és a hidrogénből hidrogén-bromid képződik. A reakcióban 

azonban nem a Br2 és H2 molekulák reagálnak egymással közvetlenül, hanem először a bróm 

atomok reagálnak a H2 molekulákkal hidrogén-bromid és hidrogén atomok képződése közben (13-

1): 

  Br• + H2 → HBr + H•      (13-1) 

Majd a hidrogén atomok reagálnak bróm molekulákkal újabb hidrogén-bromid molekula és egy 

újabb brómatom képződése közben (13-2): 

H• + Br2 → HBr + Br•      (13-2) 

Ezt a fajta mechanizmust láncreakciónak nevezzük: a lánc egyes lépéseiben felváltva jelennek meg 

és tűnnek el a rendkívül reaktív bróm és hidrogén atom köztitermékek.  

A reakció elindulásához tehát valahogy meg kell jelennie egy bróm atomnak. Ezt szolgáltathatja a 

bróm fotokémiai disszociációja, amikor fény hatására egy bróm molekula két bróm atommá esik 

szét (13-3): 

 Br2 → 2 Br•        (13-3) 

Ez az úgynevezett láncindító lépés. Amikor pedig két atom (két szabad gyök) reagál egymással 

valamilyen molekula (Br2, H2, vagy HBr) képződése közben (aszerint, hogy milyen atomok 

reagálnak egymással) lánczáródásról beszélünk. A 13.01. ábra is jól mutatja, hogy a reakció 

mechanizmusa jóval bonyolultabb lehet annál, mint amit a sztöchiometriai egyenlet sejtet. 
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13.01. ábra: A hidrogén-bromid elemeiből történő képződésének mechanizmusa  

 A hidrogén-bromid képződése tehát gyökös láncmechanizmus szerint értelmezhető, mely az 

alábbi reakciólépéseken keresztül valósul meg, ahol feltüntetjük az egyes elemi reakciókhoz tartozó 

sebességi egyenleteket is (13-4 – 13-8): 

a) Láncindítás 


�2 + � → 2
� + �                  ,1 = 315
�285�8 (13-4) 

b) Láncfolytatás 
� + %2 → %
� + %                ,2 = 325
�85%28 (13-5) % + 
�2 → %
� + 
�          ,3 = 335%85
�28 (13-6) 

c) Inhibíció (reakció gátlás) % + %
� →  %2 +  
�              ,4 = 345%85%
�8 (13-7) 

d) Láncvégződés 2
� + � →  
�2 +  �           ,5 = 355
�825�8 (13-8) 

 A fenti elemi lépésekhez tartozó reakciósebességi egyenletek alapján a hidrogén-bromid 

képződésére az előző fejezetben felírt 12-17. empirikus összefüggés további részletességgel adható 

meg (13-9):  

�5%
�8�E = 232 �3135 5%285
�283/2
5
�28 + 3334 5%
�8  

(13-9) 
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A bemutatott példa alapján is belátható, hogy egy összetett reakció sebességi egyenletének 

felírásához számos csatolt sebességi differenciálegyenlet-rendszer megoldása szükséges, amelyek a 

reaktánsok és termékek koncentrációinak időfüggését írják le. Szerencsére ma már számos 

numerikus integrálási módszeren alapuló számítógépes program áll rendelkezésre az ilyen típusú 

feladatok megoldására. 

 A reakciókinetika gyakorlati szempontból legfontosabb vonatkozása a reakciósebesség 

mérése azért, hogy megértsük az összetett reakciók időbeli változásait, olyanokét, mint például az 

enzimek által katalizált reakciók, az ózoncsökkenés mértéke a sztratoszférában, az etilén 

polimerizációja vagy a szénhidrogének égése. Ezek az összetettebb reakciók is elemi 

reakciólépésekből épülnek fel. Az alábbi fejezet célja annak megértése, hogy az elemi reakciók 

hogyan kapcsolódnak össze ezekben a bonyolult esetekben, és a nagyszámú elemi reakció 

viszonylag egyszerű időfüggése hogyan vezethet stacionárius (időben állandósult) állapothoz 

(láncreakciók), hamar felgyorsuló reakciókhoz (robbanások), stb. 

 Vizsgáljuk meg a következőkben az összetett reakciók legfontosabb típusait! 

13.1. Egyensúlyra vezető reakciók 

A legegyszerűbb egyensúlyi reakció esetében a reakció az alsó- és felső nyíl irányában 

egyaránt elsőrendű (13-10), ahol a két sebességi állandót k⟶ és k⟵ jelöli. 

      (13-10) 

 Ilyen például  a ciklo-propán ⇄ propén reakció. Az A anyag a felső nyíl értelmében fogy, az 

alsó nyíl értelmében keletkezik. A sebességi egyenlet (13-11): 

�5�8�E = −3→5�8 + 3←5
8 
(13-11) 

Ha t=0 időpontban nincs jelen B anyag és az A anyag koncentrációja [A] 0, akkor az 

anyagmérleg szerint [A]+[B]=[A] 0. Ezzel a sebességi egyenlet (13-12): 

�5�8�E = −3→5�8 + 3←�5�80 − 5�8 = −�3→ + 3←5�8 + 3←5�80 
(13-12) 

A változók szétválasztása és integrálása után írható 13-13: 
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− 13→ + 3← ����−3→ + 3←5�8 + 3←5�80� = E + á�� ��ó 
(13-13) 

Ha t=0, akkor [A]=[A]0 és így az integrációs állandó (13-14): 

á�� ��ó = − 13→ + 3← ���−3→5�80 
(13-14) 

Így az A anyag koncentrációja a t időpillanatban (13-15): 

5�8 = 5�803→ + 3← �3← + 3→-−�3→+3←E � 
(13-15) 

Ha a reakció csak a felső nyíl irányában játszódik le, akkor k⟵ = 0, és a 13-15. egyenlet az elemi 

elsőrendű reakciónak megfelelő alakra egyszerűsödik (lsd. előző fejezet 12-31. egyenlet).  

Minden határon túli hosszú idő elteltével elérjük az egyensúlyi állapotot, az A anyag koncentrációja 

ekkor (13-16): 

5�8∞ = 3←3→ + 3← 5�80  
(13-16) 

A B anyag koncentrációja az egyensúly beállta utáni időpontokban (13-17): 

5
8∞ = 5�80 − 5�8∞ = 3→3→ + 3← 5�80 
 (13-17) 

Kellően hosszú idő után a 13-10. reakció egyensúlyba jut, a koncentrációk állandóvá válnak, és így 

d[A] egyensúlyi/dt = 0 lesz, és az egyensúlyi állandó a 13-16. és 13-17. egyenletek felhasználásával 

meghatározható (13-18): 

+ = 5
8∞5�8∞ = 3→3← 
 (13-18) 

A 13-18. egyenlet tehát összefüggést állít fel az összetett reakció egyensúlyi állandója és az elemi 

reakciók sebességi állandói között. Belátható tehát, hogy az egyensúlyi állandó az ellenkező irányú 

reakciók sebességi állandójának hányadosa. Ennek alapján az egyensúlyi állandó és az egyik 

sebességi állandó mérésével meghatározható a másik sebességi állandó. 

Másodrendű egyensúlyra vezető reakciókra (pl. H2 + I2 ⇌ 2HI) hasonló meggondolások tehetők, de 

a sebességi egyenlet integrált alakja lényegesen bonyolultabb. 
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13.2. Párhuzamos reakciók 

Előfordul, hogy egy anyagból több termék is keletkezik, ahogy azt a 13.02. sematikus ábra is 

mutatja. 

 

13.02. ábra: A párhuzamos reakciók általános reakciósémája   

 Az egyes anyagok koncentrációjának változására írhatók 13-19, 13-20 és 13-21egyenletek: �5�8�E = −�31+325�8 
 (13-19) 

�5
8�E = 315�8 
  (13-20) �5A8�E = 325�8 

 (13-21) 

Sztöchiometriai okokból (13-22): −�5�8 = �5
8 + �5A8  (13-22) 

Az utóbbi három egyenletből adódik 13-23: 

− �5�8�E = 315�8 + 325�8 = 35�8,  ℎc� 3 = 31 + 32 
(13-23) 

A 13-23 egyenlet integrált alakja (13-24): 5�8 = á�� ��ó × -−3E  (13-24) 

Ha t=0, akkor [A]=[A] 0, és ekkor az állandó értéke éppen [A] 0 lesz. Visszahelyettesítve az előző 

egyenletbe (13-25): 

5�8 = 5�80 × -−�31+32E = 5�80 × -−3E  (13-25) 

A 13-20. és 13-25. egyenletek alapján a B termék koncentrációja (13-26): 

5
8 = 31 o5�8�E = − 315�8031 + 32 -−�31+32E + á�� ��ó 
(13-26) 
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Ha t = 0, [B] = 0, akkor állandó = k1[A] 0/(k1 + k2), aminek alapján írható 13-27: 

5
8 = 315�8031 + 32 �1 − -−�31+32E� 
(13-27) 

A C termék koncentrációja hasonlóan adódik (13-28): 

5A8 = 325�8031 + 32 �1 − -−�31+32E� 
(13-28) 

Ezekből az egyenletekből látszik, hogy a [B] és [C] exponenciális növekedésének időállandója 

azonos, és megegyezik [A] fogyásának időállandójával, valamint az egyes reakciók időállandóinak 

összegével. Ha t ⟶ ∞, akkor tehát az egyes komponensek keletkezésének aránya a sebességi 

együtthatók arányától függ. Ez a megállapítás kiterjeszthető kettőnél több párhuzamos reakcióból 

álló rendszerekre is. Párhuzamos elsőrendű reakciók esetén a sebességi állandók hányadosa minden 

időpontban azonos a termékek koncentrációinak hányadosával. 

Ha az egyik részfolyamat lényegesen gyorsabb a másiknál, akkor a gyorsabb 

részfolyamatban keletkező anyag dominál a reakció termékben. Ha tehát k1>>k 2, akkor A-ból főleg 

B keletkezik. Ilyenkor a leggyorsabb részfolyamat a sebesség és a rendűség meghatározója. 

A párhuzamos reakció nagyon jól szemléltethető egy edényből két csövön kifolyó vízzel. A 

Hagen-Poiesuille törvény értelmében adott nyomáskülönbség esetén a kifolyás sebessége arányos a 

cső sugarának negyedik hatványával (lsd. később 16-18. egyenletet). Figyeljük meg a 13-02. ábrát.  

 

13.03. ábra: A párhuzamos reakciók sebességének szemléltetése  

A felső tartályban lévő víz mennyisége képviseli A mennyiségét, az alsó edényekben lévő B-ét és C-

ét. Ha k1 arányos a vastagabb cső, k2 a vékonyabb cső sugarának negyedik hatványával, akkor az 

alsó edényben lévő víz relatív mennyisége a termékek relatív mennyiségét mutatja. 
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13.3. Egymást követő (konszekutív vagy sorozatos) reakciók; Bodenstein elv 

Az egymást követő reakciók jellegzetessége az, hogy olyan reakciók játszódnak le a 

reakcióelegyben, amelyek közül az egyiknek valamelyik terméke a másiknak kiinduló anyaga. 

Ilyenkor a kezdeti- és végtermék ismerete legtöbbször semmit sem mond a reakció 

mechanizmusáról. A legegyszerűbb esetben két nem egyensúlyra vezető elsőrendű reakció követi 

egymást (13.04. ábra). 

 

13.04. ábra: Az egymást követő reakciók általános reakciósémája  

A B-t közti terméknek, idegen szóval intermediernek nevezzük. A reakciópartnerek 

koncentrációjának időbeli változását az alábbi 13-29, 13-30 és 13-31 egyenletek adják: 

�5�8�E = −315�8 
(13-29) 

�5
8�E = 315�8 − 325
8 
(13-30) 

�5A8�E = 325
8 
(13-31) 

A differenciálegyenlet-rendszer megoldását a levezetés részletes bemutatását mellőzve a 13-32, 13-

33 és 13-34 egyenletek írják le. 5�8 = 5�80-−31E  (13-32) 

5
8 = 315�8032 − 31 5-−31E − -−32E 8 
(13-33) 

A végtermék koncentrációja az anyagmérlegből adódik: 5A8 = 5�80 − 5�8 − 5
8 (13-34) 

Az utóbbi három egyenletből a végtermék koncentrációja (13-35): 

5A8 = 5�80 �1 + 32-−31E − 31-−32E31 − 32 � 
(13-35) 
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A reagens [A] , a köztitermék [B]  és a végtermék [C]  relatív koncentrációját az idő függvényében a 

13.05. ábra mutatja. A köztitermék koncentrációja kezdetben zérus, a reakció végén ismét nullához 

tart, közben maximuma van [B]/[A] 0-nak. 

 

13.05. ábra: Reagens [A], köztitermék [B] és végtermék [C] relatív koncentrációjának alakulása  az 
idő függvényében egymást követő reakciók esetén: a) k1>>k 2, b) k2>>k 1  

Ha a keletkező B gyorsan C-vé alakul, akkor C keletkezési sebességét B keletkezési sebessége 

határozza meg (13.05. b. ábra). Ekkor k2>>k 1 és exp(-k2t)<<exp(-k1t) és írható a 13-36. egyenlet: 5A8 ≈ 5�80�1 − -−31E � (13-36) 

Ebben az esetben C képződését a k1 szabja meg. 

Fordított esetben, ha k2<<k 1 (13.05.a. ábra) a termékképződés a 13-37. reakciósebességet leíró 

egyenlet alapján történik: 5A8 ≈ 5�80�1 − -−32E � (13-37) 

 A reakciósor most három egymás alatt levő vizes edénnyel szemléltethető. A felső tartály 

tartozik A-hoz, a középső B-hez, az alsó C-hez (13.06. ábra). Ha k1>k2, akkor a reakció középső 

periódusában sok B lesz jelen és kevés C termék (13.06. a. ábra). Fordított esetben B lassan 

keletkezik, és gyorsan fogy (13.06. b. ábra).  
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13.06. ábra:Egymást követő reakciók sebességének szemléltetése; a) k1>k2, b) k1<k2  

Egymást követő folyamatok eredő sebességét mindig a leglassúbb részfolyamat sebessége határozza 

meg. Ezt a részfolyamatot sebesség-meghatározó részfolyamatnak nevezzük. Az a) ábra esetében 

tehát a sebesség-meghatározó lépés a B ⟶ C átalakulás, a b) esetben pedig az A ⟶ B  átalakulás. 

Autós példával élve: a 13.06. ábrán szemléltetett a) eset annak a forgalmi helyzetnek felel meg, 

amelyben egy négysávos út egysávossá szűkül (forgalmi dugó keletkezik); b) eset a fordított 

helyzetnek felel meg, amikor az egysávos út négysávossá bővül („kiürül az út”).  

 Ha k2>>k 1, akkor az intermedier nagyon reaktív, B gyorsan C-vé alakul. Ekkor a reakció 

legelejét (amikor B koncentrációja zérusról véges, de kicsiny értékre nő) és legvégét (amikor B 

mennyisége zérusra csökken) leszámítva, a reakció fő periódusában B koncentrációja közel állandó 

lesz (d[B]/dt ≈0). Ilyenkor a 13-30. és 13-32. egyenletek alapján írható 13-38: 

5
8 ≈ 3132 5�80-−31E = 3132 5�8 
(13-38) 

Belátható, hogy a koncentráció-idő görbék alakjára nagy befolyással van a k1/k2 viszony. Ha k1/k2 

elég nagy, a második reakció az elsőhöz képest lassú, és ezért a B közbülső termék rövid idő alatt 

feldúsul; ha pedig k1/k2 elég kicsiny, akkor a második reakció sebessége az elsőhöz képest gyors, és 

ezért a B közbülső termék nem tud feldúsulni, hanem gyorsan a végtermékké alakul át. 

Ilyenkor a köztitermék stacionárius állapotáról beszélünk. Ezt a kezelési módot Bodenstein 

alkalmazta először, és róla Bodenstein elvnek, vagy „steady-state” közelítésnek szokás nevezni a 

módszert. 
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A köztitermék stacionárius állapotának feltételezése megkönnyíti a koncentrációviszonyok 

elemzését. Ha ugyanis ezt a feltételezést szem előtt tartva a 13-30 összefüggést a 13-31. egyenletbe 

helyettesítjük, közvetlenül látható, hogy a fenti feltételek teljesülése esetén C elsőrendű reakcióban 

keletkezik A-ból.  

 A 13.04. ábrán bemutatott reakciósémának felel meg például az aceton termikus bomlása 

(13-39): 

�A%32A6 → A%2 = A6 + A%4  →  12 A2%4 +  A6 
(13-39) 

13.4.  Az elő-egyensúly 

Eddig olyan eseteket tárgyaltunk, amelyekben vagy csak egymást követő reakciók vagy csak 

egyensúlyra vezető reakciók fordultak elő. Előfordulhat azonban, hogy mindkét eset egyidejűleg 

fordul elő a reakciósémában. Ha a köztitermék egyensúlyban van a reagensekkel, akkor elő-

egyensúlyról beszélünk. A reakció sémája (13.07. ábra): 

 

13.07. ábra: Egy elő-egyensúlyt is magában foglaló reakcióséma  

AB jelöli a köztiterméket (intermediert). Ha a köztitermék lassan alakul át végtermékké, vagyis ha 

k⟶ és k⟵>>k, akkor írható 13-40: 

�5�8�E ≈ 3→5�85
8 − 3←5�
8 
   (13-40) 

A köztitermék stacionárius állapotának feltételezésével k⟶5A85B] - k⟵5AB] = 0, aminek alapján 

[AB] = (k⟶/k⟵)[A][B] . A 13.1. fejezetből megtudtuk, hogy elemi reakciók esetén a sebességi 

állandók hányadosa az egyensúlyi állandó, azaz k⟶/k⟵ = K. Így adódik a 13-41. összefüggés: 

5�
8 = +5�85
8 (13-41) 

A végtermék képződési sebessége pedig (13-42): 

�5A8�E = 35�
8 = 3+5�85
8 
(13-42) 

A 13-42. egyenletből kiderül, hogy a reakció másodrendű kinetikát mutat. 
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Példa: 

Nézzünk egy konkrét példát elő-egyensúlyra! 

A nitrogén-monoxid oxidációs reakcióját (13-43) első pillantásra harmadrendű elemi reakciónak 
gondolnánk. 

    (13-43) 

Azonban három molekula egyidejű ütközése, és így a harmadrendű elemi reakció is igen ritka. 
Ráadásul tapasztalat szerint a reakció sebessége csökken a hőmérséklet növekedésével, ami nem 
jellemző az elemi reakciókra. Mindebből arra gondolhatunk, hogy összetett reakcióról van szó.  

A 13-43. összetett reakció értelmezéséhez tekintsük tehát 13-44. elő-egyensúlyt, majd az azt 
követő 13-45. bimolekuláris reakciót:  

     (13-44) 

     (13-45) 
Elő-egyensúlyt feltételezve (13-46): 5"2628 = +5"682 (13-46) 

13-46. összefüggést a 13-45. bimolekuláris reakció sebességi egyenletébe helyettesítve kapjuk 13-
47-et: �5"628�E = 325"26285628 = 32+5"6825628 

(13-47) 

A reakció valóban harmadrendű, de nem elemi, hanem összetett. Az eredő harmadrendű reakció 
sebességi állandója: k = k2K. A reakciósebességi állandó anomális hőmérsékletfüggése is 
megérthető ebből a mechanizmusból: k2 valószínűleg növekszik a hőmérséklettel, a 13-44. 
egyensúly viszont a disszociáció (alsó nyíl) irányában tolódik el. A hőmérséklet növekedésével 
tehát csökken K, ami eredményezheti k2K szorzat csökkenését. 

13.5.  Robbanások 

Robbanás akkor történik, ha a reakciósebesség hirtelen felgyorsul, és a termékek egyre 

növekvő sebességgel keletkeznek, mígnem végül az összes kiindulási anyag elfogy. A robbanásokat 

általában az exoterm reakció hőtermeléséből származó hőmérséklet-növekedés, valamint a nyomás 

növekedése kíséri, és ezeknek pusztító következményei vannak.  

Két alapvető mechanizmusát különböztetjük meg.  

A hőrobbanásnál (vagy termikus robbanásnál) a reakcióhő nem tud eltávozni, és ez növekvő 

reakció-hőmérséklethez és egyre nagyobb sebességi együtthatókhoz vezet. Ha egy exoterm reakció 
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nem képes leadni a reakcióhőt környezetének, akkor a rendszer hőmérséklete megnő, a reakció 

felgyorsul. A reakció felgyorsulása azonban a hőmérséklet még fokozottabb emelkedéséhez vezet, 

így a reakció még jobban felgyorsul, s végül katasztrofálisan gyors lesz. 

Láncelágazásos robbanás akkor következhet be, ha a reakcióban láncelágazások vannak, és 

ennek következtében a láncvivők száma, így az új elágazások száma rohamosan nő, a reakció 

sebessége pedig egészen a robbanásig sokszorozódik. Ilyenkor a láncreakció-mechanizmus egyes 

lépései egy reaktáns gyökből két gyököt termelnek, ami a láncvivők számának, és ezáltal a bruttó 

reakciósebességnek a növekedéséhez vezetnek.  

Sokszor azonban mindkét mechanizmus bekövetkezik. A robbanások mindkét típusára példa a 

hidrogén és az oxigén reakciója (13-48): 

2H2(g) + O2(g) �  2H2O(g)     (13-48) 

A reakció egyszerű, a mechanizmusa viszont rendkívül bonyolult, és minden részletét máig sem 

ismerjük. Tudjuk, hogy láncreakció és hogy a láncvivők a H
.
, 
.
O

.
,  

.
OH és az 

.
O2H gyökök. 

Néhány reakciólépés a mechanizmusból 13-49 – 13-53): 

Láncindítás:      H2 + O2 � 
.
OH + 

.
OH           (13-49) 

Láncterjedés:     H2 + 
.
OH � 

.
H + H2O            (13-50) 

                    
.
(O2)

.
 + 

.
H � 

.
O

.
 + 

.
OH (elágazás)     (13-51) 

.
O

.
 + H2 � 

.
OH +

.
H (elágazás)     (13-52) 

.
H +O2 + M � HO2

. 
+ M*      (13-53) 

A két láncelágazó lépés láncrobbanáshoz vezethet. A HO2

.
 –gyökök a fallal való ütközés során 

hatástalanodhatnak. A robbanás bekövetkezése függ a rendszer hőmérsékletétől és nyomásától. A 

robbanási tartományokat a 13.08. ábra mutatja. A robbanási határon belül egyenletes melegítés 

hatására is robbanásszerűen játszódik le a reakció.  
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13.08. ábra: A H2 + O2 reakció robbanási határai  

Egészen kis nyomáson a rendszer kívül van a robbanási tartományon, így a reakció egyenletes 

sebességgel folyik. Ezeken a nyomásértékeken a láncelágazó lépésekben keletkezett a láncvivők 

elérhetik a falat, és hatástalanná válhatnak (dezaktiválódhatnak), mert újra egyesülhetnek. A 

nyomás növelésével (a szaggatott vonal mentén felfelé haladva) a rendszer eléri az első robbanási 

határt (alsó robbanási határ). Ez a nyomáshatár függ a reakcióedény méretétől; nagyobb edényben 

kevesebb láncvivő jut el a falhoz. A reakcióelegy azért robban fel, mert a láncvivők újabb reakcióba 

lépnek, mielőtt elérnék a falat, és a rengeteg képződő láncvivő robbanásig gyorsítja a reakciót. A 

reakció akkor is simán zajlik, amikor a nyomás nagyobb, mint a második (felső) robbanási határ. 

Ekkor a molekulák koncentrációja a gáztérben olyan nagy, hogy az elágazó reakcióban képződött 

gyökök a gázmolekulákkal nem elágazó reakciókban vesznek részt, pl. O2 + 
.
H �

 .
O2H. Ez a fajta 

rekombinációs reakció általában hármas ütközések révén következik be, ahol az M harmadik test 

elviszi az energia fölös részét. A hármas ütközések jelentősége kisebb nyomásokon elhanyagolható, 

aminek következtében ez a rekombináció igen lassú. Ha a nyomás tovább nő, a hármas ütközések 

szerepe jelentősebbé válik, és a láncelágazásokban keletkezett gyökök okozta robbanásszerű 

láncterjedést részlegesen inhibiálják, az elágazások egyszerű láncokká válnak. Ha a nyomást tovább 

növeljük, elérjük a harmadik robbanási határt, amely felett a reakciósebesség olyan nagy, hogy 

termikus robbanás lép fel (termikus robbanási határ). A rendszernek ebben az állapotában a 13-54. 

reakció felelős a HO2

.
 gyök eltávolításáért. 

HO2

.
 + H2 �  H2O2 + H

.      
(13-54) 
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13.6.  A polimerizáció kinetikája 

A műanyagok mesterséges úton előállított óriásmolekulákat tartalmazó anyagok, szerves 

polimerek. Előállításuk kétféle reakciómechanizmus szerint történhet, polikondenzációval 

(lépcsőzetes polimerizációval) vagy láncpolimerizációval. A polikondenzációs úton képződött 

polimerek esetében a monomerek makromolekulává alakulása során jobbára víz, vagy egyéb 

alacsony molekulatömegű vegyület keletkezik. Ilyen műanyag például a PET (poli(etilén-tereftalát), 

a polikarbonátok, a nylon, a poliamidok, a bakelit, a fenolból vagy fenolszármazékokból és 

formaldehidből polikondenzációval előallított fenoplasztok alapú műanyagok, stb. 

A másik mechanizmustípus a láncpolimerizáció, amikor a monomerek melléktermék keletkezése 

nélkül egyesülnek óriásmolekulává. Az egyik legelterjedtebb, ily módon előállított polimer a 

polietilén, polipropilén, PVC (poli(vinil-klorid)), polisztirol, stb. A láncpolimerizáció az aktív 

centrumok jellege szerint további négy csoportra osztható: gyökös, kationos, anionos- és 

sztereospecifikus polimerizáció. 

 Az alábbiakban e két polimerizációs mechanizmus (13.09. ábra) legfontosabb jellemzőit 

ismertetjük. 

 

13.09. ábra: A lánc- (A)  és lépcsőzetes polimerizáció vázlata Láncpolimerizáció 

A láncpolimerizáció során M aktív monomer reagál egy másik monomerrel, 

hozzákapcsolódik, majd a képződött adduktum reagál egy további monomerrel, és így tovább. A 

rendszerből a monomer lassan elfogy a növekvő lánchoz való kapcsolódás útján (13.09. A. ábra). A 

láncpolimerizáció folyamatát bemutató sematikus ábrán nagyon jól látszik, hogy a láncok egy-egy 

újabb monomer felvételével növekednek. A láncpolimerizáció során gyorsan képződnek a nagy 

moláris tömegű polimerek. 
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A láncpolimerizáció során minden aktivált komplexből egy polimerlánc alakul ki és 

növekszik gyorsan. Ez általában addíció révén következik be, gyakran gyökös láncmechanizmus 

szerint. A láncpolimerizáció mechanizmusa három alapvető lépésből áll (13-55 – 13-60): 

1. Iniciálás:   I � R
.
 + R

.
      (lassú)                       (13-55) 

   M + 
 .

R �  
.
M1  (gyors)             (13-56) 

Az I iniciátorból R
.
 gyök képződik, ami tovább reagál egy M monomer molekulával 

.
M1 

gyököt eredményezve. A bemutatott reakcióban gyök képződött, de vannak polimerizációs 

folyamatok, ahol kation vagy anion a láncvivő. A sebesség meghatározó lépés az R
. 

gyök 

homolitikus képződése az iniciátorból. 

2. Láncterjedés:   M +
.
M1 � 

.
M2             (13-57) 

M + 
.
M2 � 

.
M3             (13-58) 

M + 
.
Mn-1 � 

.
Mn             (13-59) 

A láncnövekedés fázisában az aktív centrumok monomerekkel történő, egymás utáni 

reakciója, a gyors monomer addíció játszódik le. 

3. Lánczárás:   
.
Mn + 

.
Mm � 

.
Mn+m              (13-60) 

Lánczáródás (dezaktiválás) során cél a láncnövekedés megállása, az aktív centrumok 

megszüntetése. 

A gyakorlatban egyéb lánclezáró lépések is bekövetkezhetnek. Mellékreakciók is 

lejátszódhatnak, mint pl. a láncátadás (13-61), amikor új lánc keletkezése indul meg egy már 

növekvő lánc rovására. 

M + 
.
Mn � 

.
M + Mn      (13-61) 

A teljes gyökkoncentráció a polimerizáció csaknem teljes ideje alatt jó közelítéssel állandó 

(steady-state állapot), mert az iniciáló lépésekben annyi gyök keletkezik, mint amennyi elfogy a 

lánclezáró lépésekben. 

A láncpolimerizáció részletes mechanizmusának ismeretében (a levezetés mellőzésével) 

felírható a bruttó sebességi egyenlet (13-62), melynek jellegzetessége az iniciátor koncentrációjától 

való négyzetgyökös függés: 
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, = 35Z8125�82  (13-62) 

A reakció kinetikájának ismeretében az is megállapítható (szintén mellőzzük a levezetést) minél 

lassúbb a láncindító lépés (minél kisebb az iniciátor koncentrációja és a láncindító lépés sebességi 

együtthatója), annál nagyobb az ún. kinetikai lánchosszúság, ami a láncterjedési mechanizmus 

hatékonyságának a mértékére ad felvilágosítást. Definíció szerint az elfogyott monomerek 

számának és a láncindító lépésben keletkező aktív centrumok számának aránya. A kinetikai 

lánchosszúság ebből következően a láncterjedés- és a láncindító lépés sebességének arányaként is 

felírható. 

A láncpolimerizáció folyamatát az etilén polimerizációján keresztül mutatjuk be (13.10. 

ábra), ahol a bemutatott reakciólépéseken keresztül újabb és újabb monomerek épülnek be a 

polimerláncba. 

 

13.10. ábra: Polietilén lánc kialakulása láncpolimerizációval  

13.6.1. Lépcsőzetes polimerizáció 

Lépcsőzetes polimerizáció esetén bármely két jelenlévő monomer bármely időpillanatban 

összekapcsolódhat (13.09. B. ábra), és a láncnövekedést nem korlátozzák a már kialakult láncok. 

Tehát a reakció teljes időtartama alatt indulhat új polimer molekulák képződése. Ennek 

következtében a monomerek a reakció korai fázisában elfogynak a rendszerből.  

Ahogy azt már bevezetőnkben ismertettük, a lépcsőzetes polimerizáció általában 

polikondenzációs reakcióként valósul meg, amelynek során egy kismolekula (többnyire víz) válik ki 

minden egyes lépésben. Ilyen mechanizmus szerint képződnek pl. a poliamidok (pl. nylon-66) (13-

63): 

H2N(CH2)6NH2 + HOOC(CH2)4COOH �  H2N(CH2)6NHCO(CH2)4COOH + H2O � 

� H-[NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO]n-OH    (13-63) 

Hasonlóképpen képződnek pl. a poliészterek és poliuretánok. 
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 Mivel a kondenzáció végbemehet bármely megfelelő monomer között, igen különböző 

hosszúságú láncok alakulnak ki a reakcióelegyben. 

13.7.  Heterogén fázisban lejátszódó kémiai reakciók kinetikája 

Az eddigi tárgyalás során felállított összefüggések többnyire homogén fázisban végbemenő 

kémiai reakciókra vonatkoztak. Kissé bonyolultabbá válik a helyzet akkor, ha a vizsgálatainkat 

heterogén rendszerekre terjesztjük ki. Eleve két esetet kell megkülönböztetnünk: 

- a reagensek és termékek mindegyike azonos fázisban van, a heterogén rendszer másik 

fázisa katalizátor (katalitikus reakciók tárgyalását lsd. következő, 14. fejezetben). 

- a reagáló anyagok közül legalább egy külön fázist alkot. 

A heterogén reakció kinetikája nem jellemezhető a homogén reakcióra vonatkozó sebességi 

egyenlettel, mivel mindkét esetben az érdemi kémiai átalakulás a két fázis határfelületén megy 

végbe. Ebből több következtetést lehet levonni: 

- a heterogén folyamatok sebessége arányos az érintkező fázisok közös felületének a 

nagyságával, tehát a határfelület nagyságának szerepelnie kell a bruttó kinetikai 

egyenletben. 

- a kémiai átalakulás a határrétegben megy végbe, ahol a "felületi koncentráció" - az 

adszorpció, szegregáció miatt - eltér a tömbfázis koncentrációjától.  

- ha a reaktánsok egyike maga a szilárd fázis, akkor ennek "koncentrációja" a reakció 

előrehaladása esetén sem változik.  

- A kémiai reakció tényleges sebességére a zérustól eltérő rendű komponensek 

határfelületi koncentrációja a mérvadó. Ezt azonban két mozzanat befolyásolja: a 

zérustól eltérő rendű komponensek diffúziója a határfelületre, illetve a határfelületről, és 

ugyanezek adszorpciója a határfelületen.  

Végeredményben a bruttó reakció részfolyamatainak sémája a következő: 

 

1. A reagensek diffúziója a reakcióelegyből a határfelületre. 

2. A reagensek adszorpciója a határfelületen. 

3. Kémiai reakció a határfelületen. 
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4. A termékek deszorpciója a határfelületről. 

5. A termékek diffúziója a határfelületről a reakcióelegybe. 

A heterogén reakció ily módon komplex reakciónak tekinthető, amennyiben az egymást 

követő részreakciókból áll. Bruttó sebességét a felsorolt öt reakciólépés közül a leglassúbb szabja 

meg. Ha a leglassúbb lépcső az első vagy az ötödik, akkor a bruttó kinetikát a diffúzió törvényei 

szabják meg, mert függetlenül a reakció tényleges kinetikai képétől, minden a felületre érkező 

molekula reagálni fog, és a felületre érő molekulák száma csakis a diffúzió mértékétől függ 

(diffúzió jelenségét lsd. később 16.2. fejezet). 

Ha nem az oda- vagy el- diffúzió a leglassúbb lépés, akkor számításba kell venni az 

adszorpciót. Mind a reagensekre, mind pedig a termékekre adszorpciós egyensúly alakul ki a 

határfelületen, amelyet az adszorpció törvényszerűségei szabnak meg (adszorpcióról részletesen lsd. 

később. a 23. fejezetben). Ilyenkor a kinetikai egyenletben az adszorpciós egyensúlyban szereplő 

koncentrációknak kell szerepelniük, nem pedig a reakcióelegyben jelenlévő koncentrációknak. 

Ha azt tapasztaljuk, hogy a keverés nincs hatással a bruttó reakcióra, akkor a határfelületen 

ténylegesen lejátszódó kémiai reakció sebessége a sebesség meghatározó lépés. Amennyiben a 

keverés hatással van a bruttó reakciósebességre, valamelyik diffúziós folyamat sebessége lesz a 

sebesség-meghatározó lépés. 

Mindezek figyelembevételével a heterogén kémiai átalakulás sebességét a következő 

összefüggés szerint számítjuk ki valamely változó komponens mennyiségének segítségével (13-64):  

,� = 1� ��;�; �E 
 (13-64) 

ahol: 

vr reakciósebesség  

A a közös határfelület nagysága 

 νi az i-edik komponesre vonatkozó sztöchiometriai együttható 

 ni az i-edik komponens anyagmennyisége 

Mivel határfelületen lejátszódó heterogén reakcióról van szó, a határfelület nagyságának 

ismerete lényeges a reakció sebessége szempontjából. Így a szemcseméret csökkentés eredményes 

lehet a reakció gyorsítása szempontjából. 
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13.8. Gyakorló feladatok 

1) Egy A anyag két párhuzamos elsőrendű reakcióban bomlik és párhuzamosan B és C keletkezik. 
Az A anyag koncentrációja 100 s alatt csökkent a felére. Kezdetben csak A anyag volt a 
lombikban és 100 s után a B és a C anyag koncentrációjának aránya 2:3. Mekkora az A → B 
reakció k1 és az A → C reakció k2 sebességi együtthatója? 

Megoldás:  
Az elsőrendű bomlás felezési ideje:  E1 2� = ��23  

 
Mivel a felezési idő ismert, t1/2 = 100s, ennek ismeretében a bruttó sebességi állandó számítható: 3 = 31 + 32 = ��2E1 2� = 0,6931100N = 6,931 × 10−3N−1 

  
A 13.2. fejezetben is bemutattuk, hogy párhuzamos elsőrendű reakciók esetén a sebességi 
állandók hányadosa minden időpontban azonos a termékek koncentrációinak hányadosával. 
Mivel 100 s elteltével a B és C anyag koncentrációjának aránya adott (2:3), és most már ismerjük 
a bruttó reakciósebességi állandót, ez alapján írhatók az alábbi aránypárok: 313 = 5
85
8 + 5A8       323 = 5A85
8 + 5A8  
Aminek alapján k1 és k2 számítható: 22 + 3 = 316,931 × 10−3N−1   →  31 = 25 × 6,931 × 10−3N−1 = 2,77 × 10−3N−1 

 32 + 3 = 326,931 × 10−3N−1   →  32 = 35 × 6,931 × 10−3N−1 = 4,16 × 10−3N−1 
 

2) Egy A ⇌ D típusú folyamat sebességi állandója a felső nyíl irányában k1, az alsó nyíl irányában 
k2. A k1 sebességi állandóra 10-2 perc-1 érték adódott. 33330 Pa nyomású tiszta A anyagból 
kiindulva, az  A anyag egyensúlyi nyomása 9999 Pa. Mennyi idő műlva nő a D termék nyomása 
1999 Pa értékre, és a reakció hőmérsékletén mennyi a folyamat egyensúlyi állandója? 

Megoldás:  
Az egyensúlyi reakcióelegyben található D anyag nyomása: 33330 | − 9999 | = 23331 |   

A feladatban szereplő egyensúlyi reakcióra a 13.1. fejezetben is szereplő 13-12. egyenletből 
kiindulva levezethető az alábbi összefüggés, amely alapján számítható a 1999 Pa nyomású 
termék keletkezéséhez szükséges idő: E = �B-MO-�N ú�O;|�0 31 �� �B-MO-�N ú�O;�B-MO-�N ú�O; − �B 

 
Behelyettesítve a képletbe az adatokat: E = 23331 | 33330| × 10−2�-�@−1 �� 23331 | 23331 | − 1999| = 6,27 �-�@ 

 

Az egyensúlyi állandó kiszámításához alkalmazható összefüggés szintén a 13-12. 
differenciálegyenletből kiindulva adódik, melyet az adott viszonyokra alkalmazva 
meghatározható k1 és k2 sebességi állandók összege: 31 + 32 = 1E �� �B-MO-�N ú�O;�B-MO-�N ú�O; − �B = 16,27�-�@ �� 23331 | 23331 | − 1999| = 1,43 × 10−2�-�@−1 

 
Mivel ismerjük k1 sebességi állandó értékét, a k2 ezek alapján számolható: 
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32 = 1,43 × 10−2�-�@−1 − 10−2�-�@−1 = 0,43 × 10−2�-�@−1  

Az egyensúlyi állandó pedig a 13-18. egyenlet szerint számítható k1 és k2 ismeretében: 

+ = 3132 = 10−2�-�@−10,43 × 10−2�-�@−1 = 2,32 
 

A termékre vonatkozó 1999 Pa nyomásérték kialakulásához tehát 6,27 perc szükséges, a reakció 
egyensúlyi állandója a reakció hőmérsékletén 2,32. 

3) Mennyi a reakció beindulása utáni 60. másodpercben a B anyag mennyisége, ha az az alábbi 
reakciók szerint keletkezik: 

a) A � B, ahol a folyamat reakciósebességi állandója k1. 

b) A � B � C, ahol az A � B részfolyamat reakciósebességi állandója k1, a B � C 
részfolyamat reakciósebességi állandója k2. Ebben az esetben mennyi a C termék 
mennyisége?  

A számításhoz szükséges adatok: [A]0 = 0,5 mol/dm-3, k1 = 3*10-2 s-1 és k2 = 1*10-1 s-1. 

Megoldás: 
a) Számítások az A � B reakcióra: 

A 13-32. egyenlet szerint: 5�8 = 5�80-−31E   
Ebbe az egyenletbe behelyettesítve a megfelelő értékeket 60 s elteltével az A anyag 
koncentrációja: 5�8 = 0,5Kc��K−3 × -−3×10−2N−1×60N = 0,08265Kc��K−3  
Ennek ismeretében [B]  is meghatározható: 5
8 = 5�80 − 5�8 = 0,5Kc��K−3 − 0,08265Kc��K−3 = 0,4147Kc��K−3  
A 60. másodpercben tehát az A � B reakcióban B koncentrációja 0,4147 moldm-3. 

b) Számítások az A � B � C reakciósémára, ahol B anyag egy konszekutív reakció 
közbenső termékeként keletkezik: 
A 13.3. fejezet 13-33. egyenlete szerint: 
 5
8 = 315�8032 − 31 5-−31E − -−32E 8 

 
A képletbe helyettesítve az ismert adatokat: 

5
8 = 3 × 10−2N−1 × 0,5Kc��K−310−2N−1 − 3 × 10−2N−1 F-−3×10−2N−1×60N − -−10−2N−1×60NI = 0,2875Kc��K−3 
 

A 60. másodpercben az A � B � C  reakcióban B koncentrációja tehát 0,2875 moldm-3. 

A C anyag koncentrációját 13-35. egyenlet szerint számítjuk: 

5A8 = 5�80 �1 + 32-−31E − 31-−32E31 − 32 � 
 

5A8 = 0,5Kc��K−3 �1 + −10−2N−1-−3×10−2N−1×60N − −3 × 10−2N−1-−10−2N−1×60N10−2N−1 − 3 × 10−2N−1 � = 0,1297Kc��K−3 
 

A 60. másodpercben az A � B � C  reakcióban C koncentrációja tehát 0,1297 moldm-3. 

4) 1 moldm-3 kezdeti koncentrációjú A anyagból párhuzamos reakcióban B és C anyagok 
képződnek. B anyag képződésének k1 reakciósebességi állandója 0,1 perc-1, C anyag 
képződésének k2 reakciósebességi állandója 0,3 perc-1. Mennyi A, B és C anyagok 
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koncentrációja a reakció beindulása utáni 3. percben, ha a kiindulási A komponens első rendű 
reakcióban fogy? 

Megoldás: 
Az A anyag koncentrációja a 13-32. egyenlet szerint: 5�8 = 5�80-−31E   
Behelyettesítve az adatokat az egyenletbe: 5�8 = 1,0Kc��K−3 × -−�0,1+0,3�-�@ −1×3�-�@ = 0,3012Kc��K−3  

A B anyag koncentrációja a 13-27. egyenlet szerint: 5
8 = 315�8031 + 32 �1 − -−�31+32E� 
 

Behelyettesítve az adatokat az egyenletbe: 

5
8 = 0,1�-�@−1 × 1,0Kc��K−3�0,1 + 0,3�-�@−1 �1 − -−�0,1+0,3�-�@ −1×3�-�@ � = 0,1747Kc��K−3 
 

A C anyag koncentrációja a 13-28. egyenlet szerint: 5A8 = 325�8031 + 32 �1 − -−�31+32E � 
 

Behelyettesítve az adatokat az egyenletbe: 

5A8 = 0,3�-�@−1 × 1,0Kc��K−3�0,1 + 0,3�-�@−1 �1 − -−�0,1+0,3�-�@ −1×3�-�@ � = 0,5241Kc��K−3 
 

A párhuzamos reakció 3. percében tehát az alábbi koncentráció értékek adódtak:  [A]  = 0,3012 
moldm-3, [B]  = 0,1747 moldm-3, [C]  = 0,5241 moldm-3. 

5) Az urán – rádium radioaktív bomlási sor egyéb radioaktív anyagokon kívül  rádium-
izotópot (t1/2 = 1580 év) és  polónium-izotópot (t1/2 = 138,8 nap) tartalmaz. Hány tonna 
uránszurokérc szükséges 1 mg polónium kinyeréséhez, ha annak rádium tartalma tonnánként 
0,14 gramm, és a kihasználás 100%-os?  

Megoldás: 
A két radioaktív elem radioaktív egyensúlyban áll egymással. A radioaktív bomlás elsőrendű 
elemi reakciók sorozatán keresztül történik, amikor is az ilyen típusú reakciók felezési ideje 
független a kiindulási anyag (esetünkben urán) kezdeti koncentrációjától. Radioaktív 
egyensúlyban a felezési idők viszonya azonos az egyensúlyi koncentrációk viszonyával az 
alábbiak szerint: E1/2|cE1/2� = @|c@�  

 
Ha a koncentrációt ni/V (adott komponens molszáma/térfogat) hányadosként helyettesítjük az 
egyenletbe, írhatjuk: 

E1/2|cE1/2� = �|cU�� U = �|c��  
 

Mivel:  

�|c = K|c�|c   ;  �� = K� ��  
 E1/2|cE1/2� = K|c × �� �|c × K�  
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Ezt az előző egyenletbe behelyettesítve az 1 mg polóniummal egyensúlyban lévő rádium tömege 
számítható: 

K� = K|c × �� × E1/2� �|c × E1/2|c = 10−3M × 226,1MKc�−1 × �1580 ∗ 365� �210 MKc�−1 × 138,8 � � = 4,47 M 
 

Tudjuk, hogy 1 t uránszurokérc 0,14 g rádiumot tartalmaz, aminek alapján a számított 4,47 g 
tömegű rádium tartalom biztosításához (4,47g/0,14g)*1t = 31,9 t uránszurokérc szükséges.  
A feladat kérdésére válaszolva tehát 1 mg polónium kinyeréséhez 39,1 t uránszurokércet kell 
feldolgozni. 
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14. KATALÍZIS 

Szerző: Némethné Sóvágó Judit 

 Ahogy azt az előző fejezetekben megértettük, a kémiai reakciók lejátszódása időt igényel. 

Beláttuk, hogy a reakció időtartalma nagyon különböző lehet. Vannak pillanatszerű reakciók, mint 

pl: 

    FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 +2NaCl      

 A reakció szerint keletkező zöld színű csapadék 2-3 perc múlva keverés hatására 

sárgásbarnára változik, jelezve azt, hogy a vas-hidroxid a levegő oxigénjének hatására mérhető 

sebességgel vas(III)-hidroxiddá alakult. De vannak végtelen lassú folyamatok; pl. a levegőben jelen 

lévő nitrogén és az oxigén gyakorlatilag nem reagál egymással mérhető sebességgel. A 

hidrogén:oxigén 2:1 térfogatarányú keveréke hosszú ideig eltartható, vagyis szobahőmérsékleten a 

két gáz csak végtelen lassan reagál. Ha azonban energiát közlünk a rendszerrel (hő, elektromos 

szikra), akkor robbanásszerű hevességgel megy végbe az átalakulás. Látható tehát, hogy a 

reakciósebesség nagymértékben függ a reagáló anyagok minőségétől.  

 A reakciók sebessége katalizátorok segítségével növelhető, míg ún. inhibitorok segítségével 

lassíthatók, ill. befagyaszthatók. Ebben a fejezetben a katalizátorok és inhibitorok működését, annak 

a reakciósebességre gyakorolt hatását tárgyaljuk. 

14.1. A katalizátorok működésének elve, alapfogalmak 

Ha egy reakció aktiválási energiája nagy, akkor szobahőmérsékleten a részecskék 

ütközésének csak nagyon kis hányada vezet reakcióra. Az aktiválási energia az az energiatöbblet, 

amellyel az anyagi részecskéknek az átlagoshoz képest rendelkezni kell ahhoz, hogy ütközése 

kémiai átalakulást eredményezzen. Az aktiválási energia a reakció során felszabadul, s azt 

leggyakrabban hő- vagy fényenergia formájában kölcsönözzük a részecskének.  

A katalizátorok olyan anyagok, amelyek meggyorsítják a kémiai reakciót anélkül, hogy 

maguk tartósan megváltoznának a reakció során, a reakció teljes lejátszódása után azok a 

reakcióelegyből kinyerhetők. Ezt a jelenséget 1835-ben nevezte el Jöns Jacob Berzelius (1779-

1848) katalízisnek, és az első, mai napig is érvényes definíciót Wilhelm Ostwald (1853-1932) írta le 

1895 körül. A katalizátorok működésének lényegét szemléletesen a 14.01. ábra mutatja be. Az 

ábrán jól látható, hogy a katalizátorok segítségével az aktiválási energia kisebb egységekre 

bontható. A katalizátorok megváltoztatják a reakció mechanizmusát. A katalitikus folyamatok 
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energiafogyasztása kisebb, mint a nem katalitikusaké. Ez azzal magyarázható, hogy a katalizátor 

jelenlétében olyan új közbeeső reakciók játszódnak le, amelyek aktivációs energiájának összege 

kisebb, mint a nem katalitikus reakcióé. 

 

14.01. ábra: A katalizátorok működésének értelmezése  

Katalitikus reakcióknak tehát a katalizátor által meggyorsított reakciót nevezzük. A katalitikus 

reakció olyan csokoládé automatához hasonló, amelybe ha bedobjuk az érmét, kiadja a csokoládét, 

de visszaadja az érmét is. (A kínai nyelven állítólag ugyanazzal a szóval illetik a katalizátort és a 

házasságközvetítőt). A katalizátorok azáltal csökkentik a reakció aktiválási energiáját, hogy 

alternatív reakció utat nyitnak, lehetővé téve a lassú, sebesség-meghatározó lépés megkerülését, így 

azonos hőmérsékleten nagyobb lesz a reakció sebessége. Oly módon befolyásolja a 

reakciósebességet, hogy megváltoztatja a folyamat mechanizmusát, azaz olyan új reakció utat nyit, 

mely valamelyik reakciópartnerrel átmeneti komplexumot képez, s így az új reakció aktiválási 

energia igénye az eredetihez képest csökken, és hamarabb, azaz gyorsabban elérheti a 

termodinamikai egyensúlyi állapotát a reagáló rendszer. A katalizátor tehát a kisebb aktiválási 

energiájú reakcióút megnyitásával emeli a reakció sebességét.  

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katalizátor csak a reakció sebességét változtatja meg, a 

reakció egyensúlyát nem befolyásolja. Egyensúlyra vezető reakciók esetén ezért az felső-, és az alsó 

nyíl irányában azonos mértékben kell meggyorsítani a folyamatot. Például a dehidrogénező 

katalizátorok, mint a nikkel és a platina, egyben jó hidrogénező katalizátorok is.   

Nagyon sok olyan kémiai reakció létezik, amelyre a reakció szabadentalpia-változás (△G) 

értéke nagy negatív érték, ennek ellenére mégsem játszódik le. Ilyen például a levegővel érintkező 

éghető anyagok este. A △G alapján lejátszódni képes reakciók lefolyását megakadályozó túlzottan 

nagy aktiválási energiát kinetikai gátnak szokás nevezni. A katalizátor olyan anyag, amely vagy a 
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reakció sebességét változtatja meg, vagy a termodinamikailag lehetséges, de kinetikailag gátolt 

reakciót lehetővé teszi. 

A 14.02. ábrán a teljesség igénye nélkül különböző típusú önként lejátszódó folyamat 

energiaszükségletének nagyságrendjét tüntettük fel. 

 

14.02. ábra: Önként lejátszódó folyamatok hőmérséklet-tartománya és energia szükséglete  

Az ábráról leolvasható, hogy 700 ⁰C körül kezdenek el önként lejátszódni azok a reakciók, 

amelyeknek a mechanizmusában kémiai kötés felszakadása szerepel (molekulák disszociációja 

gyökökre, atomokra). Ennek tudatában meglepő, hogy pl. az élő szervezetben ezek a folyamatok 37 ⁰C hőmérsékleten (310 K környékén) mégis lejátszódnak azért, mert azok más mechanizmus szerint 

mennek végbe. A mechanizmus megváltozásáért a katalizátorok, ill. az inhibitorok a felelősek. A 

katalizátorral ellentétben az inhibitorok a reakciókat a mechanizmus megváltoztatásával lelassítják. 

Az EA aktiválási energiát a katalizátorok EK-ra csökkentik, az inhibitorok pedig EI-re növelik, ahogy 

azt a 14.03. ábra is szemléletesen mutatja. 

 

14.03. ábra: A katalizátorok és inhibitorok működésének energia viszonyai  
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Például a hidrogén-peroxid bomlása oldatban igen lassú, aktiválási energiája 

szobahőmérsékleten 76 kJ/mol. Viszont ha kevés bromid-ion is jelen van a rendszerben, az 

aktiválási energia 57 kJ/mol értékre csökken, a reakciósebesség pedig csaknem 2000-szeresére 

növekszik.  

Az inhibitorok tehát a katalizátorok aktivitásának csökkentését célzó, kis mennyiségben 

alkalmazott anyagok. Azáltal csökkentik a reakciósebességet, hogy olyan erős kölcsönhatásba 

lépnek a katalizátorral, vagy egy katalitikus intermedierrel, aminek következtében a rendelkezésre 

álló katalizátor mennyisége jelentősen csökken. Az inhibitor ún. katalizátor méreggé is válhat, ha a 

katalizátorral azonos mennyiségben van jelen, és olyan erős kölcsönhatásba lép vele, hogy 

egyáltalán nem marad aktív katalizátor a reakcióelegyben. A katalizátormérgek olyan anyagok, 

melyek irreverzibilisen adszorbeálódnak a katalizátor felületén, és megsemmisítik a katalizátor 

aktív részeit. A katalizátormérgekkel ellentétben a katalizátor promotorok a katalizátorok 

aktivitásának növelésére alkalmazott, kis mennyiségben adagolt anyagok. 

A katalizátornak specifikus (szelektív) hatása is lehet, amikor elősegíti az általunk kívánt 

reakciót, a számunkra semleges vagy káros hatású mellékreakciókkal szemben. A biológiai 

katalizátorok –az enzimek- azon túl, hogy rendkívül szelektívek- drámai hatást gyakorolnak a 

reakció sebességére. Például a szacharóz hidrolízisének aktiválási energiája 107 kJ/mol, de a 

szacharáz enzim ezt 36 kJ/mol-ra csökkenti, ami 1012-szeres sebességnövekedést eredményez az 

emberi test hőmérsékletén (310 K). 

A katalizátor a terméktől való elkülönülés után visszatér eredeti állapotába. Ennek 

következtében rendszerint igen kis mennyiségű katalizátor is elegendő nagy mennyiségű hatóanyag 

átalakítására. Az egységnyi tömegű katalizátorral, egységnyi idő alatt előállított termék 

mennyiséget a katalizátor termelési kapacitásának nevezzük.  A katalizátor addig működhet vagy 

maradhat aktív, amíg az összes kiindulási anyag át nem alakul termékké.  

A katalizátorok hatékonyságát az egy mól katalizátorral előállítható termékek 

anyagmennyiségével lehet jellemezni. Az ún. átalakulási szám (angolul turnover number = TON) a 

14-1. egyenlet szerint számítható: 

�6" = �E-�K é3�3 E �;: áEc�  
(14-1) 

ahol ntermék a termék, nkatalizátor a katalizátor anyagmennyiségét jelenti. 
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Mivel elsősorban a reakciók időbeli lefutására vagyunk kíváncsiak, az átalakítási számot 

időegységre is vonatkoztathatjuk, így kapjuk az átalakulási frekvenciát (angolul turnover 

frekvency, TOF) (14-2). 

�6" = �6"E  
(14-2) 

A katalizátor szerepét a katalitikus ciklussal lehet szemléltetni (14.04. ábra), amely olyan 

reakciók sorozatából áll, amelyek eredményeként a kiindulási anyagok (idegen szóval 

szubsztrátumok) átalakulnak termékekké és a katalizátor visszatér a katalitikus ciklus kezdetén lévő 

állapotba. 

 

14.04. ábra: A katalitikus ciklus sematikus ábrázolása  

Általában a katalizátor aktív formájának kialakítása különböző prekurzrokból történhet (prekurzor 

olyan vegyület, mely egy másik vegyületet, jelen esetben a katalizátort, előállító reakcióban vesz 

részt). Nem ritka, hogy ez a leglassúbb lépés, amely a reakció sebességét is meghatározza. Miután 

kialakul a katalizátor aktív állapota, reakcióba léphet az egyik szubsztrátummal és egy katalizátor-

szubsztrátum intermedier képződik. A reakció folytatódhat úgy, hogy a katalizátor egy másik 

szubsztrátumot aktivál, de előfordul, hogy a másik szubsztrátum aktiválása a már aktivált első 

szubsztrátummal történik, anélkül, hogy a második szubsztrátum és a katalizátor között direkt 

kölcsönhatás kialakulna. Az aktivált szubsztrátumok reakciója már az aktivált termékhez vezet, 

melynek lehasadása (eliminációja) a katalizátor eredeti állapotának visszaállítását és a termék 

képződését eredményezi.  

Ha a katalizátor ugyanabban a fázisban van, mint a reakcióelegy, akkor homogén 

katalízisről (pl. sav/lúg katalizált észter-hidrolízis, gyógyszerbomlás, enzim katalitikus biokémiai 

folyamatok), ha egy másik fázisban van, akkor heterogén katalízisről (vagy kontakt katalízisről) 
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beszélünk. Ilyenkor szilárd katalizátor felületén folyadék vagy gáz reakció megy végbe. Gyakori az 

ipari méretű szintéziseknél, mivel a reakció után a katalizátor egyszerűen kinyerhető a rendszerből 

(pl. gázreakciók szilárd halmazállapotú katalizátorai, ammóniagyártás, kénsavgyártás, stb.). 

14.2. Homogén katalízis 

Homogén katalízisről akkor beszélünk, amikor a katalizátor a reakció-eleggyel azonos (gáz-, 

de legtöbbször folyadék-) fázisban van jelen. A folyadékfázist bármely, a reakció hőmérsékletén 

folyadék állapotú anyag alkothatja. 

A folyadékfázisban működő rendszerekben a katalizátor oldott állapotú, aminek 

következtében a reakció lejátszódásához a kiindulási anyagoknak is oldott állapotban kell lenniük. 

Így, ha gáz halmazállapotú szubsztrátum is részt vesz a reakcióban, olyan mértékű érintkezést kell 

biztosítani a gáz- és folyadék fázisok között, hogy a reakció sebességét az oldatban lejátszódó 

katalitikus reakció és ne a gáz halmazállapotú szubsztrátum gázfázisból a folyadék fázisba való 

átmenete határozza meg. Két nem- vagy kevésbé elegyedő folyadék esetében kétfázisú katalízisről 

beszélünk, amikor az egyik a katalizátorfázis, a másik a termékfázis. A katalizátor olyan 

oldhatóságot biztosító csoportot vagy csoportokat kell hogy tartalmazzon, amelyek biztosítják, hogy 

a katalizátor jól oldódjon a katalizátor fázisban és nem vagy csekély mértékben oldódjék a 

termékfázisban, így az utóbbitól könnyen elválaszthatóvá váljék. Például a vízben működő 

katalizátorok karboxil-, alkohol-, vagy szulfonsav csoportokat tartalmazhatnak. 

A gázfázisú homogén katalízisnek nagy szerepe van az atmoszféra kémiájában. Az ún. CFC-k 

(klórozott, fluorozott szénhidrogének) fotolíziséből származó klóratomok jelenlétében az ózon 

bomlása a sztratoszférában meggyorsul (14-3), (14.5. ábra). A� + 63 → A�6 + 62             A�6 + 6 → A� + 62 (14-3) 

 

14.05. ábra: Az ózon klóratomok katalizálta bomlásának vázlata, ahol a Cl –atomok a katalitikus 
ciklusban újraképződnek  
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A folyadék- és gázfázis mellett ismertek a szuperkritikus fázisban lejátszódó katalitikus 

reakciók, amikor például szuperkritikus szén-dioxid szerepel reakcióközegként. Ekkor a nyomás és 

a hőmérséklet egyaránt meghaladja a kritikus értéket. A gázok cseppfolyósodása nyomás hatására 

csak az anyagi minőségtől függő hőmérsékleti határ, a kritikus hőmérséklet alatt következik be. Azt 

a nyomást, amelyet a kritikus hőmérsékleten kell kifejteni ahhoz, hogy a cseppfolyósodás 

bekövetkezzen, kritikus nyomásnak nevezzük. Ha a kritikus hőmérséklete fölé hevített anyagot a 

kritikus nyomásnál nagyobb nyomással nyomjuk össze, az anyag homogén marad, fluid állapot jön 

létre. Ez a folyadék- és gázhalmazállapot közötti átmeneti állapot, amelyben az anyag tulajdonságai 

nagyon hasonlítanak a folyadék tulajdonságaihoz. Az ilyen rendszerekben egyrészt az anyag 

kondenzált állapotban van, mintha folyadék lenne, ugyanakkor a gáz tulajdonságait is mutatja, 

emiatt kiváló oldószer. 

 A homogén katalízis mechanizmusának néhány fő vonása jól illusztrálható a hidrogén-

peroxid bromid-ion katalizálta bomlási reakciójának elemzésével (14-4): 

 2%262� �  → 2%26 � + 62�M (14-4) 

A reakció feltételezett mechanizmusa a következő (14-5 – 14-7): 

%36+ + %262 ⇌  %362+ + %26         + = 5%362+85%26285%36+8 (14-5) %362+ + 
�− → %6
� + %26         , = 35%362+85
�−8  (14-6) %6
� + %262 → %36+ + 62 + 
�−     �MOc�N (14-7) 

Az elő-egyensúlyban a gyakorlatilag állandó vízkoncentráció érték beolvasztásra került az 

egyensúlyi állandóba. Mivel a második lépés a sebesség-meghatározó, így a teljes reakció sebességi 

egyenlete várhatóan a következő alakú, ha [H3O2
+]-t a K egyensúlyi állandó segítségével 

behelyettesítjük (14-8): �5628�E = 3-�� 5%26285%36+85
�−8      3-�� = 3+ 
(14-8) 

A kísérletek a reakciósebesség bromid-ion-koncentráció és pH-függésére valóban ilyen egyenletet 

eredményeztek. A meghatározott aktiválási energia értéke a kK összetett állandónak felelt meg. 

Bromid-ionok távollétében a reakció nem mehet ezen a reakcióúton keresztül, hanem egy másik 

nagyobb aktiválási energiájú utat követ. 
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14.2.1. A homogén katalízis gyakorlati alkalmazása 

Sav-bázis katalízis 

 Oldatban lejátszódó reakciók esetén fontos szerepe lehet a sav-bázis katalízisnek. A metil-

acetát hidrolízise vizes oldatban sav jelenlétében a 14-9 egyenlet szerint megy végbe: A%3A66A%3 + %26 + %� →  A%3A66% + A%36% + %� (14-9) 

ahol HA a savat jelöli. Mivel a víz nagy feleslegben van jelen, koncentrációja beolvasztható a 

sebességi állandóba. Ha x jelöli az ecetsav, illetve a metanol koncentrációját, akkor a sebességi 

egyenlet (14-10): �R�E = 35A%3A66A%385%�8 
(14-10) 

ahol k-t katalitikus állandónak nevezzük. A tapasztalat szerint a katalitikus aktivitás szempontjából 

a H+-ionnak van szerepe, az anion minősége ilyen szempontból csaknem lényegtelen. Az észterek 

hidrolízisén kívül további savkatalizált folyamat például a keto-enol tautomer átalakulás és a 

szacharóz inverziója (lsd. szerves kémiai tanulmányok) 

Más reakciókat az OH-- ion katalizálja. Ilyen folyamat például a nitramid hidrolízise (14-11, 14-12). 

"%2"62 + 6%−  →  %26 + "%"62− (14-11) "%"62−  →  "26 +  6%− (14-12) 

Általánosan három tag összegeként írhatjuk fel a katalitikus állandót (14-13): 

3 = 30 + 3%+5%+8 + 36%−6%− (14-13) 
ahol k0 a nem katalizált reakció sebességi állandója, kH+[H+]  a savas, kOH-[OH-] a bázikus katalízis 

járuléka.  A víz kv = [H +][OH -]  ionszorzatát is felhasználva (14-14): 

3 = 30 + 3%+5%+8 + 36%−3,5%+8  
(14-14) 

Ez utóbbi egyenlet is mutatja, hogy a katalízis erősen pH-függő. 

Enzim-katalitikus reakciók 

Biológiai szempontból alapvető fontosságúak az enzim-katalitikus reakciók, mivel az élő 

szervezetekben található fehérjék jelentős része enzim, vagyis specifikus biológiai katalizátor. Az e 

molekulák által felgyorsított kémiai reakciókra is érvényesek azok a törvényszerűségek, amelyek a 

katalízis általános elméletéből következnek. Csak olyan folyamatokat gyorsítanak fel, amelyek 

során a reagáló rendszer szabadenergiájának változása negatív, a reakció tehát az adott feltételek 
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között beálló egyensúly irányába halad. Az enzimek az egyensúlyi folyamatot felgyorsítják, de az 

egyensúlyt magát nem befolyásolják. 

 Michaelis és Menten elő-egyensúllyal értelmezte az enzimek katalitikus szerepét. Ha S 

jelöli a kiindulási anyagot, E az enzimet és P a terméket, akkor a katalitikus reakció sémája (14-15): 

J + G → | + G (14-15) 

A reakció mechanizmusa Michaelis és Menten szerint (14-16): 

    (14-16) 
ahol ES az enzim és a reagens aktív komplexét jelöli, melyből k sebességi állandóval keletkezik a 

termék: �5|8�E = 35GJ8 
(14-17) 

Az aktív komplex stacionárius állapotát feltételezve (14-18): �5GJ8�E = 0 = 3+5G85J8 − 3−5GJ8 − 35GJ8 
(14-18) 

amiből az aktív komplex koncentrációja (14-19): 

5GJ8 = 3+5G85J83 + 3−  
(14-19) 

Ha [E] 0 jelöli az enzim összes koncentrációját, akkor (14-20): 5G8 + 5GJ8 ≈ 5G80  (14-20) 

ami állandó a reakció során.  

Mivel a reakcióelegy csak kevés enzimet tartalmaz, írható 14-21: 5J8 + 5GJ8 ≈ 5J8 (14-21) 

Ezekkel a közelítésekkel (14-22, 14-23): 

5GJ8 ≈ 3+�5G80 − 5GJ85J83 + 3−  
(14-22) 

5GJ8 ≈ 3+5G805J83 + 3− + 3+5J8 (14-23) 

Az aktív komplex koncentrációját 14-17-be behelyettesítve kapjuk a 14-24. egyenletet. �5|8�E ≈ 33+5G805J83 + 3− + 3+5J8 ≈ 35G805J83� + 5J8 (14-24) 
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ahol kM a Michaelis-állandó (14-25). 

3� = 3 + 3−3+  
(14-25) 

Autokatalízis, oszcillációs reakciók 

Autokatalízisnek azt a jelenséget nevezzük, amikor a képződő termékek valamelyike 

gyorsítja azt a reakciót, amiben képződött. Ilyen például az aceton jódozása savanyú vizes oldatban 

(14-26): A%3A6A%3 + Z2 → A%3A6A%2Z + %+ + Z− (14-26) 

A reakció sebessége nem függ a jód koncentrációjától, de függ a reakcióban keletkező hidrogén 

ionétól. A reakció sebességi egyenlete (14-27): 

− �5A%3A6A%38�E = 35A%3A6A%385%+8 
(14-27) 

Tehát a reakció sebessége növekszik valamely termék koncentrációjának növekedésével. A reakció 

azért tud megindulni, mert kezdetben egyéb reakciókban keletkezik az a termék, amely aztán 

megindítja az auto-katalitikus reakció utat. 

 Az  autokatalitikus reakciókban megtörténhet, hogy a reaktánsok, a közti termékek és 

termékek koncentrációja mind időben, mind térben periodikusan változik. A kémiai oszcilláció 

analóg jelenség az elektromos rezgőkörrel, amiben az autokatalízis játssza a pozitív visszacsatolás 

szerepét. Az oszcillációs reakciók nem egyszerűen laboratóriumi különlegességek, előfordulnak 

ipari folyamatokban is, de még inkább a biokémiai rendszerekben, ahol a sejt játssza a reaktor 

szerepét. Oszcillációs reakciók vezérlik pl. szívünk dobogásának ritmusát. Ilyen reakciókat fedeztek 

fel a glükolitikus ciklusban is, ahol egy molekula glükóz átalakulása révén két ATP-molekula 

képződik (egy ATP közreműködésével lejátszódó enzimkatalizált reakcióban). A ciklusban 

előforduló minden metabolit koncentrációja oszcillál bizonyos körülmények között, mégpedig 

azonos periódus idővel, de különböző fázisban. 

Átmenetifém-komplexek által katalizált folyamatok 

 A homogén katalitikus reakciók gyakorlati szempontból is fontos csoportját képezik azok, 

amelyekben a meghatározó szerepet az átmenetifém-komplexek (koordinációs vegyületek) 

változatos orientációjú és energiájú molekulaorbitáljai játszák. A koordinációs vegyületek 

különösen akkor aktívak, ha üres koordinációs helyekkel rendelkeznek. A szabad helyeket a 
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szubsztrátum molekula elfoglalja, s a központi atommal való kölcsönhatás következtében 

elektronszerkezete deformálódik, ami módosult molekulaorbitáljai révén újabb reakcióra képes.  

 A koordinációs vegyületek segítségével megvalósított homogén katalitikus folyamatok 

különösen a szén-szén kettős- és hármas kötés reakcióival kapcsolatosan játszanak kiemelkedő 

szerepet. A terület elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt jelentős. Az érdeklődés 

középpontjában főként a kisebb szénatom számú olefinek feldolgozása áll, amelyek az ásványolaj 

pirolízise során nagy mennyiségben keletkeznek. A következő reakcióséma (14.06. ábra) az 

olefinek koordinációs vegyületekkel katalizált legfontosabb reakcióit mutatja be. 

 

14.06. ábra: Az olefinek (etilén) átmenetifém-organikus vegyületekkel katalizált legfontosabb 
reakciói  

 Az olefinek homogénkatalitikus polimerizációjához olyan katalizátorrendszerek 

szükségesek, amelyek átmenetifém-komplexet és valamely I-III. f őcsoportbeli elem elemorganikus 

vegyületét tartalmazzák. Ezeket a katalizátor-rendszereket Ziegler-Natta katalizátoroknak is 

nevezik, amelyek közül kettőt az alábbiakban mutatunk be: 

- TiCl3 + (C2H5)2AlCl  

- (C2H5)2TiCl2 + (C2H5)3Al  

A katalitikus folyamat lényegének megértéséhez itt is annak felderítése szükséges, hogy melyek az 

aktív részecskefajták, és a reakció mely lépéseken keresztül megy végbe. Mivel a polimerizáció 

csak akkor játszódik le, ha a katalizátor-rendszer mindkét komponense jelen van, a feltételezések 

szerint ez egyértelműen arra utal, hogy a reakció első lépésében az átmenetifém alkilezése játszódik 

le. Az elmondottak alapján vizsgáljuk meg ebből a szempontból az első katalizátort. A kristályos 

titán(III)-klorid felületén még találhatók üres koordinációs helyek, azaz a titán felületén nem éri el a 

maximális hatos koordinációs számot. A részleges alkilezés során azonban olyan alkil-komplexek 

keletkeznek, amelyek az olefinmolekula még szabad koordinációs helyre való belépésével olefin-

komplexekké alakulnak át (14-28 és 14-29). (A továbbiakban a □ jelölés szabad koordinációs helyet 

jelent.) 
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    (14-28) 

    (14-29) 

A keletkező titán-olefin kötés –gyenge kettős kötés jellege következtében- kis energiájú, mivel a 

titán d-elektronjainak  száma miatt a viszont-koordináció gyenge. Másrészt azonban az olefin kettős 

kötés is gyengül, hiszen a fémhez a donorkötés a π-elektronok révén alakul ki. Az olefin π-

szimmetriájú kötésének gyengülése a polimerizációt elősegítő döntő lépés, amelynek kapcsán az 

olefin beékelődik a Ti-R kötésbe. Ezzel viszont az alkillánc meghosszabbodik, és az üres 

koordinációs hely újraképződik (14-30). 

   (14-30) 

A folyamat ezután újabb olefin molekula koordinálódása majd beékelődése révén tovább halad az 

alkillánc ismételt meghosszabbodása közben. A reakciót végül β-hidrideltolódás törheti le (14-31): 

 (14-31) 
 A komplex katalizátorral lejátszódó olefin-polimerizáció a gyökös polimerizációval 

szemben számos előnyt mutat mind a reakciókörülményeket, mind a keletkező termék sajátságait 

illetően. A legfontosabbakat a 14-1 táblázatban foglaltuk össze: 

14.01. táblázat: Az olefinek (etilén) átmenetifém-organikus vegyületekkel katalizált 
polimerizációjának és a gyökös polimerizáció legfontosabb paramétereinek összehasonlítása  

Koordinatív (átmenetifém-organikus) 
polimerizáció 

Gyökös polimerizáció 

atmoszférikus nyomás 1000 bar nyomás 

szobahőmérséklet 100-200 ⁰C 

a szénhidrogén-láncok lineárisak a szénhidrogén-láncok elágazóak 

kristályos termék nem kristályos termék 

lágyuláspont: 124-134 ⁰C lágyuláspont: 108-111 ⁰C 

A koordinatív polimerizációban keletkező termékek szakítószilárdsága is lényegesen nagyobb. 
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A 14.06. ábrán látható további homogén katalitikus folyamatok részletes mechanizmus 

elemzését ezúton mellőzzük, mivel a fémorganikus vegyületekkel katalizált reakciókban a 

meghatározó lépések alapvetően azonos módon játszódnak le.  

A katalitikusan aktív átmenetifém-komplex vagy lazán kötött ligandumokat tartalmaz (R, Y) 

vagy üres koordinációs helyekkel rendelkezik. A szubsztrátumot – pl. olefint - a központi atom 

vagy addíció, vagy pedig a lazán koordinált ligandum szubsztitúciója révén köti meg (14.07. ábra). 

 

14.07. ábra: A fémorganikus vegyületekkel katalizált homogén reakciók kezdeti lépése  

A katalitikus reakció lejátszódásához feltétlenül szükséges, hogy a fém-szubsztrátum kötés a 

megkívánt energiájú legyen. Ha a kötés gyenge, akkor a szubsztrátum elektronszerkezetében szabad 

állapotához képest nem következik be változás, tehát nem aktiválódik. Ha viszont a kötés erős, 

elmarad a következő reakció. 

A szubsztrátum koordinálódását követően igen fontos lépés a szomszédos ligandummal való 

reakció. Ebben a reakcióban a szubsztrátum kémiai természete megváltozik, és a keletkező 

fémkomplex ismét szabad koordinációs hellyel rendelkezik (14-32). 

  (14-32) 

A beékelődés révén kialakult állapot azután különböző módon reagálhat tovább. Ha az üres helyre 

ismét a szubsztrátum egy molekulája lép be, majd bekövetkezik az SR- csoporttal való reakciója, 

akkor pl. olefinek polimerizációjáról van szó. Az SR-kötés hidrogén molekulával való hasítása a 

hidroformilezés során játszódik le. Palládium-komplexek jelenlétében oxigén hatására az olefin 

oxidálódik, miközben bekövetkezik a fémkomplex teljes degradációja. 

 Az elmondottak egyértelműen arra utalnak, hogy a koordinációs vegyületek katalitikus 

hatása több tényezőtől függ. Jelentős például a reakcióban részt nem vevő egyéb koordinált 

ligandumok hatása is, hiszen az adott koordinációs egység felépítésében alapvető szerepet 
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játszanak, s a reakció helyén kialakuló elektronsűrűséget jelentékenyen befolyásolják. Térkitöltésük 

pedig reakciókat tesz lehetővé vagy akadályoz meg. 

14.3. Heterogén katalízis 

Számos fluid fázisú reakció sebessége megnő, ha a reagensek megfelelő tulajdonságú szilárd 

anyag felületével kerülnek kapcsolatba. Ilyenkor a szilárd anyagot katalizátornak, magát a 

jelenséget kontakt katalízisnek nevezzük. Például, ha hangyasavat fűtött üvegcsövön vezetünk 

keresztül, akkor részben dehidratáció (14-33), részben dehidrogénezés játszódik le (14-34): %A66% →  %26 + A6 (14-33) %A66% →  %2 + A62  (14-34) 

Ha a csövet Al2O3-dal töltjük meg, akkor csak a 14-33, ha ZnO-val, akkor csak a 14-34. reakció 

játszódik le. Ezek az oxidok szelektíven katalizálják az egyes reakciókat. 

 Heterogén katalízisről tehát akkor beszélünk, ha a katalizátor és a reakcióelegy külön 

fázisban van. Leggyakrabban szilárd fázisú katalizátort alkalmazunk gáz- vagy folyadékfázisú 

reakcióelegyben, melynek eredményeként a céltermékek és a reaktánsok könnyen elválaszthatók a 

katalizátortól.  

A legkülönbözőbb típusú szilárd anyagok (fémek, oxidok, fém-karbidok, fém-nitridek, fém-

szulfidok, stb.) önmagukban (változó méretű formákban) vagy valamilyen szilárd hordozóra felvitt 

állapotban működhetnek heterogén katalizátorként. Mindkét esetben a katalitikus reakció elemi 

lépései a szilárd fázisú katalizátor felületén játszódnak le, melyek különleges reakcióképességgel 

bírnak. A reagensek kemiszorpcióval kötődnek a felülethez. A reagáló molekulák gyenge kötéseket 

alakítanak ki a felület atomjaival, így aktív állapotba jutnak, melyből a nem katalizált reakcióhoz 

képest lényegesen eltérő szerkezetek kialakulására van lehetőség.  

Például az olefinek katalitikus hidrogénezése során a szénhidrogén molekula a katalizátor 

két szomszédos aktív centrumához kapcsolódhat. Ha ezek mellett adszorbeált hidrogén van, akkor 

megindul az olefin hidrogénezése (14.08. ábra). Újabb hidrogén atom teljessé teheti a hidrogénezést 

és a keletkező telített szénhidrogén elszakad a felületről. 

 

14.08. ábra: Olefinek heterogén katalitikus hidrogénezésének sematikus ábrázolása  
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 A heterogén katalízis megvalósításának szükséges feltétele a nagy felületű (finoman 

elporított, eloszlatott vagy hordozóra rávitt)- azaz nagy felületi energiájú, igen reakcióképes, 

felületén sok aktív, reakcióképes helyet tartalmazó- katalizátor.  

A heterogén katalizátorok legfontosabb tulajdonságai a következők: 

- Nagy aktivitás: időegység alatt egységnyi mennyiségű katalizátorral átalakított reaktáns 

mennyisége. Ha jó az aktivitás, akkor kis reaktortérfogat szükséges és alacsony hőmérsékleten 

megvalósítható a reakció. 

- Stabilitás: ami hosszú katalizátor élettartalmat von maga után. 

- A katalizátor szelektív legyen: a termodinamikailag több lehetséges reakció közül egy a 

kívánatos, s az alkalmazott katalizátor ezt katalizálja. A katalizátor akkor szelektív, ha a 

kívánatos reakcióút szempontjából aktív helyek kémiai és geometriai tulajdonságai optimálisak. 

Természetesen a szelektivitás nem csak a heterogén katalizátorok kiválasztásánál fontos 

szempont, ugyanúgy fontos elvárás a homogén katalizátorokkal szemben is. 

A szelektivitás változatai: 

a) Kemo-szelektivitás: azt jelenti, hogy az alkalmazott katalizátortól függően az adott 

vegyület más-más funkciós csoportjai alakulnak át (14-35). 

4H2
Pd

Ni3H2
NH2

NH2

Cl

NO2

Cl + HCl      (14-35) 
b) Regio-szelektivitás: A regioszelektivitás arra jellemző, hogy a molekulában lévő több 

azonos funkciós csoport közül melyik alakul át (14-36). 

OH

OH

OH
2H2

Pd, OH-

Pd, H+

    (14-36) 
c) Sztereo-szelektivitás: A sztereo-szelektivitás annak a mértéke, hogy egy termék más-más 

sztereoizomerje (térizomerje) milyen arányban képződik (14-37). 

OH

O

O

OH

OH

Pd

2H2

Pd
H+

Pd
OH-

menton

izomenton

neomentol

mentol

H2

    (14-37) 
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A heterogén katalitikus folyamatnál mindig szerepet játszó, és alapvető öt részlépés, ahogy 

azt már a heterogén fázisban lejátszódó reakciók tárgyalásánál a 13.7. fejezetben is írtuk, a 

következő: 

1. Diffúzió a katalizátor felületére 

2. Adszorpció a katalizátoron 

3. Kémiai reakció a katalizátoron 

4. A termék deszorpciója 

5. Diffúzió 

Természetesen bonyolultabb folyamatoknál ezeknek a lépéseknek a száma jóval több. 

Bármelyik részlépés sebessége befolyásolja a bruttó reakció sebességét (a leglassúbb általában a 

diffúzió által meghatározott anyagtranszport), az aktiválási energiagát csökkentő hatás miatt igen 

nagy hatással van a katalitikus reakció sebességére a katalizátor anyagi minősége, a felület 

minősége, nagysága és a hőmérséklet is. A gáz-szilárd és folyadék-szilárd rendszerekben használt 

szilárd katalizátorok aktivitása annál nagyobb, minél nagyobb a felületük, mivel ez határozza meg 

az adszorbeálható hatóanyagok mennyiségét, az abszorpció pedig egyike a katalitikus reakció 

jelenségeinek. 

 A katalizátor felületének nagysága – a fajlagos felület nagysága és az aktív centrumok 

száma- a katalizátor működése folyamán csökken, így lassanként a katalizátor hatásossága is 

csökken, a katalizátor idővel öregszik, a katalizált reakció folyamán fellépő hőhatás következtében 

lassan átkristályosodik. Egy idő után tehát a katalizátort regenerálni kell. Különösen óvni kell a 

katalizátort a katalizátormérgektől, inhibitoroktól, amelyeknek az a tulajdonsága, hogy a reagáló 

anyagokat megelőzve foglalnak helyet az aktív centrumokon, így stabilis vegyületet alkotnak a 

katalizátor aktív helyeivel, ilyen módon azok már nem tudják aktiváló, katalizáló hatásukat 

kifejteni. Ugyanakkor adalékként alkalmazhatnak promotorokat is, amelyek lassítják a katalizátor 

fajlagos felületének, ill. az aktív centrumok számának csökkenését, így elősegítik a katalizátor 

működését. 

14.3.1. A heterogén katalízis gyakorlati alkalmazása 

A heterogén folyamatokat tehát a különböző diffúziós és kémiai folyamatok kölcsönös 

sebességei befolyásolják, amiből gyakorlatilag mindig a „lassúbb” diffúziós folyamatok a sebesség-

meghatározók. Jól látható ez különösen a kémiai technológiában igen fontos heterogén katalízis 

mechanizmusának az esetében. Az ipari folyamatok kb. 80%-ában heterogén katalizátort 

alkalmaznak. Hátrányuk, hogy néhány kivételtől eltekintve a termék-szelektivitásuk kicsi.  
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Az ipari heterogén katalitikus folyamatok egyik legfontosabb példája az ún. kontakt 

kénsavgyártás, aminek katalitikus lépése a kén elégetésekor, ill. a pirit pörkölésekor keletkező kén-

dioxid további oxidációja, mely a 14-38. oxidációs folyamat szerint vanádium-pentoxid (V2O5)-, 

platina-, vagy vas-katalizátor jelenlétében megy végbe. 2J62 + 62 ⇌  2J63  (14-38) 

Az ipari gyakorlatban másik nagyon fontos példa a salétromsavgyártás. Ennek során először 

hidrogénből és nitrogénből 500 ⁰C körüli hőmérsékleten 200-200*105 Pa nyomáson fém-oxid 

katalizátor jelenlétében ammóniát állítanak elő (14-39). 3%2 + "2 ⇌  2"%3 (14-39) 

A keletkezett ammóniát oxidálva pedig a 14-40, 14-41 és 14-42 reakciók sorozatán keresztül platina 

katalizátort alkalmazva állítják elő a salétromsavat. Ezen reakciók közül a 14-40 folyamathoz, a 

nitrogén-monoxid képződéséhez, szükséges a katalizátor jelenléte.  4"%3 + 562 = 4"6 + 6%26 �3 E �;:á�E �c�O K E (14-40) 2"6 + 62 = 2"62 ��-K 3 E �;:á�E �c�O K E  (14-41) 

2"62 + 12 62 + %26 = 2%"63  ��-K 3 E �;:á�E �c�O K E 
 (14-42) 

 A heterogén katalizátorok elvi hatásmódja ugyanaz, mint a homogén katalízis esetén: olyan 

reakció utat nyitnak meg, ill. tesznek lehetővé, amelyeknek kisebb az aktiválási energiája, mint a 

bruttó reakcióé, így az eredetileg erősen gátolt (lassú) folyamat kevésbé gátolttá válik, gyorsabban 

megy végbe.  

Az elmondottak alapján tehát belátható, hogy a heterogén katalitikus folyamatok valóságos 

végbemenetelének mechanizmusa olyan, hogy a bruttó folyamat több egymás után következő 

részlépésből tevődik össze, amelyek közül mindig a leggátoltabb folyamat lesz a sebesség-

meghatározó. Ez a folyamat a heterogén katalitikus reakció esetében általában nem a 

tulajdonképpeni kémiai reakció, hanem a reakció-résztvevőknek, ill. a reakciótermékeknek a 

diffúzió által meghatározott transzportja (odaszállítása és elszállítása). 

Számos egyéb területen alkalmaznak még katalizátorokat, mint például a Diesel-motorok 

káros kibocsátásának csökkentése érdekében, a gépjárművek kipufogógázainak tisztításánál, a 

tüzelőanyag-cellák esetében, stb. Ezen területek részletes tárgyalását azonban itt, a Jegyzet limitált 

terjedelme miatt mellőzzük. 
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14.4. Ismétlő kérdések a 14. fejezethez 

1. Értelmezze a katalizátorok működését! 
2. Hogyan fejti ki hatásukat a katalizátor inhibitorok? 
3. Mutasson be általánosan egy katalitikus ciklust! 
4. Ismertesse a homogén katalízis legfontosabb jellemzőit! 
5. Mondjon konkrét példákat homogén katalitikus reakciókra! 
6. Ismertesse a Michaelis – Menten féle enzim kinetika lényegét! 
7. Mutassa be az olefinek Ziegler-Natta katalizátor jelenlétében lejátszódó homogén katalitikus 

polimerizációjának mechanizmusát! 
8. Ismertesse a heterogén katalízis legfontosabb jellemzőit! 
9. Miért fontos elvárás a katalizátorokkal szemben a szelektivitás? A szelektivitásnak milyen 

változatait ismeri? 
10.  Mondjon néhány példát heterogén katalizátor jelenlétében lejátszódó folyamatokra? 
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15.   A TRANSZPORTFOLYAMATOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE  

Szerző: Hutkainé Göndör Zsuzsanna 

Azokat a folyamatokat, melyek során a rendszerben fellépő inhomogenitás kiegyenlítődése 

céljából anyag, energia, vagy más fizikai mennyiség a rendszer egyik helyéről a másik helyére jut, 

transzportfolyamatoknak nevezzük. Például: 

� A molekulák szilárd, folyékony, vagy gáz halmazállapotú anyagokban diffundálnak a 

koncenrtáció-különbség miatt kialakuló koncentráció-gradiens irányában a nagyobb 

koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely felé, míg a különbség ki nem 

egyenlítődik, azaz beáll a komponensegyensúly. A diffúzió sebessége egy transzportsajátság.  

� A hővezetés hőenergia áramlás a magasabb hőmérsékletű hely felől az alacsonyabb 

hőmérsékletű hely felé a hőmérséklet-gradiens irányában, amíg a termikus egyensúly be nem áll. 

Ennek sebessége is egy jellemző transzportsajátság. 

� Az elektromos-vezetés töltésáram egy elektromos potenciál-gradiens hatására szintén 

transzportjelenség, melyet az elektromos vezetőképesség jellemez, mint transzportsajátság. 

� A viszkozitás egy lineáris impulzus (ṁv)-áram folyadékokban, gázokban (fluid közegben) 

kialakuló sebesség-gradiens következtében, ami szintén transzportsajátság. 

 A rendszerben egy extenzív mennyiség (Me) áramlását az indukálja, hogy a rá jellemző intenzív 

mennyiség (Mi) eloszlása inhomogén a rendszer térbeli pontjai között, s ez kiegyenlítődni törekszik. 

A rendszer egy nem-egyensúlyi állapotból tart az egyensúlyi állapota felé ezen inhomogenitás 

hatására, melyet nevezhetünk az áramlás termodinamikai hajtóerejének is. Az intenzív mennyiség 

térbeli különbözősége a rendszerben az adott intenzív mennyiség gradiense..  

15.1. Áramok, áramsűrűségek fogalma 

A transzportfolyamatok során tehát extenzív mennyiségek árama (transzportja, átvitele) indul meg 

önként a tér egyik pontjából a másikba termodinamikai hajtóerők, valamely intenzív mennyiség 

gradiensének hatására. Ezeket az áramokat összefoglalóan transzportfolyamatoknak nevezzük. Az 

áramok mindaddig folynak a rendszerben, amíg az intenzív sajátság inhomogenitása ki nem 

egyenlítődik. Egyensúlyi állapotban a hajtóerő, ill. gradiens értéke nulla, nem indul be, illetve 

megáll a transzportfolyamat. (Ez azonban csak látszólagos nyugalom, mert az anyag folytonos 

mozgásban van, azaz dinamikus egyensúlyról beszélhetünk.) 

 A transzportfolyamatokat megkülönböztethetjük aszerint, hogy együtt járnak-e 

makroszkopikus mozgással vagy sem. Eszerint beszélhetünk áramlásos (konvektív) és vezetéses 
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(konduktív) transzportfolyamatokról. Áramlás esetén a fázisok mozognak, konduktív 

anyagtranszport esetén pedig a részecskék elmozdulása nyugvó fázisban történik (pl. hővezetés, 

diffúzió). 

A transzportfolyamatok jellemzésénél alapvető fontosságú mennyiségek: az extenzív 

mennyiség árama és az áramot létrehozó termodinamikai hajtóerő.  

A rendszerben résztvevő, áramló mennyiségek extenzív mennyiségek, azaz értékük a 

tömegükkel, anyagmennyiségükkel arányos. A rendszerben fellépő hajtóerő mindig intenzív 

mennyiség, mivel értéke tömegétől független. Más megfogalmazásban: az állapotjelző extenzív, ha 

értéke a rendszerben mérhető értékek összessége (tömeg, térfogat); az állapotjelző intenzív, ha nem 

rendelkezik az elemi rendszerek összegezhetőségi tulajdonságával. (hőmérséklet, nyomás) 

A transzportfolyamatok tárgyalása szempontjából fontos intenzív mennyiségek, pl.: 

• koncentráció (komponenstranszportnál) 

• hőmérséklet (hőmennyiségtranszportnál) 

• elektromos feszültség (töltéstranszportnál) 

• sebesség (impulzustranszportnál) 

A transzportfolyamatok során tehát extenzív mennyiségek árama (transzportja, átvitele) indul el 

spontán, önként a tér egyik pontjából a másikba termodinamikai hajtóerők hatására,  

A transzportfolyamatokat az áramokkal és az áramsűrűségekkel jellemezzük. 

A rendszerben áramló Me (vagy általános jelöléssel Y) extenzív mennyiséget az időegység 

alatt a határfelületen áthaladó mennyisége, ún. árama (definíció szerint) jellemez: 

dt

dY

dt

dM
J e =≡       (15-1) 

ahol: J – áram 

Me , vagy Y– az áramló extenzív mennyiség (pl. anyagmennyiség).  

  t  -  idő   

Az áramokat a transzportban résztvevő extenzív mennyiségek fajtája szerint különböztetjük meg: 

• Anyagáram:  
BnJ  ,

s
mol

  (vagy ezzel ekvivalens térfogatáram (JV , 
s

m3

),  

    illetve tömegáram (Jm , 
s

kg
), 
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• Hőáram:  JH , 
s
J

 

• Töltésáram:  JQ , 
s
Q

 

• Impulzusáram: Jm.v , N
s

mkg

s

m/skg
2

=⋅=⋅
 

Ha az áramot arra a felületegységre vonatkoztatjuk, amire merőlegesen folyik az áramlás, 

eredményül az áramsűrűséget kapjuk: 

dtA

dY

A

J
j

⋅
=≡       (15-2) 

Áramsűrűségnek tehát az időegység alatt, felületegységen átáramló extenzív állapothatározó 

mennyiségét értjük. Az áramerősség az áramsűrűség felületi integrálja. 

Értelmezzük példaként a fenti fogalmakat, jelöléseket 15.1. ábrán bemutatott rendszerre. E 

rendszerben a tér különböző y1 és y2 pontjaiban az A és B komponens koncentrációja eltérő, vagyis 

a rendszer A és B komponens koncentrációira nézve inhomogén. A komponensáramok mindaddig 

tartanak a rendszerben a nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely felé, amíg 

a koncentrációkülönbségek ki nem egyenlítődnek. Ha ez megtörténik, a komponenstranszport leáll, 

mert a nem egyensúlyi állapotból a rendszer eljutott a makroszkópos egyensúly állapotába. Alábbi 

ábra diagramjában csak a B komponens koncentrációjának térbeli és időbeli változását és áramát 

tüntettük fel.  

Ebben az esetben: 

• Az áramló extenzív mennyiség (Y ) a B komponens kémiai anyagmennyisége (nB). 

• Az extenzív mennyiséget (nB) jellemző intenzív mennyiség a B komponens koncentrációja 

(cB), melynek térbeli inhomogenitása, különbözősége idézi elő az áramlást 

(anyagtranszportot). 

• A hajtóerő az intenzív mennyiség (cB) gradiense, vagyis differenciális térbeli megváltozása a 

koncentráció gradiens 








dy

dcB
. 
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y1

A B

A-B

t0

t1

tegy

cB

cB,egy

cB1

cB0

y
y2

B komponens árama

 

15.1ábra.  B komponens koncentrációjának változása a térben és időben (to időponttól az 
egyensúlyi tegy időpontig y1 és y2 hely között)  

15.2. Általános transzport egyenlet 

Az áramok és hajtóerők közötti kapcsolatot leíró általános egyenlet egyszerűen felírható az 

intenzív mennyiség gradiense és az extenzív mennyiségre jellemző transzportkoefficiens (vezetési 

együttható) szorzataként, mellyel az extenzív mennyiség áramának sűrűségét kapjuk: 

   ZT
dy

dX
T

dy

dM
Tj i

Y ⋅−=⋅−=⋅−=                                         (15-3) 

ahol: jY    az extenzív (áramló) mennyiség áramsűrűsége 

T az extenzív mennyiséget jellemző transzporttényező (vezetési    
együttható) 

dMi=dX   az intenzív mennyiség differenciális megváltozása 

dy   a térben a jellemző távolság (út) differenciál megváltozása 

Z
dy

dX

dy

dMi ==  az intenzív mennyiség gradiense, a termodinamikai hajtóerő. 

A (14-3) egyenletből adódik az ún. Onsager-féle linearitási törvény: ZTjY ⋅−=  

A (15-3) egyenletben a negatív előjel abból adódik, hogy az áram vektormennyiség, s mint ilyen, 

iránya mindig ellentétes a gradiens irányával.  

Komponensáramos példánkra vonatkoztatva a (15-3) egyenletet, az anyagáram-sűrűséget kapjuk: 
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dy

dc
Dj B

BnB ⋅−=                                                     (15-4)                                               

ahol: 
Bnj  B komponensre vonatkozó anyagáram-sűrűség 

dy

dcB
 koncentráció-gradiens  

 DB a B komponens diffúziós tényezője (vezetési tényező) 

ci

y1 y2

ci(y1)

ci(y2)

anyagáram

jni 

dci/dy

 

15.2. ábra.  Összefüggés az áramlás és a gradiens iránya között  

A létrejövő vezetéses (konduktív) áramsűrűség és a létrehozó erő közötti kapcsolat általános 

formája tehát a következő: 

Áramsűrűség = - transzporttényező  x  gradiensX 

ahol Mi=X   az extenzív sajátságot jellemző intenzív mennyiség 

-gradiens X az általános termodinamikai hajtóerő, az intenzív mennyiség negatív 

gradiense.  

Fenti összefüggés tapasztalati jelenségek megfigyelésén és általánosításán alapul, s a vezetéses 

áramsűrűségek fenomenologikus kifejezése. 

 

Globális és lokális mérlegegyenletek 

A transzportfolyamatok során a rendszerbe belépő, onnan kilépő, vagy a rendszerben 

keletkező (forrás) illetve elfogyó (nyelő) mennyiségek leírásához nélkülözhetetlenek a 

mérlegegyenletek.  

Vizsgáljuk meg az anyagmérlegeket i komponensre vonatkozóan olyan makroszkopikus 

termodinamikai rendszerben, amely környezetével A nagyságú felületen keresztül érintkezik, 

melyen keresztül mindenféle áram lehetséges. Kiválasztunk egy tetszőleges Me extenzív 
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mennyiséget, melynek értéke csak azért változhat, mert a rendszeren belül forrása, nyelője, illetve a 

rendszer felületén keresztül árama van. (Forrásról, vagy nyelőről akkor beszélünk, amikor 

valamelyik komponens keletkezik (forrás), vagy fogy (nyelő). Több olyan mennyiség van, 

amelyekhez nem tartozhat forrás, vagy nyelő. Ezek az un. megmaradó mennyiségek, mint például 

az energia, tömeg és impulzus. ) 

 A mérlegegyenlet bármely extenzív mennyiségre (Me, a továbbiakban Yi jelöléssel) a következő 

alakú: 

ii
i JQ

dt

d +=Y
      (15-5) 

ahol  Qi  forrás (nyelőnél negatív) (Megmaradó extenzív mennyiségek esetén Q=0.) 

Ji extenzív mennyiség árama 

A 14-5. egyenlet a teljes rendszerre vonatkoztatva adja meg a mérleget, ezért ezt integrális, vagy 

globális mérlegegyenletnek nevezzük. 

 

 

15.3. ábra: Elemi térfogaton y irányba egy extenzív mennyiség árama halad 

Lokális leírásnál arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy adott helyen hogyan változik egy 

tetszőleges extenzív mennyiség sűrűsége az idő függvényében. A ρ(y,t) sűrűség függvény 

meghatározásához az áramló komponensre vonatkozó lokális mérlegegyenletet használjuk fel. 

Vizsgáljunk meg egy egyirányú folyamatot az y helykoordináta környezetében. Vegyünk egy ∆y 

élhosszúságú, A=(∆y)2 lapfelületű kockát (14.3. ábra). Vizsgáljuk meg egy tetszőleges extenzív 

mennyiség áramlásának következményét a (∆y)3 térfogatú kockában. A vizsgált térrészben sem 

forrás, sem pedig nyelő nincs, azaz Q=0. E térrészben történő változások csak a ji(y) belépő, 

valamint ji(y+∆y) kilépő áramsűrűségtől függnek. Akkor nincs változás, ha az y helyen belépő ji(y) 

és az (y+∆y) helyen kilépő ji(y+∆y) áramsűrűség megegyezik. Az extenzív mennyiségre felírható a 

következő mérlegegyenlet, ha az elemi kocka térfogata állandó: 

[ ])()( yyjyjAJ
dt

dY
iii

i ∆+−⋅==    (15-6) 
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Ha figyelembe vesszük, hogy A=(∆y)3, és hogy az extenzív mennyiség sűrűsége: ρi=Yi/(∆y)3, majd 

átrendezzük az egyenleteket, akkor: 

( ) ( )
y

yjyyj

dt

d iii

∆
−∆+⋅−=ρ

    (15-7) 

összefüggéshez jutunk, ahol a jobb oldal a ji(y) függvény y koordináta szerinti differenciál 

hányadosa, ha y→ 0 határesetet vesszük. Mivel az áramsűrűség vektoriális mennyiség, ezért ennek 

y irányban képzett parciális deriváltja az áramsűrűség divergenciájának y irányú komponense.   

Fenti megfontolásokat mindhárom irányban (x, y, z) általánosítva azt kapjuk, hogy: 

ii
i jdivj

t
−∇=−=

∂
∂ρ

     (15-8) 

ahol ∇ jelentése „nabla differenciál operátor”, ami derékszögű koordinátarendszerben: 

zyx e
z

e
y

e
x ∂

∂+
∂
∂+

∂
∂=∇  

ahol ex, ey és ez az egyes koordinátairányokba mutató egységvektorokat jelöli. 

  

 (Érdemes megjegyezni, hogy pl., ha yí intenzív mennyiség skalár, mint pl. a hőmérséklet, a ∇ T a 

hőmérséklet gradiensét jelöli:∇ T = grad T. Ha az intenzív mennyiség vektor, mint pl. az 

áramsűrűség, akkor a nabla operátorral képzett szorzatát divergenciának nevezzük:  

∇ j i = divj i.) 

A rendszerben nem alakul ki áram, ha 0=∇ íY , vagyis az intenzív mennyiség eloszlása a 

rendszerben homogén, azaz nem változik. 

Az (14-8)-as differenciális mérlegegyenletet - amely csak akkor érvényes, ha a rendszerben 

nincs forrás vagy nyelő és nincs konvektív áram sem. Ha ezen utóbbiakat is figyelembe akarjuk 

venni, akkor az általános kontinuitási vagy transzportegyenlethez jutunk: 

i
k

ii
i qjjdiv

t
=++

∂
∂

)(
ρ

     (15-9) 

ahol  qi a forráshoz, vagy nyelőhöz tartozó áramsűrűség 

 ij  az i-edik intenzív mennyiség konduktív (vezetéses) áramsűrűsége 

 k
ij az i-edik intenzív mennyiség konvektív (áramlásos) áramsűrűsége 

15.3. A műszaki gyakorlatban fontos szerepet játszó áramok összefoglalása 

A hő vagy az elektromos töltések vezetéses áramlása a tér egyik pontjából egy másikba, 

szilárd anyag oldódása folyadékban mind egy-egy példa a hajtóerők hatására „spontán” beinduló 
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áramlásokra, ahol az erők a hőmérséklet-, az elektromos potenciál-, és a koncentráció gradiense. E 

jelenségek a hővezetés, az elektromos vezetés és a diffúzió.  

A hővezetésre Fourier (1822) megállapította, hogy a hőáramsűrűség és a hőmérsékletgradiens 

között lineáris kapcsolat van. Ohm (1827) kimutatta, hogy az elektromos töltések áramsűrűsége 

lineáris kapcsolatban van az áramlást előidéző feszültség-gradienssel. Fick (1855) a diffúzió 

törvényszerűségeit vizsgálva szintén lineáris kapcsolatot talált az anyagmennyiség konduktív 

áramsűrűsége és a koncentráció gradiense között. Ezeket a műszaki gyakorlatban is fontos szerepet 

játszó áramokat és azok jellemzőit a 15.1. táblázatban foglaltuk össze. 

 

15.1. táblázat Összefoglaló táblázat a műszaki gyakorlatban fontos szerepet játszó áramokról és 
hajtóerőkről  

 
Ye 

Áramló extenzív 
mennyiség 

X i 

Extenzív 
mennyiségre 

jellemző 
intenzív 

mennyiség  

dy

dXi
 

Hajtóerő 
(gradiens) 

 
T 

Transzport- 
tényező 
(m2/s) 

 
JY  

Áramsűrűség 

 
 

Kapcsolódó 
törvények 

nB 

kémiai 
anyagmennyiség 

cB 
koncentráció, 

moltört 
dy

dcB  
DB 

diffúziós 
tényező 

dy

dc
Dj B

BnB
⋅−=  

 
Fick-tv. 

Q (H) 
hőenergia 
(entalpia) 

T 
hőmérséklet dy

dT
 

λλλλ 
hővezetési 
tényező 

dy

dT
jH ⋅−= λ  

 
Fourier-tv. 

q 
elektromos töltés 

φ      
elektromos 
potenciál 

dy

dϕ
 

χχχχ 
fajlagos 

elektromos 
vezetés 

dy

d
j E

ϕ
χ ⋅−=  

 
Ohm-tv. 

m˙v 
impulzus 

v 
sebesség 

dz

dvy
 

ηηηη    
dinamikai 
viszkozitás dz

dv
j y

vm ⋅−=⋅ η  
Navier-

Stokes tv. 

  

A táblázatban összefoglalt fenomenológiai összefüggések lineáris kapcsolatot mutatnak az 

áramsűrűség és az áramot indukáló hajtóerő, vagyis az extenzív mennyiség gradiense között. 

A fenti összefüggések kivétel nélkül a molekuláris vezetésre vonatkoznak (áramló közegben ez csak 

lamináris áramlásnál fordul elő), s az egyes vezetési együtthatók elnevezése rendre: diffúziós 

tényező, hővezetési tényező, elektromos vezetési tényező (fajlagos vezetőképesség), és 

impulzusvezetési tényező (dinamikai viszkozitás).  

Látható, hogy az említett összefüggések matematikailag azonos alakúak: a baloldalon az adott 

extenzív mennyiség áramsűrűsége áll (vektor, ill. tenzor), a jobb oldalon pedig az extenzív 

mennyiséget jellemző intenzív sajátság gradiensének és egy vezetési tényezőnek a szorzata 

található. 
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A 15.2. táblázatban összefoglaljuk az áramló extenzív mennyiségekhez tartozó áramerősségeket, 

hajtóerőket és áramsűrűségeket a gyakorlatban is használható formában, vagyis amikor nem 

differenciális, hanem véges kis változások lépnek fel a rendszerben y koordináta mentén. 

15.2. táblázat A műszaki gyakorlatban fontos szerepet játszó transzportjellemzők számítása  
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Fenti összefüggésekből adódóan levonhatjuk azt a következtetést, hogy minden egyes extenzív 

mennyiség áramát a hozzá tartozó intenzív mennyiség inhomogenitásának mértékét kifejező Z 

termodinamikai hajtóerőerő és az T vezetési (v. transzport) tényező szorzatával fejezhetjük ki 

(Onsager). Az Onsager-féle linearitási törvény az áramsűrűségek és a termodinamikai hajtóerők 

közötti kapcsolatot fejezi ki.  

15.4. Kereszteffektusok 

Ismeretesek olyan jelenségek is, amikor valamely erő nemcsak a saját extenzív 

mennyiségének áramlását eredményezi, hanem hatására másik extenzív mennyiség árama is 

megindul a rendszerben. Valamely extenzív mennyiség áramlását általában nemcsak a hozzárendelt 

jellemző intenzív sajátság inhomogenitása válthatja ki, hanem más extenzív sajátságokhoz 

rendelhető intenzívekben mutatkozó inhomogenitás is. Ilyen esetekben az erők és az áramok között 

ún. kereszteffektusok (kereszthatások) jönnek létre. 
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Gyakori jelenség és általános megfigyelés, hogy egyes folyamatokban a k-ik extenzív 

mennyiség transzportjához a rendszer összes intenzív mennyiségének gradiense (térbeli 

inhomogenitása) hozzájárul. A k-ik tulajdonság transzportjában azt a hozzájárulást, mely a nem k-ik 

mennyiséghez tartozó általános erők hozzájárulásaként jön létre, kereszteffektusnak nevezzük. 

A kereszteffektusra jó példa a termodiffúzió jelensége, melyben hőmérsékletkülönbség hatására 

indul be a komponensáram az egyenletes kezdeti koncentráció-eloszlás ellenére is. Ebben az 

esetben a fő hatás a hőmérsékletkülönbség által előidézett energiatranszport, azaz a hőáram. Az 

energiaáramlás következtében azonban a kezdeti homogén koncentráció eloszlás is megbomlik, 

mivel az energiával együtt az anyagi részecskék is mozgásba jönnek. Mivel az energia a melegebb 

helyről a hidegebb felé áramlik, ezért általában a hidegebb helyen dúsul fel az oldott anyag. A 

kezdetben egyenletes koncentráció eloszlás helyett koncentáció-gradiens alakul ki, amely indukál 

egy másodlagos termodinamikai erőt, amely gradµ-vel (kémiai potenciál gradienseével) arányos. 

Az energia áramlásával előidézett anyagáramlást (termodiffúziót) Soret effektusnak nevezik. E 

jelenség fordítottja a Dufour-effektus, amelyre az a jellemző, hogy anyagáram hoz létre 

hőmérsékletkülönbséget.  

A Seebeck effektus azt a jelenséget írja le, amikor két különböző fémet egyesítve és az egyiket 

hevítve, elektromos töltések árama jön létre a rendszerben. Ha ugyanilyen fémpáron elektromos 

áramot engedünk át, akkor a fém az áram irányától függően melegszik vagy lehűl. Ez a Peltier 

hatás. 

Említett jelenségek arra hívják fel a figyelmet, hogy egy extenzív mennyiség áramát 

nemcsak a "hozzátartozó", hanem valamennyi független intenzív mennyiség inhomogenitása is 

meghatározza.  

Általánosságban kimondható, hogy valamely extenzív mennyiség vezetéses áramát valamennyi 

intenzív sajátság gradiense, vagyis valamennyi erő előidézheti. Onsager feltételezte, hogy a 

kereszthatásokra is alkalmazható a fenomenologikus egyenleteknél tapasztalt lineáris kapcsolat. Így 

kereszteffektus esetében is felírható általánosan az i-edik extenzív mennyiség áramára (j ik) az 

Onsager-féle lineáris vezetési törvény:  

k

n

k
ikk

n

k
iki XTZTj ∇⋅=⋅= ∑∑

== 11

    (15-10) 
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ahol a Tik vezetési tényezők azt jelzik, hogy a k-adik intenzív mennyiség (Xk) inhomogenitása (ez a 

hajtóerő, Zk) milyen mértékben hat az i-edik extenzív mennyiség áramára. A Tik együttható értéke a 

kereszteffektus erősségére jellemző.  

Kijelenthetjük azonban, hogy nem mindegyik extenzív mennyiség transzportja között léphet fel 

kereszteffektus. Erre vonatkozik a Curie-féle tilalmi elv, amely a kereszteffektusok létrejöttének 

tilalmi elve. A Curie-elv szerint a következő kereszteffektusok nem lépnek fel: 

• skaláris és vektoriális tényezők között (például: kémiai reakció és hővezetés vagy diffúzió 

között) 

• vektoriális és tenzoriális tényezők között (például: az impulzustranszport és a hővezetés, 

illetve diffúzió között). 

15.3 .táblázat. Nevezetes kereszteffektusok és a Courier-féle tilalmi elv érvényesülése  
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16. TRANSZPORTFOLYAMATOK FAJTÁI  

Szerző: Hutkainé Göndör Zsuzsanna 

16.1. Impulzustranszport 

Számos technológiai folyamat, kémiai reakció színtere gáz, vagy folyékony közeg (fluid 

közeg). Gondoljunk csak a fémek előállításakor jelen levő folyékony fázisokra (pl. fémolvadékok, 

vagy a különféle salakolvadékok), vagy a polimerek, műanyagok előállítási folyamataira, melyek 

szintén a fluid közegben zajlanak.  

A fluid közegeknek jellemző anyagi tulajdonsága a viszkozitás, mely erősen befolyásolhatja a 

bennük lejátszódó reakciók sebességét, vagy az adott közegben zajló transzportfolyamatokat. A 

viszkozitás miatt az áramló folyadék egymáson elcsúszó rétegei-, vagy gázoknál a molekulák között 

az elmozdulást akadályozó súrlódási erő lép fel. (Viszkozitása a szilárd anyagoknak is van, de ez 

oly nagymértékű, kvázi végtelen, hogy a gyakorlatban nem is beszélünk a szilárd anyag 

viszkozitásáról.) 

A viszkozitás (belső súrlódás) a fluid közeg (gáz, folyadék) áramlásakor fellépő, a közeg 

folyásával, áramlásával szembeni ellenállást (nyíróerőt) kifejező fizikai mennyiség. A viszkozitás 

transzportsajátság. A belső súrlódás a közeg egymással érintkező rétegei között jelenik meg. 

Nézzük meg a magyarázathoz a 16.1. ábrán felvázolt helyzetet. 

 

y

x

z

vx

v=0

Fs

A

dvx

dy

y

  

16.1. ábra. A viszkozitás értelmezése  

Tételezzük fel, hogy két párhuzamos, egymástól y távolságra levő, A felületű lemez között ideálisan 

folyó fluid fázis (pl. folyadék) helyezkedik el. Az egyik lemezt mozdítsuk el a másikhoz képest a 

lemez síkjával párhuzamosan vx sebességgel, a másik lemez maradjon mozdulatlan. A lemezek 

felületén a közeg nyugalomban van, így a súrlódás a közeg egyes rétegei között lép fel, minden 

réteg a szomszédos rétegen súrlódik. Ekkor a rétegek között fellépő súrlódó erők (Fs) legyőzése 
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állandó nagyságú munkavégzéssel lehetséges, így tartható fenn az állandó sebesség (vx). A 

munkavégzést előidéző súrlódó erő egyenesen arányos az elmozduló felület nagyságával (A), és a 

réteg sebességével (vx), valamint fordítottan arányos a két réteg távolságával (y). Az összefüggést a 

Newton-féle törvény fejezi ki: 

dy

dv
AF x

s ⋅⋅−= η     (16-1a) 

ahol η arányossági tényező a dinamikai viszkozitás; a két lemez közötti közeg 

 belső súrlódási együtthatója. Mértékegysége: N.s.m-2 = Pȧs 

Az előjel azért negatív, mert a súrlódó erő a folyadék sebességvektorával ellenkező irányú.  

A belső súrlódás tehát az az erő, amely két, egységnyi területű rétegnek egymáshoz képest 

egységnyi sebességgel történő elmozdításához szükséges.  

Ha a (16-1a) egyenletet elosztjuk az A felülettel, eredményül a csúsztató-feszültséget (τ) kapjuk: 

dy

dv

A

F xs ⋅−== ητ     (16-1b) 

Azokat a folyadékokat, amelyeknél a nyírófeszültség és a nyírási sebesség között egyenes 

arányosság van, newtoni folyadékoknak nevezzük (15.2.a. ábra). Ezekre a közegekre érvényes a 

Newton-féle súrlódási törvény (16-1b. egyenlet). Jellemzőjük továbbá, hogy a viszkozitás minden 

nyírási sebességnél azonos (16.2.b. ábra). 

 

    16.2.a. ábra                   16.2.b. ábra 

16.2. ábra. A newtoni folyadékok jellemzői  

A viszkozitást értelmezhetjük, mint transzportjelenséget is. Értelmezzük az ábrán vázolt rendszerre 

a transzportfolyamatokra felírható áramok és áramerősségek alkalmazását. A felső (A) sík állandó 
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sebességgel való mozgatásához a belső súrlódással ellentétes, állandó nagyságú erő szükséges. Ha 

erre a rendszerre felírjuk az impulzusáram sűrűséget (j imp), vagyis az időegység alatt, 

felületegységen áthaladt impulzusmennyiséget annak definíciója alapján, az alábbi kifejezéshez 

jutunk: 

dtA

vmd

dtA

dM
j xe

vm ⋅
⋅=

⋅
=⋅

)(
      (16-2) 

 

Kifejezhetjük azonban az impulzusáram-sűrűséget annak fizikai értelmezése alapján is, azaz a 

transzportkoefficiens és a hajtóerő szorzataként is (nem feledkezve el a negatív előjelről sem): 

dy

dv
j x

vm ⋅−=⋅ η      (16-3) 

 

 ahol  vx  a folyadékréteg x irányú sebessége,  

  y  a két elmozduló réteg távolsága, merőleges a vx sebességre 

  
y

vx

d

d   a sebesség-gradiens,  

 η  arányossági tényező, a dinamikai viszkozitás,  N.s.m-2=Pȧs. 

 

Mivel az (16-2) és (16-3) egyenlettel kifejezett fizikai mennyiség azonos, ezért egyenlővé tételük és 

rendezésük után a viszkózus folyást jellemző súrlódási erő kifejezéséhez jutunk: 

dy

dv

dtA

vmd xx ⋅−=
⋅
⋅ η)(

      (16-4) 

A folyamat (áramlás) során a d(m˙v) kifejezésben a tömeg állandó, csak a sebesség változik az 

időben, valamint az egyenletet átszorozhatjuk A-val, így az alábbi átalakítást hajthatjuk végre: 

 

dy

dv
A

dt

dv
m xx ⋅⋅−=⋅ η       (16-5) 

Felismerhetjük, hogy a sebesség idő szerinti első deriváltja a gyorsulás, a tömeg és a gyorsulás 

szorzata pedig - Newton óta - az erőt definiálja. Mindezek figyelembevételével a (15-6) egyenlet a 

viszkózus folyás során a fluid közeg rétegei között ébredő súrlódóerőt jelenti:   

  
dy

dv
AF x

s ⋅⋅−= η                     (15-6)  
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Ezzel a transzportegyenletekből kiindulva ismét a folyás irányával szemben ható súrlódási erőt 

kaptuk meg. Mint a (9) összefüggésből is kitűnik, a mozgást (áramlást) gátló ellenállás (erő) 

egyenesen arányos az áramló közeg keresztmetszetével és a folyás irányára (y) merőleges (z) 

sebesség-gradienssel. Az arányossági tényező a közeg viszkózusságára (belső súrlódására) jellemző 

transzport-tényező (vezetési tényező), a dinamikai viszkozitás.  

A dinamikai viszkozitás nagyságrendje a fluid közeg tulajdonságaitól függően 10-6 – 103 Pas 

nagyságrendek között változik. A 16.3. ábrán bemutatott skálán az egyes fluidanyag-típusokra 

jellemző dinamikai viszkozitás tartományokat tüntettük fel: a legkisebb dinamikai viszkozitással a 

gázok, gőzök, a legnagyobbal a térhálós folyadékok rendelkeznek.  

0 3-6 -3
logη

gázok,
gőzök

normál
folyad.

térhálós
folyad.

µµµµPa mP kPaPa  

16.3. ábra. Fluid közegek dinamikai viszkozitás-nagyságrendjei  

A kinematikai viszkozitás (ν, nű) a folyadék dinamikai viszkozitásának és sűrűségének (ρ, 

ró) a hányadosa, mértékegysége m2/s:  

ρ
ην =       (16-7) 

Ez a mennyiség fog szerepelni az áramlástani egyenletekben. Ugyanakkor logikus fizikai 

tartalommal inkább a dinamikai viszkozitás bír, ezért a későbbiekben a dinamikai viszkozitás 

nyomás-, hőmérséklet és összetétel függését vizsgáljuk meg különböző anyagi közegekre. 

16.1.1. Gázok, gőzök és elegyeinek viszkozitása, hőmérséklet- és nyomás függése 

A kinetikus gázelméletből következik, hogy a gázok dinamikai viszkozitása az alábbi 

egyenlettel jó közelítéssel meghatározható: 

TM ⋅⋅= −7103η                                                (16-8) 

ahol: M a vizsgált gáz moláris tömege [g/mol] 

 T a termodinamikai hőmérséklet [K] 

A 3 ˙ 10-7 empirikus állandó szoros összefüggésben van az illető gáz közepes szabad úthosszával, 

ami az az út, mit a gázmolekula ütközés nélkül megtesz. Mivel a vizsgálandó gázt ideálisnak 
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tekintjük, melynél feltételezzük, hogy a molekulák között nincs kölcsönhatás, azaz rugalmasan 

ütköznek, ezért ezt az állandót minden gáznál egyaránt alkalmazhatjuk. 

A (11) képletből kitűnik, hogy a gázok dinamikai viszkozitását meghatározza azok moláris tömege 

(ami összefügg a molekula méretével is) és a gáz hőmérséklete. Látszik, hogy minél nagyobb a 

moláris tömeg (ill. a molekula mérete) és minél magasabb a gáz hőmérséklete, annál nagyobb a 

dinamikai viszkozitás. (16.4. ábra) 

ηηηη

T

O2

N2

M O2>M N2

4. ábra A gázok dinamikai viszkozitásának függése a moláris 
 

16.4. ábra. Gázok dinamikai viszkozitásának függése moláris tömegüktől és a hőmérséklettől  

  Ez érthető is, ha meggondoljuk, hogy a viszkozitás arányos a közeg belső ellenállásával, 

vagyis a benne ébredő súrlódási erővel, a súrlódó erő nagysága pedig az ütköző molekulák 

számával nő. Az ütközések számát növeli a nagyobb részecskeméret és a nagyobb mozgási 

sebesség is. Utóbbi a hőmérséklet emelésével arányosan növekszik, a gázmolekulás ugyanis 

intenzívebb mozgásba kezdenek, „zegzugosabban” mozognak, gyakrabban ütköznek, mert 

lecsökken a közepes szabad úthossz, ami a súrlódási erő és a belső ellenállás növekedéséhez vezet, 

ebből adódóan tehát nő a gáz viszkozitása is. 

A (16-8) egyenletből az is kitűnhet, hogy a gázok viszkozitása „normál” körülmények között 

független a nyomástól. Valójában ez a függetlenség csak a közepes nyomástartományokban igaz, 

nagyon kicsi és nagyon nagy nyomásoknál a viszkozitás már nyomásfüggővé válik. (16.5. ábra) 

ηηηη

p, bar
~10-6 bar ~10 bar  

16.5. ábra Gázok dinamikai viszkozitásának függése a nyomástól  

A gázelegyek viszkozitását nyilvánvalóan nem csak az anyagi minőség, a hőmérséklet és a nyomás 

befolyásolja, hanem az elegyet alkotó gázkomponensek koncentrációja is. Mint látjuk, legalábbis a 

16.5. ábrán bemutatott köztes nyomástartományban, a gázelegy viszkozitása additívan változik a 

móltörttel (16.6. ábra).  
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ηηηη

A B

ηηηη οοοο
ΑΑΑΑ

ηηηη οοοο
ΒΒΒΒ

 

16.6. ábra Gázelegy dinamikai viszkozitásának függése az összetételtől  

A 16.6. ábrán bemutatott függvénykapcsolat az alábbi összefüggéssel írható le:  

∑
=

⋅=
n

i

o
iie x

1

ηη                                                   (16-9) 

ahol: ηe a gázelegy dinamikai viszkozitása [µPas] 

 xi a gázelegyet alkotó komponensek moltörtjei 

 ηi
o a gázelegyet alkotó tiszta komponensek dinamikai viszkozitásai 

16.1.2. Newtoni folyadékok viszkozitása, hőmérséklet- és összetétel függése 

Jelen fejezetben a Newtoni folyadékok viszkozitásának jellemzésével foglalkozunk, 

melyeknek hőmérséklet-, nyomás- és anyagi minőségtől függése erősen eltér a gázoknál 

tapasztaltaktól. Az eltérése oka a folyadékok eltérő szerkezeti tulajdonságaiban és áramlási 

mechanizmusában keresendő. Első számottevő eltérés a gázokhoz képest a viszkozitás 

hőmérsékletfüggésében mutatkozik: míg a gázoknál a hőmérséklet emelésével a viszkozitás nő az 

ütközések számának növekedése, a közepes szabad úthossz csökkenése következtében, addig a 

folyadékok esetében a hőmérséklet növelése a viszkozitás csökkenéséhez vezet. Ez a két fázis 

szerkezetbeli eltéréséből következik. 

A kondenzált anyagokban az anyagtranszport mechanizmusát, ezen keresztül a folyadékra 

jellemző fizikai mennyiséget, a viszkozitást a fázis kétféle fizikai jellemzője határozza meg: 

1. a kondenzált fázis részecskéi (molekulái) között létező „szabad térfogat” és  

2. a részecskék energiaállapota ill. a viszkózus folyáshoz szükséges aktiválási entalpia 

nagysága. 

1. A szabad térfogat hatása a folyadék viszkozitására 

A folyadékban és a szilárd testekben minden molekula a ráható erők eredőjének megfelelő 

egyensúlyi helyzetét foglalja el, amelyből valamely külső késztetés hatására kimozdulhat, pl. folyni 

kezd. A hőmozgás miatt pl. a molekula azonban állandó rezgőmozgást végez egyensúlyi helyzete 
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körül a hőmérséklettel arányosan növekvő amplitúdóval. Az erős rezgő mozgás következtében 

kölcsönhatásba kerül szomszédjával, ütközik, emiatt még inkább kitér az eredeti egyensúlyi 

helyzetéből és a szomszédjában lévő „szabad térfogatba” ugrik át. Ezzel egy újabb egyensúlyi 

helyzetbe jut, ahol újabb rezgésbe kezd és csak rövid ideig tartózkodik, mert az új helyzetének 

megfelelő energiaállapotban tovább folytatja mozgását a kondenzált közegben. Az egyik egyensúlyi 

helyzetből a másikba való átmenet ebben az esetben csak akkor lehetséges, ha a molekula mellett 

szabad tér van, ahova továbbléphet. A szabad térfogat nagysága a hőmérséklet emelkedésével nő, 

mivel a hőtágulás következtében nő a folyadék össztérfogata. Ezáltal a kondenzált fázisban az 

anyagtranszport fizikailag és energetikailag is akadálytalanabbá válik. 

Ebben az esetben a folyadék folyását a „szabad térfogat” teszi lehetővé: 

Vsz= V – V°                                                       (16-10) 

ahol: Vsz a szabad térfogat  

  V a folyadék térfogata 

  V° az a térfogat, amiben a molekulák annyira össze vannak szorítva,  

hogy a fázis nem képes folyni.  

A folyadék másik transzportsajátsága a fluiditás , vagy folyási képesség, amely fordítottan arányos a 

viszkozitással:   
η
1=Φ                                                           (16-11) 

A fentiek alapján a fluiditás, vagy folyási képesség arányos a szabad térfogattal: 

Φ ~Vsz      (16-12) 

A (15-11) és a 15-12) egyenletekből:  

o
sz VVV −

= 11
~η      (16-13) 

A (15.13) egyenletet 1913-ban Batchinskii vezette be. Később, az ötvenes években kiderült, hogy a 

fluiditás és a szabad térfogat közötti összefüggés inkább exponenciális, mint lineáris. Ezt 1959-ben 

Cohen és Turnbull igazolták elméletileg, azaz pontosabb a következő egyenlet használták:  

   
°−

°⋅=
VV

V
A expη                                        (16-14) 

A viszkozitás nagysága adott folyadékban a szabad térfogat növekedésével exponenciálisan 

csökken. A hőmérséklet hatását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a szabad térfogat a hőmérséklet 

növekedésével nő, amiből következik, hogy eközben a viszkozitás csökken.  

 

2. A molekulák energiaállapotának hatása a folyadék viszkozitására 
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Folyadékokban ahhoz, hogy egy-egy molekula, s ezzel együtt egy-egy folyadékréteg helyet 

változtasson, arra is szükség van, hogy a molekulák átlagos energiaszintjétől magasabb 

energiaszinttel rendelkezzék. Ez a magasabb energiaszint ahhoz kell, hogy legyőzve az őt körülvevő 

részecskék jelentette akadályokat, a kinetikus gátat, egy új egyensúlyi helyzetbe „átpréselje” magát. 

E küszöbenergia és az átlagos energiaszint közötti különbséget nevezzük „aktiválási energiának”, 

pontosabban a viszkózus folyás aktiválási entalpiájának. Ebben az esetben az anyagtranszportot 

(ezzel a folyadék viszkozitását is) a molekulák energiaállapota határozza meg.  

        E átl

E

E küsz

N, %

���� E A

A viszkózus 
folyás állapotába 
került molekulák

N átl

 

16.7. ábra A folyadék molekulák energiaállapotát jellemző diagram  

A 16.7. ábrán használt jelölések: Eátl  a molekulák átlagos energia szintje, Eküsz küszöbenergia, 

melyet a molekulának át kell lépnie a helyváltoztatáshoz, ∆EA aktiválási energia, mely az átlagos 

energiaszint felett szükséges, hogy a molekula energiája elérje a küszöbenergiát, N molekula-arány 

%-ban, Nátl az átlagos energiaszinttel rendelkező molekulák aránya.  

Egy folyadékréteg elmozdításához tehát energiát kell közölni az átlagos energiaszintű részecskékkel 

ahhoz, hogy a szomszédok okozta kinetikus gáton túljutva, ismét alacsonyabb energiaszintre, egy új 

egyensúlyi állapotba juthassanak. Az elmozdításhoz szükséges energia a viszkózus folyás 

aktiválási energiája.  Az általános aktiválási energia helyett izobár rendszerekben az aktiválási 

entalpia (∆AH ) használatos. 

A folyadékban a szabad térfogat, mint már tudjuk, a hőmérséklet emelésével nő, ezzel csökken 

a folyadék belsejében ébredő súrlódó erő, és exponenciálisan emelkedik azon molekulák száma, 

amelyek képesek leküzdeni a kinetikus gátat (16.8. ábra). Mindez a viszkozitás csökkenéséhez 

vezet.  
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E átl

E

E küsz

N, %

÷÷÷÷ E A

A viszkózus 
folyás állapotába 
került molekulák

ππππ E A

T 1

T 2

T 1< T2

E átl  

16.8. ábra A hőmérséklet hatása a viszkózus folyás aktiválási energiájára folyadékokban  

A hőmérsékletfüggés leírására szolgál a (16-15) egyenlet, amiből kiderül, hogy a viszkozitás a 

hőmérséklet növekedésével exponenciálisan csökken (15.8. ábra), ellentétben a gázokkal: 

TR

H
A a

⋅
∆

⋅= expη                                       (16-15) 

A (16-15) egyenletet szokás Arrhenius egyenletnek nevezni, aki valóban hasonló egyenlettel írta le 

egyes reakciók sebességének hőmérsékletfüggését 1887-ben.  

A 16.9. ábrán a Top az anyag olvadáspontja. E hőmérséklet alatt az anyag szilárd halmazállapotú, s 

mint ilyen, „végtelen” nagy viszkozitással bír. 

T, K

, Pas

t,°C
To p  

16.9. ábra Általános folyadékok és különböző összetételű szintetikus salakok viszkozitásának 
hőmérsékletfüggése  

16.1.3. Térhálós folyadékok viszkozitása 

A térhálós folyadékok viszkozitási jellemzői jelentősen különböznek a normál 

folyadékoktól. Molekulái olyan szerkezetűek, vagy olyan szerkezetben kapcsolódnak egymáshoz, 

ami nagyban akadályozza az egyes részecskék, ill. folyadékrétegek egymáshoz képesti 
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elmozdulását, azaz a viszkózus folyás beindulását. Viszkozitásuk nagyságrendekkel nagyobb a 

normál folyadékok viszkozitásánál (kPas nagyságrendűek). Ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül 

hagyni számos technológiai folyamat tervezése során felmerülő mérnöki számításnál. A térhálós 

folyadékok az ipar számos területén szolgálnak valamely gyártástechnológiában alap-, vagy 

segédanyagként, ill. állítandók elő termékként.  A kohó és anyagmérnöki gyakorlat számára 

említésre méltó térhálós folyadékok a: 

 

• műanyagok (polimerek) és a 

• magas SiO2-tartalmú kohászati, illetve üveggyártási salakok. 

  

A műanyagok, mint térhálós folyadékok jellemzése: 

Műanyagnak nevezzük azokat a – főként szerves eredetű - ~103-106 atomos óriásmolekulákból 

álló (makromolekulákból) álló anyagokat, melyeket természetes nagymolekulák átalakításával, 

vagy mesterségesen állítanak elő. 

Az óriásmolekulák (polimerek) az alapmolekulák (monomerek) polimerizációval, 

polikondenzációval, vagy poliaddícióval való összekapcsolása révén keletkeznek. 

A monomerek olyan szerves molekulák, melyek legalább két reakcióképes csoportot 

tartalmaznak, s ezeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz hosszú láncú, lineáris polimerekké. 

Ezek a lineáris óriásmolekulák azután különböző módokon (pl. H-kötések révén, térhálósító 

hatására) térhálós szerkezetűvé kapcsolódnak össze, megnövelve a folyadék szerkezeti 

stabilitását, lecsökkentve folyási képességét (fluiditását), megnövelve a rendszer viszkozitását. 

A magas SiO2-tartalmú kohászati salakok, mint térhálós folyadékok jellemzése: 

A salakok ionos olvadékok. A ma már széles körben elfogadott ionos elmélet szerint a 

salakalkotó vegyületek megolvadásuk közben egyensúlyra vezető folyamatok során, disszociácó 

révén egyszerű kationokra, anionokra, és összetett anionokra (komplexek) bomlanak fel.  

Viszkozitásuk döntő befolyással van a salak és fémfürdő közötti kémiai, metallurgiai, 

hőtechnikai, gázelvezetési és más folyamatokra. Tapasztalati tény, hogy azonos hőmérsékletre 

vonatkoztatva a nagyobb SiO2-tartalmú, ún. savanyú salakok viszkózusabbak, mint a bázikus, 

vagy homogén salakok. 

A nagy viszkozitás eredete a salak felépítésében, a SiO2-molekulák tetraéderes szerkezetében, 

azok kapcsolódási módjában keresendő. A Si+4 kation négy O2- anionból felépülő tetraéder 

középpontjában stabilizálódik, ezek az alakzatok pedig erős ionos kötésekkel kapcsolódnak 

egymáshoz. Ezt a rendezettséget nem könnyű megbontani, mivel a síkok eltolódásával azonos 

töltésű ionokat kellene egymás mellé kényszeríteni, ami „őrületes” taszításokat eredményezne a 
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rendszerben. A viszkózus folyás aktiválási entalpiája az ilyen szerkezetű anyagban nagy, mivel 

a kiegyenlített töltésű ionok közötti erős, elektrosztatikus kötőerők ellenében az egyes síkokat 

nagyon nehéz elmozdítani. Mindebből az következik, hogy a magas SiO2-tartalmú salakok 

viszkozitása eléri a  

~103 Pas-os értéket. Ez a nagy viszkozitás kedvezőtlenül hat a salak metallurgiai feladatainak 

ellátására, ezért a viszkozitást kémiai eljárással csökkentik le. A salakban felépülő térhálós 

szerkezet CaO (MgO) adagolással törhető fel, a SiO2 ugyanis igen hajlamos [SiO4]
4- 

komplexion képzésre a fémoxid O2- anionjai hatására: 

SiO2 + 2 CaO = Ca2SiO4  ∆rH < 0 

Ennek következtében a nagy viszkozitású salak átalakul kisebb méretű komplexionokat 

tartalmazó, kisebb viszkozitású salakká. Ezzel az eljárással a nagy Ca2SiO4 (kalcium-szilikát) 

tartalmú salak viszkozitása ~6 nagyságrendet csökken, azaz mPas-os értéket vesz fel. (16.9.b. 

ábra) 

SiO2 CaO

lg ηηηη

-3

3

0

xSiO2  

16.9.b. ábra. A CaO adagolás hatása a SiO2 salak viszkozitására  

A figyelmes olvasó ellentmondást vélhet felfedezni a ∆H-k előjelének alakulása és a 

viszkozitás változásának iránya között. Korábbi fejezetünkben ugyanis azt állítottuk, hogy olyan 

kétkomponensű rendszerben, ahol a komponensek vonzzák egymást (∆H<0), és belőlük vegyület 

keletkezik, akkor az oldat viszkozitása növekedni fog. Most meg azt állítjuk, hogy a folyamatot 

kísérő negatív ∆H ellenére a salak viszkozitása csökkeni fog. Az ellentmondás csak látszólagos: 

előbbi esetben a normál folyadékban keletkező vegyületek okozták a viszkózus folyás ellenében a 

kinetikai gátat, azaz a viszkozitás növekedését. Utóbb pedig a térhálós folyadékban lejátszódó, 

negatív entalpiaváltozású kémiai reakció következtében beálló szerkezeti változás eredményezte a 

salak viszkozitásának csökkenését. A salaknál tehát a térháló megbomlása miatt csökkent a 
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viszkozitás a ∆H<<0 ellenére is. A normál és térhálós folyadékoknál az η=f(∆H) kapcsolat nem 

hasonlítható össze egymással. 

16.1.4. A viszkozitás mérés módszerei 

Rotációs viszkoziméterek 

A rotációs viszkoziméterek két részből állnak egy forgó és egy álló részből. A kettő között 

helyezkedik el a mérendő anyag.  

Hengeres rotációs viszkoziméter használatakor feltételezzük, hogy a folyadék nedvesíti a henger 

anyagát, és így a hengeren levő folyadékréteg együtt mozog a hengerrel. Az edény falánál levő 

folyadék réteg már áll. Két koncentrikus henger közé zárjuk a mérendő folyadékot. A hengerek 

közötti rés olyan kicsi, hogy nem haladja meg a lamináris határréteg méretét, ezáltal a résben az álló 

henger palástjától a forgó henger palástjáig a sebesség-gradiens lineárisan változónak tekinthető, és 

a nyírófeszültség (τ) állandó (15.10. ábra).  

Az edény h magasságig van tele folyadékkal. A henger szögsebessége ω. A sebesség-gradiens az Rb 

és Rk sugarak között alakul ki. A forgástengelytől r távolságban a nyírófeszültség τ, amely a henger 

palástja mentén fejti ki hatását. A henger palástja 2rπh..  

A forgatónyomaték:    M = 2rπhτr , illetve 

M = 2πr 2hτ      (16-16) 

A nyírófeszültség helyére a 






 ⋅−⋅=⋅=
dr

d
r

dr

dv ωηητ  kifejezés kerül. A negatív előjel azt fejezi ki, 

hogy a nyírófeszültség iránya ellentétes a sebesség gradienssel. 

R b

R k

v

?

h

 

16.10. ábra Hengeres rotációs viszkoziméter elvi ábrája  

Behelyettesítve a forgatónyomaték képletét, majd átrendezve, integrálva az összefüggést kapjuk, 

hogy a dinamikai viszkozitás: 
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Kapilláris viszkoziméterek 

A viszkozitás mérés másik módszere a Hagen-Poiseuille-törvényen alapszik, amely a kapillárisban 

történő folyadékáramlás körülményeit írja le. A törvény lamináris áramlásra vonatkozik.  

A

B

h

R

 

16.11. ábra. Oswald-Fenske féle viszkoziméter  

Összefüggést állapít meg az r sugarú, h hosszúságú kapillárisban ∆p nyomáskülönbség hatására t 

idő alatt átfolyó folyadék térfogata és viszkozitása között (16.11. ábra). 

t
h

pR
V ⋅

⋅
∆⋅⋅=

8

1 4π
ρ

 (16-18) 

Ha törvényből kifejezzük a dinamikai viszkozitást, az alábbi összefüggést kapjuk: 

tkt
hV

pR ⋅⋅=⋅
⋅
∆⋅= ρπη

8

4

 (16-19) 

 ahol R  a kapilláris sugara, m 

  h  a kapilláris hossza, m 

  V  a folyadék térfogata, amely a kapillárison áthalad, m3 
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ρ  a folyadék sűrűsége, kg/m3 

  ∆p  nyomáskülönbség, amelynek hatására a folyadék átkényszerül a 

   kapillárison, Pa 

  t  az átfolyási idő, s 

  k  viszkoziméter állandó; a készülék méretével összefüggő jellemzőit, valamint az 
állandókat foglalja magába.  

Ezt a k állandót ismert viszkozitású folyadék (általában desztillált víz) A-B szakasz közötti átfolyási 

idejének a mérésével kell megállapítani (kalibráció). 

Ha a fenti kifejezést elosztjuk a folyadék sűrűségével, akkor a kinematikai viszkozitás (ν) az 

átfolyási idő ismeretében közvetlenül számítható. 

tk ⋅==
ρ
ην  (16-20) 

Esőgolyós viszkoziméter 

A Höppler-féle viszkoziméterben (16.12. ábra.) a vizsgálandó folyadékkal töltött csőben egy golyó 

esik állandó v sebességgel. Azt a t időt mérjük, amely alatt a golyó a vizsgálandó folyadékot 

tartalmazó, kissé ferdén álló csőben a két szélső jel közötti utat megteszi. 

Mivel a golyó sebessége állandó, a gyorsulása nulla, illetve a rá ható erők eredője is nulla.  

A golyóra ható nehézségi erő: gVgmG golyógolyó ⋅⋅=⋅= ρ       (16-21) 

A felhajtó erő: gVF golyófolyf ⋅⋅= ρ    (16-22) 

és a közegellenállási erő: golyófolygolyók vrF ⋅⋅⋅= ηπ6   (16-23) 

Az eredő erő: 0=−− kf FFG  

Beírva a fenti erőket kapjuk, hogy: 

06 =⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅ golyófolygolyógolyófolygolyógolyó vrgVgV ηπρρ   (16-24) 

A (16-24) kifejezésből a golyó sugarának, valamint a golyó és a folyadék sűrűségének ismeretében, 

az esés idejének mérésével (a sebesség számításával), a dinamikai viszkozitás (η) számítható.  
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16.12. ábra Höppler-féle viszkoziméter és a golyóra ható erők.  

16.2. Anyagtranszport; diffúzió 

Bármely anyagi rendszerben (kivéve az abszolút nulla fokon, azaz 0 K-en lévő rendszert) az 

atomok, molekulák állandó, szakadatlan mozgásban vannak, folyton-folyvást ütköznek egymással. 

E szabálytalannak tűnő mozgás a hőmérséklet emelésével élénkül. Ezt a jelenséget Brown angol 

botanikus fedezte fel 1827-ben, ezért ezt a jellegzetes mozgást Brown-mozgásnak nevezik. A 

diffúzó mikroszkópikus elméletét a Brown mozgás elmélete jelenti. A molekulák szakadatlan 

lökdösődése következtében ezek minden irányba egyforma valószínűségel diffundálnak. Ennek a 

makroszkópikus következménye pedig az, hogy előbb-utóbb a részecskék kitöltik a rendelkezésre 

álló teret, azaz a koncentráció eloszlás egyenletes lesz. A diffúzió fogalma röviden tehát: Különféle 

anyagi részecskék (szilárd, folyékony, gáznemű) anyagon belüli helyváltozása. 

16.2.1. A diffúzió folyamatának értelmezése; diffúzió gázokban, gőzökben, Brown mozgás, 
öndiffúzió 

Ha pontosabban szeretnénk meghatározni a diffúzió fogalmát, akkor a következő egzaktabb 

meghatározást kell tennünk: 

 Diffúziónak azt a homogén rendszerben lejátszódó anyagtranszportot nevezzük, amely során kémiai 

potenciál-gradiens hatására komponensáram jön létre. Mivel a kémiai potenciál - az esetek döntő 

többségében - a koncentráció egyértékű függvénye, azt is mondhatjuk, hogy a diffúzió a nem-

egyenletes koncentráció eloszlás következménye.  

A diffúzió alaptörvényei a komponensek áramlásának, valamint lokális koncentrációjának tér- és 

időbeli változására adnak felvilágosítást. 
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Öndiffúzió, öndiffúziós tényező 

Tudjuk, hogy mind a gőz/gáz, mind a folyadék, mind a szilárd fázisokban minden 0 K-től eltérő 

hőmérsékleten az atomok/molekulák véletlenszerűen össze-vissza bolyonganak a térben. Ez akkor 

is így van, ha egykomponensű fázisról van szó, amely csak egyféle atomokat tartalmaz. Az egyes 

atomok ebben a tiszta fázisban össze-vissza bolyonganak, annál nagyobb sebességgel, minél 

nagyobb a hőmérséklet. Ezt a koncentrácó-gradiens nélküli diffúziót nevezzük öndiffúziónak.  

 Az öndiffúziót kísérletileg úgy lehet kimutatni, hogy ha egy egykomponensű rendszerben az 

atomok egy részét rádioaktívvá tesszük (sötét pontok), és a sugárzásuk mérésén keresztül figyeljük 

az atomok mozgását. A megfigyelések szerint a rádioaktív atomok véletlen bolyongása miatt az 

eredeti koncentráció-különbség idővel kiegyenlítődik (16.13. ábra).  

cR

y

cR

y

t=0 t=végtelen

AR

 

16.13. ábra. Sematikus ábra az öndiffúzió magyarázatához  

Az öndiffúzió gáz/gőz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagi rendszerre egyaránt 

értelmezhető folyamat, amelynek nagyságára, erősségére szintén jellemző egy vezetési-állandó, az 

öndiffúziós tényező. Tiszta A komponensre jelölése *0
AD , mértékegysége m2/s. Az öndiffúziós 

tényező számítása az Einstein által definiált mobilitáson keresztül lehetséges. Általában érvényes:

      TkBD kiki ⋅⋅= /
*0
/                                             (16-25) 

k – a Boltzman állandó (a gázállandó és az Avogadro szám hányadosa),  

T - abszolút hőmérséklet,  

Bi/k – az i. komponens mobilitása a k közegben, ami definíció szerint a mozgást előidéző 

egységnyi hajtóerő hatására az i komponensnek a k közegben bekövetkező mozgási 

sebességét jelenti:          

hajtó

ki
ki F

v
B /

/ =                                                  (16-26) 
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Állandósult áramláskor a hajtóerő és a súrlódási erő összge zérus. Amennyiben a súrlódási 

erőre a Stokes-féle képletet használjuk, Ri sugarú atomra az ηk viszkozitású közegben, vi/k haladási 

sebességgel való mozgása közben a következő egyenlet írható fel a hajtóerőre:   

     kikisurlodasihajto vRFF /6 ⋅⋅⋅⋅=−= ηπ                       (16-27) 

Az 16-27 egyenletet a 16-26 egyenletbe helyettesítve, ezután leegyszerűsítve vi/k-val, majd ezt az 

egyenletet behelyettesítve az 16-25 egyenletbe, általánosságban a következő egyenlethez jutunk:

     
ki

ki R

Tk
D

ηπ ⋅⋅⋅
⋅=

6
*/                                                      (16-28) 

Amennyiben egy A atom a saját A közegében öndiffundál, az (15-28) egyenlet a 

következőképpen egyszerűsödik:      
AA

o
A R

Tk
D

ηπ ⋅⋅⋅
⋅=

6
*                                              (15-28.a) 

Egy A folyadék viszkozitása általában a következő képlettel írható fel:  









⋅

∆
⋅=

TR

H
A Aa

A expη                                               (16-29) 

ahol  ∆aH – a viszkózus folyás aktiválási entalpiája.  

Behelyettesítve a (16-29) egyenletet az (16-28.a) egyenletbe, az öndiffúziós tényezőre az alábbi 

összefüggést kapjuk: 









⋅

∆−
⋅⋅⋅

⋅=
TR

H

RA

Tk
D Aa

A

o
A exp

6
*

π
                                        (16-30) 

A (16-30) egyenlet szerint a viszkozitás csökken a hőmérséklet növelésével, az öndiffúziós 

tényező értéke pedig nő egyrészt a T szorzó, másrészt az exponeciális tag miatt.  

16.2.2. Diffúzió időben állandósult állapotban; Fick I. törvény 

Ha nem az egyes molekulák mozgását vizsgáljuk, akkor a diffúzió makroszkopikus elméletéhez, a 

Fick-féle törvényekhez jutunk, melyek már nem az egyedi részecskék mozgásának leírását adják 

meg, hanem azt, hogy hogyan változik a koncentráció a hely és az idő függvényében.  
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16.14. ábra. Diffúzió időben állandósult állapotban  

Fick I. törvényének értelmezésekor a diffúziónak azt az esetét vesszük alapul, amely időben 

állandósult, stacioner áramlásra, szabad diffúzióra vonatkozik, a komponensmozgás pedig egyetlen, 

kitüntetett irányban, y koordináta mentén zajlik (16.14.ábra). 

A diffúzió a makroszkópikusan „álló” gáz, gőz, folyadék, vagy szilárd közegben zajló atomi, 

vagy molekuláris mozgással, időegység alatt megvalósuló, egyirányú anyagáram: 

dt

dn
J i

n i
=      (16-31) 

Ezt a folyamatot a komponensáram-sűrűséggel jellemezzük, ami egyenlő a mozgás irányára 

merőleges egységnyi keresztmetszeten, időegység alatt bekövetkező i komponens 

anyagmennyiségének változásával: 

dt

dn

A
j i

n i
⋅= 1

    (16-32) 

A diffúziós folyamat mindaddig tart, amíg az egész rendszerben adott hőmérsékleten és nyomáson a 

koncentrációk ki nem egyenlítődnek a tér különböző pontjai (y1, y2) között, elérve az egyensúlyi 

koncentrációt: 
21 yy

nn = illetve   
egyensúlyi

ccc
yy ==

21
. 

Beáll a komponensegyensúly, ezzel a hajtóerő zérussá válik, és leáll a diffúzió. (lásd 16.14. ábra) 

Ebből logikusan következik, hogy a diffúzió hajtóereje a rendszer különböző térrészei közötti 

koncentráció különbség, vagyis koncentráció-gradiens (dci/dy), ahol a koncentrációt mol/dm3 

mértékegységben mérjük.  
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 A komponensáram-sűrűség, annak fizikai értelmezéséből adódóan, arányos a hajtóerőt 

jelentő koncentráció-gradienssel: 

dy

dc
Dj i

kini ⋅−= /
     (16-33) 

ahol: dci/dy az i komponens koncentráció-gradiense a térben 

Di/k  arányossági tényező, az i komponens diffúziós tényezője a k közegben, m2/s. 

A diffúziós tényező közeg-szerinti indexelése azért fontos, mert adott i komponens mozgása attól 

függően változik, hogy milyen közegben történik a diffúzió. (Emlékezzünk! A negatív előjel abból 

adódik, hogy az anyag a nagyobb koncentrációjú helyről a kisebb koncentrációjú hely felé áramlik, 

azaz a gradiens vektorral ellentétes irányban).  

Fenti két komponensáram-sűrűséget leíró egyenletet tegyük egyenlővé:  

dt

dn

A
j i

ni ⋅= 1
iki

i
ki gradcD

dy

dc
D ⋅−=⋅−= //

 

Az összefüggést Fick I. törvényének nevezzük, mely egyirányú (y) diffúzióra vonatkoztatva írja le a 

komponensáram-sűrűség meghatározási módját. Fick I. törvénye csak akkor érvényes, ha a diffúzió 

hajtóereje, a koncentráció-gradiens térben és időben állandó.  

Fick I. törvényéből az áram irányára merőleges A felületen y irányban áthaladó komponensáram 

egyenlete a követkőképpen adódik: 

dy

dc
ADAj

dt

dn
J i

kinn ii
⋅⋅−=⋅== /

   (16-34) 

Fick I. törvénye csak akkor igaz, ha a diffúzió hajtóereje, a koncentráció-gradiens térben és 

időben állandó. A törvényből kiolvasható, hogy az anyagban, diffúzió hatására, időegység alatt 

bekövetkező anyagmennyiség-változás egyenesen arányos azzal a keresztmetszettel, mely a 

komponensáramra merőleges, és azzal a hajtóerővel, amelyet a koncentráció-gradiens fejez ki. Az 

arányossági tényező az anyagi minőségekre (komponens, közeg) jellemző diffúziós együttható.  

Ha Fick I. törvényéből kifejezzük a diffúziós tényezőt, értelmezhetjük annak fizikai jelentését:  

dy

dc
dtA

dn
D

i

i
ki

⋅⋅

⋅−= 1
/                      (16-35)    
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Innen következik a diffúziós tényező fizikai jelentése: 

egységnyi keresztmetszeten, időegység alatt, egységnyi koncentráció-gradiens hatására 

átdiffundált anyagmennyiség m
2
/s egységben. (A negatív előjel az áram és a gradiens 

ellentétes irányát jellemzi.) 

A diffúziós tényező értékének nagyságrendje jellemző a közegre, amelyben a diffúzió zajlik. (15.16. 

ábra) 

0-6 -3
logDi/k

g

-9-15 -12

s l

 

16.15. ábra. A diffúziós tényező nagyságrendjei szilárd, folyékony és gáz/gőz halmazállapotú 
közegben zajló diffúzió esetén  

A szilárd és gáz/gőz közegben bemutatott nagyságrendek szobahőmérsékleten érvényesek, 

folyékony halmazállapotú közegnél az olvadáspont felett, annak közelében.  

Gázban, gőzben a diffúzió mértékére jellemző együttható nagyságrendekkel nagyobb, mint 

folyékony, vagy szilárd közegben. Ez érthető is, ha meggondoljuk, hogy az atom, vagy molekula 

helyváltoztatásához aktiválási energia szükséges, mégpedig annál nagyobb, minél nagyobbak a 

kötőerők az illető részecske és szomszédjai között. Mindezek akadályozzák a részecske haladását 

annál jobban, minél jobban közelítünk a gáz/gőz halmazállapottól a folyékony, ill. szilárd 

halmazállapotú közeg felé. 0 K-en a Di/k értéke is 0 m2/s, mivel ezen a hőmérsékleten minden atomi 

mozgás megáll, „befagy” a rendszer, tehát a diffúziót eredményező komponensáram is leáll.  

A diffúzió és a diffúziós tényező szilárd fémekben 

  A mérnöki gyakorlat és a szerkezeti anyagokkal szemben támasztott követelmények 

kielégítése érdekében fontos vizsgálni és ismerni a szilárd anyagokban, főként a szilárd fémekben 

lezajló diffúziós folyamatokat, mechanizmusokat. Különösen nagy jelentőségű a szilárd 

halmazállapotú diffúzió a fémek hőkezelésekor, vagy a termikus és kémiai felületkezeléskor 

lejátszódó kémiai reakciók és fizikai átalakulások lehetősége és sebessége szempontjából. 

Azt már korábbi ismereteinkből tudjuk, hogy szilárd fázisban (pl. fémben) a diffúzió 

sebessége, vagy a diffúziós együttható értéke nagyságrendekkel kisebb, mint folyékony és gáz/gőz 

halmazállapotú fázisokban. Szilárd fázisban az ugyanolyan mértékű (koncentráció változást okozó) 
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diffúzió sokkal hosszabb ideig tartó folyamat, mint folyékony, vagy gáz/gőz fázisban. Ennek oka 

termodinamikai és kinetikai különbségekben egyaránt fellelhető, de egyértelműen a nevezett 

fázisok szerkezetéből adódó, eltérő diffúziós mechanizmusok eredményezik a különbségeket. 

Szilárd fázisban, kristályos, rendezett szerkezetű anyagban nyilvánvalóan sokkal akadályozottabb a 

diffundáló részecske (atom, ion) helyváltoztatása, sokkal nagyobb energiagátakat kell legyőznie, 

hogy szomszédjai ellenében helyet változtasson, mint a rendezetlen folyadék, vagy gáz/gőz 

rendszerben. Szilárd fémekben az atomok helyváltoztatása legnagyobb mértékben a 

kristályszerkezetben fellelhető üres helyeknek, „lyukaknak”, vakanciáknak és kristályhibáknak, 

diszlokációknak köszönhető. Leszögezhetjük: minél több a diszlokációk, vagy vakanciák száma a 

kristályszerkezetben, annál kisebb az atom helyváltoztatásához szükséges aktiválási energia 

nagysága, azaz annál könnyebben megy végbe a diffúzió.  

Korábbi kémiai tanulmányainkból már ismerős lehet, hogy a fémek szerkezetére jellemző az 

ionos rács, amelyben a rácspontokhoz rögzített (+) töltésű fémionok között (-) töltésű, szabadon 

mozgó, ún. delokalizált elektronfelhő található. A fémes kötést a (+) és (-) töltésű részecskék között 

fellépő elektrosztatikus vonzóerő tartja össze. Az is tény, hogy a fémek különböző rácsszerkezetben 

kristályosodnak: térben középpontos kockarácsban (bcc), felületen középpontos kockarácsban (fcc), 

hexagonális rácsban (hcp) és gyémántrácsban (dc).  

A különféle fémek esetében nyílván a vegyérték (a + töltések száma) is eltérő lehet, s ezek 

mind befolyásolják az adott fémion kohéziós energiáját (kötődését) a rácsban. Az erősebb kohéziós 

energia csökkenti az ionok mobilitását, így azok diffúziós képességét is. Mindezek a hatások az 

alábbi összefüggésen keresztül befolyásolják a szilárd fémben végbemenő öndiffúzió diffúziós 

tényező értékét: 








 ⋅+−⋅≅ −

T

T
zkD Am

A
,40* )(exp10                             (16-36)  

ahol: D*0
A az A fém öndiffúziós tényezője T hőmérsékleten 

k a rácstípustól függő félempírikus paraméter (lásd 3. táblázat) 

z az A fém vegyértéke (az Az+ fémionok + töltése) 

 Tm,A az A fém olvadáspontja 

T a diffúzió hőmérséklete. 
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16.1. táblázat Az egyes kristálytípusokra jellemző k-értékek  

 

A (16-36) egyenletből levonható az a következtetés, hogy csökken a diffúzió mértéke, ha a 

fémion vegyérték-elektronjainak, vagyis az ion (+) töltésének száma nő. Ez a hatás azért 

jelentkezik, mert a (+) töltés növekedésével az azonos töltésű szomszédos ionok egyre jobban 

taszítják egymást, ami az elmozdulás ellen hat. A 16.16. ábrán azt kívántuk szemléltetni, hogyan 

függ a kristályrács-típustól és a fém vegyértékétől a diffúziós tényező szilárd fémben, ha az 

olvadáspont hatását kiküszöböljük. 

T/T m,A

Do*
A

Na (bcc; z=1)

Al (fcc; z=3)

1  

16.16. ábra. Az öndiffúziós tényező változása a fém kristályrács-típusától és vegyértékétől függően 
a dimenziómentes hőmérséklet függvényében  

A (16-36) összefüggésből az is egyértelmű, hogy a fémek olvadáspontjának emelkedése sem 

kedvez a diffúziónak, mivel az olvadáspont szoros kapcsolatban áll a részecskéket összetartó 

kohéziós energiával. Ez minél nagyobb, annál erősebb a kötés, ami a fémet összetartja, és annál 

nehezebb egy-egy atomot, iont az eredeti helyéről kimozdítani. E három tényező diffúziót 

csökkentő hatása matematikailag az (16-36) egyenletben a (-) előjelben nyilvánul meg. Ugyanebből 

az egyenletből azonban az is kiderül, hogy a hőmérséklet növelése kedvez a diffúziós folyamatnak, 

mivel ekkor a fém térfogata megnő, több lesz az „üres hely” az ionok között, akadálytalanabb lesz 

az elmozdulása. A hőmérséklet emelkedése folytán nő a rácspontokban a fémionok vibrációs 

mozgásának mértéke is, ami szintén a kiszakadást, továbblépést, így a diffúziót segíti elő. Emellett a 

hőmérséklet növelésével növekszik a kristályhibák egyensúlyi mennyisége is, ami szintén kedves a 

kristályhibák környezetében lévő atomok (ionok) elmozdulásának.  

Diffúzió gázokban, gőzökben 
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A gázokban – gőzökben a diffúziós együttható becslésére nagyszámú bonyolult modell 

létezik. Itt csak az egyik legegyszerűbb modellt mutatjuk be (mely csak közelítő számításokra 

alkalmazható), miszerint az A és B komponensből álló gáz-, vagy gőzelegyben a diffúziós 

együttható értéke: 

BA
gBA MMp

T
D

11
10

75,1
8

/, +⋅⋅≅ −    (16-37) 

ahol: p  az elegyben ható nyomás, bar 

 MA,MB  az A  és B komponens moláris tömege, g/mol 

 T   termodinamikai hőmérséklet, K. 

Az összefüggés jól mutatja, hogy gáz-, és gőzelegyekben zajló diffúzióját egyértelműen 

befolyásolja az elegy hőmérséklete, nyomása és az anyagminőségére jellemző moláris tömegek 

(16.17 ábra).  

T, K

Dg, m
2
/s Dg, m

2
/s

M1<M2<M3

M1

M2

M3
p, bar  

16.17. ábra. A diffúziós tényező hőmérséklet, nyomás és moláris tömeg függését kifejező sematikus 
diagramok gáz/gőz rendszerben  

A hőmérséklet emelése növeli a diffúziós tényező nagyságát, mert a megélénkült „hőmozgás” 

következtében a diffundáló molekulák nagyobb sebességgel haladhatnak.  

 A megnövekedett nyomás viszont nem kedvez a diffúziónak, mert azonos térfogatú térben a 

nyomás növekedése következtében több molekula „zsúfolódik” össze, akadályozva egymás 

mozgását a megszaporodott ütközések, a lecsökkent közepes szabad úthossz következtében. 

 A moláris tömeg hatásáról elmondható, hogy kisebb moláris tömegű gázmolekulák 

gyorsításához kevesebb energia kell, ezért azonos hőmérsékleten jobban felgyorsulnak a nehezebb 

molekulákhoz képest. Ez a fő oka annak, hogy a diffúziós tényező a legkisebb tömegű atomok, 

molekulák esetén a legnagyobb. Ezért a leggyorsabban diffundáló gázmolekula a hidrogénmolekula.  

16.2.3. Diffúzió időben nem állandósult állapotban; Fick II. törvény 

Az eddigiekben a diffúzió jelenségének tárgyalása során állandósult állapotokat tételeztünk 

fel, azaz hogy a rendszerben lineáris diffúzió lép fel, és a koncentráció-gradiens állandó (Fick I. tv.). 

A gyakorlatban zajló folyamatokban azonban a legritkább esetben fordul elő állandósult állapotú 
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diffúzió konstans koncentráció-gradienssel. Az esetek többségében a koncentráció gradiens értéke a 

térben és időben változik (16.18. ábra). 

t = ?

t = 0

y

c

dy

c2c1 A
Jn

y 0 y ?

c01

c?

c02

 

16.18. ábra. Diffúzió nem állandósult állapotban  

c(x,t)

c 0

c egyensúly i

y

t 1

t 2
t 3

t=0 → → → → c=c0 → → → → y=0

t>0 →→→→ c=cy →→→→ y>0

t=?  →→→→ c=cegyensúlyi →→→→ y=?

 

16.19. ábra. Időben nem állandósult, térben y-irányú diffúzió  
cA

t

d2cA/dy2=0

cA

t

d2cA/dy2=0
Fick II. 

érvényes
Fick I. 

érvényes

 

16.20. ábra. Diffúzió állandósult (dc/dy=const.→Fick I. érvényes) és nem állandósult  
(dc/dy≠const.→Fick II. érvényes) állapotban  
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Ez azt jelenti, hogy a mindennapi mérnöki gyakorlatban nem elég ismerni Fick I. törvényét, hanem 

olyan összefüggést is ismernünk kell, amely alkalmas nem állandósult állapotban a diffúzió 

számítására. Induljunk ki az említett Fick I. törvényből: 

dy

dc
D

dt

dn

A
j A

BA
A

nA ⋅−=⋅= /

1
 

Módosítsuk fenti összefüggést céljainak megfelelően, azaz szorozzuk meg 

dV/dV=A˙dy/dV(=1) összefüggéssel fenti egyenlet mindkét oldalát, majd vegyük figyelembe, hogy 

dnA/dV=dcA. Végül átrendezve az egyenletet, Fick II. törvényéhez jutunk: 

dy

dc
D

dt

dn

dVA

dyA A
BA

A ⋅−=⋅
⋅
⋅

/  

2

2

/ dy

cd
D

dt

dc A
BA

A ⋅−=                   Fick II.          (16-38) 

Általánosabban Fick II. törvénye: 
ty y

c
D

t

c









∂
∂−=








∂
∂

2

2

    (16-38.b) 

ahol:
yt

c








∂
∂

a koncentráció idő szerinti megváltozása egy adott helyen. 

t
y

c









∂
∂

a koncentrációgradiens egy adott időben  

t
y

c









∂
∂

2

2

a koncentrációgradiens hely szerinti megváltozása egy adott időben  

 D diffúziós tényező 

A számolásoknál a 
yt

c








∂
∂

 és a 
t

y

c









∂
∂

differenciálhányadost a 
yt

c








∆
∆

, ill. a 
t

y

c









∆
∆

 

differenciálhányadosokkal helyettesítjük. 

A (16-38b) egyenlet alapján Fick II. törvénye kimondja, hogy a diffúzió során adott helyen a 

diffundáló komponens koncentrációjának időbeli változása arányos a koncentráció-gradiens hellyel 

való megváltozásával az adott időpillanatban. 
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16.2.4. A diffúziós együttható meghatározásának módszerei 

Diffúziós együttható meghatározása Fick II. törvénye alapján 

A diffúziós együttható mérésére mind Fick I. mind Fick II. törvénye alkalmas. Fick II. törvénye 

szerint a koncentráció időbeli változása egy adott helyen arányos a koncentráció-gradiens hellyel 

való változásával az adott időpillanatban: 

     
ty y

c
D

t

c









∂
∂−=








∂
∂

2

2

 

 Fick II. törvénye alkalmazásánál gyakran úgy járnak el, hogy a heterogén másodrendű 

differenciálegyenletet meghatározott határfeltételekkel megoldják, és a kapott függvényt mérik ki 

(schlieren-módszer, Loschmidt-készülék gázokhoz, Oeholm-módszer). Most olyan mérést végzünk, 

amely közvetlenül Fick II. törvényén alapszik. Egy csőben egymás fölé rétegzünk ismert 

koncentrációjú vizes oldatot és tiszta vizet, és mérjük a csőhossztengelye mentén (x-irány) helyeken 

a koncentráció változását az időben. A diffúziós együttható meghatározásához ki kell számítani: 

• a koncentrációgradienst egy adott időben 
t

y

c









∂
∂

 

• a koncentrációgradiens hely szerinti megváltozását egy adott időben 
t

y

c









∂
∂

2

2

 

• a koncentráció idõ szerinti megváltozását egy adott helyen 
yt

c








∂
∂

 

• képezni kell minden lehetséges időpontra és helyre a koncentráció idő szerinti 

megváltozásának és a koncentrációgradiens hely szerinti megváltozásának a 

hányadosát. 

A koncentráció mérését a koncentrációval arányos fajlagos vezetésre vezetjük vissza. A 

fajlagos vezetést a mért elektromos vezetés és az elektródpárra jellemző ún. cellaállandó szorzata 

adja meg:  GK
R

Kκ cellacella ⋅=⋅= 1
 

ahol  κ a fajlagos elektromos vezetés, Kcella a cellaállandó, G a mért elektromos vezetés. 

A számolás menete: 
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A számolásoknál a 
yt

c








∂
∂

 és a 
t

y

c









∂
∂

differenciálhányadost a 
yt

c








∆
∆

, ill. a 
t

y

c









∆
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differenciálhányadosokkal helyettesítjük. 

1. lépés: Minden egyes időpontban történt mérés esetén az egyes elektródpárokhoz tartozó 

koncentrációkból és az elektródpárok távolságából kiszámítjuk a koncentráció hely szerinti 

megváltozását, azaz 
t

y

c









∆
∆

-t. 

2. lépés: A hely szerinti első deriváltakból, valamint két szomszédos elektródpár távolságának 

átlagából kiszámítjuk a koncentráció hely szerinti második deriváltját, 
t

y

c









∆
∆

2

2

-t. 

3. lépés: Minden elektródpárhoz tartozó koncentrációból és a mérések között eltelt időből 

kiszámítjuk a koncentráció idő szerinti megváltozását, 
yt

c








∆
∆

-t. A mérési időköz valódi 

idejét a mérések kezdetének és végének időpontjából és az adatsorok számából kell 

kiszámítani. 

4. lépés: Minden elektródpárhoz kiszámítjuk a 
t

y

c









∆
∆

2

2

 értéket, és minden mérési időközhöz a 

yt

c








∂
∂

 értéket. 

5. lépés: Az összetartozó adatokból kiszámítjuk D értékét és megadjuk ezek átlagát. 

     

t

y

y
y

c

t

c

D



















∆
∆
∆∆









∆
∆

=  

A diffúziós együttható meghatározása szabad diffúzióval  

 Egy híg oldatban B komponens diffúziós együtthatójának abszolút értékét, mint általában, itt 

is Fick II. törvényének  

ty y

c
D

t

c
















2
B

2
B =

∂
∂

∂
∂       
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alkalmazásával mérhetjük meg. A másodrendű differenciálegyenlet adott határfeltételek között az 

ún. szabad és a határolt diffúzió esetén is megoldható.  

 Szabad diffúzió akkor valósul meg, ha y = 0 helyen éles határfelület választ el egymástól két 

különböző koncentrációjú oldatot, amelyek függőleges oszlopban egymás felett helyezkednek el. 

Az oszlop hossza elméletileg végtelen, gyakorlatilag ugyan véges, de az oszlop két végén a 

megfigyelés időtartama alatt nem következik be koncentrációváltozás.  

 Határolt diffúzió véges hosszúságú oszlopban akkor alakul ki, ha a kezdeti koncentrációk 

változása az oszlop végein is megkezdődik, ill. pl. gélből, vagy egyéb szilárd fázisból történő 

diffúzió esetén, ha az oldószert intenzíven keverjük. 

 Szabad diffúziós kísérlethez két különböző koncentrációjú oldatból pl. egymásra rétegzéssel t 

= 0 időpontban y = 0 helyen éles határfelületet kell kialakítani. A gyakorlatban ez úgy történik, 

hogy először a kisebb sűrűségű (koncentrációjú) oldatot (cB,1) helyezzük el egy küvettában, majd 

pipetta segítségével a nagyobb sűrűségűt (koncentrációjút, cB,2) óvatosan, viszonylag lassan 

alárétegezzük. Ha a két folyadékréteg elég vastag, akkor gyakorlatilag szabad diffúzió valósul meg.  

 Fick II. törvényének a megoldása (cB= f(t) függvény) exponenciális függvényt eredményez, 

amelyre az a jellemző, hogy y = + ∞ helyen cB = cB,1, és y = -∞ helyen cB = cB,2, ha y = 0 helyen 

minden t időpontban 
2

21 B,B,
B

+cc
=c . 

A cB = f(t) függvénynek a gradiense: 








Dt

y

Dt

cc

y

c

4
-exp

2

-
-=

2
B,1,2BB

π∂
∂

      (16-40) 

és  y = 0 helyen pedig bármely t időpontban maximuma van: 

     
Dt

cc

y

c

y π∂
∂

2

-
-= 1,B2B,

0=

B








 .      (16-41) 

Ha tehát bármely t > 0 időpontban ismerjük a koncentrációgradienst a két réteg határán, akkor a 

diffúziós együttható kiszámítható.  

 Az oldatok koncentrációjának meghatározásához azt az ismert optikai jelenséget használjuk 

ki, hogy az oldatok törésmutatója jó közelítéssel lineárisan változik a koncentrációval. Ezért optikai 

padon egy résen át fény bocsátunk egy átlátszó küvettában egymás fölé rétegzett oldatra úgy, hogy 
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a fénysugár messe a fázishatárt (16.21.ábra). A fénysugár megtörik az oldatrétegeken olyan 

mértékben, ahogy a koncentráció is változik mind a fázishatártól mért távolság, mind pedig az idő 

függvényében. A koncentrációgradiens is arányos a törésmutató (n) gradiensével, tehát a (15-41.) 

összefüggés a törésmutatóra is felírható: 

     
Dt

nn

y

n

y π∂
∂

2

-
-= 12

0=








 .    (16-42) 

A kifejezésben n2 a töményebb, n1 a kisebb koncentrációjú oldat törésmutatója. 

Ymax

 

16.21. ábra: A fény útjának menete, és az ernyőn megjelenő réskép  

 

Az X vastagságú oldatrétegen áthaladó fény útját a és a rés képét, amelyet a küvettától mért Z 

távolságra lévő ernyőn képzünk le a 15.21. ábra mutatja be. Ymax a réskép minimumáig mért 

távolság. 

Az optikai viszonyokat figyelembe véve a törésmutató gradiense az 

     
ZX

Yn

y

n

y

o

0

=








∂
∂

=

     (16-43) 

összefüggéssel adható meg, ahol no a levegő törésmutatója (no=1). Ezt behelyettesítve a  

(16-42) összefüggésbe és D-t kifejezve kapjuk a 

   
tYn

ZXnn
D

1

4

)-(
=

2
max

2
o

222
12

π
 = 

tY
K

2
max

1
 = K tgα   (16-44) 

kifejezést, amelyben  tgα  az 1/Y2 = f(t)  függvény meredeksége. Ha tehát egy adott időpontban 

megmérjük a réskép minimumát, a diffúziós együttható kiszámítható. 
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 A gyakorlatban úgy járunk el, hogy az 1/Y2 értékeket ábrázoljuk a t függvényében. A (16-44) 

összefüggésből látható, hogy ez a függvénykapcsolat lineáris. Az egyenest extrapoláljuk az 1/Y2 = 0 

értékre, és ez megadja a diffúzió kezdeti időpontját. A diffúzió ugyanis már az alárétegzési művelet 

közben is folyik, korábban elkezdődik, mint a kísérleti idő mérése. Kiválasztva egy tetszőleges 

összetartozó értékpárt, vagy képezve az egyenes iránytangensét, behelyettesítés után a 

diffúzióállandó kiszámítható. 

16.3. Hőtranszport 

A hőtranszport témakörébe tartozó folyamatokat az alábbi négy csoportba foglalhatjuk össze: 

• Hővezetés 

• Hőátadás 

• Anyagárammal vitt hőtranszport 

• Hősugárzás  

A hőtranszport összetett folyamat, többféle mechanizmus eredője lehet.  

16.3.1. Hővezetés 

A hő atomi, molekuláris anyagáramlás nélkül adódik át (tipikusan szilárd anyagban történő 

hőtranszportra jellemző). Az anyagban fennálló hőmérsékletgradiens következtében hőáram indul 

meg a magasabb hőmérsékletű (melegebb) hely felöl a kisebb hőmérsékletű (hidegebb) hely felé. A 

kialakuló hőáram-sűrűség felírható – a komponensáram-sűrűség és az impulzusáram-sűrűség 

analógiájára – az alábbi formában: 

dy

dT
k

dt

dH

A
jH ⋅−=⋅≡ 1

                                       (16-45) 

ahol: jH  hőáram-sűrűség [J/m2s] 

 dH/dt  időegység alatt bekövetkező entalpia-változás 

 k  hővezetési tényező [W/mK] 

 dT/dy  hőmérsékletgradiens [K/m] 

 

A hőáram-sűrűség az egységnyi idő alatt, egységnyi felületen átáramló hőmennyiség-

változással egyenlő. Vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy a rendszerben fellépő hőmérsékletgradiens 

hatására átáramló hőmennyiség. A hővezetés hajtóereje tehát a tér egyes pontjaiban jelentkező 

hőmérséklet-különbség, azaz hőmérsékletgradiens. A (16-45) egyenletében szereplő hővezetési 

tényező (k) anyagminőség-függő paraméter, de befolyásolják a rendszerre jellemző állapotjelzők is. 

A hőáramsűrűség ismeretében állandósult állapotban (dT/dy=const) számítható az a hőáram, 

amely adott keresztmetszetű (A) és rétegvastagságú (δ) anyagon keresztül vezetéssel átadódik 
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egységnyi idő alatt, ha a réteg két oldala között ∆T=T2-T1 hőmérsékletkülönbség mérhető : 

 δ
T

kA
dy

dT
kAAjJ HH

∆⋅⋅−=⋅⋅−=⋅=                                     (16-46) 

Ha nem vesszük figyelembe a hőáram irányát (amely ellentétes a gradT irányával, ezért van az 

egyenletben a (-) előjel), akkor a hőáram nagysága (abszolút értéke): 
δ
T

kAJH

∆⋅⋅=  

T

y

δ

T2

T1

gradT

JH

 

16.22. ábra. Hővezetés állandósult állapotban  
Gázok és gázelegyek hővezető-képessége 

Gázok hővezetésének mechanizmusa szoros összefüggésben van a molekulák kinetikus 

energiájával. A hővezetés azáltal jön létre, hogy a melegebb helyről a nagyobb kinetikus energiával 

rendelkező (gyorsabban mozgó) molekulák hőmozgásuk révén a hidegebb helyre jutnak, ahol a 

kisebb kinetikus energiájú molekulákkal ütköznek. Az ütközés következtében kinetikus energiájuk 

lecsökken (lehűlnek), az eredetileg kisebb kinetikus energiájú molekulák viszont nagyobb energiára 

tesznek szert az ütközés folyamán, miáltal felmelegednek. Hatással van a gázok hővezetésére a gáz 

nyomása is, mégpedig a viszkozitásnál tanultakhoz hasonló történések miatt. Általában igaz, hogy 

kis nyomásoknál a molekulák távol vannak egymástól, megnő a közepes szabad úthossz, ritkábban 

ütköznek, aminek a hővezetés romlása a következménye. Igaz ez igen kis nyomásoknál (~ 10-6 bar). 

Köztes nyomásoknál (10 bar alatt) a nyomásnak nincs szignifikáns hatása a gázok hővezetési 

tényezőjére.  

A gázok hővezetési tényezője általában kgáz ≅ 0,01 ÷ 1 W/mK érték. A gázok, gőzök 

hővezetési tényezője a hőmérséklet növekedésével nő, mivel a molekulák sebessége és kinetikus 

energiája is nő.  
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Használatos fogalom a hődiffúzivitási tényező is, amely mértékegységét tekintve analóg a 

diffúziós tényezővel, vagy a kinematikai viszkozitással. Jele α, mértékegysége: m2/s.  

Számítása:                                     
p

m

C

V
k ⋅=α                                                    (16-47) 

ahol: Vm a moláris térfogat [m3/mol] 

 Cp a moláris hőkapacitás [J/molK] 

Ha α segítségével felírjuk a hőáram-sűrűséget, akkor a (16-48) egyenlethez jutunk:  

dy

dT

V

C
j

m

p
H ⋅⋅−≡ α                                                 (16-48) 

Gázelegyek hővezetési tényezője 

Mindazon megfontolások, magyarázatok és fogalmak érvényesek és használatosak a 

gázelegyek hővezetésére, mint amelyek a gázokra jellemzők voltak. Egyetlen kiegészítést a 

hővezetési tényező számítására tesszük, amely a gázkomponensek hővezetési tényezőinek móltört 

és moláris tömeg szerinti súlyozásán alapul. Nézzük meg ezt egy A-B komponensű gázelegyre: 

3/13/1

3/13/1

)(

BBAA

BBBAAA
gBA

MxMx

MkxMkx
k

⋅+⋅
⋅⋅+⋅⋅

=−                              (16-49) 

Végeredményben elmondható, hogy a gázelegy átlagos hővezetési tényezőjét a nagyobb moláris 

tömegű gázkomponens hővezetési tényezője fogja jobban befolyásolni.  

Szilárd anyagok és folyadékok hővezető-képessége 

A szilárd és folyékony anyagok hővezetési tényezői között nem fedezhetünk fel 

nagyságrendi eltéréseket. A különbségek abból adódnak csupán, hogy a hőátadásban rezgési-, vagy 

elektronvezetési mechanizmusok játszanak-e fő szerepet. A hőmennyiséget rezgési mechanizmussal 

átjuttató anyagra a kr, az elektronvezetési mechanizmussal átjuttató anyagot pedig a ke hővezetési 

tényezővel jellemezzük. A nem-fémes kötésű anyagokban az előbbi, míg a fémes kötésű 

anyagokban az utóbbi a meghatározó.  

A rezgési mechanizmussal vezetett hőmennyiséget befolyásolja az illető anyag 

olvadáspontja, amely szoros kapcsolatban áll a szerkezetet összetartó kohéziós energiával is: 
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r U
T

T
k ~~  

A korreláció azzal magyarázható, hogy a nagy olvadáspontú anyagokban (ilyen pl. a 

gyémánt) nagy az atomok között ébredő kohéziós energia, a kristályok szoros kapcsolatban állnak 

egymással, nagy a rendezettség az anyagban, ezért a rezgéssel tovaterjedő hőenergia könnyen 

adódik át egyik atomról a másikra. Minden rácshiba rontja ezt a szoros illeszkedést, rendezettséget, 

ezáltal a hővezetőképesség is romlani fog. A szennyező, vagy ötvöző is kristályhibaként hat, ezért 

jelenléte csökkenti a rezgési mechanizmusra utaló hővezetési tényező értékét (16.23. ábra). 

k r,  W/mK

A B

k°r(A)

k°r(B)

  

16.23. ábra. A szennyezők, ötvözők hatása a szilárd anyag (rezgési) hővezetési tényezőjére  
 

A rezgési mechanizmus hővezetési tényezői alábbi rendben követik egymást, értéküket 

tekintve attól függően, hogy a szilárd anyag tökéletes kristályokból, rácshibákkal „szennyezett” 

kristályokból, vagy kristályok nélküli, amorf szerkezetből áll-e: 

kr(tökéletes kristály) > kr(rácshibás kristály) > kr(amorf szerkezet) 

Fenti tapasztalat, mármint a szennyezők, idegen anyagok hővezetést rontó hatása fellelhető a 

kompozitoknál is, melyekben ez a szerep az erősítő szemcséknek jutott a fémes alapmátrixban. A 

kompozit hővezető- képessége az alábbi összefüggés segítségével becsülhető:   

  
2

2

1

11

kkkkomp

Φ
+

Φ
=                                            (16-50) 

ahol: kkomp  a kompozit átlagos hővezetési tényezője 

Φ1, Φ2  az 1-es és 2-es fázisok térfogathányadai 

  k1, k2  a fázisok saját hővezetési tényezői 

A porózus kerámiák hővezető képességét a kerámia porozitása (ε) jelentősen rontja. A 

pórusoknak hővezetési tényező csökkentő hatása van, mert szerepet játszik a bennük jelenlévő gáz, 

amely rossz hővezető. A gáz hővezetési tényezője sokkal kisebb a szilárd kerámiáénál, ezért rontja 

annak hővezető képességét (az amorf, szilárd anyagokkal azonos nagyságrend). Az 
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elektronvezetési mechanizmussal átjuttatott hőmennyiség szoros kapcsolatban áll az anyag 

elektromos vezetőképességével, hiszen azt is elektronok áramlása okozza, nagyságát az elektronok 

mozgékonysága befolyásolja. Ebből egyenesen következik az a tapasztalati tény is, hogy a jó 

elektromos vezetők egyúttal jó hővezető anyagok is, pl. a réz a vasnál jobb elektromos vezető lévén 

a hőt is jobban vezeti. Ebből természetesen adódik, hogy minderre a hőmérséklet is hatással van, ha 

figyelembe vesszük, hogy az elektronok a hőmérséklet növelés hatására intenzívebb mozgásba 

kezdenek, egymással és az anyagot felépítő pozitív töltésű ionokkal is gyakrabban ütköznek, miáltal 

haladásuk akadályozott lesz.  

κ⋅⋅= TLke                                                  (16-51) 

ahol: ke az elektronvezetési mechanizmussal történő hővezetés hővezetési  

  tényezője [W/mK] 

 L a Lorentz-állandó: L=2,45̇10-10 [WΩ/K2] 

κ fajlagos elektromos vezetés [1/mΩ=S/m] (S:Siemens) 

Ennek következtében az anyag fajlagos ellenállása nő, így mind az elektromos vezetőképessége, 

mind a hővezető-képessége csökkenni fog (15.24. ábra): 

T, K

κκκκ, 1/ΩΩΩΩm

T, K

ke, W/mK

 

16.24. ábra. A hőmérséklet hatása az anyag fajlagos elektromos vezetőképességére, valamint az 
elektronvezetési mechanizmussal történő hőátadás hővezetési tényezőjére  

Összehasonlításképpen elmondható, hogy a rezgési mechanizmussal, ill. az elektronvezetési 

mechanizmussal történő hővezetési tényezők között nagyságrendi különbség áll fenn az 

„elektronvezetési mechanizmus javára”: 

kr ≈ 1 W/mK << ke ≈ 100 W/mK 

 

16.25. ábrán összefoglaljuk a hővezetési tényezőre vonatkozó nagyságrendeket gáz, folyékony és 

szilárd halmazállapotú anyagokra.  
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16.25. ábra. Különféle anyagok hővezetési tényezői nagyságrendjének összehasonlítása  

16.3.2. Hőátadás 

A hőátadás mechanizmusa eltér a hővezetéstől, mert ebben az esetben mozog, áramlik az 

anyag. A folyamat lényege, hogy a hő azért adódik át a melegebb részről a hidegebb részre, mert 

oda egy melegebb fluid közeg áramlik. Az ilyen módon bekövetkező hőátadást konvektív 

hőáramnak is nevezzük. Ha nem mesterséges úton áramoltatják a fluid közeget, akkor spontán 

konvekció lép fel. Ennek egyik oka a közeg hőmérséklettől függő sűrűségkülönbsége, másik oka 

pedig a folyékony/gáz határfelület felületi feszültéségének hőmérsékletfüggése (Marangoni 

áramlás).  

A hőátadás legtöbbször heterogén rendszerekre használatos kifejezés, amikor egy fluid 

közegben zajló konvekció következtében a vele határos szilárd felületre hő adódik át. A folyamat 

részletei nagyon nehezen modellezhetők, ezért a mérnöki számítások formai megkönnyítése 

érdekében bevezettek egy h hőátadási tényezőt, így a fluid közegről a szilárd felületétre átadott 

hőáram-sűrűséget a következő képlettel számítják:  

Th
dt

dQ

A
j Q ∆⋅−=⋅≡ 1

                                      (16-52) 

ahol: h a hőátadási tényező [W/m2K]. 

A hővezetés és a hőátadás együttes kezelése 

A mindennapi technológiai gyakorlatban a hővezetés és a hőátadás gyakran egyszerre 

jelenik meg. Tipikus hővezetési probléma (szintén állandósult állapotban), hogy milyen a T3 

hőmérsékletű falazat belső és külső oldalán a T13, ill. a T23 hőmérséklet, ha belső felén a közeg 

hőmérséklete T2, külső felén T1, és mindkét oldalon fellép egy keveredés miatti konvektív 

hőáramlás is (16.26 ábra). 
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16.26 ábra. Falazat külső, belső hőmérsékletének számításához  
Éppen ezért a számításnál figyelembe kell venni a fal két oldalán elhelyezkedő közeg 

hőátadási tényezőjét is (h1, h2). A falazaton belül a hő vezetéssel terjed, ezért ismernünk kell annak 

hővezetési tényezőjét (k3). Mindezekből adódik, hogy a falazat belső és külső oldalának 

hőmérséklete eltér a belső és külső közeg hőmérsékletétől, ezért a hőáramlási és hővezetési 

viszonyok figyelembevételével kell számítanunk azokat.  

A számításhoz a (16-53) egyenletet alkalmazhatjuk, amely azon alapszik, hogy közegen és 

rétegen átáramló és átadódó hőmennyiség, vagyis hőáram azonos: 

( ) ( ) ( )11311323
3

2322 TThTT
k

TThjH −⋅=−=−⋅=
δ

                       (16-53) 

Az egyenlet módot ad arra, hogy T13 és T23 falazati hőmérsékleteket meghatározzuk. 

16.3.3. Hősugárzás 

Minden, nem 0 K hőmérsékletű test elektromágneses hullámokat sugároz a környezetébe, 

mely sugárzás hőt is visz magával. Ezért különösen a nagy hőmérsékletű felületek esetében a 

sugárzással leadott hőt, illetve nagy hőmérsékletű felületek közelében a sugárzással átvett hőt is 

figyelembe kell vennünk. Ennek különösen a kemencék hőegyensúlyának számítása során van 

jelentősége.  

A hőtranszport témakörben nem beszéltünk még arról, mi a helyzet akkor, ha sem közvetítő 

közeg, sem anyagáram nincs a rendszerben. Jó példa erre a Nap, amely merőleges beesés esetén a 

Föld felszínére 1330 W/m2 energiát sugároz, miközben a közbenső tér (űr) hőmérséklete helyenként 

a 0 K-hez közelít. Ekkor hősugárzásról beszélünk. Mindennapi tapasztalat, hogy a meleg testek 

hősugárzást (infravörös sugárzást) bocsátanak ki. Például a fűtőtest hője attól távolabb akkor is 

érzékelhető, ha a szoba levegője egyébként még hideg. A testeket tovább melegítve azok egyre 
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nagyobb frekvenciájú elektromágneses sugárzást bocsátanak ki (vörös- majd fehér izzás), miközben 

a kibocsátott összenergia a hőmérséklettel rohamosan növekszik.  

A hősugárzás elektromágneses hullámokkal megvalósuló hőtranszportot jelent. A 

hősugárzás feltétele, hogy a hő-leadó (hőt sugárzó) test hőmérséklete 0 K-nél nagyobb 

hőmérsékletű legyen (hősugárzást a környezetüknél hidegebb testek is kibocsátanak). A 

hősugárzáshoz nincs szükség átadó közegre, hősugárzás vákuumban is megvalósul.  

A hősugárzással a felületre érkező hővel több dolog is történhet (16.27. ábra): 

• A hőt az anyag elnyeli: hő-elnyelődés → abszorpció(α);  

• Az anyag felületéről a hő visszaverődik: hővisszaverődés→ reflexió (q); 

• Az anyagon a hő áthatol: hőátadás → transzmisszió (τ); 

• Az elnyelt hő egy részét az anyag kibocsátja → emisszió (ε). 

 

ττττ

αααα

q εεεεT1 T2

jh

elektromágneses
 hullám

 

16.27. ábra. A hősugárzás magyarázatához  

Ha a beérkező sugárzás intenzitását 1–nek vesszük, akkor: α + τ + q =1, a sugárzást át nem engedő 

testekre pedig az α + q =1 egyenlőség érvényes. 

A sugárzással terjedő hő esetében is számítható hőáramsűrűség, amely a sugárzó test 

hőmérsékletének 4. hatványával arányos: 

fTTfTjH ⋅−⋅⋅=⋅∆⋅⋅= 4

21

4 )(σεσε                           (16-54) 

ahol: ε emissziós tényező (0 ≤ ε ≤ 1);  

  az anyagi- és felületi minőségtől és hőmérséklettől függő érték; 

fekete testnél: ε=1(=α); polírozott fémnél: ε<0,1; oxidált és érdes  felületnél: ε>0,5;) 

 σ Stefan-Boltzmann-féle állandó: σ=5,669̇10-8 Wm-2K-4 

T1 a hőt sugárzó anyag felületi hőmérséklete (K) 
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T2 a hőt fogadó anyag felületi hőmérséklete (K) 

f geometriai faktor 

Mint említettük, a hősugárzás megfelelő körülmények között minden olyan anyagnál jelentkezik, 

amelynek hőmérséklete 0 K-től eltérő. Ezt azért lényeges megemlítenünk, mert két, egymással 

kapcsolatba hozható felület kölcsönösen sugároz hőt, vagyis a hő nem csak a magasabb 

hőmérsékletű helyről indul el sugárzás formájában, hanem a kisebb hőmérsékletű anyagnál is fellép 

a hősugárzás jelensége. Ebben az esetben a hősugárzás hőátadással is párosul (16.28. ábra).  

T 2T 1
T k ö z

 

16.28. ábra. A hősugárzás és hőátadás együttes fennállása  

Fenti esetben a (92) egyenlet kiegészül a hőátadással átjutott hőáramsűrűséggel úgy, hogy a két 

felület között kialakuló középhőmérsékletet vesszük figyelembe: 

)()( 1

4

21 közH TThTTfj −⋅+−⋅⋅⋅= σε   (16-55) 

16.4. Elektromos töltéstranszport  

A korábbiakban megismerkedtünk azzal a természetben érvényes elvvel, hogy ha egy 

rendszer valamely intenzív sajátságára nézve inhomogén, benne olyan folyamatok indulnak be 

(extenzív mennyiségek árama) a rendszerre jellemző hajtóerő (intenzív mennyiségek gradiense) 

hatására, amelyek az inhomogenitás megszüntetését célozzák. Nincs ez másként akkor sem, ha a 

rendszert elektromos töltésű részecskék (ionok, elektronok) építik fel és egyes pontjai között 

elektromos potenciálkülönbség (térerő) áll fenn. Ekkor ugyanis a kialakuló hajtóerő, elektromos 

potenciálgradiens (dU/dy) hatására a térben elektromos töltésáram (Jq) indul be a nagyobb 

elektromos potenciálú helytől (U1) kisebb elektromos potenciálú hely felé (U2) (16.29. ábra):   

 
∆y 

Jq U2 U1 A 
 

16.29. ábra. Az elektromos töltéstranszport magyarázatához (U1>U2)   
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Itt is igaz tehát, hogy az intenzív fizikai mennyiség (elektromos potenciál) gradiense (térbeli 

különbözősége) extenzív mennyiség (elektromos töltés) áramát indítja be. Az elektromos töltés 

időegységre eső változását elektromos töltésáramnak nevezzük: 

t

q
J q d

d=                                                (16-56) 

ahol: Jq elektromos töltésáram [C/s] 

q elektromos töltés [Coulomb=C] 

t idő [s] 

Ha a fenti töltésáramot keresztmetszet-egységre vonatkoztatjuk, a töltésáram-sűrűséget (jq) kapjuk:

    
A

J
j q

q =  

16.4.1. Alapfogalmak; fajlagos- és moláris fajlagos elektromos vezetés, fajlagos ellenállás, 
ionmozgékonyság, átviteli szám 

Az elektromos térerő hatására kialakuló töltésáram-sűrűség arányos a rendszerben (vezetőben) 

uralkodó elektromos potenciál-gradienssel, s az arányossági tényező (vezetési tényező) a fajlagos 

elektromos vezetés (κ):  

U
U

tA

q
jq grad

dy

d

d

d κκ −=−==                                 (16-57) 

ahol: jq elektromos töltésáram-sűrűség [C/Ȧs] 

  A a vezető keresztmetszete [m2] 

κ fajlagos elektromos vezetés; [ ]
m

S

mVsm

msA =
⋅Ω

=
⋅⋅

⋅⋅= 1
2κ  

Nézzük, mely tényezők határozzák meg a fajlagos elektromos vezetés nagyságát. Ez kiderül, ha a 

(16-57) egyenletet részletesebben felírjuk: 

dy

dU
FzUc

dy

dU
j BBBq ⋅⋅⋅⋅−=⋅−= ∑κ  

A fajlagos elektromos vezetés tehát:  

FzUc BBB ⋅⋅⋅=∑κ                                       (16-58) 

 

ahol: cB B ion koncentrációja 

 UB B ion mozgékonysága (sebessége egységnyi hajtóerő hatására) 
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 |zB| B ion töltésének abszolút értéke 

 F Faraday-féle állandó (1 mólnyi ion töltése = 96487 As/mol=C/mol) 

 

A fajlagos ellenállás (ρ) a fajlagos elektromos vezetés reciprokával egyenlő: 

κ
ρ 1=        (16-59) 

A (16-58) és (16-59) összefüggés azt mutatja számunkra, hogy a fajlagos ellenállás fordítottan 

arányos, pl. az ion-koncentrációval és az ion-mozgékonysággal. Utóbbi a hőmérséklet emelés 

hatására szintén növekszik, csökkentve ezzel a fajlagos ellenállást. A fajlagos ellenállás az 

egységnyi hosszúságú (ℓ) és egységnyi keresztmetszetű (A) vezető ellenállása (R), mértékegysége: 

Ω˙(m
2/m)= Ω˙m.  

Összefüggése a vezető ellenállásával az alábbi: 

AA
R

ll ρ
κ

==                                               (16-60) 

Az ellenállás reciproka az elektromos vezetés (G), melynek mértékegysége 1/Ω=Siemens (S): 

l

A

R
G κ== 1

                                                 (16-61) 

innen  

GKG
ARA cella ⋅=⋅=⋅= ll 1κ    (16-62) 

ahol  Kcella a mérőcella geometriai méreteitől függő cellaállandó 

 

A fajlagos elektromos vezetés tehát az elektrolit ellenállásának mérésével meghatározható, ha 

ismerjük a mérőcella geometriai tulajdonságait, melyek a cellaállandó értékét adják.  

A (16-62) egyenlet alapján megfogalmazhatjuk a fajlagos elektromos vezetés fizikai 

jelentését: egységnyi hosszúságú, egységnyi keresztmetszetű vezető ellenállásának a reciproka. 

 

Fizikai, elektrotechnikai tanulmányaink során találkoztunk már Ohm törvényével, amely az 

áramerősség (I), a feszültség (U) és az ellenállás (R) között határozott meg összefüggést: 

R

U
I =  
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Az elektromos töltéstranszportra vonatkozó jelölések és összefüggések segítségével is azonos 

eredményre jutunk:        
R

U

dy

dU
AIJq =⋅⋅−=≡ κ                                               (16-63) 

Az elektrolitok elektromos vezetését jól jellemzi azok moláris fajlagos elektromos vezetése (λλλλ), 

amely az oldat fajlagos elektromos vezetése (κ) és koncentrációja (c) segítségével számítható: 

             
B

c c

κλ =                                                       (16-64) 

Mértékegysége: [ ]
mol

mS

mol

m

m

231 ⋅=⋅
⋅Ω

=λ  

Az elektrolitok fajlagos, ill. moláris fajlagos elektromos vezetése annál jobb, annál nagyobb 

értéket mutat, minél nagyobb az elektrolitban a disszociáció mértéke, vagyis a disszociáció foka 

(αc). A disszociáció foka megmutatja, hogy az elektrolitban oldódott molekulák hányad része 

bomlik fel ionjaira az elektrolitos disszociáció következtében. Ez az érték annál nagyobb, minél 

hígabb az oldat, azaz pl. a só annál jobban disszociál az elektrolitban, minél kisebb koncentrációban 

van jelen, azaz minél hígabb az illető oldat.  

Adott hőmérsékleten a cB koncentrációjú oldatban a disszociáció foka meghatározható az 

oldat moláris fajlagos elektromos vezetése (λc) és a végtelen híg oldat moláris fajlagos elektromos 

vezetése (λ∞) (határvezetése) hányadosa segítségével: 

∞

=
λ
λα c

c                                                   (16-65) 

Az elektrolitok moláris fajlagos vezetése szorosan összefügg az ún. átviteli számmal, amely 

az ionmozgékonyság mértékére utal. Elektromosság vezetése közben az anionok az anód, a 

kationok a katód felé vándorolnak. A töltés egy részét a kationok, más részét az anionok szállítják, 

de mozgékonyságukkal arányosan, eltérő mértékben. Az egyes ionok részvételi arányát az 

elektromos töltéstranszportban az átviteli számmal (tK, tA) jellemezhetjük: 

−+

+

+ +
=

AK

K

K
t

λλ
λ

 és 
−+

− +
= −

AK

A

A
t

λλ
λ

                        (16-66) 

Az egyes ionok átviteli száma tehát megadja, hogy a kérdéses ion mozgékonysága hányad része az 

elektrolit mindkét ionja mozgékonysága összegének. 

16.4.2. A hőmérséklet és összetétel hatása a fajlagos- és moláris fajlagos elektromos vezetésre 

Mind a fajlagos, mind a moláris fajlagos elektromos vezetés nagysága szorosan összefügg az 

elektrolit koncentrációjával és hőmérsékletével. A hőmérséklet hatásáról elmondható, hogy mindkét 
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vezetésfajta értéke növekszik a hőmérséklet emelésével, mert az ionmozgékonyság, amely a 

vezetést befolyásolja, szintén növekszik. Nem ilyen egyértelmű a helyzet az ionkoncentráció 

hatásával, ugyanis a fajlagos elektromos vezetés esetében a kezdeti növekedés az ionkoncentráció 

bizonyos értékénél maximumot mutat a vezetés, majd a további koncentráció növelés a fajlagos 

elektromos vezetés egyértelmű csökkenéséhez vezet. Ennek oka abban keresendő, hogy az oldat-

koncentráció növelése során a disszociáció foka egyre inkább csökken, vagyis egyre kisebb 

arányban bomlik a semleges molekula elektromos áramot létrehozó, töltéssel rendelkező ionokra. 

Ez tehát az elektromos vezetés csökkenését eredményezi. A moláris fajlagos elektromos vezetés, 

mivel nevezőjében a koncentráció szerepel, folyamatos csökkenést mutat az oldatkoncentráció 

növekedésével. A tömény oldatokban visszaszorul a vezetés a nem disszociálódott molekulák 

ionmozgást akadályozó hatása miatt (16.30. ábra). 

κκκκ, S/m

T

cB

T

λλλλ , Sm2/mol

cB  

16.30. ábra. A fajlagos elektromos vezetés és a moláris fajlagos elektromos vezetés koncentráció- és 
hőmérséklet-függése  

Mivel az elektromos vezetés is transzportsajátság, a hőmérsékletfüggése is hasonló a 

korábban tanultakkal: λ=f(expT). Itt is igaz, hogy az a részecske vesz részt aktívabban a 

transzportfolyamatban, amelynek nagyobb az átlagos energiája, amely könnyebben legyőzi a 

potenciálgátat, vagyis energiája eléri és meghaladja a küszöbenergiát.  Ehhez az átlag- és 

küszöbenergia nagysága közötti aktiválási energiára van szükség az elektromos vezetésnél is. A 

hőmérséklet emelése elősegíti az elektromos vezetés létrejöttét is, mert az aktiválási 

energiaszükségletet csökkenti le azáltal, hogy növeli a részecskék átlagos energiaszintjét, hasonlóan 

a 15.7. ábrán bemutatott viszkózus folyás aktiválási energiájához. A hőmérséklet növelésével tehát 

több részecske éri el a küszöbenergiát, így több töltésszállító ion, vagy elektron jut át ugyanazon 

keresztmetszeten, növelve a rendszerben a moláris fajlagos vezetés nagyságát. 

A moláris fajlagos elektromos vezetés hőmérséklet-függése tehát az alábbi matematikai 

összefüggésekkel írható le: R

S

RT

H

RT

G aaa

eAeA
λλ

λ
∆−

+
∆−∆−

⋅=⋅=                              (16-67) 

Logaritmizálás és differenciálás után: 
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A (15-69) differenciálegyenlet határozatlan integrálása esetén az alábbi összefüggéshez 

jutunk:  ∫∫
∆= T

T

H
Λ a dlnd

2R
λ               (16-70)  

Integrálás után az lnλ-t kifejezve az 1/T függvényében, egy egyenes egyenletét kapjuk: 

A
T

Ha ln
1

ln +⋅
∆

−=
R

λλ     (16-71) 

Az összefüggés azt mutatja, hogy az elektromos vezetés logaritmusa a hőmérséklet reciprokával 

lineárisan változik.  

Az elektromos vezetés aktiválási entalpiája (∆aHλ) meghatározható grafikusan a mérési 

eredményekből, amennyiben ábrázoljuk a (16-71)-es lnλ=f(1/T) függvényt (16.31. ábra). Innen 

meghatározzuk az egyenes iránytangensét, majd a kapott értéket beszorozzuk (-)R-rel, az egyetemes 

gázállandó (-)1-szeresével: 

         

T

RHa 1
ln

∆

∆⋅−=∆ λ
λ

          (16-71) 

ln ?

1/T

1/T)

ln?

 

16.31. ábra. Az aktiválási entalpia grafikus meghatározásához  

Az elektromos vezetés aktiválási entalpiáját numerikusan, a (16-67) összefüggés segítségével 

is meg tudjuk határozni. Ehhez a differenciál-egyenletet integrálnunk kell a megfelelő határok 

között. A határozott integrál kiszámítását akkor tudjuk elvégezni, ha két különböző hőmérsékleten 

ismerjük a moláris fajlagos elektromos vezetést (λ1, λ2): 
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16.5. Ismétlő kérdések a 15-16. fejezetekhez 

1. Mi a jellemzője a transzportfolyamatoknak? 
2. Mi indukálja az extenzív mennyiség áramát a rendszerben? 
3. Az áram kialakulásakor mi a termodinamikai hajtóerő? 
4. Definiálja a gradiens fogalmát és írja fel általános képlettel!  
5. Egyensúlyi állapotban mennyi a gradiens értéke? 
6. Definiálja az áramot, és írja fel képlettel is! 
7. Mi az áramsűrűség? Írja fel a képletét a transzportkoefficiens és a hajtóerő 

felhasználásával! 
8. Milyen fajtáit ismeri a hőtranszportnak? 
9. Mi a hőáram hajtóereje? 
10. Definiálja a hővezetési tényezőt! 
11. Írja fel a hőáramsűrűség kiszámítási módját a hővezetési tényező és a 

hőmérsékletgradiens ismeretében! 
12. Hogyan függ a hőt sugárzó és a hőt fogadó felület hőmérsékletének különbségétől  a 

hősugárzással átadott hőáramsűrűség nagysága? 
13. Mi a diffúzió hajtóereje? 
14. Írja fel a komponensáram-sűrűség kiszámítási képletét a diffúziós tényezővel és a 

koncentráció-gradienssel!   
15. Írja fel Fick I. törvényét! 
16. Hogyan definiálhatjuk a viszkozitás fogalmát? 
17. Hogyan számítható a dinamikai viszkozitás a kinematikai viszkozitás és a sűrűség 

ismeretében? 
18. Mi az elektromos töltéstranszport (elektromos vezetés) kialakulásának hajtóreje? 
19. Definiálja az fajlagos elektromos vezetést! 
20. Az elektrolit disszociációs foka hogyan befolyásolja az elektromos vezetést? 
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17.  VEZETŐK, FÉLVEZET ŐK ÉS SZIGETELŐK 

Szerző: Baumli Péter 

Lektorálta: Prof. Dr. Berercz Endre 

Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba 

soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok). Gyakorlati 

szempontokat szem előtt tartva, a vezetőket a fajlagos elektromos vezetésük mértéke és módja 

szerint tovább csoportosíthatjuk, mint  

elektron vezetők:  fémes vezetők és félvezetők;  

ion vezetők:  folyékony és szilárd elektrolitok;  

gázhalmazállapotú vezetők:  iongázok és plazmák. 

17.1. Elektron vezetők 

Az elektromosan vezető anyagok kristályos szerkezetűek. A kristályban az atomok nagyon 

közel vannak egymáshoz (a rácsállandó kicsi), ezért a szomszédos atomok közösen használják a 

vegyértékelektronjaikat. A vezetést bemutató sávszerkezetben (lásd alább) ez azt jelenti, hogy a 

közös elektron egyaránt tartozik a vezetési- és a vegyértéksávhoz, vagyis a két sáv részben fedi 

egymást. A kristályban sok szabad elektron van, ennek következtében az anyag jól vezet, fajlagos 

vezetőképessége nagy. Jó vezetők a fémek (ezüst, réz, vas, alumínium stb.), a grafit. 

17.1.1. Fémek elektromos vezetése 

A fémeket elsőfajú vezetőnek nevezzük. Ezekben az anyagokban az elektromos potenciál- 

különbség hatására elmozduló elektronok hozzák létre az elektromos áramot, miközben sem a 

vezető belsejében, sem az áram be- illetve kilépésénél kémiai változás nem történik.  

A fémek elektromos vezetése általában nagy, az ezüst (ami egyébként a fémek között is a 

legjobb vezetők egyike) elektromos vezetése 106 -szorosa például az olvadék állapotú ezüst-

nitráténak. Fémekben a szabad elektronok száma – az atom vegyértékelektronjainak a számától 

függően – igen nagy, térfogat-egységenként 1022 cm-3 nagyságrendű. Ugyanakkor a szigetelőknél 

és a rácshibáktól mentes félvezető kristályoknál valamennyi elektron részt vesz a rácskötésben, 

tehát nincsenek szabad elektronok. 

A fémek elektromos vezetése a hőmérséklet emelésével csökken, azaz – vezetőképességük 

hőmérsékleti koefficiense negatív. Igen alacsony hőmérsékleten a fémek vezetőképessége igen 

naggyá válik, ekkor a fajlagos ellenállásuk 10-12 Ωcm-nél kisebb, vagyis gyakorlatilag nulla. Ekkor 

beszélünk szupravezetésről, de erről bővebben később lesz még szó. Ennek az a magyarázata, hogy 
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a rácspontokon elhelyezkedő atomok rezgőmozgása a hőmérséklet csökkenésével csökken, és az 

elektronok mozgását egyre kisebb mértékben zavarják, kisebb az ellenállás, azaz az elektronok 

kisebb mértékben fognak szóródni. Az ellenállás mértékét döntően befolyásolják az idegen atomok, 

szennyeződések, valamint a kristály geometriai felépítéséből adódó rácshibák. 

 

17.1. ábra: Néhány fém fajlagos ellenállásának a hőmérsékletfüggése  

Az ötvözetek esetében, ahol az ötvöző fém, mint idegen atom jelenléte az oka annak, hogy   

fajlagos ellenállása nagyobb, mint a tiszta komponenseké, viszont az ötvözetben csökken a fajlagos 

ellenállás, ha rendezettebb a struktúra, pl. intermetallikus vegyület képződik. Ugyanakkor az 

ötvözetek olvadáspontján, ahol a rendezetlenség a hőmérséklet növelésével nagymértékben nő, a 

fajlagos ellenállás is ugrásszerűen megnő. Az olvadásponti viselkedéstől eltekintve az ötvözetek 

vezetőképessége kevéssé változik a hőmérséklettel, mint a tiszta fémeké.   

Az anyagok elektromos vezetése, vagy éppen szigetelő képessége a szilárd testek ún. 

sávelmélete alapján értelmezhető. A vezetésnek a sávelmélet alapján történő értelmezésénél két 

feltételnek kell teljesülnie. Egyik az, hogy az anyagban az atomok elektronjai adott diszkrét 

energiaszintekkel rendelkeznek, másik pedig a Pauli- elv, amely szerint egy atomon belül nem lehet 

két olyan elektron, amelynek mind a négy kvantumszáma megegyezik. Ezek alapján csak azok az 

elektronok vehetnek rész az elektromos vezetésben, amelyekhez közel található valamely 

megengedett, de még betöltetlen energiaszint.    A megengedett energianívók közé tehát tiltott 

energiasávok ékelődnek be. De mik is ezek a sávok? Tekintsünk egy N db Na atomból felépülő 

rácsot. Ebben így N db 1s, N db 2s, 3N db 2p és N db 3s elektron állapot létezik. Ha a Na atomokat 

a kristály rácsállandójának megfelelő távolságára közelítjük egymáshoz, akkor kölcsönhatásba   

léphetnek egymással. Az N db atommag, és valamennyi elektron energetikai szempontból egyetlen 

rendszert alkot. A Pauli-elvet figyelembe véve, nem lehet a rendszerben több azonos 

elektronállapot. Ezért a Na kristályban a szabad atom minden egyes energianívója N egymáshoz 

közeli energiaszintre hasad. Az egymáshoz közeli energiaszintek energiasávokat alkotnak. Ezt 

mutatja szemléletesen a 17.2. ábra. Sok atom esetén, kristályban az energiaszintek energiasávvá 
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szélesednek. A sávok közötti energiaértékekkel nem rendelkezhet egyetlen elektron sem, ezek a 

tartományok a tiltott sávok. A 17.2. ábra a Li esetén mutatja a sávszerkezetet. Az N atomot 

tartalmazó Li-kristályban az 1s atomi energia szint N nívóra hasad, amelyek keskeny energiasávot 

alkotnak. A kristálynak ez az energiasávja 2N elektront tartalmaz, és teljesen betöltött. A lítium 2s 

energia szintje is N nívóra hasad. Ez a második energiasáv viszont már csak félig van töltve, ezt a 

sraffozott résszel érzékeltettük. Ennek az az oka, hogy az N nívón 2N elektronnak van hely, de a 

kristályban csak N darab elektron található. A betöltetlen energiasávon belül sűrűn helyezkednek el 

a megengedett sávok, a sáv legmagasabb energiaszintjein lévő elektronok, energiát vehetnek fel, 

így magasabb energianívóra lépve részt vehetnek az elektromos vezetésben. 

 

17.2. ábra: Az energiaszintek felhasadása Li atom esetén  

A megengedett, vegyértékelektronokat tartalmazó ún. valenciasávok (vegyértéksávok) 

teljesen, vagy részben betöltöttek, vagy üresek is lehetnek az elem rendszámától és 

vegyértékelektronjainak számától függően. A legfelső, csak részben betöltött sávot vezetési sávnak 

nevezzük. 

Elektromos erőtérben az elektronok a térből energiát vehetnek fel, így tudnak nagyobb 

energiaszintre kerülni, a vezetési sávba jutni. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a legfelső sáv 

nem teljesen betöltött, vagy ha az energiasávok úgy lapolódnak át, hogy tiltott sáv nem ékelődik be. 

Ilyen sávszerkezetek jellemzik a fémeket. A viszonyokat szemlélteti az 17.3. ábra, amely a réz 

elektronenergia-szintjeinek a felhasadását és átlapolódását mutatja be. 

Az eddig mondottak alapján vezetők az olyan szilárd anyagok, amelyeknél a legfelső, 

elektronokat tartalmazó vezetési sáv nincs teljesen elektronokkal betöltve.  

A 17.2. és az 17.3. ábrából az is látható, hogy az energiaszintek felhasadása és átlapolódása 

– ezzel együtt a szilárd testek vezető, vagy szigetelő sajátsága – a kristályrácsot alkotó atomok 

egymástól való távolságának is függvénye. Ez a távolság külső mechanikai behatással is 

megváltoztatható, ami az elektromos vezetés és a mechanikai feszültségi állapot közötti kapcsolatra 

utal. 
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17.3. ábra: A réz elektronenergia -nívóinak felhasadása és átlapolódása  

17.1.2. Félvezetők elektromos vezetése 

A félvezetők sávszerkezete hasonlóan a szigetelő anyagok sávszerkezetéhez, olyan, hogy a 

vegyértéksáv és a vezetési sáv között tiltott sáv helyezkedik el, ez a tiltott sáv félvezetők esetén 

azonban jóval keskenyebb, mint a szigetelő anyagoknál. A félvezetők fajlagos ellenállása a fémes 

vezetőké és a szigetelőké közé esik. A fémekhez viszonyítva viszont az a szembetűnő különbség, 

hogy a fajlagos ellenállásuk hőmérsékleti tényezője negatív, vagyis a hőmérséklet növelésével –

szemben a fémes vezetőknél tapasztaltakkal – csökken az ellenállásuk. A félvezetők abszolút 0 

fokon szigetelőként viselkednek. A hőmérséklet emelésével azonban egyre több elektron képes a 

vegyértéksávból a vezetési sávba átkerülni. Az ilyen elektronok miatt a vegyértéksávban betöltetlen 

elektronállapotok, ún. lyukak alakulnak ki. Így félvezetőkben nemcsak a vezetési sávban lévő 

elektronok miatt indulhat meg áram, hanem a lyukak mozgása révén is.  

        Két legfontosabb félvezető elemünk a szilícium és a germánium. Ha egy kristály – pl. a Si, 

vagy a Ge-kristály – szigetelő, akkor a vegyértékelektron sávja betöltött, vezetési sávja pedig üres. 

A szilícium atomnak 14 elektronja van, ezek közül 4 vegyértékelektron. A Si-ionok mind a négy 

szomszédjukhoz egy-egy elektronpár segítségével kötöttek, nincs elektron, amelyik a vezetési sávba 

juthatna, ezért a Si szigetelő sajátságú. 

Ha a kristályrácsba olyan atomok épülnek be, amelyeknek a vegyértékelektron sávja éppen 

a Si betöltött sávja és a vezetési sávja között lévő tiltott sávba esik, akkor az ezen az energiaszinten 

lévő elektron már a hőmozgás következtében is átugorhat a vezető sávba és vezetést hozhat létre. A 

vezetésre vonatkozó leggyakrabban alkalmazott „szennyezők” a három és öt vegyértékű elemek. 

Három vegyértékű a bór, az alumínium, az indium és a gallium, öt vegyértékű az arzén, az antimon 

és a foszfor. Ezek az elemek könnyen beépülhetnek mind a szilícium, mind a germánium rácsába és 

módosítják a sávszerkezetet. 

Öt vegyértékű szennyezőt használva az alapkristályhoz képest elektrontöbblet lesz, ezeket 

az elemeket nevezzük donor atomoknak. A szennyező atom többletelektronja könnyen tud 
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delokalizálódni, a delokalizálódott elektron pedig a félvezető tiltott sávjában, a vezetési sáv 

közelében lévő energiaállapotot hoz létre. Az ilyen elemekkel készített félvezetőket nevezzük n-

típusú félvezetőknek. Három vegyértékű szennyezőknek kevesebb elektronjuk van, mint a tiszta 

félvezetőnek, ezért ezek az elemek elektronokat képesek befogni. A három vegyértékű elemeket 

ezért akceptor atomoknak nevezzük. Ezek az elemek a vegyértéksávhoz közel, a tiltott sávban 

hoznak létre lyukakat. Ezen elemekkel készített félvezetőkben az elektromos vezetés a lyukak révén 

valósul meg. Ezeket a félvezetőket p-típusú félvezetőknek nevezzük.  

A félvezető sajátság kialakításához szükséges szennyezés mértéke igen kicsi. A szennyező 

atomok számának nagyságrendjét jellemezze a következő adat: 1 cm3 germánium kristály kb. 

5.10
22

 db atomot tartalmaz, a kristályrácsban 5.1014 szennyező atom elegendő a megfelelő vezetés 

kialakításához. Az atomok aránya: ~ 1 : 108. Ebből az arányszámból következtetni lehet arra, hogy 

milyen szigorú követelményeket kell támasztani a félvezető alapanyagának tisztaságával szemben. 

A fentiekből az is látható, hogy mennyire fontos szerepet játszanak az anyagi tulajdonságok 

kialakításában az ötvözők, vagy éppen a szennyező anyagok, valamint ugyancsak a kristályrács 

torzulásai, vagy annak hibái.  

A gyakorlatban azonban nemcsak az említett Si és Ge használhatók félvezetőként. 

Különböző félvezető elemek (pl. a Se, B, Te) és főként vegyületeik (CuO, ZnO, ZnSiO3, MgWO3, 

PbTe, Bi2Te3, GaAs stb.) játszanak igen fontos gyakorlati szerepet a tranzisztorok, egyenirányítók, 

fotocellák és hőérzékeny ellenállások, termisztorok kialakításában. 

A fémeket és a félvezetőket közös néven elsőrendű vezetőknek nevezzük, mert elektromos 

erőtérben a töltésszállítás az elektronoknak az elektromos tér irányában történő mozgásával valósul 

meg. A fémekben az elektronok mozgékonysága igen nagy, még félvezetőkben is 1 000 - 50 000 

cm2.V-1.s-1, ami viszonylag kicsi , pl.  1 V.m-1   térerő esetén is csak néhány m/s-nak felel meg.  

17.1.3. Szupravezetők 

A szupravezetés az a fizikai jelenség, amelynek során egyes ún. szupravezető anyagok 

nagyon alacsony hőmérsékleten (általában -200°C alatt) elvesztik elektromos ellenállásukat, 

valamint kizárják magukból a mágneses mezőt.  

Egy fémes vezető elektromos ellenállása a hőmérséklet csökkenésével csökken, viszont a 

jelenlevő szennyeződések miatt van egy alsó határ, amely alá nem csökkenhet az ellenállás, így 

ennek értéke az abszolút nulla fok közelében sem válik zérusértékűvé. 

Egy szupravezető ellenállása ezzel szemben hirtelen esik nullára az úgynevezett kritikus 

hőmérséklet (Tcr) elérésekor. A kritikus hőmérsékletük alapján két nagyobb csoportot tudunk 
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megkülönböztetni, az alacsony hőmérsékletű szupravezetőket, ebben az esetben a Tcr 20 K körül 

van, és a magas hőmérsékletű szupravezetőket, ezek esetében a kritikus hőmérséklet 90 K fölött 

van. A 17.1. táblázat néhány tiszta fém és ötvözet szupravezetővé válásának kritikus hőmérsékletét 

adja meg. 

17.1. táblázat: Néhány fém és ötvözet kritikus hőmérséklete 

Fém T/K Fém T/K Fém T/K 

Al 1,14 Zr 0,7  Tl 2,38 

V 5,1  Hf 0,53 Ca 1,07 

Nb 9,22 Hg 0,35 Pb2Au 7,0  

Ta 4,38 Sn 3,69 NbB 6,0 

Ti 0,53 Pb 7,26 MoN 12,0  

  

A kritikus hőmérsékleten az anyag ellenállása zérus értékre csökken, így a szupravezető 

tekercsben az elektromos áram veszteség nélkül akár évekig is folyik, anélkül, hogy külső forrást 

használnának.  

Akárcsak a ferromágnesség, vagy a színképvonalak, a szupravezetés is 

kvantummechanikai jelenség, így nem értelmezhető a klasszikus fizika módszereivel, a vezetés 

idealizálásával. 

Szupravezetés az anyagok széles skálájánál előfordul: egyes kémiai elemeknél, mint 

például az ónnál, ugyancsak fémötvözeteknél, néhány erősen szennyezett félvezetőnél és a 

keramikus anyagoknál – ez utóbbiak a magas hőmérsékletű szupravezetők családjába tartoznak. A 

szupravezetés viszont nem alakul ki nemesfémekben (például aranynál vagy ezüstnél) és általában a 

ferromágneses anyagokban.  

A szupravezetésre a hőmérsékleten kívül a mágneses tér is hatással van. A kritikus 

hőmérséklet alatt megszűnik a szupravezető állapot, ha egy kritikus térerősségű mágneses térbe 

kerül az anyag. A mágneses tér származhat külső forrásból is, de a szupravezetőben folyó áram is 

keltheti, de a szupravezető anyagban egy Icr kritikus értéknél nagyobb áram nem folyhat. A kritikus 

mágneses tér nagyságát a következő összefüggés adja meg az anyag kritikus hőmérsékletének 

ismeretében: 

2

0 1 







−=

c
cr T

T
HH       (17-1) 

Az adott anyag hőkapacitása szupravezető állapotban más, mint a normális állapotában, azaz 

ha a normális állapotba visszük át az anyagot entrópia-növekedést tapasztalunk. Az entrópia- 



396 

 

növekedés mértéke a két állapot között ~10-3R. Ez azt jelenti, hogy szupravezető állapot sokkal 

rendezettebb, mint a normális állapot.  

A szupravezetőket csoportosíthatjuk kritikus hőmérsékletük (alacsony és magas 

hőmérsékletű szupravezetők) alapján. Fázisdiagramjuk felépítése szerint megkülönböztetünk I . 

típusú szupravezetőket (pl.: Hg, Al), melyeknek kritikus hőmérséklete 10 K alatt van; és II. típusú 

szupravezetőket (pl.: Nb, Tc, szupravezető vegyületek). Az egyes kritikus hőmérsékletű 

szupravezetőkre mutatunk példát a 17.2. táblázatban. 

17.2. táblázat Példák szupravezető anyagokra 

alacsony 

hőmérsékletű 

Közepes 

hőmérsékletű 
magas hőmérsékletű 

Fémesek 

 

NbTi, Nb3Sn 

Fémesek 

 

MgB2 

Kerámia 

 

BiSrCaCuO 

YBaCuO 

Tc, max= 23.2 K Tc, max= 39 K Tc, max= 138 K 

 

A Meissner–effektus 

Ha a szupravezetőt gyenge H mágneses térbe helyezzük, a tér csak egy minimális λ 

távolságra hatol be a szupravezetőbe, ez az úgynevezett behatolási mélység, ami után a mágneses 

térerősség a nullára csökken. A legtöbb szupravezető esetén ez a mélység 100 nanométeres 

nagyságrendű. Ez a Meissner-effektus.  

A Meissner-effektust könnyen összekeverhető az ideális vezetők diamágnesességével: Lenz 

törvénye szerint a változó mágneses tér áramot indukál a vezetőben, és az ezen áram által keltett 

mágneses tér pontosan az áramot létrehozó hatás ellen dolgozik. A Meissner-effektus abban 

különbözik ettől, hogy a szupravezető az összes mágneses teret kizárja – nem csak a változó teret – 

ha kritikus hőmérséklete alá hűtjük. 

          A Meissner-effektus megszűnik, ha a mágneses tér túl nagy: 

• I. típusú szupravezetőknél a szupravezetés azonnal megszűnik, ha a térerő a Hc kritikus 

térerősség feletti értékű. Az anyag geometriájától függően megjelenhet egy köztes állapot, 

ahol normál és szupravezető részek váltják egymást az anyagban. 

• II. típusú szupravezetőknél két kritikus térerő is létezik: egy Hc1 értéket meghaladva a 

szupravezető un. kevert állapotba jut, ahol a tér ugyan behatol az anyagba, de az ellenállás 
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nélküli vezetés nem szűnik meg (amíg nem túl nagy az áram). A Hc2 második kritikus 

értéket meghaladva viszont a szupravezetés teljesen megszűnik.  

17.2. Ionos rendszerek elektromos vezetése 

Az ionvezető rendszerek másodfajú vezetők. Ezekben a rendszerekben pozitív és negatív ionok 

találhatóak, amelyek elektromos erőtérben a töltésükkel ellentétes pólus felé mozdulva el vezetik az 

elektromos áramot. Az ionos rendszereket elektrolitoknak nevezzük. Ilyen elektrolit rendszerek kis 

hőmérsékleten heteropoláris molekuláknak poláris oldószerben történő oldódásakor jönnek létre. 

Ebben az esetben az ionokat oldószer-molekulák veszik körbe, hidrát-, illetve nem vizes 

rendszerben szolvátburkot alkotva.  

 Nagy hőmérsékleten a heteropoláris (ionos) kötésű anyagok, sók és bázisok olvadáspontja 

felett képződő olvadékok, termikus disszociáció révén alakulnak elektrolittá. A kétféleképpen 

létrejött elektrolit elektromos vezetése között nincs lényeges különbség.  

 Főként az ionos kötéstípusú vegyületek már jóval az olvadáspontjuk alatti hőmérsékleten 

szilárd állapotban is rendelkeznek ionos vezetéssel. Az ilyen anyagokat, amelyek szilárd 

halmazállapotban is ionosan vezető tulajdonsággal rendelkeznek, szilárd elektrolitoknak nevezzük.  

 Az elsőrendű vezetők esetében az elektronok, mint töltéssel rendelkező részecskék, a 

másodrendű elektromos vezetők (ionos vezetők, vagy elektrolitok) esetén pedig a folyékony, vagy 

szilárd közegben a mozgékony ionok és a térerő kölcsönhatása alakít ki. A vezetőben elektromos 

áramot, ill. ha ennek értékét a vezető keresztmetszetére vonatkoztatjuk, a gyakorlat szempontjából 

fontosabb szerepet játszó mennyiséget az un. elektromos áramsűrűséget kapjuk. 

 Az ionosan vezető anyagok vezetőképessége a hőmérséklet emelésével növekszik, 

hőmérsékleti együtthatójuk tehát pozitív. A vezetés hőmérsékletfüggése exponenciális jellegű, 

aminek következménye, hogy a nagy hőmérsékletű olvadékelektrolitok elektromos vezetése 

felülmúlja a vizes elektrolitok vezetését. 

  A vezetésben többnyire mindkét ion részt vesz, azaz a vezetés bipoláris. Szilárd 

elektrolitok, szilárd sók esetében viszont csak az egyik ion mozdul el az elektromos erőtér hatására, 

a másik ion kötve marad, biztosítva a rács szilárdságát. Ez utóbbi vezetés típust unipoláris 

vezetésnek nevezzük. Ilyen unipoláris vezetésre példa a szilárd ezüst-klorid kristály és a bárium-

fluorid, az AgCl-ben csak az ezüstion, a BaF2-ben pedig csak a fluoridion vesz részt a töltés 

szállításában. 

 A másodfajú vezetők esetében az elektromos áram vezetése az ionvezető belsejében nem 

okoz kémiai változást, ahol viszont az áram belép az elektrolitba, vagyis ahol a másodfajú vezető 
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egy első fajú vezetővel érintkezik, ott kémiai változás jön létre. A fázishatáron létrejövő kémiai 

reakciónak az az oka, hogy az elektronok szabad állapotban nem léphetnek az elektródról (ami 

elsőfajú vezető) be az elektrolitba (ami másodfajú vezető), ez utóbbi ionjai pedig nem léphetnek be 

ionos formában az elektródba. Az elektronok átszállítása a két elektród között úgy történik, hogy a 

katódon, az elektródból érkező elektronok az oda érkező kationokat semlegesítik, e redukciós 

folyamathoz pedig az elektronokat a másik elektródon, az anódon lejátszódó folyamat biztosítja, 

úgy, hogy az odaérkező anionok átadják az elektródnak a felesleges elektronjukat. 

 Vannak olyan anyagok is, amelyekben nem különül el az elektronvezetés és az ionvezetés, 

ekkor az elektromos erőtér hatására mindkét töltéshordozó elmozdul. Az ilyen anyagokat vegyes 

vezetőknek nevezzük. Ilyen anyag például az Ag2S β-módosulata, valamint az alkálifémek, illetve 

alkáli földfémek amalgámjai (amik higany oldószerben oldott fémek, ötvözetek). 

 Ha a ci koncentrációjú elektrolitban teljes disszociációt tételezünk fel, abban z
K
 és z

A
 a 

kationok és az anionok töltése, és U
K , ill. UA

 abszolút ionmozgékonyságú ionok találhatók, akkor a 

közeg fajlagos elektromos vezetése: 

κ = Fci(|zK|UK+|zA|UA) ,      (17-2) 

a moláris fajlagos elektromos vezetése pedig:  

Λ= κ/ci = F(|zK|UK+|zA|UA).    (17-3) 

 Az elektrolitokban az ionok mozgékonysága több nagyságrenddel kisebb az elektronnak a 

fémekben tapasztalható mozgékonyságához viszonyítva. A vizes oldatokban létező ionok között a 

különleges – un. prototrop, nem hidrodinamikai jellegű, nem helyváltoztatásos, hanem a protonnak 

az egyik  vizmolekuláról a másikra történő átadásával majd a vízmolekula egyszerű átfordulásával  

gyorsabban megvalósuló - mozgási mechanizmusuk miatt a hidratált H+ -ionok, az ún. oxónium-

ionok (H3O
+) rendelkeznek a legnagyobb ionmozgékonysággal (a prototrop vezetés 

mechanizmusának sémáját a 17.4. ábra szemlélteti). A hidratált H+ -ionok mozgékonysága 

szobahőmérsékleten kb. 3.10-3 cm2.V-1.s-1. Ennek kb. a fele a OH—ionoké, melyek vezetési 

mechanizmusa egyébként  hasonló az oxóniumionokéhoz (a mechanizmus sémáját a 17.5. ábra 

mutatja). Az összes többi egyszerű, vagy összetett ion mozgékonysága 10-4 cm2.V-1.s-1 

nagyságrendű. 

                   

17.4. ábra A prototróp vezetés sémája  
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17.5. ábra Az OH- vezetés sémája  

17.3. Szigetelők 

Szigetelőknek azaz dielektrikumoknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek az 

elektromos áramot csak elhanyagolható mértékben vezetik,  elektromos ellenállásuk jellemzően 

1012 Ω érték felett van.  

Nézzük meg a szigetelő anyagok sávszerkezetét az egyik tipikus képviselőjén, a gyémánton. 

A gyémántban a legalsó energiaszint az 1s. Ennek felhasadásából keletkezik a teljesen 

betöltött legalsó energiasáv. A szénatom 2-es  főkvantumszámú szintjéhez tartozik két db. 2s és két 

2p elektron. A szén-szén kötésben az egyes szénatomok négy egyenrangú kötést tudnak létesíteni, a 

2s és a 2p pályákból négy egyenrangú molekula pálya kialakításával, ún. hibrid pályákat hozva 

létre. A 2s és a 2p pályák hibridizációjával négy, egymást részben átfedő energiasáv alakul ki. Az 

átlapolódott sávok teljesen betöltöttek, amit széles tiltott sáv követ., ami felett megint a 

megengedett sáv található. Az alsó sáv ezen belül a vegyértéksáv, ez az ami be van töltve, a felső 

sáv a vezetési sáv, amelyben viszont nincs elektron. Ahhoz hogy a gyémánt elektromosan vezessen, 

az kell, hogy a vegyértéksávból elektronok kerüljenek át a vezetési sávba.  A kettő között lévő 

széles tiltott sávot viszont az elektronok, nem rendelkezvén  elegendő energiával, nem képesek 

átlépni A hőmérséklet emeléséve azonban, a vegyértéksáv legfelső szintjéről egy-egy elektron 

akkor a energiára tehet szert, hogy a tiltott sávot legyőzze. Az ilyen elektronok száma azonban 

elenyésző. 

A szigetelőkben a tiltott sáv szélessége nagyobb, mint 3 eV (kb. 0,5 aJ), amely értéket 

azonban szobahőmérsékleten csak nagyon kevés elektron képes megszerezni. A szigetelő 

anyagokban ezért kevés szabad elektron van, az anyag vezetőképessége kicsi. Ideális szigetelőben 

egyetlen szabad töltéshordozó sincs. Az atomok hőmozgása miatt a gyakorlatban ilyen nem fordul 

elő.  

A szigetelő anyagok tipikus példái a gázok, az olajok, a szilárd halmazállapotúak közül 

pedig az üvegek, műanyagok, kerámiák, csillám stb. A desztillált víz is inkább szigetelőnek 

tekinthető, míg a különböző sókat tartalmazó víz már vezető. 
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18. ELEKTRÓDFOLYAMATOK TERMODINAMIKÁJA  

Szerző: Baumli Péter 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

Egy elektrokémiai rendszer általánosságban elektrolitból és elektródból áll. Ez utóbbi lehet 

elektronvezető vagy félvezető. Az elektrolit ionvezető, elektrolit-oldat vagy olvadék elektrolit.  Ha 

két elektród egy elektrolitba, vagy egymással diafragmán vagy sóhídon keresztül érintkező két 

különböző elektrolitba merül, elektrokémiai cella jön létre. Az elektrokémiai cellában spontán 

kémiai reakció játszódik le, az ún. cellareakció. Abban az esetben, amikor a cellareakció munkáját 

alakítjuk át az elektrokémia rendszerben elektromos munkává, az elektrokémiai rendszer egy 

galváncella, vagy galvánelem. Ha elektromos áram segítségével egy elektrokémiai rendszeren 

munkát végzünk, a rendszert elektrolizáló cellának, az elektrolizáló cellában végbemenő folyamatot 

pedig elektrolízisnek nevezzük. 

Az elektrolizáló cella működése közben az elektródon elektródfolyamatok mennek végbe, 

amik alatt a két különböző típusú vezető (elektronvezető illetve ionvezető) határfelületén lejátszódó 

folyamatok összességét értjük. 

18.1. Galvánelemek, elektromotoros erő, elektródpotenciál, standard potenciál 

Galvánelemek elektrolitból és elektródból felépülő rendszerek, melyek kémiai 

(koncentrációs elemek esetében fizikai) energiát alakítanak át elektromos energiává. A 

galvánelemek általában elektrolitból és fémből állnak, de megvalósítható galvánelem csupán 

elektrolitokból is, csak fémekből álló galvánelemet viszont nem lehet létrehozni. A galvánelemekre 

jellemző, hogy bennük, térben elválasztott, de egyidejűleg végbemenő elektronfelvétellel illetve 

elektron leadással járó folyamatok mennek végbe.  

 A legismertebb galvánelem, a Daniell-féle elem, ami  cinkből és rézből, mint elektródokból, 

és ZnSO4- valamint CuSO4 -oldatból áll. Ennek példáján mutatjuk be a galvánelemek felírási 

sémáját, amely sémát celladiagramnak nevezünk: 

- Zn| ZnSO4 oldat||CuSO4 oldat|Cu +    (18-1) 

(18-1)-ben a | jel a fázishatárokat jelöli, a || jel pedig a két oldat közötti membránt, vagy más félig 

áteresztő falat. 

A Daniell elemben a  

Zn + Cu2+ ↔ Cu + Zn 2+     (18-2) 

kémiai folyamat biztosítja az elektromos energiát. Ez a kémiai folyamat természetesen akkor is 

lejátszódik, ha cink rudat réz-szulfát oldatba helyezünk. Akkor válik áramtermelővé a folyamat, 
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amikor rézionok semlegesítéséből és a cink ionozációjából álló két részfolyamatot elválasztjuk 

egymástól. A két folyamat elválasztását egymástól sóhíd, vagy diafragma segítségével oldhatjuk 

meg, ahogy az, a 18-1 ábrán is látható. A diafragma lehet mázatlan égetett agyagcserép vagy más 

alkalmas anyagrendszer. 

 

18.1. ábra Galvánelemek felépítése  

A galváncella pozitív pólusán redukció, a negatív sarkán pedig oxidáció megy végbe.  

Az ún. koncentrációs elemekben az oldatok illetve az elektródok anyagi minősége azonos, 

csak koncentrációjuk különböző, példaként lásd. a (18-3) celladiagramot: 

Ag| 0,1 mol/dm3 AgNO3 || 0,01 mol/dm3 AgNO3 | Ag  (18-3) 

A galvánelem működése közben ionok keletkeznek illetve semlegesítődnek, amely 

folyamatokra természetesen érvényes Faraday-törvénye. Azaz, hogy minden molnyi ekvivalens ion 

keletkezésével, ill. semlegesítődésével a galvánelem F= 96493 Coulomb elektromosságot termel.  

A galvánelem működése közben termelt maximális munka az elem elektromotoros erejétől függ. 

Elektromotoros erő alatt értjük, az elektródok között, az egyensúlyi állapotnak megfelelően 

fennálló potenciálkülönbséget, abban az esetben, ha az elemen nem halad át áram. 

Egy molnyí ekvivalens ion keletkezése illetve semlegesítődésének megfelelő reverzibilis 

hasznos munkára a következő összefüggés érvényes: 

 ∆G =Arev = -FEMF    (18-4) 

ahol EMF az elektromotoros erő abszolút értéke. A negatív előjel – a korábbi fejezeteknél már 

tárgyalt előjeldefiniciónak itt is megfelelően – azt jelenti, hogy a rendszer által felvett munkát 

tekintjük pozitívnak, de a galvánelem a működése közben az FE munkát a környezetének adja át. 

A diffϕ∆  diffúziós potenciált figyelembe véve, az elektromotoros erő és a cellában 

lejátszódó áramtermelő folyamat szabadentalpiája között a következő összefüggés érvényes: 

diff
r

MF zF

G
E ϕ∆+

∆
−=     (18-5) 
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ahol a 
zF

Gr∆−  a cellareakció potenciálja, így a reakciót kísérő szabadentalpiaváltozásra felírhatjuk, 

hogy: 

cellr zFEG −=∆      (18-6) 

Ezek alapján a cellareakciópotenciál a szabadentalpiához hasonlóan termodinamikai 

mennyiségnek tekinthető. Fentieket figyelembe véve a mérhető elektromotoros erő és a 

cellapotenciál között a következő összefüggés érvényes: 

diffcellMF EE ϕ∆+=      (18-7) 

Ha a diffúziós potenciál értéke zérus, akkor az elektromotoros erő értéke megegyezik a 

cellareakció potenciál értékével. 

A diffúziós potenciál, tulajdonképpen két oldat érintkezési felületén fellépő 

potenciálkülönbség. Diffúziós potenciál alakul ki, két különböző koncentrációjú oldat érintkezési 

felületén, erre példa a koncentrációs elem. Ugyancsak diffúziós potenciál alakul ki, amikor például 

híg sósav oldatot elektrolizálunk. Ekkor ugyanis a kloridionok és a hidrogénionok a töltésüknek 

megfelelően, ellentétes irányba, az elektródok felé mozdulnak el. A két ion szétválása nem ölt 

makroszkópikus méretet, azaz lesz egy pozitív töltésű folyadékréteg, melyet a hidrogénionok 

hoznak létre, és lesz egy negatív töltésű folyadékréteg, amelyet a visszamaradó kloridionok 

alakítanak ki. Tahát, elektromos kettősréteg jön létre, amelyben a két ellentétes töltésű rész között 

potenciálkülönbség van, amely nem más, mint a diffúziós potenciál. 

 

18.1.1 Az elektromotoros erő és a reakcióhő kapcsolata, az elektromotoros erő hőmérséklet- és 

nyomásfüggése 

 

Az elektromotoros erő, mint a termelt reverzibilis hasznos munka, szoros összefüggésben 

van az áramtermelő folyamat reakcióhőjével, mivel a galvánelemek a bennük végbemenő redoxi 

folyamatok révén termelik az elektromos áramot.  

A Gibbs-összefüggésből, azaz a ∆rG=∆rH-T∆rS egyenletből kapjuk, hogy: 

S
T

G
r

p

r ∆−=







∂
∆∂

      (18-8) 

A (18-8) összefüggést a Gibbs -egyenletbe visszahelyettesítve kapjuk, hogy: 

p

r
rr T

G
THG 








∂
∆∂+∆=∆      (18-9) 

Figyelembe véve, hogy ∆rG = -zFEcell, az egyenletünk a következő alakot ölti: 
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−∆=∆      (18-10) 

 

Ezt a kifejezést átrendezve kapjuk a Gibbs-Helmholtz -féle törvényt, azaz: 









∂

∂
+

∆
−=

T

E
T

zF

H
E cellr

cell      (18-11) 

A Gibbs-Helmholtz összefüggés megadja azt a hőt, amely a galváncella reverzibilis 

működése közben a galváncella és a környezet között kicserélődik. Abban az esetben, ha a diffϕ∆  

diffúziós potenciál értéke zérus, vagy elhanyagolhatóan kicsiny, a Gibbs-Helmholtz összefüggés 

kapcsolatot teremt a galvánelem elektromotoros ereje és az áramtermelő folyamat reakcióhője 

között. Valamint segítségével megállapítható és meghatározható az elektromotoros erő változása a 

hőmérséklettel. De egy folyamat reakcióhője is meghatározható ilyen alapon is nagy pontossággal, 

mivel az elektromotoros erő jól mérhető. 

A galvánelem működése közben felvett hő a következő összefüggéssel számítható: 

Q=∆H + zFEcell     (18-12) 

amit a (18-11) egyenlet figyelembe vételével a következő alakban írhatunk fel: 

T

E
zFTQ cell

∂
∂

⋅=      (18-13) 

A (18-13 egyenletből látható, hogy a galvánelem reverzibilis működése közben a környezettel 

kicserélt hőt a cellareakció-potenciál (vagy a fentebb említett esetben az elektromotoros erő) 

hőmérsékleti koefficiense határozza meg. 

Ha a (18-13) egyenletben szereplő 0〈
∂

∂
T

Ecell , akkor a (18-12) alapján 0〈Q , tehát az ilyen 

típusú elemek működésük közben felmelegszenek. Ha egy galvánelem esetén 0〉
∂

∂
T

Ecell , akkor az 

elem működése közben lehűl. Ez utóbbi galvánelemre példa a (18-14) szerinti sematikusan 

megadott elem. 

+Hg|Hg2Cl2, KCl || KOH, Hg2O|Hg -   (18-14) 

Ha 
T

Ecell

∂
∂

=0, azaz a galvánelem elektromotoros ereje, illetve a cellareakció potenciálja 

független a hőmérséklettől, akkor a galvánelem annyi hasznos munkát termel reverzibilisen, mint 

amekkora a rendszer entalpia-változása. Ebben az esetben az elem elektromotoros ereje egyszerűen 

kiszámítható az állandó nyomáson mért reakcióhőből, ahol 
zF

H
EMF

∆−= . 
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A cellareakció potenciálja a cellareakció egyensúlyi állandójának ismeretében is számítható 

(lásd a (18-15) egyenletet), ha a galvánelemben a ΣrAMA↔ ΣrBMB folyamat termeli az áramot. 

 

[ ]∑ −∆−= Kar
zF

RT
Ecell ln)ln(      (18-15) 

(18-15) egyenletet átrendezve: 

∑⋅−⋅= )ln(ln ar
zF

RT
K

zF

RT
E acell ,    (18-16) 

ahol K a folyamat egyensúlyi állandója. a  pedig a folyamatban résztvevő anyagok aktivitása a 

kezdeti, ill. a végállapotban, azaz:  

∑∑ ∑ −=∆ )ln()ln()ln( AABB ararar    (18-17) 

A (18-15) felhasználható kémiai reakciók egyensúlyi állandójának meghatározására azon 

esetekben, amikor az más módon csak nehézkesen határozható meg. Illetve meghatározható az adott 

galvánelem cellareakció potenciálja illetve elektromotoros ereje, abban az esetben, ha a diffúziós 

potenciál elhanyagolható, és ha ismert a reakció egyensúlyi állandója. 

Mivel a reverzibilis hasznos munka függ a nyomástól, ezért az elektromotoros erő is 

nyomásfüggő. Mivel V
P

G

T

∆=







∂
∆∂

, a (18-6) alapján az elektromotoros erő nyomásfüggésére a 

következő összefüggést kapjuk állandó hőmérsékleten: 
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illetve
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∂

∂
,    (18-18) 

Abban az esetben, ha az áramtermelő folyamatban csak szilárd és/vagy folyékony 

halmazállapotú anyagok vesznek részt, a ∆V értéke kicsi, tehát ezen esetekben csak a nagy 

nyomásoknak van hatása az elektromotoros erő megváltozására. Ha viszont a reakcióban gázok is 

szerepelnek, akkor már az elektromotoros erő jelentős mértékben változik a nyomás változtatásával. 

18.1.2. Az elektródpotenciál  

Az elektrokémiai cellában általában három helyen lép fel potenciálkülönbség, ott, ahol a két 

elektród érintkezik az elektrolittal, ezt nevezzük elektródpotenciálnak, valamint ahol a két folyadék 

érintkezik, ezt pedig diffúziós potenciálnak nevezzük. A diffúziós potenciál értéke az 

elektromotoros erőhöz képest kicsi, ebben az esetben eltekintünk tőle.  

Ha egy fém a saját ionját tartalmazó oldatba merül, annak felületén kialakul az 

elektródpotenciál. Az így kialakult elektródpotenciál abból adódik, hogy a fém szabadentalpiája 

más, mint a fémionok szabadentalpiája. A fém abból a fázisból megy át, ahol nagyobb a 
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szabadentalpiája, abba, ahol a kisebb annak értéke. A fém elektronjai nem léphetnek át az 

elektrolitba, az eredetileg semleges fém az ionátmenet következtében negatív töltéssel marad vissza. 

Ez az oldatba ment fémionokat a fém felületéhez vonzza. Így a fémoldalról tekintve a fázishatárt, 

elektronokból álló réteg alakul ki, míg a fázishatárnak az elektrolit felőli részén fémionokból álló 

réteg alakul ki. Az így kialakult réteget nevezzük elektromos kettős rétegnek.  A nagymértékben 

pozitív fémek még a jól oldódó sójuk telített oldatával szemben is negatív töltésre tesznek szert, a 

nemesebb fémek pedig híg oldatukkal szemben is pozitív töltéssel rendelkeznek. 

 Egyensúly akkor áll be, ha a szabadentalpia-különbségnek és az elektromos 

potenciálkülönbségnek megfelelő elektromos munka összege zérus. 

 Ha egy önkényesen választott, egyensúlyi állapotban lévő elektróddal, az ún. 

összehasonlító, vagy referencia elektróddal és a vizsgálandó elektróddal elektrokémiai cellát 

állítunk össze, akkor ennek a cellának a potenciálkülönbségét elektródpotenciálnak nevezzük, 

melynek jele az ε .  

Az elektródpotenciál matematikai alakban: 

21 εεε −=      (18-19) 

Ha a vizsgált elektród is egyensúlyban van, akkor az így meghatározott 

potenciálkülönbséget egyensúlyi elektródpotenciálnak fogjuk nevezni, melynek jele: eε . Az 

elektródpotenciált és az egyensúlyi potenciált minden esetben úgy kell megadni, hogy mindig 

megadjuk hozzá az összehasonlító elektródot is. Ha az elektródon pl. áram halad át, az 

elektródpotenciál értéke az egyensúlyi potenciáltól el fog térni. Ez az eltérés az ún. polarizáció. 

Kevéssé polarizálható az az elektród, amelynek potenciálja még nagy áram áthaladása esetén is csak 

kis mértékben változik. 

 Mivel az elektrokémia cellában nem egyensúlyi diffúziós potenciál is jön létre, illetve az 

elektródpotenciál meghatározásakor sem feltétlenül kell a vizsgált elektródnak egyensúlyban lennie, 

bevezették az elektródreakció potenciáljának fogalmát, amelynek jele az rε . 

Az elektródreakció potenciálja egy standard hidrogénelektródból és a vizsgált elektródból 

felépülő elektrokémiai cellában végbemenő folyamat cellareakció-potenciálja, azaz: 

∑−= iir a
zF

RT
ln0 νεε ,    (18-20) 

ahol 0ε  a molekuláris hidrogén szolvatált protonná történő oxidációját magában foglaló 

cellareakció standard elektródpotenciálja, ia  pedig az i-dik komponens aktivitása. 

 Ha a diffúziós potenciál elhanyagolható, akkor az egyensúlyi potenciálra érvényes, hogy: 

refre εεε −= ,      (18-21) 
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ahol az refε a összehasonlító elektródon zajló elektródreakció potenciálja, amelynek értéke zérus, ha 

az összehasonlító elektród a standard hidrogénelektród. Ekkor az egyensúlyi elektródpotenciálra a 

(18-22) összefüggést kapjuk, ami akkor lesz előjelhelyes, ha az elektród reakciót a redukció 

irányába írjuk fel. 

∑−= iiee a
zF

RT
ln0 νεε     (18-22) 

Mivel az elektródpotenciál tulajdonképpen elektromotoros erőként is felfogható, és mint az 

elektromotoros erő valamint a reakció szabadentalpiaváltozása között van összefüggés, úgy 

érvényes a standard elektródpotenciál és az elektródreakció standard szabadentalpia változása 

( 0Gr∆ ), illetve az elektródreakció egyensúlyi állandója ( K ) között is a következő összefüggés:  

K
zF

RT

zF

Gr ln
0

0 =
∆

−=ε     (18-23) 

Eszerint a standard elektródpotenciál értéke termodinamikai adatok alapján is meghatározható. 

18.1.3. A standard potenciál 

Valamely fém standard potenciálja annak a galvánelemnek az elektromotoros erejét jelenti 

25 °C-on, amelynek egyik elektródja a saját ionjait tartalmazó elektrolittal érintkező fém, a másik 

elektródja pedig standard hidrogénelektród. Itt azt használjuk ki, hogy a hidrogénelektród 

potenciálját önkényesen nullának vesszük. Ezzel a módszerrel meghatározható a fémek 

standardpotenciálja, amelyet egyébként feszültségi sornak is neveznek, és amit a 18.1. táblázatban 

foglaltunk össze.  
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18.1. táblázat: Elektródreakciók standard elektródpotenciálja  

A standardpotenciál értékére a fémek fizikai állapota hatással van. Ha pl. a fémben 

mechanikai feszültség van, akkor annak negatívabb lesz a standardpotenciálja, mintha az adott fém 

mechanikai egyensúlyi állapotban lenne.  

A standardpotenciál értékének ismeretében meg tudjuk mondani, hogy az adott elem idegen 

ionnal szemben hogyan viselkednek. A fémek a náluk pozitívabb ionokat kiválasztják oldatukból, a 

nemfémes anyagok pedig a náluk negatívabb ionokat képesek kiválasztani, sőt azt is meg tudjuk 

mondani, hogy az adott elem hogyan viselkedik a vízzel szemben. A hidrogénnél negatívabb 

standardpotenciálú elemek, vagyis amelyek a hidrogénnél kevésbé nemesebbek, azok hidrogén gáz 

fejlődése közben oldódnak fel.  
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Ugyanakkor a savakkal szemben a pozitív jellemű fémek, pl. a réz, a nem oxo-savakban ( pl. 

HCl –oldatban) nem oldódnak, míg oxosavakban oldódnak ugyan , de oldódásuk közben nem 

hidrogén gáz fejlődik, hanem a savmaradék ionnak megfelelő gáz keletkezik, pl. salétromsavból 

NO, vagy NO2 jön létre. 

18.2. A koncentrációs elem, és a redoxi-potenciál  

 Azokat az elemeket, amelyeknek a két elektródja azonos és csak az elektródok körüli 

elektrolit koncentrációjában van különbség, koncentrációs elemeknek nevezzük. Ezekben a 

rendszerekben a hígabb elektrolitba merülő elektród oldódik, ionokat juttatva az elektrolitba, míg a 

nagyobb koncentrációjú oldat esetén, az elektród felületén ionok semlegesítődnek. Ha az 

elektródunk fém, akkor a töményebb oldatba merülő elektród a koncentrációs elem pozitív pólusa. 

Tekintsünk egy olyan koncentrációs elemet, amelynek elektródjai ezüstből vannak, és a két 

elektrolit AgNO3 -oldat, amelynek molalitása (Raoult-koncentrációja) az 1. cellarészben 1m  és a 2. 

cellarészben 2m , és ezekre nézve 1m < 2m ,  

21

33 )()()()(

mm

sAgaqAgNOaqAgNOsAg

〈
   (18-24a) 

illetve általánosságban felírva 

21

)()()()(

mm

sMeaqAMeaqAMesMe

〈

−+−+ νννν    (18-24b) 

Az ebben a cellában végbemenő cellareakciónak a potenciálja meghatározható, amihez 

ismerni kell a reakció átviteli számát, a cellareakció töltésszámát (z) és a sztöchiometriai számát ν . 

A cellában a töltésszámot ++= νzz  választjuk. Az átviteli számokat az anionra ta és kationra tk 

jelöljük, és érvényes, hogy ta +tk=1. Az átviteli szám megadja, hogy az elektroliton áthaladt 

elektromosság mennyiségének hányad részét szállítják a kationok (kation átviteli száma: tk) és 

hányad részét szállítják az anionok (az anion átviteli száma: ta). Azaz 
j

j
t i

i = ahol j i az 

áramsűrűségnek az i ion által szállított része. A moláris fajlagos vezetés ( iλ ) valamint az 

anyagmennyiség-koncentrációk (ci) ismeretében az átviteli szám a következő alakot ölti: 

a
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kk
kk
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a t
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c
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c
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+
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λλ
λ

λλ
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.  (18-25) 

 



410 

 

Ha az oldatban csak egy féle elektrolit van, akkor a sztöchiometriai szám megegyezik az 

átviteli számmal. Ekkor ennek a koncentrációs elemnek az cellareakció potenciálját a (18-26a) 

összefüggéssel adhatjuk meg. 

2

1ln
a

a

zF

RT
tE acell ⋅−=      (18-26a)  

ahol az 1a  és 2a a só aktivitása az 1. és a 2. cellarészben.  

Ha figyelembe vesszük, hogy ν
±= aaMeA , akkor a (18-26a) összefüggést a következő formában 

írhatjuk: 

2

1ln
±

±⋅−=
a

a

zF

RT
tE acell ν     (18-26b) 

A (18-26a) és (18-26b) egyenletekben a diffúziós potenciált nem hanyagoltuk el. Az olyan 

koncentrációs elemeket, amelyekben a diffúziós potenciált figyelembe vesszük, azokat átviteles 

koncentrációs celláknak nevezzük. Ha az általunk különböző koncentrációban jelenlevő MeA 

elektrolit mellett nagy koncentrációban más elektrolit is jelen van, a két elektrolitban a közepes 

aktivitási tényező megegyezik, és a diffúziós potenciál is elhanyagolható, ekkor a cellareakció 

potenciálja  

2

1

2

1

2

1 lnlnln
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±

±ν   (18-26c) 

 Abban az esetben, ha a koncentrációs cella két különböző koncentrációjú oldata nem 

érintkezik közvetlenül, ekkor áram termelés közben a két oldat között nem jön létre ionvándorlás, 

így a diffúziós potenciál zérus. Az ilyen cellát átvitel nélküli koncentrációs cellának nevezzük, 

melynek celladiagramját mutatjuk be a (18-27) egyenletben. 

21

323233 )()()()()()()()()(

mm

sAgaqAgNOsNOHglHgsNOgHaqAgNOsAg

〈
  (18-27) 

 A kisebb koncentrációjú cellarészbe merülő elektród ionizálódni fog, és ezzel megegyező 

mennyiségű higany válik ki, és ekvivalens mennyiségű anion válik szabaddá.  A nagyobb 

koncentrációjú cellarészben ionok semlegesítődnek az elektródon, és itt ezzel egyenértékű higany 

ionizálódik. Az átvitel nélküli koncentrációs cella esetén érvényes a (18-26c) összefüggés. 

A koncentrációs elemek elektromotoros ereje a két oldat aktivitásának, illetve híg oldat 

esetén a koncentrációjának a hányadosától függ. 

 Koncentrációs elemek segítségével meghatározható az ionaktivitás, illetve az ion- 

koncentráció, valamint a potenciál-meghatározó ion vegyértéke is. 
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Olyan koncentrációs elemek is lehetségesek, melyekben egyetlen elektrolit oldat van, de a 

két elektród koncentrációja különbözik. Az ilyen elektród, illetve rendszer megvalósítható 

amalgám elektródokkal, vagy különböző nyomású gázelektródokkal. Legyen a koncentrációs 

elemünk oldata egy aaktivitású HCl-oldat, a két elektród pedig hidrogén elektród, amelyeknek a 

nyomása p1 és p2, és legyen 21 pp 〉 . Ekkor a maximális munka, amit az elem reverzibilis működése 

közben nyerünk: 
2

1ln
p

p
RTA =− . Így ennek a koncentrációs elemnek a cellareakció potenciálja: 

2

1ln
2 p

p

F

RT
Ecell =      (18-28) 

18.2.1 A redox-potenciál  

 A redoxpotenciál tárgyalásához tekintsünk egy olyan rendszert, melyben egy speciesznek 

mind a redukált, mind pedig az oxidált formája oldatban van. Ebbe az elektrolitba merítsünk platina 

vagy arany elektródot. Esetünkben legyen a két elektrolitban az ónnak illetve a vasnak a redukált és 

oxidált formája is, ekkor az alábbi galvánelemet kapjuk:  

Pt|SnCl2+SnCl4 || FeCl3+FeCl2|Pt    (18-29) 

Egy ilyen, megfordítható redoxirendszerben a platina elektród az oxidált és redukált formák 

viszonyától függő potenciált vesz fel, amelyet redoxi potenciálnak nevezünk. 

Valamely megfordítható redoxi-elektród potenciálja a (18.30) egyenlet szerint adható meg. 

[ ]
[ ].

.
ln0

red

ox

zF

RT+= εε      (18-30) 

ahol az [ox.]  és a [red.]  az oxidált és a redukált alak aktivitását jelenti, z az egy mól anyag 

oxidációjához illetve redukciójához szükséges Faraday-ok száma, ε0  a redoxi rendszer, illetve a 

redoxi elektródnak a standardpotenciálja, vagyis az az elektródpotenciál, amely akkor jön létre, 

amikor az elektród körül a redukált és oxidált forma egyenlő koncentrációban van jelen. 

A redoxpotenciál az oxidáló (illetve a redukálóképesség) mértéke, és mint ilyen, önmagában 

nem, csak más rendszerek redoxi potenciáljához képest értelmezhető: úgy, hogy mindig a 

pozitívabb redox potenciálú rendszer képes oxidálni a negatívabbat. Minél pozitívabb egy redox-

potenciál értéke, annál oxidálóbb jellegű a rendszer.  

18.3. Az elektródfajták 

a. Fémelektródok  

A saját ionját tartalmazó oldatba merülő fémelektródra jellegzetes példák a Zn/ZnSO4 (ε o= 

-0,76 V) és a Cu/CuSO4 (ε o=+0,15 V) rendszerek, de hasonló, elektród készíthető számos más 
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fémből is. Minthogy a redukált állapotú egyed a fém, aminek aktivitása konstans, az 

elektródpotenciál (adott nyomáson és hőmérsékleten) csak a fémionok koncentrációjától 

(aktivitásától) függ:  

+
+

+ += z
MezMe

z
MeMeMer a

zF

RT
ln0

/
/

εε     (18-31) 

b. Gázelektródok  

A gázelektródok olyan redoxi elektródok, amelynek az redoxpár egyik tagja gáz 

halmazállapotú. A leggyakrabban használt gázelektród a H2/H
+ hidrogénelektród, bizonyos célokra, 

de alkalmazható még az OH-/O2 oxigénelektród, sőt pl. a  Cl-/Cl2 klórelektród is. Ezek az 

elektródok úgy valósíthatók meg, hogy vizes oldatba (a klórelektród esetében sósavoldatba) 

nagyfelületű platina (platinázott platina) elektródot vagy palládium elektródot merítünk, és az 

oldaton a megfelelő, p nyomású gázt buborékoltatjuk át. Ezen elektródok közül a hidrogénelektród 

a legjelentősebb, minthogy az egységnyi H+ aktivitású, 1 bar nyomású hidrogénnel telített oldatú 

hidrogénelektród potenciálját definíció szerint 0 V-nak vesszük, ill. tekintjük. 

 A hidrogén a platinában a gáz nyomásától függően oldódik, és atomjaira disszociál. A 

platinában oldott hidrogénatom, a fémekhez hasonlóan ionizálódik és H+ -ion keletkezik. A H+ 

keletkezése szabja meg az elektród potenciálját. A hidrogéngáz és hidrogénion kémiai 

potenciáljának ismeretében a hidrogénelektród potenciálja a következő formában írható fel: 

2

2
ln0

/

H

H
HHr

p

a

F

RT +

+ += εε     (18-32) 

Klórelektród esetén a (18-32.) egyenlet módosul a (18-33.) formára: azaz 

2

22
ln0

//

Cl

Cl
ClClClClr

p

a

F

RT −

−− −= εε     (18-33) 

Oxigén elektród esetén pedig az elektródpotenciál (18-34) alakra módosul. 

4

0

//

2

22
ln

O

OH
OHOOHOr

p

a

F

RT −

−− −= εε     (18-34) 

c. Amalgám ( higanyötvözet) elektródok (Me(Hg) 

A higanynál negatívabb standardpotenciálú fémek amalgámjai úgy viselkednek, mind 

indifferens oldószerrel készült oldatok, azaz csak a higanyban oldott fém vesz részt az 

elektródpotenciál kialakításában. Az amalgámelektródok potenciálja függ az amalgámban oldott 

fém- és az elektrolit fémion-aktivitásától, így a potenciál a következő alakban írható fel: 
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Me

Me
MeMer a

a

zF

RT
MezMe

z

+

+
+ += ln0

/
/

εε     (18-35) 

 

Amalgámelektródokkal is építhető koncentrációs elem, amelyek, olyan elektródok 

elektrokémiai potenciáljának a meghatározásában fontosak, amelyek a vízzel reakcióba lépnek, így 

az elektródpotenciáljuk közvetlenül nem lenne mérhető Ilyen például a kálium (K) esete. Ebben az 

esetben két galvánelem a (18-36) és a (18-37) egyenlet szerint lehet az elektromotoros erejét 

meghatározni, majd, ha a két elemben a K-amalgám koncentrációja azonos, akkor e két elem 

elektromotoros erejének összege adja a közvetlenül nem mérhető (18-38) elem elektromotoros 

erejét. 

K|KI etil-aminos oldata |K(Hg)    (18-36) 

K(Hg)|KCl vizes oldata, AgCl|Ag    (18-37) 

K|KCl vizes oldata, AgCl|Ag     (18-38) 

d. A másodfajú elektródok  

Ezek az elektródok igen stabilis rendszerek, jól reprodukálható potenciálúak, és csak 

kevéssé polarizálhatóak, mivel ezekben a rendszerekben állandó fémion-koncentrációt biztosítunk. 

Ezt úgy érjük el, ha a fémelektródot körülvesszük a megfelelő fémion valamilyen rosszul oldódó 

sójával, és egy jól oldódó sója vizes oldatával. A másodfajú elektródok esetén fontos, hogy a két só 

anionja azonos legyen. Ilyen pl. a Ag|AgCl/KCl vizes oldatrendszer. Az ezüst/ezüst-klorid elektród, 

elektródpotenciálja:  











+=+=

−

+
+

+

Cl
AgAgAgr a

L

F

RT
Ea

F

RT
AgAg

lnln 00
/

/
εε   (18-39) 

ahol L a rosszul oldódó só (AgCl) oldhatósági szorzata (azaz L=[Ag+]·[Cl-]). Ilyen elektródok 

esetében nem a kation-, hanem az anion-koncentráció határozza meg az elektródpotenciált.  

 A másodfajú elektródokat széleskörűen alkalmazzák az elektrokémiai méréstechnikában, 

mint (másodlagos) potenciál-referenciákat; a két másodfajú elektródból álló un. normálelemek 

feszültségetalonként használatosak. A gyakorlatban nagyon fontos szerepet játszik még a 

kalomelelektród is, aminek felépítése 

Hg|Hg2Cl2,szil., KCl ,      (18-40) 

működését tekintve pedig az ezüst-ezüstklorid elektród analógonja. 
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18.4. Az elektrokémiai stabilitási diagramok 

A fémek kémiai állandósága attól függ, hogy milyen folyamatok mennek végbe felületén, és 

milyen reakciótermékek keletkeznek rajta, vagy benne. A kémiai folyamatok végbemenetele függ a 

fém elektródpotenciáljától és az oldat pH-jától. Az egyensúlyi stabilitási diagramok, vagy 

megalkotója után Pourbaix-diagramok, a pH függvényében mutatják a potenciált, ezzel stabilitási 

területeket határozva meg. 

A legegyszerűbb stabilitási diagramja a víznek van (lásd. 18.2. ábra).  

 
18.2. ábra A víz elektrokémiai egyensúlyi diagramja  

A víz egyensúlyi diagramja abból a szempontból nagyon fontos, hogy vizes oldatokban a víz 

disszociációjával mindig számolni kell. Elektrokémiai rendszerek esetén egy adott elektródon az 

adott elektród folyamat mellett végbemehet a hidrogén illetve oxigén elektródokon végbemenő 

folyamat is. Állandó nyomáson vizes oldatokban a H2 és az O2 elektród potenciálja lineárisan 

csökken az oldat pH-jának a növelésével, ezt ábrázolva két párhuzamos egyenest kapunk (18.2. 

ábra). A két a és b egyenes által határolt területen a víz stabilis, elektrolízissel nem bontható, az 

ilyen potenciálú elektródokon a hidrogén illetve az oxigén nem fejlődik. Ezen a stabilis területen 

kívül viszont a víz H2 és O2 fejlődés mellett bomlik. A víz elektrolitikus bontásához a pH-tól 

függően olyan katódpotenciál kell, amely a diagram alsó a vonala alá esik, és olyan anódpotenciál, 

mely adott pH mellett a felső b vonal felett van. 

A fémkorróziós folyamatokkal szembeni várható ellenállás megítéléséhez tudnunk kell az 

vizsgálandó fém oxidációs termékeinek az egyensúlyi potenciálját a pH függvényében. Fémek 

anódos oldódásakor, ha a folyamatban oxid vagy hidroxid keletkezhet, a következő folyamatok 

mehetnek végbe: 

 

−+ +→ zeaqMeMea z )(,      (18-41) 
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)()(

2)(, 2   (18-43) 

 

Ezen folyamatoknak megfelelő elektródpotenciálokat vagy megmérjük, vagy 

termodinamikai adatok ismeretében számítással határozzuk meg. Ha ezen potenciál értékeket a pH 

függvényében ábrázoljuk, kapjuk a vizsgált fém Pourbaix diagramját, mint amilyen a 18.3. és 18.4. 

ábrán is látható. A 18.3. és 18.4. ábrákon nyilakkal jelöltük a (18-41)- (18-43) egyenleteknek 

megfelelő folyamatokat. 

 

18.3. ábra A cink Pourbaix diagramja, ionkoncentráció 0,001 mol/kg víz, T= 25°C. 
 

 A 18.3. ábra a cink Pourbaix diagramját mutatja be, 0,001 mol/kg víz cinkion koncentráció 

mellett és 25°C-on. A diagramból látható, hogy a Zn|Zn2+ potenciál pH=7-ig független pH-tól, azaz 

az abszcisszával párhuzamos egyenest találunk. Savasabb oldatokban a cink anódos reakciója megy 

végbe, a fém cink Zn2+ -ionná oxidálódik, amely már jól oldódik vizes közegben. Emellett azonban 

H2 is fejlődhet, mivel az oldódási potenciál negatívabb a H2 fejlődési potenciálnál (a 18.3. ábrán a 

szaggatott vonalakkal bejelöltük a víz egyensúlyi diagramját is). A pH =7-14 között szilárd 

Zn(OH)2 keletkezik, majd erősen lúgos oldatban megint csak a jól oldódó cinkát-ion ( −2
2ZnO ) 

keletkezik. A diagram alapján látható, hogy savanyú és erősen lúgos közegben a cink könnyen 

oldódik anódosan, azaz korrodálódik, vagyis e területnek megfelelő körülmények között a fém 

korróziós károsodást szenved. 

Több vegyértékű, illetve változó vegyértékű fémek Pourbaix diagramjai bonyolultabbak, 

mint a 18.3. ábrán bemutatott, csak egyetlen, kétszeresen pozitív töltésű ionnal rendelkező cinké. A 
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18.4. ábrán pl. a vas - vizes oldatban érvényes Pourbaix diagramját mutatjuk be. A vas esetében a 

(18-41)- (18-43) egyenleteknek megfelelő folyamatokhoz továbbiak járulnak, így: 

)()(3)(

,3)()(3)(

,)()(,

3
3

32
3

32

sOHFeOHaqFe

vagyHsOHFeOHaqFemajd

eaqFeaqFed

→+

+→+

+→

−+

++

−++

  (18-44) 
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32
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   (18-45) 

18.4. ábrán látható Pourbaix -diagramon az egyenes vonalak egy-egy redoxi potenciál – pH 

összefüggésnek felelnek meg, a vonalak által határolt sokszögjellegű területek pedig a különböző 

oxidációs alakú specieszek stabilitási tartományai. Például, az Fe(OH)3 és Fe(OH)2 jelű területek 

olyan potenciál–pH tartományokat jeleznek, ahol Fe(OH)3 illetve Fe(OH)2 jelenléte az uralkodó, a 

stabilitási területeket elválasztó egyenesek pedig kijelölik az összetartozó potenciál, ill. pH-

értékeket, ahol e két vegyület egymással egyensúlyban azonos aktivitású. 

A 18.4. ábráról látható, hogy a Fe/Fe2+egyensúly a pH-tól független, és ennél a folyamatnál, 

savas közegben a jelen levő H+ ionok oxidáló hatására hidrogén gáz fejlődhet. A pH növekedésével, 

a semleges pH-tól kezdve Fe(OH)2 képződése indul el, amely egyébként a vas felületén filmet fog 

képezni. Ebben a pH tartományban, de pozitívabb potenciálon a stabilabb Fe(OH)3 (illetve Fe2O3) 

képződik, a Fe(OH)2 helyett. Ebben a pH és potenciál tartományban a vas passziválódik. A több 

vegyértékű fémek esetén, a nagyobb vegyértékű oxidok és hidroxidok kedveznek a 

passziválódásnak, mert azok kevéssé oldódnak, mint a kis vegyértékűek. Azonban bizonyos fémek, 

mint például a vanádium, a mangán, vagy a króm nagyobb vegyértékű oxidjai oldódnak jól. Ez azt 

jelenti, hogy ezeket a fémeket kisebb anódos polarizációval passziválni tudjuk, viszont pozitívabb 

potenciálra polarizálva ezeket a fémeket, megszűnik a passzivált állapotuk, és újra oldódni fognak. 
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18.4. ábra: Vas Pourbaix diagramja vízben, 25 °C-on. 10-2, és 10-6 mol/dm3 
ionkoncentrációnál.  

Az egyensúlyi, vagy Pourbaix diagramokkal megállapítható, hogy a fémek adott pH és 

potenciál mellett stabilak termodinamikailag, azaz immunensek, ahogy ennek területét láthatjuk a 

18.5. ábrán, a vas 10-6 mol/dm3 ionkoncentrációnál érvényes egyensúlyi diagramján. Ugyancsak 

megállapítható a diagramból a passzivitás területe, ahol a vas nem stabil termodinamikai 

szempontból, viszont korrózió mégsem történik, reakció kinetikai okokból. És természetesen 

látható, hogy melyek azok a területek, ahol a vas aktív, azaz korróziót szenved, vagyis oldódik. 

 

18.5. A vas korróziójának, passzivitásának és immunitásának potenciáltartományai  
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18.5. Feladatok a 18. fejezethez 

1)  Határozzuk meg az alábbi galvánelemek elektromotoros erejét! 

a) AgaqAgaqZnZn )()(2 ++  

b) NiaqNiaqCdCd )()( 22 ++  

Táblázati adat okalapján a standard potenciál értékek a következőek: 
V

ZnZn
77,00

/2 −=+ε , V
AgAg

80,00

/
+=+ε , V

CdCd
4,00

/2 −=+ε , V
NiNi

22,00

/2 −=+ε  

Megoldás: 

A kevésbé negatív standard potenciálú elektród lesz az elem pozitív sarka, tehát az „a” esetben 
az ezüst, a „b” esetben a nikkel. 
Az elektromotoros erőt a következő összefüggéssel számoljuk ki: 

EMF=E+ - E- 

a) esetnél az elem elektromotoros ereje EMF=0,8-(-0,77)=1,57V 
b) esetnél az elem elektromotoros ereje EMF=-0,22-(-0,4)=0,18 
 

2) Határozzuk meg annak az elemnek az elektromotoros erejét, amely a következőképpen épül fel: 

+− ++ AgdmmolAgdmmolZnZn )/2()/1,0( 332  

Táblázati adatok alapján a standard potenciál értékek a következőek: 
V

ZnZn
77,00

/2 −=+ε , V
AgAg

80,00

/
+=+ε , 

Megoldás: 

A standard potenciál értékek alapján az elem pozitív sarka az ezüst.  
Az elektromotoros erőt, mivel az elektrolitok koncentrációját figyelembe kell venni, úgy 
számoljuk ki, hogy a Nernst -egyenletet használjuk fel. 
A Nernst egyenlet: 

ionion c
z

c
zF

RT
lg

059,0
ln 00 ⋅+=⋅+= εεε  








 ⋅+−






 ⋅+= ++ 1,0lg
2

059,0
2lg

1

059,0 0

/

0

/ 2 ZnZnAgAgMF EEE  

EMF=(+0,8+1,77⋅10-2)-(-0,77-0,0295)= 1,61V 
 
3) Határozzuk meg a klórelektród standard potenciálját, az alábbi termodinamikai adatok alapján! 

 ∆H289, kJ/mol ∆S289, J/molK 
Cl2 0 223,2 
Cl- -168 56,52 
H2 0 130,75 
H+ 0 0 

Megoldás: 

Ha hidrogénelektróddal kötjük össze a klór elektródot, galvánelemet kapunk, amelyet a 
következő formában írhatunk fel: 

)()()()( 22 PtClaqClaqHHPt −+  

Mindkét ion aktivitása 1, ezért az ionok elektródpotenciálja megegyezik a standard 
elektródpotenciállal, a hidrogén esetén ez az érték 0. 
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Felírjuk a reakcióegyenletet a galvánelemben lezajló kémiai folyamatra: 
H2+Cl2↔2H+ +2Cl- 

Erre a reakcióegyenletre felírjuk a termodinamikai számításoknál használt Hess tételt, azaz 
molkJHnHnH állkiindulásivégállapot /3361682.;298;289 −=−⋅=∆⋅−∆⋅=∆  

KmolJSnSnS állkiindulásivégállapot ⋅−=−−⋅=∆⋅−∆⋅=∆ /9,24075,1302,22352,562.;298;289  

A szabadntalpiaváltozást ezek alapján számíthatjuk: 
molJmolKJmolJSTHG /8,264211)/9,240(298/10336 3 −=−⋅−⋅−=∆⋅−∆=∆  

Az elektród standardpotenciálja és a szabadentalpia között a következő kapcsolat áll fenn  
amelybe behelyettesítjük az ismert adatokat: 

V
molJ

zF

G
368,1

965002

/8,264211 =
⋅

−−=∆−=ε  

A klór elektród standardpotenciálja tehát 25°C-on +1,368V. 
 

4) Számoljuk ki a 25°C-ra érvényes entalpiát a következő galvánelemre! 

AgaqAgaqZnZn )()(2 ++  

Az elem elektromotoros ereje 0°C-on 1,015V, 25°C-on 1,005V. Az elektromotoros erő 
hőmérsékleti együtthatója ebben a hőmérsékletközben állandó. 

Megoldás: 

A standard potenciálok alapján megállapítjuk, hogy a cinkből és ezüstből álló galvánelem esetén 
az pozitív sarok az ezüst elektród, a negatív sarok a cink. 
Ebben az elemben a következő redox folyamat megy végbe: 

2AgCl +Zn →2Ag + ZnCl2 
Egy redox folyamat entalpiaváltozása és ugyanebből a redox rendszerből álló galvánelem 
elektromotoros ereje között a következő összefüggés van: 








 −−=∆
dT

dE
TEzFH MF

MF  

Első lépésként meghatározzuk az elektromotoros erő hőmérsékleti együtthatóját: 

KV
T

EMF /104
273298

015,1005,1 4−⋅−=
−
−=

∆
∆

 

Ezt az értéket felhasználva: 
)104(298005,1(965002 4−⋅−⋅−⋅⋅−=∆H  

kJH 97,216−=∆  
A reakcióhő tehát -216,97kJ. 
 

5) A telített ólom(II)-hidroxid oldatba merülő ólomelektród potenciálja -0,255V. Számoljuk ki az 
oldat pH-ját, és oldhatósági szorzatát! Az elektrolit ólom-hidroxid csapadék felett helyezkedik 
el. ).118(13,00 apjántáblázatala −−=ε  

Megoldás: 
Az elektródpotenciálra érvényes Nernst-összefüggést felírjuk, és behelyettesítünk: 

]lg[
2

059,0
13,0]lg[

2

059,0
]lg[

059,0
]lg[ 22000 ++++ ⋅+−=⋅+=⋅+=⋅+= PbVPbMe

z
Me

zF

RT zz εεεε

Az egyenletet átrendezzük, hogy a bal oldalon, csak az ólomion koncentráció logaritmusa 
legyen: 

352 /108,524,4]lg[ 2 dmmolcPb
Pb

−+ ⋅=⇒−= +  
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Felírjuk a disszociációs egyenletet: 
−+ +↔ OHPbOHPb 2)( 2

2  
A disszociációs egyenlet alapján látjuk, hogy 1 mol ólom(II)-hidroxidból 2 mol OH—ion 
keletkezik. Ezt figyelembe véve, illetve az ólomion koncentráció ismeretében a jól ismert pH 
képletbe behelyettesítünk: 

06,10]1016,1lg[]lg[ 4 =⋅−=−= −+HpH  
Az oldhatósági szorzat képletét felírjuk aktualizálva a jelen rendszerre, majd az adatokat 
behelyettesítjük és kiszámítjuk az oldhatósági szorzatot: 

1324522 108,7)1016,1(108,5][][ −−−−+ ⋅=⋅⋅⋅=⋅= OHPbL  
 

6) Két darab hidrogén elektródot felhasználva galvánelemet állítunk össze. A galvánelemünk egyik 
elektrolitja pH=7-es puffer, a másik pedig 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav oldat.Ks=1,8.10-5. 
Határozzuk meg a pólusokat és az elektromotoros erőt. 

Megoldás: 
A pH-es oldat esetén [H+]=10-7mol/dm3 

Az ecetsav esetén ugyan az ecetsav disszociációja során 1 mol ecetsavból 1 mol hidrogénion 
keletkezik, de az ecetsav gyenge sav, a disszociációfokot is fegyelembe kell vennünk. 
Ezért felírjuk, hogy: 

1,0
1

108,1
1

2
5

2

⋅
−

=⋅⇒⋅
−

= −

α
α

α
α

cK s  

Mivel gyenge savról van szó, az α−1  tagot tekintsük 1-nek. Ekkor α illetve a hidrogénion 
koncentráció:: 

)/(1034,11,00134,0][0134,0108,1 334 dmmolcH −+− ⋅=⋅=⋅=⇒=⋅= αα  

Mivel a koncentrációs elemben a folyamat mindig a koncentráció kiegyenlítődésének irányába 
mennek végbe, így az elem negatív pólusa a semleges puffer oldatba merülő elektród lesz. A 
töményebb oldatba merülő elektród a koncentrációs elem pozitív pólusa. 

Az elektromotoros erő számításához a 
22,

11,

2

1 lnln
c

c

F

RT

a

a

F

RT
E

ka

ka

γ
γ

⋅=⋅=  összefüggést fogjuk 

használni, így a galvánelemünk elektromotoros ereje: 

VE 273,0
10

1024,4
lg059,0

7

3

=⋅⋅= −

−
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19. ELEKTRÓDFOLYAMATOK KINETIKÁJA 

 Szerző: Baumli Péter  

 Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

Elektródfolyamatnak nevezünk minden olyan folyamatot, amely az elektród és az elektrolit 

érintkezési felületén megy végbe, ha az elektródpotenciál eltér az egyensúlyitól. Ezek a folyamatok 

nem egyszerűek, hanem több részlépésből tevődnek össze. Abban az esetben, ha az 

elektródfolyamat egy ion kiválása az elektródon, akkor a bruttó folyamat legalább a következő főbb 

részlépésekből tevődik össze: 

1. a kérdéses ion elektródhoz jutása az oldat belsejéből, ennél a folyamatnál a diffúziónak van 

fő szerepe, 

2. az ion adszorpciója az elektród felületén, 

3. az ion dehidratációja illetve deszolvatációja, 

4. ionok semlegesítése, illetve képződése, 

5. az elektródreakció primer termékeinek adszorpciója az elektródon, 

6. a primer termékek deszorpciója, 

7. a primer termékek további átalakulása, pl. a hidrogén elektrolitikus fejlődéskor a H-atomok 

egyesülése hidrogénmolekulává, 

8. az elektródfolyamat termékeinek eltávozása a felületről, amelyben megint csak a diffúziónak 

van szerepe. 

A részfolyamatok közül a leglassúbb folyamat lesz a bruttó folyamat sebesség- 

meghatározó lépése. A részlépések közül az adszorpció, a deszorpció, illetve a dehidratáció 

viszonylag gyors folyamatok, illetve a tényleges elektrokémiai lépést megelőző vagy azt követő 

kémiai folyamatnak sincs nagy szerepe a bruttó folyamat sebességének meghatározásban. Sebesség- 

meghatározó szerepe a diffúziónak van (diffúziós kinetika), illetve a szoros értelemben vett 

elektrokémiai lépésnek (elektrokémiai kinetika). 

19.1. A polarizáció értelmezése és a túlfeszültség 

Ha egy elektródot elektrolitba viszünk be, a két fázis között időben nem változó 

potenciálkülönbség alakul ki. Ha a bemerített elektródon nem folyik áram, az ekkor mért 

elektródpotenciál az ún. nyugalmi potenciál, jele: nyε . Olyan elektródon, amelyen csak egyetlen 

elektródreakció megy végbe, a nyugalmi potenciál megegyezik az egyensúlyi potenciállal.  
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Ha ez elektrolitba merülő elektródunkon elektromos áramot vezetünk keresztül, a felületén 

kémiai változás történik, elektródreakció megy végbe. Ennek hatására az elektród potenciálja el fog 

térni a nyugalmi potenciáltól. Ez a potenciálváltozás a polarizáció. A polarizált elektród 

elektródpotenciálját polarizációs potenciálnak nevezzük ( pε ). A polarizációs potenciál értéke 

természetszerűleg függ az elektródon áthaladó áram erősségétől. 

 Egyensúlyi állapotban az elektródon kialakult fém – elektrolit egyensúly dinamikus 

egyensúly. A redukciós és oxidációs folyamatoknak megfelelő katódos és anódos részáram- 

sűrűségek egyenlők. Az ekkor mérhető katódos és anódos részreakciók áramsűrűsége a csereáram-

sűrűség (j0). Abban az esetben, ha az elektródon külső áramforrás segítségével áram halad át, akkor 

az anódos és a katódos részáramsűrűségek nem egyeznek meg, különbségükként adódik a külső 

áram. 

A normál hidrogénelektróddal szemben mért polarizációs potenciál és nyugalmi potenciál 

különbsége a polarizációs feszültség ( ε∆ ), azaz 

nyp εεε −=∆      (19-1a) 

Abban az esetben, ha a vizsgált elektród nyugalmi potenciálja megegyezik az egyensúlyi 

potenciáljával, a polarizációs feszültség a túlfeszültség (η ) lesz:  

ep εεη −=      (19-1b) 

A polarizációnak az áramsűrűségtől való függését a polarizációs görbe jellemzi, ami az εp 

polarizációs potenciál (azaz a túlfeszültség) és a j áramsűrűség közötti összefüggést bemutató 

görbe. Az aC és aA görbék a katódfolyamat és az anódfolyamat részáram-sűrűségének a polarizációs 

potenciáltól való függésére jellemző görbe, az A-C szaggatott vonalú görbe az elektródon áthaladó 

bruttó áramsűrűség függését mutatja a polarizációs potenciáltól. 

A 19.1. ábrán látható, hogy nagy pozitív polarizációs potenciál esetén a katódos részáram-

sűrűség elhanyagolható mértékű, míg nagy negatív polarizációs potenciál esetén az anódos 

részáram-sűrűség értéke válik elhanyagolhatóvá. 
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19.1. ábra A polarizációs görbe  

Az áramáthaladás miatt bekövetkező potenciálváltozás oka egyik oka az, hogy az 

elektróddal közvetlenül érintkező oldatrészben a diffúziós úton történő anyagutánpótlás lassúsága 

miatt megváltozik az elektródreakcióban részt vevő anyagok koncentrációja, a másik ok a 

töltéscsere, ebben az esetben ugyanis az átlépési reakció aktiválási szabadentalpiája a nagy. 

A túlfeszültség fő oka, hogy ahhoz, hogy az adott külső körülmények által megszabott 

áramintenzitásnak megfelelő sebességgel menjen végbe a folyamat, csökkenteni kell az elektronok 

átlépéséhez szükséges aktiválási energiát. Ezt a túlfeszültséget nevezzük átlépési túlfeszültségnek 

(ηa). A másik fő ok pedig az, hogy az elektróddal érintkező folyadékrészben a potenciál 

meghatározó ionok koncentrációja megváltozik, vagyis az elektródreakció kiindulási anyagai 

csökkennek, az elektródreakció termékek koncentrációja növekedik, ami az adott ion diffúziója 

folyamatának a lassú volta miatt következik be, Ezt nevezzük diffúziós, illetve koncentrációs 

túlfeszültségnek, vagy diffúziós gátlásnak (ηd). 

Egyéb folyamatok is okozhatnak túlfeszültséget, ezek a következők: 

• az ionnak a fémrácsba való beépülése, vagy az onnan való kilépése a gátolt folyamat. 

Ezt nevezzük kristályosodási túlfeszültségnek vagy kristályosodási gátlásnak (ηk). 

• ha az ion töltésváltását egy lassabb folyamat előzi meg, vagy követi, mint pl. a 

hidratáció, ill. a dehidratáció, vagy csökken a potenciál-meghatározó ion 

koncentrációja, vagy növekszik az elektródreakció termékeinek a koncentrációja az 

elektród közelében. Ezt nevezzük reakciós túlfeszültségnek (ηr). 

•  ha az elektronvezető felületén folyamatosan új fázisok, cseppek, kristályszemcsék, 

gázbuborékok keletkeznek, ekkor gócképződési túlfeszültségről beszélünk (ηg). 
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•  az elektród felületén nagy elektromos ellenállású bevonat képződik, ennek hatására 

is túlfeszültség lép fel, ez az ún. ellenállás túlfeszültség (ηΩ). 

A diffúziós és a reakciótúlfeszültség összességét reverzíbilis potenciálnak is nevezik. Ennek 

hatására az elektród potenciálja annyira tér el az egyensúlyi potenciáltól, amilyen mértékben 

különbözik a koncentráció az elektród közelében, az elektrolit belsejében lévő koncentrációhoz 

viszonyítva. Az átlépési, a kristályosodási és a gócképződési túlfeszültség együttesen pedig az 

irreverzíbilis polarizáció. 

A fentieket figyelembe véve a teljes túlfeszültség a fentebb mondottak összegeként adódik: 

η= ηa+ ηd + ηr + ηg + ηΩ      (19-2) 

Legtöbbször általában csak egy, a leggátoltabb folyamat sebessége a meghatározó, és így az 

ehhez tartozó túlfeszültségek mellet a többi értéke elhanyagolható, így ha a diffúzió a sebesség 

meghatározó leglassabb lépés, akkor η~ηd. 

A túlfeszültségek közül az elektródfolyamatok kinetikájában a legfontosabb az átlépési 

túlfeszültség, mivel az átlépési reakció sebessége függ közvetlenül az elektródpotenciáltól. Az 

átlépési túlfeszültség lineárisan függ az áramsűrűségtől, a következő összefüggés szerint, amelyet a 

Tafel-egyenletnek nevezünk: 

η=a+b·lgj      (19-3) 

ahol j az áramsűrűség, az egyenletben szereplő a  és a b  változók pedig az ún. Tafel-együtthatók. 

A Tafel-egyenletet, mint ahogy az látszik a 19.2. ábrán, az η–lgj koordináta rendszerben fogjuk 

ábrázolni, ahol a kapott egyeneseket Tafel-egyeneseknek nevezzük.  

A Tafel egyenletben szereplő két együttható közül az a  nagyságát a töltésátmenet aktiválási 

szabadentalpiája és a részt vevő anyagok koncentrációja befolyásolja, a másik Tafel-együtthatóra 

b -re, az átlépési tényezőnek (α ) van hatása, ami a kettősréteg szerkezetétől és az átmeneti 

komplexum szerkezetétől függ. A b együttható így a következő összefüggéssel számítható: 

zF

RT
b

α
303,2=       (19-4a) 

Sok esetben az 5,0=α , így szobahőmérsékleten: 

zz
b

118,0059,0 ==
α

      (19-4b) 

A Tafel együtthatók értékét néhány elektrokémiai rendszer esetére a 19.1. táblázatban 

foglaltuk össze. 
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19.1. táblázat Tafel együtthatók értékei néhány elektrokémiai rendszer esetén. t=20°C 

Katód anyaga Elektrolit Tafel paraméterek, Volt 
a b 

Higany 0,1 M HCl 1,41 0,115 
 0,1MNaOH 1,45 0,1 

Nikkel 0,1 M HCl 0,626 0,104 
 0,1MNaOH 0,65 0,101 

Réz 0,1 M HCl 0,79 0,117 
 0,15MNaOH 0,69 0,117 
 0,5M H2SO4 0,8 0,115 

 

Kis túlfeszültség esetén, azaz az egyensúlyi potenciál közelében az elektródfolyamatok 

áramsűrűsége arányos a túlfeszültséggel, az egyensúlyi potenciáltól távolodva a lineáris 

összefüggés exponenciálisba megy át. Ha ábrázoljuk a túlfeszültség értékét az áramsűrűség 

logaritmusának függvényében, meghatározható a csereáramsűrűség (19.2. ábra).  

 

19.2. ábra Két különböző csereáram-sűrűségű elektrokémia reakció polarizációs göréje  

Az egyensúlyi potenciáltól távol az áramintenzitás logaritmusa lineárisan változik a 

polarizációs potenciállal. A katódos és az anódos polarizációs görbék meghatározása után a lineáris 

szakaszt meghosszabbítva az egyenesek metszik egymást, az egyensúlyi potenciál helyén. A 

metszéspont az abszcisszán van, és ez a metszéspont lesz a csereáramsűrűség logaritmusa (lgj0). A 

19.2. ábrán látható, hogy ha csak az egyik polarizációs görbét használjuk, és a lineáris rész 

meghosszabbításával elmetsszük az abszcisszát, megállapítjuk, hogy a túlfeszültség értéke milyen 

lgj értéknél lesz zérus. 

Ha az elektródpotenciál csak kis mértékben tér el az egyensúlyi potenciáltól, azaz kis 

túlfeszültség esetén 






 〈〈
zF

RTη , ekkor egyik részáramsűrűség sem hanyagolható el, nem kicsi a 

másikéhoz képest. Ekkor az egyensúlyi potenciálok közelében az anódos és katódos bruttó 

áramsűrűségek: 
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η
RT

zFj
j A

0≈  és η
RT

zFj
jK

0−≈      (19-5) 

Ilyen esetben a túlfeszültség arányos az áramsűrűséggel, és az Ohm -törvényhez hasonló az 

összefüggés, amiből az következik, hogy megállapíthatunk egy átlépési ellenállást: 

zFj

RT
R

j a

j 00

==








∂
∂

→

η
    (19-6) 

Az egyensúlyi potenciál közelében az elektródfolyamat átlépési folyamata által megszabott 

sebessége közelítőleg arányos a túlfeszültséggel. Távolodva az egyensúlyi potenciáltól, az 

összefüggés exponenciálissá válik. 

Technikai szempontból a legfontosabb a hidrogén és az oxigén túlfeszültsége. A hidrogén- 

túlfeszültség nagysága a katód anyagi minőségén és az áramsűrűségen túl az elektród felületének az 

állapotától is függ. Sima felületen nagyobb a túlfeszültség, mint porózus felületen. A 19.2. 

táblázatban mutatjuk be a hidrogén és az oxigén túlfeszültségeinek értékeit különböző 

elektródokon.  

19.2. táblázat Az elektrolitikusan fejlődő hidrogén és oxigén túlfeszültsége különféle 
fémeken. 

Elektród anyaga Hidrogén túlfeszültség, Volt Oxigén túlfeszültség, Volt 
Platinázott platina 0,005 0,24 

Platina (sima) 0,08 0,44 
Ezüst 0,15 0,40 

Nikkel (szivacsos) 0,05 0,05 
Nikkel (sima) 0,21 0,12 

Réz 0,16  
Higany 0,78  

 

A hidrogén túlfeszültségének technikai szempontból nagy a jelentősége. Tudjuk, hogy 

vizes oldatokból elektrolízissel nem állíthatóak elő a hidrogénnél negatívabb elektródpotenciálú 

fémek. Abban az esetben viszont leválaszthatóak vizes oldatból is, ha biztosítjuk, hogy a 

hidrogénnek mind nagyobb legyen a túlfeszültsége. Alkáli fémek vizes oldatból történő 

elektrolíziséhez katódként higanyt használunk, mivel ezeken oly nagy a hidrogén túlfeszültsége, 

hogy az elektrolízis során, a katódon a kívánt alkálifém válik le. A jelenlévő higany amalgámot 

képezve az alkáli fémmel, megakadályozza, hogy az a vízzel reakcióba léphessen. 

A hidrogénnél negatívabb elektródpotenciálú fémek közül például a Zn, Fe, Ni, Cd 

leválasztásához a nagy hidrogéntúlfeszültség elérésére nem higanykatódot alkalmazunk, hanem 

nagy áramsűrűség mellett elektrolizálunk. Ekkor a hidrogén túlfeszültsége olyan nagy lesz, hogy a 

leválási potenciálja negatívabb lesz az említett elemek leválási potenciáljánál. De a hidrogén 

túlfeszültsége fémek (pl.: Zn, Cd) híg savakban történő oldásánál is szerepet kap, valamint az 
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ólomakkumulátorok működése, pontosabban a feltölthetősége is annak köszönhető, hogy a 

hidrogénnek nagy a túlfeszültsége az ólmon. De vizes elektrolitú galvánelemeket sem lehetne 

működtetni, amelyeknek az elektromotoros ereje 1,23 Voltnál, azaz a durranógázelem egyensúlyi 

elektromotoros erejénél nagyobb. 

19.2. Az elektrolízis 

 Ha egy elektrokémiai cellával nem elektromos áramot termelünk, hanem külső forrás 

segítségével elektromos áramot bocsátunk rajta keresztül, akkor az ilyen cellát elektrolizáló 

cellának, a benne végbemenő folyamatot pedig elektrolízisnek fogjuk nevezni. Az elektrolízis 

során, szemben a galvánelemekkel, a cella pozitív elektródján oxidáció, míg a negatív sarkán 

redukció megy végbe. 

A sósavoldat példáján nézzük meg, hogy milyen feltételek mellett jön létre elektrolízis. Az 

elektrolizáló cellában az elektrolit esetünkben legyen sósavoldat, az elektródok pedig legyenek 

indifferens fémelektródok. Ha az elektródokra kicsi potenciálkülönbséget kapcsolunk, pl. 0,1 V-ot, 

az elektródok között elektrolízis indul meg az első pillanatban, a katódon hidrogén, az anódon pedig 

klórgáz képződik, az elektródok polarizálódnak (tehát galvánelem jön létre, melynek egyik 

félcellája a hidrogénelektród, a másiké a klórelektród. Ez a galvánelem a külső feszültséggel 

szembe működik. Az áramlökés, amely az elektrolízist az első pillanatban beindította, leáll, amikor 

a hidrogén és a klórgáz eléri azt az értéket, amelynek megfelelő klórdurranógáz elem 

elektromotoros ereje egyenlő lesz az elektrolizáló feszültséggel. Ekkor az áram nem szűnik meg 

teljesen, csak töredékére csökken. Ez a maradékáram. Természetesen, ha a katód vagy az anód 

körül a kivált elemek mennyisége csökken, diffúzió vagy kémiai reakció miatt, akkor az elektród 

depolarizálódik, és a maradékáram növekedni fog. Ha a két indifferens elektród között a 

potenciálkülönbséget növeljük, mindaddig az előbbi folyamatot tapasztaljuk, amíg a 

potenciálkülönbség el nem ér egy bizonyos értéket.  

Tartósan a rendszeren akkor folyik áram, ha a külső feszültség elegendő naggyá válik 

ahhoz, hogy az általa az elektródon leválasztott gáz nyomása a külső nyomásnál nagyobb legyen. 

Ebben az esetben a gáz már buborék formájában távozni tud az elektródról. Így a két gáz által 

létrehozott, és az elektrolizáló feszültséggel szembe kapcsolt, galvánelem elektromotoros ereje 

tovább nem tud nőni. 

A működő elektrokémiai rendszer esetünkben az elektrolizáló cella E elektromos 

potenciálkülönbsége az elektródok elektródpotenciáljától ( 1ε  és 2ε ), a cella ellenállásától (R) és az 

áthaladó áram áramerősségétől (I) a következő összefüggés szerint függ: 
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IRE +−= 21 εε      (19-4a) 

Ahol az elektród potenciálja a nyugalmi potenciál és a polarizációs feszültség összege, 

illetve, ha a nyugalmi potenciál megegyezik az egyensúlyi potenciállal, akkor ez utóbbi és a 

túlfeszültség összege, azaz εεε ∆+= ny  vagy ηεε += e . Így, a cella elektromos 

potenciálkülönbségére a (19-4) összefüggés a következő alakot ölti: 

IRE

illIRE

+−+−=
+∆−∆+−=

2121

2121 .,

ηηεε
εεεε

    (19-4b) 

Elektrolízis során az anódos és a katódos áramerősség abszolút értékben megegyezik, az 

áramsűrűség pedig természetesen csak akkor, ha a két elektród felülete is megegyezik. Az 

elektrolizáló cellában akkor indul meg a folyamat, ha a cellára kapcsolt potenciálkülönbség 

nagyobb, mint az elektródok egyensúlyi potenciáljának vagy nyugalmi potenciáljának a különbsége. 

Azt a feszültséget, amelyet akármilyen kis feszültség értékkel túllépve megindul az 

elektrolízis (a maradékáramot meghaladó intenzitással), bomlásfeszültségnek (vagy bontási 

feszültségnek) nevezzük. A bomlásfeszültség tehát a polarizáció elektromotoros erejének maximális 

értékével egyenlő.  

 

19.3. ábra A polarizációs görbe, abban az esetben, ha az elektródokon polarizáció lép fel  
Ha az áramsűrűséget (j) az elektródok közé kapcsolt feszültség függvényében ábrázoljuk, 

tulajdonképpen egy polarizációs görbét kapunk (lásd. a 19.3. ábrát). Az ábrán két különböző görbét 

látunk. A különbség a kettő között az, hogy a 2. számú görbe esetén nagyobb a rendszerben a 

depolarizáció, és nagyobb az elektrolit ellenállása, mint az 1. számú görbe esetén. A görbék első 

egyenes, lapos szakasza a maradékáramnak felel meg. Látjuk, hogy a maradékáram intenzitása 

növekszik, ha nő a feszültség a két elektród között, mivel a polarizációt okozó komponensek 

mennyisége növekszik. Egy bizonyos feszültségértéket elérve, a polarizációs görbe meredeken 

növekszik, közel lineáris görbeszakaszt eredményezve. Ennek a meredek görbének az iránytangense 

az elektrolit ellenállásának a függvénye. Ha ezt a meredekebb lineáris szakaszt meghosszabbítjuk, 

és ez a meghosszabbítás az abszcissza tengelyt elmetszi, megkapjuk a bomlásfeszültséget (Eb), 
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amelyet akkor észlelnénk, ha nem lenne maradékáram. Az egyes görbék lineáris szakaszainak 

meghosszabbításának metszéspontja kijelöli a bomlási pontot (B1 és B2). 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a bomlásfeszültség az elektrolízis megindulásakor a 

katódfolyamat és az anódfolyamat elektródpotenciáljának a különbsége. Ha az elektródfolyamat a 

kation és az anion kiválása az oldatból, akkor a bomlásfeszültség a két ion leválási potenciáljának a 

különbsége. 

Azt a feszültségkülönbséget, amelyet az elektród és az oldat között létre kell hoznunk, 

hogy az oldatból iont választhassunk le, az adott ion leválási feszültségének, vagy leválási 

potenciáljának nevezzük.  

Ahhoz, hogy indifferens elektródok között egy iont le tudjunk választani elektrolízis útján, 

az szükséges, hogy az elektród és az oldat között a potenciálkülönbség nagyobb legyen, mint a 

leválasztandó ionnak megfelelő tömör fém, illetve gázok esetén az 1 bar nyomású gáznak, az 

elektródpotenciálja a kérdéses oldattal szemben. Így a leválási potenciálra is érvényes a Nernst- 

összefüggés, és a leválási potenciál is úgy változik az oldat koncentrációjával, mint az elektród- 

potenciál. 

Ha egy oldatban különböző elektrolitok vannak jelen, az elektrolízis során az a kation fog 

előbb redukálódni, amelyiknek legkevésbé negatív a leválási potenciálja, és az az anion, 

amelyiknek a leválási potenciálja legkevésbé pozitív érték. 

Elektromos áram elektroliton való átvezetése energiabefektetést igényel. A befektetett 

energia egy része a bomásfeszültség, a túlfeszültség valamint az elektromos cellában termelt Joule-

hő leküzdésére használódik el. A Joule-hő az elektromos vezetőben áram hatására keletkező hő. 

Nagyságát a feszültség, az áramerősség és az idő szorzata adja meg. elektromos vezetőben, ahol a 

töltést szállító részecskék áramolnak és gyorsuló mozgást végeznek. Mivel az elektrolitban a két 

ellentétes töltésű ion ellentétes irányba halad az elektrolízis során, nagy valószínűséggel ütközni is 

fognak, és így energiát adnak át egymásnak. Így nő az egész rendszer hőmérséklete. Abban az 

esetben, ha az elektromos cella elektródjai jó elektromos vezetők, akkor az adott intenzitású áram 

hőtermelését csak az elektrolit ellenállása szabja meg. Így az elektrolízis energiaszükséglete az 

elektrolit ellenállásának a csökkentésével csökkenthető. 

Ha az elektrolízist két azonos, és gyakorlatilag reverzibilis elektródok alkalmazásával 

végezzük, akkor a polarizáció kicsi, és így az elektródok polarizációja miatt fellépő 

energiaszükséglet elhanyagolható, azaz az elektrolízis energiaigényét nagyrészt a Joule-hő szabja 

meg. A polarizációt többféle tényező csökkentheti, pl. depolarizációt idéz elő a diffúzió, vagy a 

kémiai reakció az elektródok körül. De ugyancsak csökkenti a polarizációt az elektrolit keverése, 
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áramoltatása is. A depolarizáció az elektrolízis energiaigényének csökkentésén túl fontos a 

galvánelemekben is, mert ezáltal nő az elemmel termelt energia. 

19.2.1. Az elektrolízis törvényszerűségei; Faraday törvények 

 Faraday I. törvénye az elektrolízis során keletkező anyagok mennyisége és az 

elektrolízishez használt elektromosság mennyisége között állapít meg kapcsolatot. E szerint, az 

elektrolízis során kivált anyagok mennyisége (m) az áramerősséggel és az elektrolízis időtartamával 

egyenesen arányos, azaz: 

tIkm ⋅⋅=      (19-5) 

ahol k arányossági tényező, és a 
zF

M
k = összefüggéssel számítható.   

A tapasztalat szerint különböző ionok kémiailag egyenértékű mennyiségeinek töltése 

egyenlő. 1 gramm-egyenérték ion töltése 96487 coulomb. Ezt a számértéket Faraday-nek 

nevezzük, és F-fel fogjuk jelölni. 

Faraday törvénye csak azt állapítja meg, hogy 1 gramm-egyenérték ion semlegesítéséhez 

azonos mennyiségű elektromosság szükséges az anyagi minőségtől függetlenül. Az ionok 

leválasztásához (semlegesítéséhez) illetve képződéséhez azonban energia (energiaváltozás) 

szükséges, amelyet az elektród és az elektrolit közötti potenciálkülönbségnek és az áthaladt 

elektromosság mennyiségének a szorzata ad meg. Ez az energia viszont nagymértékben függ, az 

ionok anyagi minőségétől.  

Faraday-törvénye a kísérleti hibák határain belül érvényes. Ettől való eltérés magyarázata az, 

hogy az elektródon több folyamat zajlik egyidejűleg, és a valóságban kissé más történik, mint amire 

a számítás vonatkozik. 

Az elektrolízis során nem kívánt melléktermékek keletkezésének mértékére az elektrolízis 

hatásfoka ad felvilágosítást. A hatásfokot az elektrolízis során a valóságosan keletkező anyag 

mennyiségének, és a Faraday-törvény alapján számított mennyiségnek a hányadosa adja meg. De 

Am a hatásfok csökkenése, és így a Faraday-törvénytől való eltérés nagymértékben függ a 

termodinamikai és kinetikai okokon túl az elektrolízis kivitelezésétől is. 
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19.3. Ismétlő kérdések, feladatok a 19. fejezethez 

1. Mit nevezünk bontási feszültségnek? 

2. Mit mond ki Faraday első törvénye? 

3. Mit jelent a csereáramsűrűség? 

4. Milyen részlépésekből tevődik össze egy bruttó elektródfolyamat, ha az elektródfolyamat 

egy ion kiválása az elektródon? 

5. Mit jelent a polarizációs feszültség? 

6. Rendelkezésünkre áll egy NaOH -oldat, amelyet úgy készítettek, hogy 1000 g vízben 95 g 
NaOH-t oldottak fel, 20°C-on. Mennyi ideig kell elektrolizálni ezt az oldatot 5 A-es 
árammal, hogy az elektrolízis végén az oldat molalitása 2,5 mol/kg legyen (sűrűsége az 
elektrolízis végén: 1,099g/cm3)?  

Megoldás: 
Először kiszámítjuk a kiinduló oldat Raoult-koncentrációját (molalitását), NaOH móljainak 
a számát:95 g NaOH/40 g/mol=2,375 mol, és mivel 1000g vízben oldottuk, a Raoult-
koncentráció: m=2,375 mol/kg víz. Mivel a vizes nátrium-hidroxid elektrolízisekor a víz fog 
bomlani, az oldat töményedik.  
Tegyük fel, hogy az elektrolízis végén 1 liter oldatunk marad. Ennek tömege, a sűrűség 
ismeretében 1099 g. Mivel az elektrolízis után az oldat 2,5 mol/kg koncentrációjú 1 liter 
oldat esetén az oldat:  

gmolgM 100/405,25,2 =⋅=⋅ NaOH-ból és 
ggg 9991001099 =− vízből áll. 

Mivel az oldatot 95 g NaOH-ból készítettük, ezért kiszámoljuk, hogy ahhoz mennyi víz lesz 
az elektrolízis végén: 

g05,949
100

95999 =⋅
 

Tehát, 1000-949,05=50, 95 g víznek kell elbomlania. 
Faraday törvényét használjuk a számításunkhoz, azaz: 

kItm = ,  
ahol a k a következő összefüggés szerint számítható: 

zF

M
k =  

 
Faraday törvényébe behelyettesítve, majd t-re rendezve  az egyenletet: 

MI

mzF
t = . 

Behelyettesítjük az adatokat 
 

hst 59,2776,99326
5,518

96500295,50 ==
⋅

⋅⋅=  

Az elektrolízist 27,59 órán keresztül kell folytatni. 
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7. Nikkel(II)-klorid oldaton 5 órán keresztül 0,7A-es áram halad át. A katódon 3,78 g nikkel válik 
ki, és valamennyi hidrogén keletkezik. Számoljuk ki, hogy milyen térfogatú H2 gáz keletkezik 
normál körülmények között! 

Megoldás: 

Ha az elektrolízis során egyszerre két ion válik le egyidejűleg, akkor a következő kifejezés lesz 
érvényes: 

2

22

1

11

M

zm

M

zm

F

It ⋅
+

⋅
=  

Gázok esetén a moláris térfogatot helyettesítjük be: 

3410,22

2

7,58

278,3

96500

180007,0

dm

Vg

C

sA ⋅+⋅=⋅
 

205,11
1288,013057,0

V+= , 

így a végeredmény 

302,0 dmV =  

8. 106 As töltés, hány gramm alumíniumion semlegesítéséhez elegendő? 

Megoldás: 

A feladat megoldásához a kItm = és a 
zF

M
k =  összefüggéseket fogjuk használni,és a 

következő összefüggésbe fogjuk az adatainkat behelyettesíteni: 

It
zF

M
m =  

610
965003

27 ⋅
⋅

=m  

m=93,26 g 
Tehát 93,26g Al3+ -ion semlegesítéséhez elegendő a 106As töltés. 
 

9.  0,3mm vastagságú nikkel bevonatot állítunk elő. A bevonandó tárgy felülete 130cm2. Az 
elektrolízishez 3 A-es áramot bocsátunk át NiSO4 oldaton. A nikkel sűrűsége  
9 g/cm3. 

Megoldás: 

Első lépésként meghatározzuk, hogy a kívánt bevonat hány gramm nikkelből áll: 

V=130 cm2·0,03 cm=3,9 cm3 

m=ρ·V=9 g/cm3·3,9 cm3=35,1 g 

Eztután felírjuk Faraday törvényét, behelyettesítve a 
zF

M
k =  összefüggést, és kifejezzük t-t: 

It
zF

M
m =  
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hst
MI

mzF
68,1093,38461

371,58

9650021,35 ==
⋅

⋅⋅==  

Tehát 10,68 órán keresztül kell elektrolizálnunk. 

 

10. Hidrogén-coulombméteren 1 órán keresztül áramot vezetünk keresztül. A kivált gázt 
gázbürettában felfogják. A kísérleti hőmérsékleten, t=25 °C-on 90 cm3 gázt gyűjtöttek össze. 
Számoljuk ki az áthaladt áram erősségét. 

Megoldás: 

Első lépésként Faraday -törvényét átrendezzük az áramerősségre, azaz: 

Mt

mzF
IIt

zF

M
m =⇒=  

 A leválasztott hidrogén grammegyenértéke, azaz 
z

M
értéke 1,008 g. 

 
Kiszámítjuk a leválasztott gáz tömegét, a 25 °C-on érvényes moláris térfogat ismeretében: 

g
moldm

gdm
m 3

3

33

104,7
/5,24

016,21090 −
−

⋅=⋅⋅=  

Behelyettesítjük ezt az átrendezett Faraday törvénybe, megkapjuk az áramerősséget: 

A
Mt

mzF
I 197,0

3600008,1

96500104,7 3

=
⋅
⋅⋅==

−

 

A kísérlet során használt áramerősség tehát I=0,197A. 
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20. KORRÓZIÓ  

Szerző: Baumli Péter 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

A korrózió a fémekben illetve a különböző anyagokban a környező közeg hatására 

bekövetkező tönkremenetel. A korrózió az anyag felületéről indul ki és annak belseje felé halad, 

mely változás során az anyag roncsolódik. 

A korróziós jelenségeket különböző szempontok szerint lehet csoportosítani.  

Csoportosíthatjuk a korróziót a korrodeáló közeg halmazállapota szerint, ezek alapján beszélhetünk 

gáz- (pl. füstgáz), folyadék- (oldat, olvadék) illetve talajkorrózióról. Ezen túlmenően léteznek 

mechanikai hatásokkal együtt jelentkező korróziós folyamatok, ilyen a feszültségkorrózió, 

korróziós kifáradás, erózió, kavitáció. Ugyanakkor a felületen való eloszlás alapján beszélhetünk 

egyenletes és helyi korrózióról is. 

Az egyenletes korrózió tipikus esete, pl. a fémek nagyhőmérsékletű oxidációs korróziója 

előmelegítő, vagy hőkezelő kemencékben. Ez a megjelenési forma a legkevésbé veszélyes, mivel az 

elhasználódás mértéke jó közelítéssel megbecsülhető. Természetesen abban az esetben sem tartozik 

ez a korróziós forma a legveszélyesebbek közé, ha a korrózió sebessége nem túlságosan nagy. Az 

egyenletes korrózióra a legjobb példa talán az atmoszférikus korrózió, amelynek során a nagy 

nedvességtartalmú levegőből a fém felületén egy vékony nedves réteg alakul ki, a korróziós 

folyamat ebben zajlik. Nedvesség távollétében ez a jelenség gyakorlatilag megszűnik. Az 

atmoszférikus korrózió tehát elsősorban a relatív nedvességtartalom függvénye. Létezik egy kritikus 

nedvességtartalom, amely alatt a korrózió mértéke általában kicsi, fölötte viszont a károsodás 

mértéke rohamosan nő a nedvességtartalommal. Ez a kritikus érték legtöbbször 50 – 70 % relatív 

nedvesség körül van. A vázlatos 20.1.a ábrán a fémnek az egyenletes korróziója esetén 

tapasztalható elvékonyodása figyelhető meg.  

 Egyenletes korróziót idézhetnek elő savak és lúgok is azoknak a fémeknek a felületén, 

amelyek a savban, vagy a lúgban oldódnak. 
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20.1. ábra: A felület elváltozása egyenletes (a) és lyukkorrózió (b) esetén  

 A korrózió veszélyesebb formája az un. helyi korrózió, mert ez gyakran alig látható méretű 

elváltozásokat, lyukat, gödrösödést, repedést, felhólyagosodást, anyagkifáradást stb. okoz, ami a 

szerkezeti anyag mechanikai tulajdonságait jelentősen megváltoztathatja.  

 A helyi korrózió igen változatos formában jelentkezik. Az egyik legveszélyesebb és 

viszonylag gyakran fellépő megjelenési formája a lyukkorrózió (20.1.b ábra). A lyukkorróziót 

kísérletileg nehéz előre meghatározni, így a lyukkorrózióra hajlamos anyagból készített termék 

élettartama is bizonytalan. Bizonyos típusú ötvözetekre jellemző korrózió fajta a kristályszerkezeti 

korrózió, ami un. kristályközi (20.2.a ábra) és szelektív (20.2.b ábra) formában jelenhet meg. A 

kristályközi korrózió, mint neve is mutatja, a fémes anyag kristályhatárain lejátszódó folyamat. 

Ennél a korróziós folyamatnál ugyan az anyagnak csak kis mennyisége korrodálódik, mégis ennek a 

folyamatnak az eredményeként az anyag teljes egészében is széteshet. A gyakorlatban alkalmazott 

fémek közül a 18/8-as rozsdamentes acél különösen érzékeny a kristályközi korrózióra, mivel a 

kristályhatárok mentén króm-karbidok keletkezhetnek, amelyek a fém krómtartalmát azáltal 

csökkentik, hogy e vegyületben lekötik azt, így a fém kevéssé lesz korrózióálló. Természetesen ezt 

az ötvözetet a kristályközi korrózió ellen megfelelő hőkezeléssel lehet védeni. 

Korróziós termék

a/ b/

Kioldódott kristályok

 

20.2. ábra: A kristályszerkezeti korrózió jellegzetes megjelenési formái a/ kristályközi 
korrózió, b/ szelektív korrózió  

      A szelektív korrózió a kristályközi korrózióhoz hasonló jelenség. Mint neve is mutatja, ennek a 

korróziós folyamatnak az a lényege, hogy a fémötvözetben a különböző összetételű szemcsék közül 
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csak bizonyos meghatározott összetételűek oldódnak ki. Ilyen jelenséget a cinktartalmú 

ötvözeteknél, pl. a sárgaréznél figyelhetünk meg. Ennek a korróziós folyamatnak az eredménye egy 

nyilván rosszabb mechanikai tulajdonságú, likacsos végtermék. 

 A korrózió alapfolyamata szerint megkülönböztetünk kémiai, elektrokémiai és vegyes, vagy 

átmeneti korróziót. A korrózió folyamata során a fém vegyületté alakul, amely átalakulás 

rendszerint több részfolyamaton keresztül megy végbe. A fenti korróziós folyamatoknál az 

alapreakció a fémionoknak a fémes rácsból történő kilépése. A fém abban az esetben lép reakcióba 

egy anyaggal, ha a reakció során felszabaduló energia elegendő a fémionoknak és a velük 

egyenértékű elektron-mennyiségnek a fémes rácsból történő kiszabadításához. A termodinamikai 

feltételeken túl, a fém korróziójával szemben mutatott érzékenységet megszabja az is, hogy milyen 

a korróziós termék jellege, vagyis az is, hogy a reakciótermék a fém felületén összefüggő réteget 

képez-e, amelyik a további oxidációtól megvédi-e a fémet, vagy sem. 

Az elektrokémiai korrózióhoz, mint minden elektrokémiai folyamathoz, elektrolitra van szükség. 

Ennél a korróziónál az oxidációs és redukciós folyamatok a fémfelület két különböző pontján 

mennek végbe, azonos sebességgel. Az elektrokémiai korróziós folyamat tehát valójában egy 

mikroszkópikus méretben működő galvánelem. Az elektrokémiai korróziós folyamat akkor indul el, 

ha a fém felületén különböző potenciálú helyek léteznek, amelyek között fémes kapcsolat áll fenn. 

Az eltérő potenciálú helyek kialakulásának oka lehet pl. az anyagi minőségbeli különbség, vagy az 

eltérő rácsszerkezet az anyagon belül, vagy az eltérő hőmérséklet, az eltérő oxidálószer-

koncentráció, vagy maga az eltérő elektrolit koncentráció. Továbbá az is feltétel, hogy az elektrolit- 

oldatban oxidáló szernek kell jelen lennie, ami az anódreakció során keletkező elektronokat 

felveszi. Ilyen anyag lehet: H+, illetve a vízben oldott O2 és Cl2 gáz. 

a, Mechanikai hatásokkal együtt járó korrózió 

 A fémes anyagok az ipari gyakorlatban különféle mechanikai hatásoknak vannak kitéve 

(húzás, nyomás, nyírás, csavarás, rezgés). A mechanikai igénybevétellel együtt korróziós folyamat 

is jelentkezhet egyidejűleg a fémes szerkezeteken. Attól függően, hogy milyen mechanikai 

igénybevétellel együtt lép fel a korrozív hatás, megkülönböztetünk feszültségkorróziót, korróziós 

kifáradást, eróziós és kavitációs korróziót. A feszültségkorrózió során a fémek a tartós, statikus 

mechanikai igénybevétel hatására korrozív közegben rövidebb idő alatt tönkremennek, mint 

feszültségmentes körülmények között. A mechanikai igénybevétel miatt, a fém felületének egyes 

részei feszültségmentes állapotához képest aktívabb állapotba kerülnek. Az ilyen nagyobb 

energiatartalmú helyeken a korrozív közegben a fém oldódása fokozottabb lesz. A 
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feszültségkorróziót tehát a mechanikai igénybevétel és korrózió együttesen idézi elő. Korróziós 

kifáradás akkor jelentkezik, ha a fémes szerkezetet tartós, periodikus mechanikai igénybevételnek 

tesszük ki. A ciklusos igénybevétel esetén a fém felkeményedik, ami a felület érdesedését és a 

felületi védőréteg sérülését, összetöredezését, leválását eredményezi. Az ilyen felületi helyek 

aktívabbak, korrozív közeg jelenlétében nagyobb az oldódási sebességük. Az anyag kifáradása 

rövidebb idő alatt, vagy kisebb igénybevételnél következik be, mint a korrozív közeg jelenléte 

nélkül. 

 Eróziós korrózió során a tönkremenetelt elsősorban a korrozív közeg áramlása okozza. 

Fokozottabban lép fel eróziós korrózió olyan helyeken, ahol a folyadék áramlása laminárisból 

turbulenssé válik, például csőszűkületek, áramlási irányváltozás, stb. esetén. Az eróziós korrózió 

általában e mélyedések, ill. lyukak formájában jelentkezik. 

 A kavitációs korróziót a nagy sebességgel áramló, meleg hűtővízrendszerekben 

tapasztalhatjuk. A hűtővízrendszer szűkületeinél a víz áramlási sebessége növekszik, és ezzel együtt 

a nyomása is csökken annyira, hogy a meleg fémfelületen gőzbuborékok képződnek. Ezek a 

buborékok más felületi helyeken a megszűnésük közben ütésszerű igénybevételt okoznak a fémen. 

Ezeken a helyeken gödrök alakulnak ki, a korrózió elleni védőréteg károsodik, egyre mélyebb 

lyukak képződnek, amelyek befelé öblösödnek és tartós hatás esetén általában átlyukadáshoz 

vezetnek. 

b, Galvánkorrózió vagy kontakt korrózió 

Galvánkorrózióról beszélünk akkor, ha két különböző anyagi minőségű fém érintkezik 

egymással, egy korrozív közeg jelenlétében. Ebben az esetben mindig a kevésbé nemes fém 

károsodik. Kontaktkorrózió alakulhat ki pl. réz, vagy horganylemezek acél csavarral való kötése 

esetén. Azt, hogy egy fém nemes, vagy kevéssé nemes, a standardpotenciáljuk alapján 

osztályozzuk, amint azt már korábbi fejezetben ismertettük. A standardpotenciál sor felállításánál 

azonban azt vettük figyelembe, hogy az adott fém, a saját ionját tartalmazó oldattal szemben hogyan 

viselkedik. Ám a korróziós folyamatoknál a saját ion jelenléte elhanyagolható. Ezért azt, hogy egy 

elem a korróziós folyamat szempontjából pozitívabb, vagy negatívabb, az adott közegben kialakuló 

korróziós potenciállal fogjuk figyelembe venni. Ehhez az egyes fémeknek a tengervízben érvényes 

galvánsorát fogjuk felhasználni (20.3. ábra).  
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20.3.ábra Néhány fém és ötvözet galvánsora tengervízben  

A galvánsorban a nemesebb elemek katódos, míg a kevéssé nemes elemek anódos jellegűek. Minél 

messzebb van két elem egymástól a galvánsorban, annál erősebb kontakt korrózió várható közöttük. 

A különböző korróziós közegben különböző galvánsorok léteznek, egyes esetekben a 

kontaktkorróziós galvánelem polaritása fel is cserélődhet. Desztillált vízben pl. az ón a vashoz 

képest katódosan viselkedik, sok szerves savat tartalmazó közegben (konzervek, gyümölcslevek) 

azonban a komplexképződési folyamatok miatt a két fém anódossá válik. Savas illetve semleges 

közegben a cink az alumíniumhoz képest anódosan viselkedik, lúgos közegben viszont a polaritás 

megfordul, ás a cinkkel érintkező alumínium korróziója megnő. 

Az ipari gyakorlatban a kontaktkorróziót a forrasztásoknál is figyelembe kell venni. Az alapfémhez 

képest katódos jellegű forraszok mindig jobbak, mint az anódos jellegűek. Ezért használnak vas 

(acél) forrasztásához rezet, és nem cinket. 

c, Egyéb, különleges korróziós jelenségek 

 A korróziós folyamatok jelentős része speciális okokra is visszavezethetők Pl. az ún. 

anaerob baktériumok által okozott mikrobiológiai korrózió egyik jellegzetessége, hogy a levegőtől 

(oxigéntől) elzárt, egymással érintkező fémfelületek között jellegzetes alakú foltokban jelenik meg 

a korróziós termék. 

Az oxigén teljes kizárásával történő korrózió esetén, a korrodált vascsövek felületén fekete foltok 

figyelhetőek meg, a korróziós termék vas(II)-szulfid. Biokorrózióért – főként olyan vasfelületeken, 

amelyeket víz és/vagy biológiai lerakódások borítanak –, elsősorban a szulfát-csökkentő 

baktériumok a felelősek. Ilyen környezetek szulfátionokat tartalmaznak, de oxigént nem. 
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20.1. Az elektrokémiai korrózió értelmezése 

Az oxidálószerek hatására a fém elektródpotenciálja az adott körülmények között a 

fémelektród egyensúlyi potenciáljánál pozitívabb lesz, ezért a fém oldódni kezd, oxidálódik, míg az 

oxidálószer redukálódik. 

Egy rendszerben lejátszódó kémiai és elektrokémiai reakciók lehetőségét és irányát a rendszer 

termodinamikai állapota szabja meg. A szabadentalpiaváltozás (∆G) értékéből megállapítható, hogy 

a reakció lejátszódik-e spontán, vagy nem. Mivel a gyakorlatban végbemenő korróziós folyamatok 

szabadentalpiacsökkenéssel járó folyamatok, a ∆G értéke negatív, így ezek a folyamatok spontán 

módon le tudnak játszódni. A ∆G és a reakció elektromotoros ereje között a következő összefüggés 

érvényes: 

∆G= - zFEMF      (20-1) 

ahol: F: a Faraday féle szám 

 EMF: az elektromotoros erő 

 z: a reakcióban szereplő elektronok száma 

Ez az egyenlet az alapja a potenciál-pH diagramoknak, amelyeknek alapján a korróziós folyamatok 

iránya, és a képződő korróziós termékek és azok összetétele előre megállapítható. Ezeket az 

elektrokémia stabilitási diagramokat, a Pourbaix diagramokat korábbi fejezetben már bemutattuk, 

így itt nem térünk ki ezek tárgyalására.  

Ha egy fémet, pl. Zn-et semleges kémhatású sóoldatba – legyen ez esetünkben NaCl, vagy KCl 

oldat – merítünk, úgy, hogy egy része a fémnek az oldat felett, egy része pedig az oldatban legyen, 

azt fogjuk tapasztalni, hogy az oldatba merülő fém-rész oldódni kezd, míg a vízfelszín alatt 

közvetlenül a fém változatlan marad. Közvetlenül a vízszint alatti felületrészen a levegőből 

származó oxigén elektront vesz fel, a következő egyenlet szerint, mely a katódos részfolyamat lesz: 

O2 + H2O +2e- = 2OH-    (20-2) 

Az anódos folyamat a fém lentebb lévő részén végbemenő oldódási folyamatok révén, pl.: 

Zn=Zn2+ +2e-      (20-3) 

valósul meg. 
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A reakciótermékek esetünkben NaOH, vagy KCl –oldatot alkalmazva a KOH, és a ZnCl2. A 

reakció-termékek ebben az esetben az elektrolitban disszociálnak, nem akadályozva a korróziós 

folyamatokat, mert a fém felületén nem hoznak létre bevonatot. Ha Zn helyett vasat használunk, a 

reakciótermék nagy oxigén tartalmú oldatokban Fe2O3
.H2O összetételű vegyület keletkezik, ez a jól 

ismert vörös-barna színű rozsda. Ha az oldat oxigéntartalma csekély, a reakciótermék ebben az 

esetben is szilárd halmazállapotú, és fekete színű, Fe3O4 összetételű magnetit. Oxigéntartalmú, 

semleges oldatokban fémek esetében a fő katódos folyamat az oxigén redukciója, míg 

oxigénmentes oldatban a katódos felületrészeken hidrogéngáz fejlődik.  

A fémek és ötvözetek korróziója vizes közegben mindig elektrokémiai folyamat, amelynek alapvető 

lépése a spontán bekövetkező fémoldódás, amelynek az anódos részfolyamat lesz a (20-4) 

egyenlettel leírt reakció. 

M=Mz+ + ze-      (20-4) 

Korróziót okozó folyamat vizes közegben tartósan akkor tud végbemenni, ha a rendszerben jelen 

van oxidálószer (H+-ion, O2, Cl2) is. A korróziós folyamathoz akkor az kell, hogy az oxidálószer 

egyensúlyi potenciálja pozitívabb legyen a szóban forgó fém egyensúlyi potenciáljánál. Így 

ugyanakkor, ugyanazon az elektródon a fémoldódási reakcióval összekapcsolva, végbemegy az 

oxidációs és a redukciós folyamat is, ahol katódfolyamat lesz, pl. vizes oldatban a 

2H3O+ 2e-=H2 + 2H2O     (20-5) 

hidrogén kiválási reakció, vagy az 

O2 +2H2O +4e- =4OH-     (20-6) 

reakció, ami a fémoldódás folyamatában termelt elektronokat elhasználja fel. 

Stacionárius állapotban az oxidálószer redukciójának a sebessége megegyezik a spontán 

fémoldódás sebességével. Mind a katódos, mind az anódos részfolyamat ugyanazon a fémen 

történik, a két folyamat akkor kerül egyensúlyba, ha a két folyamat potenciálja egymással 

egyenlővé válik. Kialakul egy keverékpotenciál ( mixε ), amelyet korróziós potenciálnak nevezünk és 

a 20.4. ábrán kε -val jelöltük). Ezen a potenciálon a katódos és az anódos részáramsűrűség nagysága 

egyenlő lesz egymással. A fém oxidációja a korróziós potenciálon annál gyorsabban megy végbe, 

minél távolabb van egymástól a két folyamat egyensúlyi potenciálja. 
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20.4. ábra A fémkorrózió anódos és katódos folyamatainak polarizációs görbéi  

A két folyamat részáramsűrűségének értékét egyszerűbben is meghatározhatjuk, az Ep-lgj diagram 

alapján (20.5. ábra) Ez az Evans-diagram. A kísérletileg meghatározható, a 20.5. ábrán szaggatott 

vonallal jelölt bruttó polarizációs görbe lineáris szakaszainak a meghosszabbításával, a 

meghosszabbított részek metszéspontjainak segítségével, ha mindkét folyamatra érvényes a Tafel 

egyenlet, és mindkét folyamat esetén a sebességmeghatározó lépés a töltésátvitel. Az ábrán a j1, j2 a 

két elektródreakció csereárama, kε pedig egyenlő a nyugalmi, vagy stacionárius korróziós 

potenciállal. 

 

 20.5. ábra Evans diagram, a korróziókor lejátszódó folyamatok polarizációs görbéi  
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A korrózió sebességet az anódos rész-áramsűrűséggel jellemezzük, ami minél nagyobb, annál 

nagyobb a korróziósebesség. 

A katódos folyamat – a hidrogénfejlődés illetve oxigénredukció - túlfeszültsége befolyásolja a 

korrózió sebességét és a korróziós potenciált. A túlfeszültség függ a katód anyagi minőségétől, az 

áramsűrűségtől, a felület állapotától, a hőmérséklettől, és a szennyezésektől. A túlfeszültség minden 

esetben növekszik az áramsűrűséggel. 

Ha a korróziós elem elektromotoros ereje nem elegendő ahhoz, hogy a meghaladja a 

hidrogéntúlfeszültség értékét, nem következik be a hidrogénfejlődés, és így az anódos folyamat is 

lefékeződik. 

20.2. A passziválódás 

 Passzivitásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy fém, a levegő vagy egy oldat olyan 

komponenseivel érintkezik, amely komponensekhez nagy az affinitása, ennek ellenére is azonban 

csak kis sebességgel lép azokkal reakcióba. Passzív állapotot vagy oxidálószerek útján, vagy anódos 

polarizációval hozhatunk létre.  

 Egyes fémek, mint például a vas, nikkel, alumínium anódként kapcsolva megfelelően nagy 

potenciálon úgy viselkednek, mintha jóval nemesebb fémek lennének, mint amilyen a 

standardpotenciáljuk alapján várható volna. Reverzibilis esetben a fém oldódása azon a potenciálon 

indul meg, amely egyenlő a fém elektródpotenciáljával az illető oldatban. Passziválódás esetén a 

fém eléggé pozitív potenciálokon ismét lassabban, kisebb j áramsűrűséggel oldódik. A 

passziválódást polarizációs görbékkel szemléltetjük, amelyre egy jellegzetes példát mutatunk be a 

20.6. ábrán. 

 

20.6. ábra A passzivitási diagram  
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A 20.6. ábra alapján látható, hogy ahogy növeljük a polarizációs potenciált, egyre növekszik az 

áramsűrűség, azaz a fém egyre nagyobb sebességgel oldódik. 1ε  potenciáltól kezdve az 

áramsűrűség tovább már nem növekszik, a fém felületén porózus fém-oxid, vagy -hidroxid 

képződése indul meg, majd az 2ε  anódos polarizációs potenciálnál, az ún. passziválási potenciálnál 

az áramsűrűség, ill. ennek megfelelően a fémoldódás is igen erősen csökken, a porózus fedőréteg 

gyakorlatilag pórusmentes elektronvezető réteggé alakul át. A további intenzív fémoldódás csak 

jóval pozitívabb potenciálértékeknél, az ábrán 3ε -vel jelölt potenciálon ( 3ε  a transzpasszív 

tartomány kezdete) fog újból megindulni. A transzpasszív potenciáltartományban oxigénfejlődés 

vagy oxigénfejlődés nélküli oldódás következik be. Az 2ε  és az 3ε  közötti tartomány a passzív 

tartomány, amelyben a fém a korróziótól gyakorlatilag védve van. 

Passzivitás bekövetkezhet külső áram nélkül is, töményebb oxidáló szerekben (pl. salétromsavban). 

A tömény oxosavban kezelt, és így passzivált fém, passzív marad olyan körülmények között is, 

amikor egyébként oldódna, a tömény savval kezelt fém egy ideig már híg savban sem oldódik.  

20.3. A korrózió elleni védelem  

A korrózió elleni védekezési módszereket két nagy csoportba sorolhatunk, ennek megfelelően 

beszélhetünk elektrokémiailag aktív és passzív védelemről.  

 Azon túlmenően, hogy megfelelő szerkezeti anyagot választunk, a korrózió ellen 

védekezhetünk, a környezet agresszivitásának csökkentésével, pl. a korrozív közeg 

hőmérsékletének, áramlási viszonyainak, összetételének, pH-jának, oxigénkoncentrációjának 

megváltoztatásával. A korrózió elkerülésére alkalmazható módszer az is, ha a szerkezeti anyagot 

eleve elszigeteljük a korrozív közegtől, pl. szigetelő rétegek, festék- és valamely nem vezető anyag, 

ill., műanyagbevonat kialakításával. Ezeket a módszereket összefoglalóan passzív védelmi 

módszereknek nevezzük.  

 A korrózió elleni védelem másik nagy csoportja az elektrokémiai, aktív védelem. A 

korróziós folyamatok végbemenetelének szükséges feltétele, hogy a fém ionizációján túl legalább 

egy oxidálószer redukciója, vagy azzal egyenértékű részfolyamat is párhuzamosan lejátszódjék. A 

korrózió csökkenthető, ha az említett két részfolyamat, vagy legalábbis az egyik részfolyamat 

sebességét csökkentjük. 
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20.3.1. A fémek katódos védelme 

 A korróziós áram csökkenthető azáltal, hogy a védendő fémnek a polarizációs görbéjén 

bemutatott potenciálját negatív irányba megváltoztatjuk, azaz katódosan polarizáljuk. 

 A katódos védelmet kétféleképpen valósíthatjuk meg: a fémet vagy külső áramkörbe 

katódként kapcsoljuk (külső áramforrású katódos védelem), vagy a fémet egy másik, nálánál 

negatívabb elektródpotenciálú fémmel (védőanód) fémesen összekötjük (belső áramforrású 

katódos védelem). 

 Az utóbbi eljárás során a oxidálószer redukcióját a védőanód oldódása során képződött 

elektronok biztosítják, az előbbi, az ún. külső áramforrású katódos védelem esetén a redukciós 

részfolyamatot valamilyen külső, egyenáramú feszültségforrás biztosítja. 

A 20.7. ábra egy talajfelszín alatti tartály katódos védelmének a kapcsolási vázlatát mutatja. A 

védendő tárgyat katódnak, azaz az egyenáramú feszültségforrás negatív pólusára kapcsolják. A 

pozitív elektronvezető elektródot, a védendő tárgy közelében helyezik el. 

 A környezet (pl. a talajvíz) korrozív hatásától függően szabályozzák a védőáramsűrűség 

értékét. A védőpotenciál nagysága az ábrán látható módon a védett tárgy és a referencia-elektród 

között mérhető és ez a szabályozáshoz felhasználható. 

+ -

Referencia-
elektródVédett fémtárgy

Anód  

20.7. ábra: Külső áramforrású katódos védelem  

20.3.2. A fémek anódos védelme 

 Anódos polarizációval a passziválódásra képes fémek és ötvözetek (pl. a króm és 

nikkelötvözésű acélok) aktív védelme külső áramforrás segítségével valósítható meg. Ebben az 

esetben katódként alkalmazható többféle fém a platinától a rézig, valamint a nikkel és a vas 

különféle ötvözetei. Referencia elektródnak alkalmazható például a Ag/AgCl- Hg/Hg2SO4- típusú 

kalomel elektród. 
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A passzív réteg kialakítása és annak fenntartása potenciálfüggő, ezért fontos, hogy a védendő fém 

potenciálja a passzív állapotnak megfelelő tartományban legyen. Ez az állapot állandó potenciált 

biztosító berendezések, un. potenciosztátok alkalmazásával valósítható meg.  

20.3.3. Inhibitorok alkalmazása 

 Azokat az anyagokat, amelyeket kis mennyiségben a korrozív közegbe adagolva 

csökkentikeni tudják a fém korróziójának a sebességét, korróziós inhibítoroknak nevezzük. A 

korróziós inhibitorok vagy a fém oldódásának, vagy az oxidálószer redukciójának a sebességét 

csökkentik. 

Az inhibítorok hatásosságát a százalékos védőképességgel (I%) szokás kifejezni, amelyet az alábbi 

összefüggéssel definiálunk: 

100% , ⋅
−

=
korr

Ikorrkorr

j

jj
I ,    (20-7) 

ahol jkorr és jkorr,I az adott közegben mért korróziós áramsűrűség értéke az inhibítor nélküli esetben 

és az inhibítor jelenlétében. 

Az inhibítorok legjelentősebb csoportját az ún. adszorpciós inhibítorok képezik. Ezek olyan szerves 

vegyületek, amelyeknek a molekuláiban heteroatomként oxigén, kén, vagy nitrogén található és úgy 

fejtik ki korróziót gátló hatásukat, hogy adszorpciójuk következtében blokkolják a fémfelület aktív 

helyeit és így gátolják az anódos vagy a katódos, esetleg mindkét folyamat lejátszódását. 

 Az inhibitorok másik csoportja az ún. passzivátorok. Ezek általában szervetlen vegyületek: 

kromátok, volfrámátok, foszfátok stb., amelyek a fém passzív állapotának a kialakulását segítik elő, 

ill. tartják azt fenn.  

20.3.4. A fémfelületek passziválása 

 A fémeket ötvözéssel is megvédhetjük a korróziós folyamatoktól. Ebben az esetben a 

használni kívánt fémet, pl. a vasat olyan fémekkel ötvözzük, amelyek önmagukban is könnyen 

passziválódnak. A korrózióálló acélok fő ötvözője a króm és nikkel.  Az ilyen bevonatú acélok 

passziválódása azért jön létre, mert a passziválódásra hajlamos ötvöző, esetünkben a Cr és a Ni a 

felületi rétegben feldúsul. Így az acél felületi rétege a passziválódás szempontjából az ötvözők 

sajátságaihoz válik hasonlóvá.  

Az ún. rozsdamentes acél minősége nagymértékben meghatározza a belőle készült terméknek a 

korrózió elleni védettségét. Egyik gyakran alkalmazott rozsdamentes acél, a ferrites típusú acél, 
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amely acélfajta többek között 18% króm és 2% molibdén ötvözőelemeket tartalmaz, nikkelt 

azonban csak nyomokban. A ferrites acélok nem érzékenyek az un. "stressz korrózióra", azaz a 

magas klórtartalmú víznek is kitűnően ellenállnak. 

Rézbevonatú acél 

A réznek, mint fél-nemes fémnek, nagyon jó a korróziót megelőző tulajdonsága. A belülről 

rézborítással rendelkező tárolók, a rozsdamentes acélból készült tartályokhoz hasonlóan nem 

igényelnek gyakoribb karbantartást, nem igényelnek anódot sem. Hátrány azonban az, hogy a réz 

alacsony pH-értékű (savas) vagy magas klorid-tartalmú vizekben képes oldódni. 

Zománc 

A tartályokban használt zománc a vas alapanyagra felvitt üvegszerű mázanyag, melyet főképpen 

meleg vizet tároló tartályokban alkalmaznak. A zománc bevonat kialakítása során, amikor is a kész 

zománcozott bevonatú terméket lehűtik, a zománc felületén apró repedések jelenhetnek meg, 

mikropórusok, amelyeken keresztül a víz érintkezhet a fém felülettel. Ezért a zománcozott tárolókat 

anódvédelemmel is ellátják, ahol az anód anyagának az acélénál kevésbé nemes fémet választanak, 

általában magnéziumötvözetet, amelynél ugyanis az elektrokémiai folyamat során az acél helyett a 

kevésbé nemes fém korrodálódik.  
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21. HATÁRFELÜLETI TERMODINAMIKA; HATÁRFELÜLETI ER ŐK- ÉS ENERGIÁK 

Szerző: Baumli Péter 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 
 
21.1. Felületi (határfelületi) feszültség 

 A felületi feszültség, ill. mindegyik határfelületre vonatkozóan általánosítva, a határfelületi 

feszültség a határfelületi energiának az egymás mellett lévő fázisok határán lévő atomok, molekulák 

között működő kölcsönhatásának a megnyilvánulása. Az a részecske, amelyik a fázis határfelületére 

került, a fázis belsejében lévő atomhoz képest kevesebb atommal, molekulával van kapcsolatban, a 

gázfázis felőli oldalon a szomszédos atomok közül elveszít néhányat. Így rá a szomszédos atomok a 

fázis belseje felé irányuló vonzást fejtenek ki, amit a gázfázis felől nem tud ellensúlyozni. Ebből 

egyrészt az következik, hogy a határfelülten lévő réteg energiatartalma eltér a fázis belsejének 

energiatartalmától, illetve másrészt az is, hogy, mint ahogy a természetben minden rendszer önként 

a minimális energia elérésére törekszik, egy folyadék is pl. a minél kisebb szabad felszínt igyekszik 

kialakítani.  Gravitációmentes környezetben tehát egy folyadékcsepp tökéletes gömbalakot vesz fel. 

 Az egységnyi felület energiatöbbletét a fázis belsejéhez képest határfelületi energiának 

nevezzük, illetve csak folyadék/gáz rendszer esetén, felületi feszültségről beszélünk. A felületi 

feszültséget termodinamikai szempontból azzal a maximális munkával jellemezzük, amelyet 

egységnyi szabad folyadékfelszín izoterm reverzibilis létrehozásakor kell befektetni. A felületi 

feszültség jele σ vagy γ, mértékegysége J/m2. Konstans p és T mellett a maximális munka a 

szabadentalpia megváltozásával lesz egyenlő, ezért a felületi feszültség a határfelületi 

szabadentalpia -többlettel egyenlő, vagyis: 

TpG ,)(∆=γ       (21-1) 

pT
TH 








∂
∂+∆= γγ γ      (21-2) 

 Izoterm felületnövelést csak a rendszer egyidejű hő-felvételével lehet megvalósítani, így  

∆Hγ > 0. Mivel γ mindig pozitív, (21-2)   alapján érvényes, hogy: 

0〈







∂
∂

pT

γ
.      (21-3) 

Ez azt jelenti, hogy a felületi feszültség csökken a hőmérséklet növekedésével. 

Egykomponensű folyadék/gőz rendszerek esetén a felületi feszültség hőmérsékletfüggésére 

Eötvös Loránd állított fel tapasztalati összefüggést, amely szerint: 

 



450 

 

)6()( '3/2 TTkTTkV krkrm −−=−=γ     (21-4) 

ahol a  

                       Vm a folyadék moláris térfogata,   

                       '
krT korrigált kritikus hőmérséklet,   

                       T a rendszer hőmérséklete,  

                       k az ún. Eötvös állandó, ami normális folyadékokra k~2,1·10-7 Jmol-1K-1. 

              Asszociáló folyadékokra, mint amilyen a víz is, az Eötvös állandó értéke a normál, nem 

asszociálódó folyadékokra érvényes értéktől eltérő, kisebb. A felületen irányítottan rendeződni tudó 

molekulákból álló folyadékok esetén azonban, mint amilyenek pl. a zsírsavak, nagyobb az Eötvös 

állandó értéke, mint a normális folyadékokra vonatkozó érték. 

Néhány folyadék, különböző hőmérsékleteken érvényes felületi feszültségét a 21.1 

táblázatban foglaltuk össze. 

21.1. táblázat Néhány anyag felületi feszültsége levegőn 

Anyag 
Hőmérséklet, 

°C 

Felületi 

feszültség, 

mN·m−1 = 

mJ·m−2 

Anyag 
Hőmérséklet, 

°C 

Felületi 

feszültség, 

mN·m−1 = 

mJ·m−2 

Aceton 20 23,7 
Víz 

20 72,86 

Benzol 

 

20 28,88 25 71,99 

30 27,56 

Higany 

20 486,5 

Glicerin 30 64,7 25 485,5 

Etil-alkohol 
20 22,39 30 484,5 

30 21,55 NaCl-olvadék 801 115 

Metil-alkohol 20 22,50 Ón-olvadék 400 518 

 

Ha nem tiszta folyadékokról, hanem oldatokról van szó, amelyek már legalább 

kétkomponensű rendszerek, azok felületi energiája azáltal is változhat, hogy a felületi réteg 

összetétele változik meg. A felületi réteg összetétele úgy változhat meg, hogy vagy az oldott anyag, 

vagy a folyadékkal érintkező gőzből, gázból származó komponens(ek) halmozódnak fel, azaz 

adszorbeálódnak, illetve ennek ellentettje is bekövetkezhet, azaz a felületi rétegből például az oldott 

komponens eltávozik, azaz deszorbeálódik. Mindkét esetben változik a felületi réteg koncentrációja. 
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Ha a felületen az oldott komponens koncentrációja nagyobb, mint a tömbfázisban, akkor 

pozitív adszorpcióról beszélünk, ha pedig kisebb a koncentráció, akkor negatív adszorpcióról van 

szó. A felületi rétegben az oldott anyag koncentrációja megváltozásának az az oka, hogy a rendszer 

a felületi energiát, esetünkben a felületi feszültséget csökkenteni igyekszik. Azok a komponensek 

fognak a határfelületen koncentrálódni egy oldat esetén, amelyeknek a felületi feszültsége kisebb.  

Ha a dc koncentrációváltozás a felületi feszültségben γd  változást idéz elő, akkor 

egyensúlyban az egységnyi felületen adszorbeált „a” anyagmennyiség a következőképpen írható 

fel: 

dc

d

RT

c
a

γ⋅=       (21-5) 

Pozitív adszorpció esetén a  
dc

dγ
 tag negatív, vagyis a koncentráció növekedésével csökken a 

felületi feszültség, míg negatív adszorpció esetén a 
dc

dγ
 tag pozitív, azaz a felületi feszültség nő a 

koncentráció növekedésével. Azokat az anyagokat, amelyek a folyadék felületi feszültségét 

csökkentik kapilláraktív anyagoknak, ill. felületaktív anyagoknak míg azokat, amelyek hatására a 

folyadék felületi feszültsége növekszik kapillárinaktív anyagoknak ill. felületinaktív anyagoknak 

nevezzük. A 21.1. ábrán vizes oldatban a kapilláraktív és -inaktív komponensnek a felületi 

feszültségre gyakorolt hatását mutatjuk be. 

 

21.1. ábra vizes oldatban kapilláraktív és inaktív komponens  
hatása a felületi feszültségre  

A 21-1. ábrán látható, hogy a kapilláraktív anyag sokkal nagyobb mértékben csökkenti a 

felületi feszültséget, mint amennyire az ugyanilyen koncentrációban jelenlévő kapillárinaktív anyag 

növeli azt. 
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Kapilláraktív anyagokként viselkednek a vízre nézve elsősorban a szerves molekulák, így 

például az alkoholok, aldehidek, szappanok, azaz az olyan vegyületek, amelyek amfifil ek, azaz van 

apoláris és poláris gyökük is. 

A kapilláraktív anyagoknál, ha a homológ sort nézzük, a kapilláraktivitás a szénatomszám 

növekedésével növekszik. Egy adott homológ sor tagja 1/3-nyi töménységben idézi elő ugyanazt a 

felületi feszültség értéket, mint a sor egy szénatommal kisebb homológja. 

21.2. Folyadékok szétterülése szilárd, ill. folyadék felületeken; nedvesítés, átnedvesítés, 
Kapilláris jelenségek 

21.2.1. Folyadékok szétterülése szilárd felületen, a nedvesítés jelensége 

  Ha olyan folyadékcseppet helyezünk szilárd felületre, amely kellően kicsiny ahhoz, hogy 

annak alakját a gravitáció ne befolyásolja, a folyadék a határfelületi energiáknak megfelelő alakot 

fogja felvenni. A kialakult cseppalakot az ún. peremszöggel (más néven kontaktszöggel) 

jellemezhetjük, amelyik a folyadék és a szilárd fázis érintkezési pontjában a folyadékcsepp 

kontúrjához húzott érintő és a szilárd sík közötti szög a folyékony fázis irányában (21.2. ábra). A 

peremszög jele: Θ. Minél kisebb a peremszög értéke, annál jobb a nedvesítés. Θ=0° esetén tökéletes 

nedvesítésről beszélünk. A nedvesítés jelenségének a magyarázata az, hogy ekkor a szilárd felület 

molekulái és a folyadék molekulái között erősebb kölcsönhatás jön létre, mint amekkora a 

folyadékmolekulák között áll fenn. 

  

 
21.2. ábra A peremszög értelmezése: a) nem nedvesítés; b) nedvesítés; c) tökéletes nedvesítés esetén  
A peremszög és a határfelületi energiák között érvényes a Young -egyenlet: 
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lv

clcv

γ
γγ −

=Θcos      (21-6) 

ahol:  cvγ - a  szilárd fázis és a vákuum között érvényes határfelületi energia, J/m2 

clγ - a szilárd fázis és a folyadékfázis (oldat, olvadék) között érvényes határfelületi energia, 

J/m2, 

lvγ - az olvadék és a vákuum között érvényes felületi feszültség, J/m2 

Az (21-6) összefüggés jelentősen egyszerűsödik, ha figyelembe vesszük a szilárd anyag 

(szubsztrát) és a folyadék között érvényes ún. adhéziós energiát, amely definíció szerint: 

W = cvσ + lvσ - clσ       (21-7) 

Az adhéziós energia 0-nál mindig pozitívabb szám, mértékegysége szintén J/m2. Minél 

nagyobb W értéke, annál erősebb a folyékony és a szilárd fázis közötti kölcsönös vonzás, vagyis a 

két kondenzált fázis között tapadás, azaz az adhézió.  

Ha a (21-7) egyenletet az (21-6) egyenletbe helyettesítjük, a peremszögre a következő 

összefüggést kapjuk: 

1cos −=Θ
lv

W

γ
    (21.8.) 

A peremszög értéke 0 – 180° értéket vehet fel, amely értékek, valamint az energiák arányai 

szemléletesen jellemzik a rendszerben uralkodó nedvesítési viszonyokat. A (21-8) alapján a 

peremszögnek különböző tartományai állapíthatóak meg: 

a) Θ ≥ 90°: az olvadék nem nedvesíti a  szilárd fázist, az adhéziós energia kisebb a folyadék felületi 

feszültségénél 

b) Θ < 90°: az olvadék nedvesíti a  szilárd fázist ,az adhéziós energia  a folyadékfázis felületi 

feszültségénél nagyobb (de kevesebb, mint annak kétszerese) 

c) Θ = 0°: az olvadék tökéletesen nedvesíti a szilárd fázist; az adhéziós energia legalább kétszerese 

a folyadék felületi feszültségének. 
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21.2.2. folyadékok szétterülése folyadékokon 

 

 

21.3. ábra folyadék-folyadék rendszer sematikus rajza  

A folyadékcseppek alakja a velük nem elegyedő, és náluk nagyobb sűrűségű folyadékokra 

helyezve megváltozik, ugyanúgy, mint a szilárd felületen. Itt is a második folyadék az 1. jelű, ún. 

szubsztrát folyadékon szétterülhet, vagy lencse alakot vehet fel. A folyadékcsepp alakját három 

határfelületi energia határozza meg: 

γf1-g  az első folyadék felületi feszültsége 

γf2-g   a második folyadék felületi feszültsége 

γf1-f2 a két folyadék közötti határfelületi energia,  

amely az Antonov- szabály szerint a  

                                             '
2

'
121 gfgfff −−− −= γγγ .     (21-9) 

összefüggéssel adható meg, ahol a '
1 gf −γ és '

2 gf −γ  a kölcsönösen telített oldatok felületi feszültsége a 

levegővel szemben. 
Egyensúly esetén az erőket megfelelő irányú vektorokkal jellemezzük Ahogy az a 21-3. 

ábrán látható, akkor az egyensúly feltétele folyadék-folyadék rendszerben a következő: 

122211 coscos Θ⋅+Θ⋅= −−− gfffgf γγγ    (21-10) 

A folyadék teljes szétterülésének feltétele pedig: 

Θ1=Θ2=0     (21-11) 

Részlegesen vagy teljesen akkor terül szét a folyadék a másik folyadék felszínén, ha a 

szétterülő fázis felületi feszültsége és a két fázis közötti határfelületi energia összege kisebb vagy 

egyenlő, mint annak a fázisnak a felületi feszültsége, amelyen a szétterülés bekövetkezik, valamint, 

ha a szétterülő folyadék felületi feszültsége kisebb, mint azé a folyadéké, amelyiken szétterül. A 

felületaktív anyagok, amelyek a felületi feszültséget csökkentik, elősegítik a folyadék szétterülését a 

másik folyadékon. 
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A folyadékon szétterült folyadék tulajdonságait az ún. Langmuir- mérleggel lehet vizsgálni 

(A Langmuir mérleg elvi vázlata a 21.4. ábrán látható).  

 

 

21.4. ábra A Langmuir- mérleg vázlata  

A mintatartó edényben lévő folyadék felületén két lemez helyezkedik el, amely közül az 

egyik rögzítve marad és a másikat pedig mozgatjuk a fixált lemezhez egyre közelebb (21-4. ábra), 

és közben mérjük az összenyomáshoz szükséges erőt.  

Kis koncentrációk esetén, amikor az ω  felületen csak kevés kapilláraktív anyag van, a réteg 

„kétdimenziós tökéletes gázként” fogható fel, a molekulák ütköznek egymással és nyomást hoznak 

létre, így felírhatjuk a kétdimenziós tökéletes gáz egyenletét: 

RT=πω ,     (21-12) 

 ahol π a réteg nyomása, ω  a felület. 

Ha a molekulák egymáshoz mind közelebb kerülnek a felületen, akkor már a kétdimenziós 

Van der Waals egyenlet lesz érvényes, azaz: 

( ) RT=−⋅






 + βω
ω
απ 2

    (21-13) 

A Langmuir-mérleggel végzett vizsgálatokból a hosszú szénláncú molekulák irányított 

elhelyezkedése határozható meg (lásd a 21.5. ábrát). Ritkább felületi rétegben az irányítottság 

csökken, míg a gáz-szerűen viselkedő telített rétegben a molekulák már horizontális rendezettséget 

mutatnak. 

 

21.5. ábra ωπ −  izoterma  
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A 21.5. ábrán a g-vel jelölt mintában a felületi film részecskéi viszonylag távol vannak 

egymástól, kis kölcsönhatás jellemzi őket, úgy viselkednek az ilyen rétegek, mintha gázok 

volnának. Az s-sel jelölt mintában a felületi film részecskéi közel vannak egymáshoz, a molekulák 

között taszító kölcsönhatás ébred. Ez utóbbi réteg úgy viselkedik, mintha szilárd anyag lenne. A 

folyadék felszínén kialakult ilyen monomolekulás réteg összenyomhatóságára a kompresszibilitás 

fogalmát fogjuk használni, ami a következő összefüggéssel adható meg:   

pT

C
,

1








∂
∂⋅−=

π
ω

ω
    (21-14) 

A gázszerű réteget nagy kompresszibilitás, a folyadékszerűt közepes, míg a szilárd-jellegűt 

kis kompresszibilitás jellemzi. 

21.2.3. Kapilláris emelkedés és kapilláris süllyedés 

A felületi feszültséggel és a nedvesítéssel függ össze az ún. kapilláris emelkedés és 

kapilláris süllyedés jelensége. 

A vékony csövekben a nedvesítő folyadék szintje magasabb, nem nedvesítő folyadéké pedig 

alacsonyabb, mint az edényben lévő egyensúlyi folyadékszint. Az előbbi jelenséget kapilláris 

emelkedésnek, utóbbit kapilláris süllyedésnek nevezzük. Üveg kapillárisban kapilláris emelkedést 

mutat például a víz, és kapilláris süllyedést a higany. 

Kapilláris emelkedés akkor következik be, ha a folyadék nedvesíti az üveg kapilláris falát, 

vagyis a folyadék és a szilárd üveganyag részecskéi között nagyobb a közöttük lévő kölcsönhatás, a 

vonzóerő, mondhatni az az adhéziós erő, mint az azonos folyadékmolekulák között ható kohéziós 

erő. Ebben az esetben a peremszög nagysága Θ < 90° (ez pl. az 21-6. ábra bal oldali, piros kapilláris 

esete).  

Ha a folyadék és kapilláris határfelületen ébredő adhéziós erő kisebb, mint a folyadék 

részecskéi között ébredő kohéziós erő, akkor a kapilláris süllyedés esete lép fel. Ilyenkor a 

peremszög nagysága Θ > 90° (ez a 21.6. ábra, jobb oldali, két kék kapilláris esete). 

 

21.6. ábra A kapilláris emelkedés és süllyedés sematikus ábrája  
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A 21.7. ábra adatai segítségével kiszámíthatjuk az emelkedés, illetve a süllyedés nagyságát 

(h) is. Ha például a nedvesítő folyadék a csőben h magasságig emelkedik fel, akkor a 

folyadékoszlop tömege miatt egy lefelé ható erő (Fg) működik, amelynek nagysága a következő 

összefüggéssel adható meg: 

hgrFg ⋅⋅⋅= ρπ2      (21-15) 

Ezt az erőt ellensúlyozza a folyadék és az üveg részecskéi között működő adhéziós erő 

felfelé mutató komponense (Fγ): 

Θπγγ cos2rF =      (21-16) 

 

21.7. ábra A kapilláris emelkedés jelensége és a folyadék felszíne (meniszkusza) a csőben  

A két erő egyenlősége, vagyis a beálló egyensúly esetén a folyadék emelkedésének vagy 

süllyedésének mértéke kiszámítható: 

g
h

ρ
γ Θ= cos2

     (21-17) 

ahol  h a kapilláris emelkedés (süllyedés) mértéke, m 

 r a kapilláris sugara, m 

 γ a felületi feszültség, N/m, vagy J/m2 

 ρ a folyadék sűrűsége, kg/m3  

 Θ a peremszög, ° 

 g a nehézségi gyorsulás, 9,81 m/s2 
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21.3. Határfelületi erők 

A határfelületi erők, mint nevük is mutatja a határfelületen hatnak, így róluk csak akkor 

beszélhetünk, ha a fázisok között határfelület jön létre. Ahhoz, hogy határfelület kialakuljon, 

legalább két fázisra van szükségünk.  

A határfelületi erők csoportosíthatóak aszerint, hogy hány fázis kell a határfelületi erő 

ébredéséhez, illetve az alapján is, hogy az adott határfelületi erő a határfelülettel milyen szöget zár 

be, ill. arra merőlegesen, párhuzamosan, vagy a határfelület irányától függetlenül ébred-e. Ezek 

alapján csoportosított határfelületi erőket a 21.2. táblázatban foglaltuk össze.  

21.2. táblázat A határfelületi erők csoportosítása 

 

Az erő iránya 

párhuzamos a 

határfelülettel 

Az erő iránya 

merőleges a 

határfelületre 

Az erő iránya 

indifferens a 

határfelületre 

2 fázis Összehúzó Görbület indukálta Gradiens 

3 fázis Szétterítő Kapilláris Adhéziós 

4 fázis Meniszkusz ? 
Fluidum-híd 

indukálta 

5,6 vagy több fázis ? ? ? 

 

21.3.1. A határfelületi összehúzó erő 

Ennek az erőnek a bemutatásához tekintsünk egy négyoldalú keretet, melynek a negyedik 

oldala egy szabadon mozgatható csúszka. A kereten egy olyan folyadékhártyát képezünk, mint a 

szappanbuborék készítésnél. Ehhez olyan folyadékra van szükségünk, amely a keret anyagát 

tökéletesen nedvesíti képes. Ha most a csúszkát lassan elkezdjük húzni, a hártyát így növeljük, 

akkor ehhez valamilyen nagyságú erőre van szükségünk. Ez az erő a határfelületi összehúzó erő 

legyőzéséhez szükséges. Mint az a 21.2 táblázatban is látható, ennek az erőnek a létrejöttéhez két 

fázis szükséges, az erő pedig a folyadék/gáz határfelülettel párhuzamosan ébred, és a határfelületet 

széthúzó erővel ellentétesen hat. Ez az erő felelős azért is, hogy külső erők hiányában az egyes 

fázisok a legkisebb felületi energiával rendelkező alakot vegyenek fel, azaz a folyadékcsepp gömb- 

alakot, ami külső erő, pl. a gravitációs erő hatására valamelyest eltorzul. 
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21.3.2. Görbület indukálta határfelületi erő 

 A határfelületek a legtöbb esetben nem egyszerű síkok, hanem valamilyen mértékben 

görbült felületek. Ebben az esetben a határfelületre merőlegesen ébred erő, és ebben az esetben is 

elégséges a két fázis és egy határfelület léte. Ennek az erőnek a bevezetése Laplace nevéhez 

fűződik.  

A görbület indukálta határfelületi erő egy tökéletesen gömb alakú fázis felületén 

egyenletesen oszlik meg. Ebből az erőből a felület ismeretében származtatható a görbület indukálta 

határfelületi nyomás, vagy más néven Laplace-nyomás. A Laplace-nyomás mindig a kisebb fázis 

belseje felé hat, összenyomva azt. Minél kisebb az adott fázis, azonos körülmények között annál 

nagyobb benne a nyomás. 

21.3.3. Határfelületi gradiens erő 

 Tekintsünk egy buborékot egy olyan folyadékban, amelyben a felületi energiákat 

meghatározó állapothatározók valamilyen erő gradiense szerint változnak. Ilyen gradiense lehet a 

hőmérsékletnek, illetve a koncentrációnak. Mivel a felületi feszültség függ a hőmérséklettől és a 

koncentrációtól, a buborék/folyadék határfelületen a felületi feszültség helyfüggő lesz. Magasabb 

hőmérsékleten kisebb a felületi feszültség, mint korábban láttuk, és a természetben a rendszerek a 

minimális energia elérésére törekednek, a buborékot a folyadékban a gradiens miatt ébredő erők 

mozgatni fogják. Mint az a 21.2. táblázatban látható, ennek az erőnek az ébredéséhez is 

minimálisan két fázis és a köztük kialakuló egyetlen határfelület elegendő. 

21.3.4. Határfelületi szétterítő erő 

Ha egy folyadék felületére egy vele nem elegyedő folyadékot cseppentünk, a csepp a 

folyadék felületén a határfelületi szétterítő erő miatt gyorsan szétterül. Ebben az esetben 

természetesen három fázis van jelen. Abban az esetben viszont, ha egy oldatot készítünk, akkor már 

két fázis lesz, és a felület mentén hozhatunk létre hőmérséklet vagy koncentráció- gradienst. A 

gradiens miatt a felület egy részénél nagyobb, a másik részénél kisebb lesz a felületi feszültség. A 

rendszer önként energiaminimumra törekszik, azaz a kisebb felületi feszültségű 

folyadékrész/folyadékhártya elkezd áramlani a nagyobb felületi feszültségű rész felé. Így a teljes 

fázis kerületén áramlás indul be. Ezt az áramlást Marangoni áramlásnak nevezzük.  

A határfelületi szétterítő erőnek is és a gradiens erő ébredésének is oka a gradiens megléte, 

viszont ellentétes az előjelük! 
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21.3.5. Határfelületi kapilláris erő 

Ebben az esetben három fázis (pl. folyadék/gáz/szilárd) szükséges az erő ébredéséhez. 

Tekintsünk egy kapillárist, amelyben folyadékoszlop található. Az egyszerűség kedvéért tekintsünk 

most el a meniszkusz meglététől, azaz a folyadék/gáz határfelületet síknak, és merőlegesnek 

tekintjük a kapilláris falára. Ekkor a folyadék/gáz határfelületre merőlegesen erő ébred, amelyet 

határfelületi kapilláris erőnek fogunk nevezni.  Ám természetesen ez az erő nemcsak kapillárisban 

ébredhet, hanem pl. folyadékon úszó szemcsére is hat.  

21.3.6. Határfelületi meniszkusz erő 

A folyadék/gáz határfelület gyakorlatilag soha nem vízszintes, ha az szilárd anyaggal 

találkozik, hanem valamilyen méretű görbület alakul ki a három fázis találkozási pontjában. Ezt 

nevezzük meniszkusznak. A görbület miatt persze a folyadék/gáz határfelület megnövekszik, ahhoz 

képest, mintha sík lenne.  

Tekintsünk egy folyadékban lévő két gömb alakú szemcsét, amelyeknek a meniszkusza 

azonos irányba görbül (lefelé vagy felfelé). Ha ez a két szemcse kellően közel kerül egymáshoz, és 

a meniszkuszaik átlapolódnak, a szemcsék az azonos meniszkusz miatt vonzani fogják egymást, és 

összetapadnak (így csökken a szabad felület nagysága). Különböző görbületű meniszkusszal 

rendelkező részecskék találkozása esetén a szemcsék viszont taszítani fogják egymást. Az őket 

egymáshoz húzó, vagy taszító erőt nevezzük határfelületi meniszkusz erőnek. Ez az erő a 

szemcsékre hat, a folyadék/gáz határfelülettel párhuzamosan.  

21.3.7. Fluidum-híd indukálta határfelületi erő 

Ehhez az erőhöz 4 fázis egyidejű megléte szükséges. Ebben az esetben két szemcse között, 

azok térfogatához képest kis mennyiségű folyadék- (ha a szemcsék gázban vannak), vagy gáz- (ha a 

szemcsék folyadékban vannak) fázis található. Így beszélhetünk folyadékhíd indukálta határfelületi 

erőről illetve gázhíd indukálta határfelületi erőről. A fluidumhíd indukálta határfelületi erő lehet 

taszító, illetve vonzó erő is, ami a két szemcse középpontjait összekötő vonal mentén, azzal 

párhuzamosan hat.  

21.3.8. Határfelületi adhéziós erő 

Ennek az erőnek a létrejöttéhez az kell, hogy két fázis kellően közel kerüljön egymáshoz. 

Ekkor a két fázis határfelületi atomjai vagy molekulái egymás elektromágneses hatáskörébe 

kerülnek, és elkezdik egymást vonzani vagy taszítani. Ez az erő csak kis hatótávolságban ébred, 1 

nm-nyi távolságban viszont már kifejezetten erőssé válik.  
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21.3.9. A határfelületi erők és energiák általános képlete 

Tekintsünk egy rendszert, melyben egy A fázisban elhelyezkedik egy B fázis, és a B fázisra 

X irányban határfelületi erő hat. A rendszer teljes Gibbs energiáját X függvényében úgy kapjuk, 

hogy a térfogati szabad entalpiához (G°) hozzáadjuk a határfelület területének (A) és a felületi 

energiának (σ) a szorzatát (21-18): 

∑ ⋅+=
ji

ijij xxAGxG
,

0 )()()( σ     (21-18) 

A határfelületi erő megadható a következő összefüggéssel, ahol FB,x jelenti a B fázisra X 

irányban ható határfelületi erőt: 

dx

xdG
F xB

)(
, −=      (21-19) 

A (21-18) és (21-19) egyenletet figyelembe véve kapjuk a határfelületi erők általános 

képletét, vagyis: 

dx

xdA
x

dx

xd
xAF ij

ji
ij

ij
ijxB

)(
)(

)(
)(

,
, ⋅−⋅−= ∑ ∑ σ

σ
  (21-20) 

E szerint a B fázisra X irányba ható határfelületi erő fellépésének az oka, hogy  

a) a rendszerben fellépő határfelületi energia függvénye X-nek, vagyis megváltozik, 

miközben B fázis X irányba mozog, vagy  

b) a rendszerben lévő A felület függvénye X-nek, azaz megváltozik, miközben B fázis X 

irányban elmozdul. 

A határfelületi energia általános képlete: 

ij

ij
ij

G

ω
γ

∆
=      (21-21) 

ahol, ∆Gij azt a moláris szabad entalpiát jelenti, ami ahhoz kell, hogy az anyagot a 

térfogatból a felületre juttassuk,  

ωij a moláris felület (m.e.: m2/mol). A moláris felület 1 mol, monoatomos 

(monomolekuláris) rétegbe kiterített „A” anyag atomjai által lefedett területet jelent. 
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21.4. Ismétlő kérdések a 21. fejezethez 

1. Adja meg, hogyan függ a felületi feszültség a hőmérséklettől! 
2. Miért van az, hogy egyes folyadékok Eötvös állandója eltér a normális folyadékra érvényes 

Eötvös állandótól, azaz a k~2,1·10-7 Jmol-1K-1 értéktől? 
3. Mekkora lesz egy folyadék felületi feszültség értéke a kritikus hőmérsékleten és kritikus 

nyomáson? 
4. Milyen összefüggés van a határfelületi energiák és a peremszög között? 
5. Mi az adhéziós energia, és milyen kapcsolat van közte és a peremszög között? 
6. Adja meg, milyen tartományokat különböztetünk meg a nedvesítés mértékében! 
7. Milyen feltételek mellett lesz egyensúly egy folyadék-folyadék rendszerben? 
8. Hogyan számolható ki a kapilláris emelkedés vagy süllyedés a peremszög ismeretében? 
9. Csoportosítsa a határfelületi erőket, a kialakulásukhoz szükséges fázisok száma alapján! 
10. Mit értünk a határfelületi összehúzó erő alatt? 
11. Mit értünk a görbület indukálta határfelületi erő alatt? 
12. Mit értünk a határfelületi gradiens erő alatt? 
13. Mit értünk a határfelületi szétterítő erő alatt? 
14. Mit értünk a határfelületi kapilláris erő alatt? 
15. Mit értünk a határfelületi meniszkusz erő alatt? 
16. Mit értünk a fluidumhíd indukálta határfelületi erő alatt? 
17. Mit értünk a határfelületi adhéziós erő alatt? 
18. Mit értünk a határfelületi adhéziós erő alatt? 
19. Adja meg a határfelületi erők általános képletét! 
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22. A KOLLOIDKÉMIA ALAPJAI  

Szerző: Prof. Bárány Sándor 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

22.1. Bevezetés  

A kolloidkémia a nagymértékben aprított, ún. diszpergált anyagok és felületek tulajdonságait 

és viselkedését vizsgáló tudomány.  Legfontosabb fogalma a diszperzitás, ill. diszperzitás-fok, ami 

az anyag aprítottságának, daraboltságának mértéke. Természetesen a diszperzitás a szó széles 

értelmében minden anyagra jellemző, hiszen molekulákból, atomokból, ionokból vannak felépítve. 

A kolloidkémiában a diszperzitás fogalma igen széles méret-tartományt ölel fel, a néhány molekula 

méretére jellemző nanométerektől (10-9 m) kezdve egészen a néhány tizedmilliméter (10-4 m) 

nagyságú szabad szemmel látható testekig. Ez a kolloid állapot tartománya, amelyben létezhet, és a 

valóságban létezik is a reális testek túlnyomó többsége. Ezért beszélhetünk a kolloid állapotról, 

mint az anyag univerzális állapotáról. Ennek az állapotnak a fő jellemzője a felületi jelenségek  

meghatározó szerepe, amikoris az anyag aprítása során folyamatosan növeljük ennek felületét az 

összes térfogatának és tömegének a változatlansága mellett. Ez azt jelenti, hogy a diszperzitás 

növelésével növeljük a részecskék fajlagos felületét, ami finoman aprított, nagy diszperzitás-fokú 

anyagok esetében elérheti akár a néhány száz m2/g értéket is.  

       A nagy diszperzitás-fok és óriásivá vált határfelület nemcsak a folyadék, gáznemű vagy szilárd 

közegben diszpergált részecskék jellemzői, ezek érvényesek az igen finom pórusokkal átszabdalt 

kapilláris-pórusos testekre is. Az utóbbiakhoz tartoznak a gyakorlati szempontokból különösen 

fontos rendszerek, mint pl. a talajok, kőzetek, adszorbensek, katalizátorok, préselt porok és 

határesetként a gélek, kocsonyák és membránok is. 

22. 2.  Rövid történelem és alapfogalmak 

 A kolloidkémia, illetve a „kolloid” elnevezés (ami egyébként az enyv görög neve) 1860-ban 

jelent meg először, amikor Graham angol kutató nevezte el így a „sűrűn folyó, kocsonyaszerűvé 

dermedő oldatokat” képző anyagokat. Ezek az anyagok nem kristályosodnak,és lassan diffundálnak. 

Feltételezte azt is, hogy a kolloidok sok molekula tömörülése révén képződnek. A kolloid anyagok 

híg oldatait szoloknak, a tömény, kocsonyává dermedő rendszereket pedig géleknek nevezte el. 

Ezek az elnevezések a mai napig használatosak. Az utóbbi anyagok főleg biológiai rendszerekben 

fordulnak elő. A „kolloid” fogalom bevezetése előtt is előállítottak már kolloid oldatokat, Faraday 

pl. az 1820–s években elektrokémiai úton aranyból, ezüstből és más fémekből színes szolokat 
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szintetizált, amelyek a mai napig megőrzik állandóságukat. Ezeket az oldatokat sok finom, 

mikroszkópban láthatatlan részecskékből álló pszeudo, azaz nem valódi oldatoknak tartották. 

Később jelent meg a „szuszpenzió” fogalma, amelyek alatt már mikroszkópban is látható méretű 

részecskéket tartalmazó folyadékokat értettek. Az ilyen rendszerek általában zavarosak és 

elektrolitok hatására kicsapódnak, koagulálnak, de a kicsapódás nem kémiai reakció 

következménye. Hosszú vita volt arról, hogy a kolloid-oldatok homogén vagy heterogén 

rendszerek. Ha molekuláris oldatok, akkor homogén rendszerek, ha pedig szuszpendált részecskéket 

tartalmaznak, melyek határfelülettel rendelkeznek, akkor a heterogén rendszerekhez tartoznak. 

Később kiderült, hogy mindkét elképzelésnek van létjogosultsága, mert a nagy molekulatömegű 

polimerek oldatai is sok vonatkozásban úgy viselkednek, mint a kolloid rendszerek. Richard 

Zsigmondy, az ultramikroszkóp feltalálója kimutatta, hogy vörös aranyszol részecskéi szórják a 

fény-nyalábot és már néhány százszoros nagyításnál is látható az általuk szórt fényből képződött, 

részecskéket körülölelő holdudvar és a részecskék Brown-féle mozgást végeznek. Wolfgang 

Ostwald és Herbert Freundlich fogalmazták meg a kolloid állapot általános voltának a jelenségét és 

alkották meg az ún. diszperz rendszer-elméletet. Diszperz rendszernek nevezünk minden olyan 

anyagi rendszert, amelyben az egyik komponens a másikban szét van oszlatva, diszpergálva van. A 

legtöbb esetben (de nem mindig) a kisebb mennyiségű szétoszlatott komponenst diszpergált 

fázisnak, a rendszerben nagyobb mennyiségben jelenlévő közeget pedig diszperziós közegnek 

nevezik. A „valódi” oldatokban molekulák vannak eloszlatva egy közegben, ezek W. Ostwald 

szerint az amikroszkópos vagy „molekuláris” diszperz rendszerek. A kolloid vagy 

szubmikroszkópos rendszerekben a szétoszlatott anyag mérettartománya kb. 1 nm-től - 1000 nm-ig, 

azaz 1 mikrométerig terjed, míg a durva diszperz vagy mikro-heterogén rendszerek 1 µm- nél 

nagyobb, mikroszkóppal látható részecskéket tartalmaznak. A három mérettartomány között nincs 

éles határvonal, a kolloid dimenziók alsó határán vannak a nagyobb méretű szerves molekulák, pl. 

mosószerek, színezékek, humusz-anyagok, a felső határon pedig a talaj-részecskék, építőanyagok, 

stb.  

22. 3. Diszperz rendszerek osztályozása            

      A diszperz rendszerek csoportosíthatók, rendszerezhetők  

- a diszperzitásfok,  

- a halmazállapot, 

- a szerkezet, 

- a fázisok közötti kölcsönhatások intenzitása és  

- a fázisok különbözősége alapján.  
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Osztályozás a diszperzitásfok alapján   

           Mint láttuk, a kolloid állapot legfontosabb jellemzője a diszperzitás (diszperzitásfok), és a 

ennek növekedésével növekszik a fajlagos felület és ezzel a felületi erők szerepe is a kolloidok 

stabilitásában és tulajdonságaiban.  Az aktív szenek vagy egyes szilikagélek (aeroszolok) fajlagos 

felülete eléri a több száz, sőt akár ezer m2/g-t. A finom diszperz rendszerek a kis (1 µm-nél kisebb, 

jellegzetesen 1 nm és 1 µm közötti) részecskéket tartalmazó rendszerek, ezeket kolloid-oldatnak 

vagy szolnak nevezzük. A finom részecskék a rendes mikroszkópban láthatatlanok, de láthatóvá 

válik  az általuk szórt fényből képzett aureola (fényudvar),  áthaladnak  a konvencionális szűrőkön 

(de szűrhetők ultraszűrőkön, pl. cellofánon vagy pergamenon) és nem ülepednek gravitációs térben. 

Ebben az esetben a fázis-szétválasztás a finom részecskék tömörítésével, aggregáltatásával érhető 

el, az ily módon képződött nagyobb egységek (aggregátumok) már aránylag gyorsan és könnyebben 

kiülepíthetők, szűrhetők vagy flotálhatók. 

          Ha folyadékközegben durva (1 µm-nél nagyobb) szilárd részecskék vannak eloszolva, akkor 

durva diszperziókról vagy szuszpenziókról beszélünk. Ilyenekkel találkozunk a zavaros élő-, illetve 

ipari szennyvizekben, ilyenek az emulziók, baktérium-szuszpenziók stb. Abban különböznek a 

finom diszperz rendszerektől, hogy bennük a fázis-szétválasztás már a gravitációs erők hatására 

megvalósul, a részecskék kiülepednek. A lassabb önkéntes kiülepedést meggyorsíthatjuk 

centrifugálás alkalmazásával. A hasonló méretű emulziócseppek a diszperziós folyadék- közegben 

felúsznak a folyadék felületére. Ezek a részecskék/cseppek láthatók a mikroszkópban, de nem 

szűrhetők, pl. papírszűrőn. 

        Emulzióknak hívjuk az olyan rendszereket, melyekben  folyadékközegben egy másik, vele 

nem elegyedő folyadék cseppjei oszlanak el, azaz mind a diszpergált fázis, mind a diszperziós 

közeg ebben az esetben folyadék. Ilyenek az egyenes emulziók, pl. olajcseppek, zsírcseppek vízben 

(példa: tej, nyersolaj, kenőanyagok), illetve a fordított emulziók- pl. vízcseppek eloszlása olajos 

közegben (gyógyszer emulziók).  

        Az aeroszolok olyan rendszerek, amelyekben gáznemű közegben folyadékcseppek (köd, 

felhők) vagy szilárd anyagok (füst, kozmikus por stb.) vannak eloszolva. Mindezek szintén a 

kolloid rendszerek tipikus képviselői.  

        A részecskék aprítása során a mennyiségi változások új minőséghez is vezetnek. Pl. a kolloid 

részecskék sokszor szilárdabbak és keményebbek, színük sokszor intenzívebb, mint az anyaguk volt 

az eredeti tömb fázisban, sőt, sok oldhatatlan anyag is aránylag jól oldódik kolloid-állapotban. A 
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kolloid állapot főbb jellemzőit és különlegességét az határozza meg, hogy ebben az állapotban az 

adott anyagot képző molekulák és atomok a határfelületen helyezkednek el, melyek "különlegesek" 

olyan értelemben, hogy aszimmetrikus erőtérben és más energetikai állapotban vannak, mint a 

tömbfázisban lévő molekulák/atomok. Ez annak tulajdonítható, hogy új felület létrehozása az 

aprítás során a meglévő kötések elszakítására energia-ráfordítást igényel, amelynek jelentős része 

potenciális energiatöbbletként a határfelületen halmozódik fel. A felületi molekulák tehát többlet 

szabad-energiával rendelkeznek. Pl. egy köb alakú testben l = 10-4 cm éllel, amely kb. 5000 

molekulából áll (egy átlag-molekula átmérője kb. 0,2 nm = 2 x 10-8 cm), a felületi molekulák 

összege a rendszer teljes molekulaszámának kb. 0,1 %, míg ugyanannak az anyagnak 

tömbfázisában  l = 2 x 10-7 cm éllel a "különleges" felületi molekulák aránya eléri az 50%-ot is. 

A 22-1. táblázat feltünteti  néhány fontos diszperz rendszer jellegzetes részecske-méretét: 

22-1. táblázat: Néhány diszperz rendszer jellegzetes részecske-méret tartománya  

 

Osztályozás  a halmazállapot alapján 

Mind a diszpergált fázis, mind a diszperziós közeg bármilyen halmazállapotban előfordul. 

Ebből következik, hogy a halmazállapot szerint a diszperz rendszerek 9 típusra oszthatók (lásd a 22-

2. táblázatot). A törtben a számláló a diszpergált fázis (angol nyelvű solid (S), liquid (L), gas (G)) 

rövidítését, a nevező pedig a diszperziós közeg (szintén angol nyelvű solid (S), liquid (L), gas (G)) 

rövidítését tartalmazza.  
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22-2. táblázat: A diszperz rendszerek típusai  

  
Diszpergált 

fázis 
Diszperziós 

közeg 
A rendszer 

jelölése 
A rendszer típusa Példák 

1. szilárd folyadék S/L 
szolok, 

szuszpenziók 
víz zavarossága, fém- vagy só 

szolok, baktériumok 

2. folyadék folyadék L/L emulziók tej, nyersolaj, kenőanyagok 

3. gáz folyadék G/F 
gáz emulziók, 

habok 
szappanhab 

4. szilárd szilárd S/S 
szilárd kolloid 

oldatok 
ásványok, ötvözetek (acél, öntött 

vas) 

5. folyadék szilárd L/S 
porózus testek, 
gélek, kapilláris 

rendszerek 

adszorbensek, talajok, egyes 
ásványok (opál, igazgyöngy) 

6. gáz szilárd G/S 
porózus -és 
kapilláris 

rendszerek 
szilikagél, pemza, aktív szenek 

7. szilárd gáz S/G 
aeroszolok (por, 

füst) 
cigaretta- és szén füst, kozmikus por 

8. folyadék gáz L/G aeroszolok (köd) ködök, felhők 

9. gáz gáz G/G 

sűrűség 
fluktuációkat 
tartalmazó 
rendszerek 

a Föld atmoszférája 

 

Osztályozás a szerkezet alapján 

A diszperz rendszereket két nagy osztályra oszthatjuk fel: az un. szabad rendszerekre és az un. 

kötött rendszerekre. Az elsőben a diszpergált részecskék nem kapcsolódnak egymáshoz és 

szabadon vándorolhatnak a közegben, ilyenek a szuszpenziók, szolok, emulziók, aeroszolok stb. A 

kötött rendszerben az egyik fázis nem mozoghat, mert szilárdan le van kötve egy szerkezetben, 

vázban. Ilyenek a kapillárisokkal átszőtt porózus testek, pl. membránok, vékony polimer hártyák, 

melyeken áthaladhatnak gázok vagy folyadékok, a gélek és kocsonyák, vagy a habok- (folyadék-

hálók levegő cellákkal), a szilárd oldatok, stb.    
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Osztályozás a fázisok közötti kölcsönhatások alapján 

          A diszpergált fázis és a diszperiós közeg között mindig megvalósul bizonyos mértékű 

kölcsönhatás a határfelületben lokalizált molekulák közötti kölcsönhatások következtében. Ennek 

alapján megkülönböztetjük a liofil és liofób rendszereket. Az elsőre a közeg molekulái és részecske 

közötti erős kölcsönhatások jellemzők, aminek következtében a részecske felületén kiterjedt 

szolvát- (vizes közeg esetében- hidrát) rétegek, burkok keletkeznek, amelyek nagymértékben 

meghatározzák a liofil rendszerek stabilitását (lásd alább). A liofil rendszerek termodinamikailag 

stabilisak és spontán módon diszpergálód(hat)nak, ami azzal magyarázható, hogy a diszpergálás 

során az új felület képződésével járó szabadentalpia  növekedést (△G) kompenzálja a hidratáció 

következtében megvalósuló △H entalpia csökkenés és képződött részecskék mozgása által kiváltott △S entrópia-növekedés (△G=△H-T△S<0). Így pl. a szappanok, és egyes agyagásványok 

önmaguktól, spontánul diszpergálódnak vízben, vagy pl. polimerek feloldódnak a "jó" oldószerben, 

individuális makromolekulák képződésével.  

 A hidrofób rendszerek spontán módon soha nem diszpergálódnak, termodinamikailag 

instabilisak, de a liofób részecskék felülete ennek ellenére bizonyos mértékben liofilizált.  

Osztályozás a fázisok különbözősége alapján 

Elsősorban az orosz kolloidkémiai iskola különbözteti meg a nagy molekulatömegű anyagok 

oldataira jellemző tulajdonságokkal rendelkező ún. molekuláris kolloidokat, ellentétben a 

szuszpenzoidokkal, azaz a diszpergált (liofób vagy liofil) heterogén rendszerekkel, amelyeknek 

részecskéi atomok vagy molekulák aggregátumai, és amelyeket éles határfelület választ el a 

diszperziós közegtől. 

       A nagy molekulatömegű polimerek oldatai kettős tulajdonsággal rendelkeznek. Egyfelől, ezek 

valódi molekuláris oldatok, amelyekben az oldódás során az anyag egyedi molekulákra bomlik, 

diszpergálódik, egyfázisú, homogén és időben állandó rendszer képződésével jár, amelyeknek 

viselkedése sok vonatkozásban megegyezik a valódi molekuláris oldatok viselkedésével. Másfelől, 

az oldatban lévő makromolekulák méretei igen nagyok, gyakran jelentősen meghaladják a kolloid 

részecskék méreteit. Ez azt eredményezi, hogy a polimer oldatok számos tulajdonsága (diffúzió, 

szűrhetőség, optikai és elektromos tulajdonságok stb.) közelebb áll a diszperz rendszerek 

tulajdonságaihoz. A makromolekulák, eltérően a kolloid részecskéktől, képesek széles határok közt 

megváltoztatni alakjukat, ami lehetővé teszi a makromolekuláris anyagok oldatainak a hajlékony 

láncok statisztikus elmélete alapján történő jellemzését. A polimer oldatok viselkedésének 
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különlegessége, kettőssége azonban nem szolgál alapul ahhoz, hogy kizárjuk őket a diszperz 

rendszerek „családjából”.   

22.4. Diszperz rendszerek előállítása és tisztítása 

A kolloid rendszerek sokszínűsége és sokfélesége többek között az előállításuk 

sokféleségének is következménye. Szilárd kolloid oldatok képződnek, pl. az olvadékok lehűlése és 

megszilárdulása során. Ezek a folyamatok lejátszódhatnak a természetben (pl. ilyen a magma 

képződése) vagy a modern technológia körülményeinél (pl.ilyen az acél, az öntöttvas, ill. az 

ötvözetek vagy üvegek előállítása). Szilárd oldatokból nyerhetők kapilláris-porózus testek is egyes 

komponenseknek  az  oldatból való eltávolításával. Pl. aktív szeneket a szenesedés termékeinek 

magas hőmérsékletű kémiai kezeléssel  történő eltávolításával állítják elő. A porózus üvegeket az 

oldódó oxidok kilúgozásával nyerik.  

     A kolloid oldatok köztes helyet foglalnak el a durva részecskékből álló szuszpenziók és 

molekuláris oldatok között, a benne lévő részecskék/cseppek több száz, több ezer vagy akár több 

millió molekulát tartalmaznak. Kézenfekvő, hogy előállításuk kétféleképpen valósítható meg:  

1. az anyag nagyobb egységeinek aprításával, diszpergálásával, vagy  

2. molekulák vagy ionok egyesítése, tömörítése révén kolloid méretű aggregátumok ká.  

Ennek megfelelően beszélhetünk a diszperz rendszerek diszpergálási vagy kondenzációs 

előállításáról. 

A diszpergálási módszerek   

Fent már említettük, hogy a liofil rendszerek, többek között pl.a makromolekuláris oldatok, 

megfelelő közegben, önmagukban, spontán módon képződnek, külső munka-, ill. energia-ráfordítás 

előállításukhoz nem szükséges. A folyamat a szolvatáció során fellépő szabadentalpia-csökkenés és 

a keveredési entrópia-növekedés következménye.  

Liofób rendszerekben a diszpergálás külső mechanikai erők hatására jön létre, ami a 

molekulák közötti kötések megbontására és a felületi energia létrehozására használódik el. Ennek 

során a nagyobb testek kisebb egységekre darabolódnak, aprítódnak, őrlődnek, morzsolódnak. Ez a 

folyamat nem csak laboratóriumokban vagy a megfelelő technológiákban valósul meg, hanem a 

természetben is,pl. hullámverés, gleccserek csúszása, vizek befagyása, szelek vagy kilúgozás 

hatására. Laboratóriumokban és ipari üzemekben a diszpergálást őrléssel, leggyakrabban golyós 

malmokban valósítják meg. Az utóbbi egy  hengeralakú  dobból áll, amibe alkalmas anyagokból 

(acél,  korund, agát, porcelán) készült golyókat helyeznek el. 
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Az őrlendő száraz vagy nedvesített anyagot a dobba helyezik, aminek forgatása a golyók 

vándorlásához és eséséhez vezet, ami előidézi a bevitt anyag dörzsölését és aprítását (őrlését). Ily 

módon őrlik, pl. a cementet, évente több mint 1 milliárd tonna mennyiségben. 

          A diszpergálás két részfolyamatra bontható: az aprításra és a szétoszlatásra. Ez az elválasztás 

a gyakorlatban is sokszor megvalósul, pl. az. un. száraz-őrlésnél, aminél először megkapjuk az 

őrleményt, ami tulajdonképpen egy részecskehalmaz, majd ezt porlasztjuk (aeroszol, füst) vagy 

szuszpendáljuk valamilyen folyadékban. Más esetekben a két folyamat nem választható el, az 

un.gyorskeverő berendezésekben, emulgeátorokban a folyadék vagy gáz „aprításával” egyidejűleg a 

szétoszlatás is megvalósul.           

Manapság a diszpergálásra már széleskörűen alkalmazzák az ultrahangos kezelést, amelynek 

során az aprítás a szilárd anyagot vagy folyadékot szétszakító, tépő erők hatására jön létre, és 

amelyeket az UH hullámnak a olyadékban való haladásakor létrejövő lokális folyadék- 

összenyomódások (kompressziók)  és kiterjedések hoznak létre. Jelentős a kavitációs erők szerepe 

is, azaz a folyadékban képződő, gázzal töltött üregekben bekövetkező óriási lokális 

nyomásnövekedések (amelyek 10-4-10-5s alatt elérhetik a több ezer atmoszférát) és –csökkenések, 

amelyek nem csak a folyadékban, de a benne lévő szilárd testekben is szakadásokat okoznak. Ezzel 

a módszerrel állítanak elő fém- és fém-oxid-, grafit-, kénszolokat szerves közegekben, polimer 

oldatokat, stb.   

Még hatékonyabb diszpergálási eljárás az ún. elektro-hidraulikus effektus alkalmazása, ami 

azon alapszik, hogy elektródák között nagy feszültségnél (50 kV) elektromos kisülést (szikrákat) 

hoznak létre, amelyekben még nagyobb lokális nyomásváltozások jönnek létre, ezek a kemény 

kőzeteket is roncsolják, diszpergálják (Svedberg, 1905).  

Egy másik elektromos eljárás Bredig (l898) nevéhez fűződik, aki a diszpergálni kívánt 

fémből készített és adott folyadékba helyezett elektródák között elektromos ívet hozott létre. Az 

elektromos ív hőmérsékletén bonyolult folyamatok sora játszódik le, a fém részben elpárolog, és 

azonnal kondenzál, részben közvetlenül diszpergálódik, és létrejönnek a szolt stabilizáló komplex 

vegyületek is. Ezzel a módszerrel ipari fém-diszperziókat is előállítanak.       

          A diszpergálásnak egy jellegzetes határesete a de-aggregálás (peptizálás), amikor a már 

meglévő diszpergált részecskéket aggregátumokban tömörült vagy gélbe merevedett állapotukból 

visszanyerjük, szétoszlatjuk.   Ebben az esetben tehát aprításra nincs szükség, csak a részecskéket 

összetartó erőket kell minimálisra csökkentenünk, amit pl. a rendszerben lévő elektrolit 



471 

 

koncentrációjának  a csökkentésével, vagy a peptizálást elősegítő anyagok, az ún. peptizátorok 

adagolásával érhetünk el. 

Kondenzálási módszerek 

          Diszpergálással lehetetlen előállítani igen finom, nagy diszperzitásfokú részecskéket.  Például 

10-8-10-9 m méretű részecskéket csak kondenzációs módszerekkel kaphatunk, de meg kell jegyezni, 

hogy a feltételektől függően kondenzálással bármilyen méretű kolloid részecskét is előállíthatunk. 

A fizikai kondenzációs módszerek között a legfontosabbak:  

        - kondenzálás gőzfázisból, és  

        - az oldószer kicserélése.  

          Az első eljárás ismert példája a köd képződése. A hőmérséklet csökkentésével a gőz nyomása 

meghaladhatja a folyadék vagy szilárd fázis feletti egyensúlyi nyomás értékét, ennek következtében 

a gázfázisban új folyadék vagy szilárd fázis keletkezik, a rendszer heterogénné válik köd vagy füst 

képződésének a következtében. Ily módon állítanak elő, pl. maszkírozás céljából aeroszolokat, 

amelyeket P2O5, ZnO és más anyagok gőzeinek a hűtésével nyernek. Egy másik példa az eső-    és 

viharfelhők kondenzálása, a folyamatot elősegítő diszpergált részecskék (gócok) bevitelével, 

amelyek a kondenzálódás centrumaiként szolgálnak. Ilyen anyag pl. az ezüst-jodid.   

          Diszperz rendszer keletkezésének alapvető folyamata a góc-képződés a túltelített 

rendszerben, amelyet követ (vagy vele egyidejűleg játszódik le) a góc növekedése. A két folyamat 

sebességének viszonya határozza meg a rendszer diszperzitásfokát és a diszperz részecskék (a 

gócok) méret-eloszlását. Ha a gócképződés a gyorsabb folyamat, akkor nagyobb diszperzitásfokú 

rendszert kapunk, ha pedig a gócnövekedés sebessége a nagyobb a gócok keletkezéséhez 

viszonyítva, akkor pedig kevesebb, de nagyobb méretű részecske keletkezik.  

 Az oldószer kicserélésének módszere - a fentiektől eltérően - nem a hőmérséklet-változáson, 

hanem a közeg összetételének a változásán alapszik.  Pl. ha a kén etil-alkoholos telített oldatát nagy 

mennyiségű vízbe öntjük, akkor a víz-alkohol oldat már túltelítetté válik a kénre vonatkozóan, ami a 

kén-molekulák aggregációjához és új fázisú kolloid kén-részecskék képződéséhez vezet.        

    A kémiai kondenzációs módszerek szintén a túltelített oldatból létrejövő új fázis 

kiválasztódásán alapulnak. Az új fázis kémiai reakció eredményképpen képződik, tehát bármilyen 

új fázis képződéséhez vezető reakció elvben felhasználható a kolloid rendszer előállításához. A 

természetben széleskörűen el vannak terjedve a vas-hidrokarbonát oxidációs és hidrolízis reakciói, 
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amelyek során vas-hidroxid szol képződik, ami az élővizeknek vöröses-barnás színt kölcsönöz, 

illetve rozsdaszínűvé teszi a talajokat (22-1.). 

 

A jól ismert (22-2). és (22-3). csapadékképződési reakciók megfelelő körülmények között szintén 

kissé opálos oldat, azaz zavaros szol képződéséhez vezetnek, amelyekből csak később csapódnak ki 

az üledékek.       

vagy       

 

Diszperz rendszerek tisztítása 

  Bármilyen módszerrel állítottunk is elő egy diszperz rendszert, ezt általában meg kell tisztítani 

a benne lévő idegen, szennyező molekuláktól és ionoktól.  

         A Graham által ajánlott dialízis, a mai napig a legegyszerűbb és a legalkalmasabb módszer a 

kolloidok tisztítására, illetve a bennük lévő amikroszkópos (oldott) anyag eltávolítására. Lényege, 

hogy a kolloid és nem kolloid anyagokat tartalmazó oldatot egy félig áteresztő hártyával 

(membránnal) választják el a tiszta oldószertől. Féli gáteresztő az olyan hártya, amely átereszti az 

ionokat és molekulákat, de visszatartja, nem ereszti át a kolloid részecskéket. Ilyenek a pergamen, 

cellofán, a cellulóz anyagok, az állati bél, a kerámikus anyagú szűrők és más finom pórusos 

anyagok.  Az oldott molekuláris és ionos komponensek a kolloid-oldatból a tiszta oldószerbe 

diffundálnak, a folyamatot a koncentráció-esés vezérli. A dializátor lehetséges vázlatát a 22.1. ábra 

mutatja be.   

 

22.1. ábra: Hüvely-dializátor [1]  

A dialízist úgy lehet gyorsítani, ha vékony, hosszú dializáló zacskóban egyszerre nem túl sok 

oldatot dializálunk, és a külső folyadékot (oldószert) gyakran vagy folyamatosan cseréljük, hogy a 
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külső koncentráció közel legyen a nullához. A dialízis sebessége a hőmérséklet emelésével (50-60 

°C-ig, magasabb hőmérsékletet alkalmazni nem célszerű, mert koagulálás következhet be) vagy 

külső elektromos tér alkalmazásával (elektromos dialízis) növelhető. 

 Egy másik modern módszere a kolloidok tisztításának az ultraszűrés, amelyben félig 

áteresztő membránként a szokásos szűrőrétegeknél finomabb, szubmikroszkópikus méretű 

porozitással rendelkező rétegeket, a folyamat gyorsítására pedig nyomáskülönbséget alkalmaznak. 

Az ultraszűrő hártyákat általában cellulóz-acetátból készítik, a hártya kiválasztásánál figyelembe 

kell venni az elválasztás hatékonyságának és a folyamat sebességének szempontjait, túl szűk pórusú 

ultraszűrő réteg alkalmazásánál ugyanis nagyon lassúvá válhat a művelet. A legkisebb átmérőjű 

pórusos cellulóz-acetát hártyák (d =10-9 m) visszatartják nem csak a kolloid-részecskéket, hanem az 

oldott molekulákat és ionokat is, – ez a folyamat a hiperszűrés vagy reverzibilis ozmózis –néhány 

tíz bar nyomáskülönbségnél valósul meg. Széleskörűen alkalmazzák a tengervíz sótalanítására, 

természetes és ipari szennyvizek tisztítására.  

22. 5. Diszperzitásfok jellemzése. Részecske-méret eloszlások 

A diszperzitásfok a diszperzitás mértékét jellemzi. Minél „finomabb” egy diszperz rendszer, 

minél kisebbek a részecskéi, annál nagyobb a diszperzitásfoka. A szemcsefinomság igen fontos 

tulajdonsága érceknek, agyagoknak, talajoknak, gyógyszereknek, növényvédő szerek 

készítményeinek, festékeknek, gumiknak, műanyagoknak, kozmetikai készítményeknek, az 

építőiparban, útépítésben, olajbányászatban vagy a környezetvédelemben használatos emulzióknak. 

Az aeroszolok vagy a tisztítandó természetes-, illetve szennyvizek lebegőanyagai részecskéinek a 

mérete határozza meg a szennyező anyagok eltávolításának módszerét és hatásfokát. A 

részecskeméret-eloszlás meghatározása, az ún. szemcseanalízis manapság egy szinte önálló 

tudományág, sokféle fizikai és fizika-kémiai módszerrel, műszerrel és komoly matematikai 

apparátussal. 

A diszperzitásfokot legegyszerűbb az egyforma méretű gömbalakú részecskékre 

meghatározni. Ha a rendszer csak ilyeneket tartalmaz, akkor a diszperzitásfok a részecske 

sugarának reciprok értékével arányos. Ha a diszperz rendszer csak egyforma méretű részecskéket 

tartalmaz, akkor monodiszperz (vagy homodiszperz), ha pedig különböző méretű részecskékből áll, 

akkor polidiszperz rendszerről beszélünk. Gyakran a részecskék egyáltalán nem nem gömbalakúak, 

hanem pl. henger-, rúd- vagy tűalakúak, amelyek jellemzésére legalább két paraméter szükséges, 

éspedig az átmérő és a hosszúság. Ezekben az esetekben gyakran alkalmazzák az ekvivalens sugár 



474 

 

fogalmát. Ez annak a (fiktív) gömb alakú részecskének a sugara, amely a részecskeméret 

meghatározására alkalmazott módszer szempontjából ugyanúgy viselkedik, mint a rendszerben 

jelenlevő nemgömbalakú részecske.     

A diszperz rendszerek túlnyomó többsége polidiszperz, amit csak igen közelítőleg lehet 

jellemezni a részecskék átlagméretével, amihez igen sokféle méreteloszlás tartozhat. Pl. egy 5 �m-

es részecske-átlagsugár lehet 4,5 �m és 5,5 �m átlaga, de akár lehet 1�m és 9 �m átlaga is.     

Ugyanakkor a két rendszer viselkedése jelentősen el fog térni egymástól, pl. az első nagyjából 

egyenletesen fog ülepedni, míg a másikból a durvább frakció gyorsan kiülepszik, a finom frakció 

pedig hosszú ideig diszpergált állapotban marad. Különbségek lesznek az optikai tulajdonságokban, 

a rendszer viszkozitásában, stb.is. Ezért fontos a diszperzitásfok eloszlásának vagy részecske méret- 

eloszlásának az ismerete. Különböző kísérleti módszerekkel meg tudjuk határozni, hogy az összes 

részecske számnak, vagy az összes részecsketömegnek milyen hányada esik bizonyos méret-

intervallumba. Ha a teljes méret-tartományt, a 0-tól a legnagyobb részecskéig, n számú egyenlő 

részre osztjuk fel, és ábrázoljuk az adott tartományba eső részecskék számának vagy tömegének 

hányadát, egy ún. hisztogram-ot kapunk (22.2. ábra), amely "lépcsős" alakban adja meg az 

eloszlást. Az abszcisszán ábrázoljuk a részecskeméretet, pl. a gömb sugarát vagy ekvivalens sugarát 

(makromolekuláknál a relatív molekulatömeget), az ordinátán pedig a számszerinti hányadot, 

tömeghányadot, illetve ennek megfelelő százalékos arányát.  Ha a méretek nagyságrendileg 

különböznek, az abszcisszán alkalmaznak logaritmus skálát is.   

 

22.2. ábra: Részecskeméret-eloszlás hisztogram [1](empirikus sűrűségfüggvény)  

Ha a hisztogram szemcseméret-tartományait képzeletben végtelenül lekicsinyítjük, egy ún. 

differenciális eloszlásfüggvényt nyerünk, ezek mutatják a legjellemzőbben a méret-eloszlás képét. 

Ezekből (22.3. ábra) látható, hogy melyik mérettartományba esik a részecskék zöme, és mennyire 

"széles" az eloszlás, azaz mennyire polidiszperz a rendszer. 
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22.3. ábra: Differenciális részecskeméret-eloszlás függvények [1]  

Ha széles, lapos lefutású maximumgörbét látunk, akkor nagyon különböző méretű részecskéket 

tartalmaz a rendszer, eléggé egyenletes eloszlásban, tehát jellegzetesen polidiszperz. Ha viszont 

éles, magas maximumot mutat, akkor eléggé monodiszperz a rendszer, ami igen fontos sok 

gyakorlati problémánál. Sokszor két vagy több maximum is látható a görbén (22.3. B ábra), pl. 

őrleményeknél, ez azt jelenti, hogy nem folyamatos az eloszlás, hanem néhány (a maximumok 

számának megfelelő) jellemző fő frakció található az anyagban.  

Egyes iparágakban, pl. őrlemények, porok minősítésénél, használatosak az ún. integrális 

eloszlásfüggvények (22.4. ábra).  

 

22.4. ábra: Integrális részecskeméret-eloszlás függvény[1]  

Ezt akkor alkalmazzák, ha szükséges egy adott méretnél nagyobb (vagy kisebb) részecskék 

százalékos hányadának az ismerete. Ilyenkor az ordinátán a differenciális függvény ordinátájának 

az integrálja szerepel, ami az adott méretig összegezett részecskék számát, vagy tömegét adja meg 

elosztva az összes részecskeszámmal, illetve az összes tömeggel. Ez azt jelenti, hogy az ordinátán 

ekkor az adott méretnél kisebb (vagy nagyobb) részecskék száma, vagy tömege szerepel.  

    A részecskék méreteloszlásait számos módszerrel határozhatjuk meg. A durvább szemcsés 

rendszereket száraz vagy nedves szitálással lehet szétválasztani a sziták lyukbősége által 
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meghatározott méretintervallumba jutó frakciókra. Ezek tömegét meghatározva, megkapjuk a 

tömeghányaddal jellemezhető hisztogramot. A korszerű szitasorokkal lemehetünk a 

méretelemzésnél a kb. 20 �m méretig. Az ennél is kisebb méreteknél a szedimentációs (ülepítési) 

vagy centrifugálási módszereket alkalmazzák. Ezek egyszerűek, eléggé pontosak, de időigényesek, 

gyors meghatározásokra nem alkalmasak. Az ülepítési görbéket kétféleképpen vehetjük fel: az 

ülepítő (szedimentációs) mérleg alkalmazásával, amelynek során mérjük a szuszpenzióból 

kiülepedett anyag tömegének időbeni változását, vagy pipettás módszerrel, amikor különböző 

időintervallumok után az adott magasságban lebegve maradt részecskék relatív tömegét határozzuk 

meg. Az ülepítési görbék kiértékelésével az integrális eloszlásgörbékhez. jutunk Jelenleg számos 

műszerrel (az un. szedimentométerekkel vagy szedimentográfokkal) követhető az ülepedés közben 

bekövetkező koncentráció változás. A változás folyamatos mérése megvalósítható más 

módszerekkel is, pl. optikai módszerekkel, de ülepítő mérlegekkel is. Ezekkel a módszerrel a 

részecskeméretek 1-2 �m alsó mérethatárig határozhatók meg. Kisebb részecskék ülepedése 

azonban már olyan lassú lehet, hogy több napos ülepítési időkre van szükség, sőt,  ezek esetében a 

Brown-mozgás is már jelentős és ez is gátolja az ülepedést. Ezért az ülepítési folyamat gyorsítására 

centrifugális (körforgó mozgásos) erőteret alkalmaznak. A fenti módszerek a tömeghányad 

méretszerinti eloszlása jellemzésére szolgáltak. Egyre inkább tért hódítanak azonban azok az 

eljárások, amelyekkel a számhányad állapítható meg. Ilyenek a durva részecskék méretének 

meghatározására szolgáló mikroszkópok, a finom kolloid-részecskék esetében pedig az 

elektronmikroszkópok. Itt akár szemmel is, vagy akár már automatizált berendezést alkalmazva 

meg lehet számolni a különböző mérettartományba eső részecskék számát, majd ennek alapján 

megszerkeszthetővé válik a differenciális vagy integrális eloszlásfüggvény. Vannak már olyan 

berendezések is, amelyekben a szuszpenzió vagy emulzió áramlása közben a részecskék és a közeg 

közötti elektromos, akusztikai vagy optikai tulajdonságbeli (pl. Doppler-effektus vagy elektromos 

és akusztikai jelenségek, kisszögű fényszórás) különbségeket használják fel a részecskék 

számlálására, illetve méretük meghatározására. Nagyszerű lehetőségeket nyújtott a részecskék 

méretének és számának meghatározására Zsigmondy ultramikroszkópja és ennek modern változatai 

(részletesebben lásd az [1és 2] utalást a fejezet végén megadott irodalomjegyzékben).    

A diszperzitásfokot a fajlagos felülettel is lehet jellemezni, de emlékezni kell arra, hogy az 

utóbbi nem csak a mérettől, hanem a részecskék alakjától és felületi érdességüktől is függ, de – ha 

más eszköz nem áll rendelkezésünkre  –, akkor első megközelítésként az így meghatározott méret is 

hasznos információval szolgálhat.  
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22.6. Diszperz rendszerek molekuláris-kinetikai tulajdonságai 

22.6.1. Brown-féle mozgás 

 1828-ban Brown angol botanikus, mikroszkópban figyelve vízben lebegő virágpor 

viselkedését, felfedezte, hogy ezek állandó kaotikus mozgásban vannak, ami az idővel nem lassul. 

Kiderült, hogy a Bown-féle mozgás jellemző mind szerves, mind szervetlen eredetű anyag kicsi 

részecskéire, és a mozgás annál intenzívebb, minél nagyobb a hőmérséklet, minél kisebb a 

részecske tömege és minél kisebb a közeg viszkozitása. Ez a mozgás az időben változatlan, állandó, 

egyforma, örök. A nagyobb részecskék elmozdulása kicsi, míg a  kis részecskék kaotikusan, minden 

irányba mozognak igen összetett, semmilyen törvényszerűséget nem mutató, pályán (22.5. ábra).  

 

22.5. ábra: Kb. 1�m átmérőjű részecske Brown mozgása [2]  

Később kiderült, hogy a részecskék saját tengelyük körül forgást is végeznek, és hogy a Brown- 

mozgást nem külső tényezők idézik elő, hanem az az anyag belső természetéből fakad. A Brown- 

mozgás nem más, mint a kolloid-részecskék helyváltoztató (ún. transzlációs) hő-mozgása. Ha 

kinetikus energiájuk elég nagy, akkor – a molekulákhoz hasonlóan – legyőzik a nehézségi erőtér 

kényszerítő erejét és minden irányú mozgásuk közben ütköznek a közeg molekuláival, egymással és 

a rendszert határoló falakkal. Ha a részecske elég nagy, akkor a sok molekula ütközése által 

előidézett impulzusok kompenzálják egymást, és a részecske elmozdulása a térben elenyészően 

kicsi, vagy egyáltalán nem is valósul meg. Ha a részecske kicsi, akkor statisztikailag mindig 

lehetséges egy olyan állapot, amikor egy kis dt idő alatt a molekulák ütközése vagy az ütközés 

intenzitása (sok molekula között mindig akad „forró”, nagy energiájú molekula, amelynek 

sebessége nagyobb, mint az átlagé) az egyik felületrésznél nagyobb, mint a másiknál, ennek 

következtében a részecske elmozdul. Kimutatták, hogy a transzlációs hőmozgás kinetikai energiája 
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egy részecskére (nem mól mennyiségre, mint gázoknál) vonatkoztatva 3/2 kT. Ennek a tér egyik 

irányára vonatkozó komponense  (1/2 kT)  egyenlő a részecske kinetikai energiájával (22-4.): 

      (22-4.) 

ahol m  a részecske tömege, és v - az adott irányú átlagsebessége. Tehát, a hőmozgás sebessége 

adott hőmérsékleten fordítottan arányos a részecske tömegének négyzetgyökével.  

 A mozgást a t idő alatt megtett átlag-elmozdulás mértéke △x jellemzi, azaz a t=0-nak 

megfelelő kiinduló pont és a t időnek megfelelő, mikroszkópban megfigyelt részecskehelyzet között 

meghúzott egyenes hossza △x (22.5. ábra).  

A kaotikus mozgás egy térrészben történik, melynek nagysága az idővel növekszik. A részecske, 

másodpercenként 1020-szor változtat helyzetet, az általa megtett reális, valódi út hosszától eltérően 

az átlagolt △x2 érték pontosan számítható a statisztikai törvények alapján. Egy r sugárral rendelkező 

gömbalakú részecske átlagos elmozdulása egyenesen arányos az abszolút hőmérséklettel (T) és a 

megfigyelés időtartamával (t) és fordítottan arányos a közeg (6π�r) nagyságú viszkózus 

ellenállásával (Stokes) (22-5.):  

      (22-5) 

ahol az Einstein-elmélet szerint  a b együttható: b=2R/N,  ahol 

                        R- a gázállandó,  

                       N- Avogadro szám,  és 

                      �-a közeg dinamikai viszkozitása) 

Tehát írható, hogy   

                (22-6) 

A fenti összefüggést eredményező statisztikai elméletet sokoldalúan sikerült kísérletileg 

bizonyítani. Többek között Perrin 1 µm-es sugarú gummigutti, gummiarabikum, stb. részecskének 

mozgását fényképezte egyenlő  – 30 másodperces  – időközökben a megfigyelés időtartamának 

függvényében. Ennek alapján meg lehetett szerkeszteni egy részecske mozgási pályáját.  
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Ha ezeket a pályákat párhuzamosan helyezzük el egymáshoz viszonyítva úgy, hogy a kiinduló 

pontjaik egybeessenek, akkor a végpontok eloszlása olyan, mint az egy céltáblán elhelyezkedő 

golyóbeütések (22. 6. ábra).  

 

22.5. ábra: A részecskék mozgási pályái alapján adott időponthoz tartozó elmozdulások 
meghatározása  

Ezekből a fényképekből ki lehet számítani bármely t –nek megfelelő △x- értéket és kísérletileg 

megbizonyosodni az (22-6) egyenlet helyességéről. Különböző méretű és természetű részecskék 

esetében a számított és mért △x értékek nagyon jó összhangban voltak egymással, ami ragyogóan 

bizonyította a molekuláris kinetikai elméletet, a molekulák létezésének és mozgásának a realitását. 

Az elmélet a molekulák létezéséből és viselkedéséből indult ki, ami azonban akkor még nem volt 

bizonyított. A Brown- mozgás vizsgálata volt az a reális kísérlet, ami kimutatta, hogy a molekulák 

léteznek, és hogy hány molekulát tartalmaz egy mól anyag. 

22. 6. 2.  Szedimentáció 

A durva diszperziókban lévő részecskék a nehézségi erő hatására idővel kiülepednek 

(szedimentálódnak), ha sűrűségük nagyobb a közeg sűrűségénél (ρ>ρ0), vagy felúsznak, ha ρ < ρ 0.  

Az ülepedés vagy szedimentáció sebességét az alábbi megfontolások alapján számíthatjuk ki.        

A részecskét a felhajtó erővel korrigált tömegerő kényszeríti ülepedésre: V(ρ-ρ0)g, ha  

                       V- a részecske térfogata,  

                        ρ -sűrűsége, és 

                        ρ0 - a közeg sűrűsége.  

Az ülepedést a közeggel való súrlódás fékezi, ami arányos az u mozgási sebességgel, az arányossági 

tényező pedig az f súrlódási együttható, ami Stokes szerint gömbalakú részecskék esetében f=6π�r. 

A folyamat kezdete után rövidesen a két erő egyenlővé és így a mozgás egyenletessé válik, azaz 

érvényes lesz a (22-7): 
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     (22-7) 

Ebből  következik a szedimentációra érvényes Stokes- féle összefüggés (22-8):    

        

        (22-8) 

 A fenti egyenlet akkor érvényes, ha a mozgás lassú, a részecskék olyan távolságra vannak 

egymástól, hogy nem zavarják egymás mozgását és méretükhöz képest a közeg molekulái 

elhanyagolhatóan kicsik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fenti összefüggés csak híg 

diszperziókra, a részecskék közötti kölcsönhatások hiányában, gömb vagy izometrikus nem túl 

nagy, azaz nem túl gyorsan ülepedő (kb. 20 µm) és nem túl kicsi (1-2 µm feletti, azaz ahol a Brown- 

mozgás jelentősége nem túl nagy) részecskék esetében alkalmazható. Fontos az a követelmény is, 

hogy a részecskéknek a közegben nedvesedni kell, de nem szabad duzzadniuk, mert ebben az 

esetben megváltozik a részecskék térfogata és sűrűsége is.  

Monodiszperz szuszpenzióban a részecskék egyforma sebességgel ülepednek, ezért az 

ülepedő szuszpenzió és a közeg között éles határvonal figyelhető meg. Mérve a választóvonal 

mozgásának (süllyedésének) sebességét, pl. rovátkákkal ellátott hengerben, meghatározhatjuk a 

részecske sugarát. 

A gyakorlatban előforduló, különböző méretű részecskéket tartalmazó polidiszperz 

diszperziókban a nagyobb részecskék gyorsabban, a kisebbek pedig lassabban ülepednek, az 

előbbiektől lemaradnak, és nem képződik éles határ a közeg és szuszpenzió között. Ebben az 

esetben a feladat az egyes frakciókhoz tartozó, az adott mérettartományba eső részecskék 

viszonylagos tartalmának, tömegének a meghatározása. 

 A diszperzitásfok növekedésével a részecskék ülepedési sebessége jelentősen lelassul, amint 

ez látható a különböző méretű homokrészecskék 10 cm-es ülepedési adataiból (22-3. táblázat). 

22-3. táblázat: A különböző diszperzitásfokú részecskék ülepedési ideje  

 

Az ülepedés során koncentráció-gradiens jön létre, amelyet az ellentétes irányú diffúzió igyekszik 

kompenzálni, kiegyenlíteni. Végeredményben beáll egy egyensúly az erőtér által diktált "rend" és a 

Brown-mozgás által okozott "rendetlenség" között, amit vertikális irányban egy nem-egyenletes 
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eloszlás jellemez. Ez a szedimentációs-diffúziós eloszlás, amely hasonlít a gázok eloszlására az 

atmoszférában. 

22. 7.  Elektromos kettősréteg és elektrokinetikai jelenségek 

 A kolloid részecskék felületén képződő elektromos kettősréteg (EKR) és a fázisok 

határfelületén megjelenő potenciálesés óriási szerepet játszanak az ionadszorpció, az ioncsere, és 

tömegátviteli stb. folyamatokban, az elektrokinetikai, az elektromos kapilláris jelenségekben, a 

kolloidok állandóságának, stabilitásának biztosításában és sok más fontos gyakorlati területen. 

Ezeket a jelenségeket, amelyek kapcsolatban vannak az EKR szerkezetével, vagy melyeket az EKR 

meghatároz, illetve befolyásol, gyűjtőnéven elektromos felületi jelenségeknek nevezünk. Az 

elektromos kettősréteg keletkezésének oka az, hogy az egyes ionok � kémiai potenciálja különböző 

fázisokban, pl. szilárd részecske felületén és folyadékban, nem egyenlő. Ha a két fázis érintkezésbe 

kerül egymással, akkor olyan irányú ion vándorlási folyamatok indulnak el, hogy az adott ion 

kémiai potenciálja µi kiegyenlítődjék. Nyilvánvaló, hogy az i-ion a nagyobb µi –val jellemezhető 

fázisból a kisebb µi-val rendelkező fázisba vándorol. Ez a folyamat a fázisok között potenciál-

különbség (potenciálesés) megjelenéséhez vezet, ami meggátolja az ionok további vándorlását. 

Ennek következtében beáll egy egyensúlyi állapot, amit az egyensúlyi potenciálesés jellemez. A 

folyamat eredménye az egymással kontaktusban lévő fázisok különböző töltéselőjelű töltése és ún. 

elektromos kettősréteg képződése.  A felületen tehát egy töltés-réteg alakul ki, amit az EKR ún. 

belső fegyverzetének nevezünk. A felületi töltés kialakulásának fő mechanizmusai a következők: 

1. az ion-adszorpció, A felületen olyan ionok adszorbeálódnak jól, melyek könnyen 

beépülhetnek az anyag   kristályszerkezetébe. Ezek azok az ionok, amelyek magát a 

kristályrácsot alkotják vagy amelyek sugara   általában nem több mint 15%-al tér el a 

kristályrács alkotóinak sugarától. Ezek az ún. potenciálmeghatározó ionok, amelyek a 

folyadékból vándorolnak a szilárd/folyadék határfelületre és ezek határozzák meg a felületi 

potenciál előjelét és nagyságát. Ilyenek, pl. AgI szol-részecskék esetében az Ag+, I-, Cl-, Br- 

-ionok, vagy HgS, és As2S3 részecskék esetében az S2--ionok stb. 

2. az ionos tenzidek vagy polielektrolitok adszorpciója. Pl. olajcseppek felületi töltését és 

stabilitását a legtöbb esetben tenzid- ionok adszorpciója biztosítja.   

3. a felületi funkciós-csoportok disszociációja, pl. OH- csoportok disszociációja oxidok 

felületén, ennek során ionok kerülnek az oldatba: Si-OH   =  SiO- + H+  (kb. pH= 2,2 felett),    

vagy :Si-OH +H+  =    SiOH2
+    (pH =2,2 alatt) 
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4. az izomorf behelyettesítés, pl. agyagásványok fő elemei a -SiO4 oktaéderek, ebben sok 

helyen a Si4+ -ion helyett Al3+ -ion található, ez a töltésdeficit egy negatív töltés 

megjelenéséhez vezet, amit,  a Na+  vagy  K+ ionok kompenzálnak.   

          Az EKR szilárd felületen elhelyezkedő belső rétegének (fegyverzetének) töltését egyenlő 

számú ellentétes előjelű ionokból (ellenionokból) képzett külső réteg kompenzálja, amely az 

oldatban helyezkedik el.  Ez az ionréteg az EKR külső fegyverzete. Az �o felületi töltéssűrűségét 

Coulomb/m2 vagy elemi töltésszám/m2 egységben fejezik ki, ha ismeretes a fajlagos felület 

nagysága. E paraméter értékét  leggyakrabban potenciometrikus vagy konduktometriális titrálás 

eredményeiből számítják ki, főleg oxidok esetében, melyek felületén disszociálódó OH- csoportok 

találhatók. A szerző adatai szerint, a klasszikus fém vagy fémszulfid szol-részecskék felületi 

töltéssűrűsége kb. 1-3 %-os felületi borítottságnak felel meg, míg az oxidok felületi borítottsága 

OH- ionokkal eléri a 12-25%-ot, a közeg pH értékétől függően.  

 A felület töltésével egyező töltésjelű ionokat ko-ionoknak nevezzük. Az általánosan 

elfogadott elképzelések szerint az ellenionok felület-közeli eloszlását kétféle ellentétes hatás 

határozza meg: egyfelől őket elektrosztatikusan vonzzák a felület ellentétes töltésjelű ionjai, 

másfelől a hőmozgás igyekszik ezeket az ionokat egyenletesen szétszórni, eloszlatni a térben (22.7. 

ábra).  

 

22.7. ábra: Az elektromos kettősréteg különböző modelljei  

A két ellentétes hatás eredményeképpen az egyensúlyi állapotban kialakul az ellenionok diffúz 

eloszlása, amely az ionkoncentráció exponenciális csökkenésével jellemezhető a felülettől való 

távolodás mértékével.  

Az elektromos kettősréteg szerkezetének leírására számos elképzelés látott napvilágot (22.7. ábra). 

A legrégibb és legegyszerűbb a Helmholz modell (1879), amely szerint az ionok pontszerű, 
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mozdulatlan töltéshordozók és sík-kondenzátort alkotnak. Valójában az ionok hőmozgást végeznek, 

tehát a felület-közeli eloszlásukat két ellentétes hatás határozza meg: egyfelől az ellenionokat 

elektrosztatikusan vonzzák a felület ellentétes töltésű ionjai, másfelől a hőmozgás igyekszik ezeket 

az ionokat egyenletesen szétszórni, eloszlatni a térben. Ennek eredményeként az egyensúlyi 

állapotban kialakul az ellenionok diffúz eloszlása (22.7. ábra: Gouy-Chapman- féle modell), amely 

az ionkoncentráció exponenciális csökkenésével jellemezhető a felülettől való távolodás 

mértékével. A ko-ionokat az ugyanolyan töltésű felület taszítja, ezek csak elvétve fordulnak elő az 

ERK periférikus részében, ezek koncentrációja a kettősrétegben kisebb, mint az oldatban. Tehát az 

ellenionok adszorpciója mindig pozitív, a ko-ionok adszorpciója pedig negatív. 

Az ún. diffúz kettősréteg (a diffúz azt jeleni, hogy a réteg "elkenődését" a diffúzió okozza) Gouy-

Chapman- féle elmélete szerint az ellenionok és ko-ionok koncentrációját (ci) a felület közeli réteg 

adott pontjában a Bolzmann-eloszlás határozza meg:                                                           

                             (22-9) 

ahol c0 - az adott ion oldatbeli koncentrációja, zi – az ion töltése, F – Faraday állandó, �0 - felületi 

potenciál. 

A felületi potenciál az a potenciál, ami a határfelület és az oldat belseje közötti potenciálesésnek 

felel meg. A kettősréteg töltése és potenciálja közötti összefüggés a fenti elmélet szerint (22-10):  

 

      (22-10) 

 ahol z - az ellenionok töltésszáma, n - koncentrációja, kT – az abszolút hőmérsékletet és Bolzmann- 

állandó szorzata és � -a közeg permittivitása.  

   Kis felületi potenciálok esetében, nevezetesen ha  zeψ0/kΤ<<1 (ez azt jelenti, hogy az 

elektrosztatikus hatás kicsi a hőmozgás energiájához képes és a diffúz eloszlás elég nagy 

távolságokon szabadon megvalósulhat), a ψ potenciál a  h távolsággal a kettősréteg bármely 

pontjában az alábbi exponenciális összefüggés szerint változik (21-11): 

     (22-11)  
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A potenciálváltozást a távolság függvényében a 22.8. ábra mutatja be, a görbe meredekségét az 

EKR ún. 1/� reciproka, Debye-sugara határozza meg, amely jellemzi a kettősréteg vastagságát (22-

12): 

      (22-12) 

 

22.6. ábra: A diffúz kettősréteg potenciálváltozása a távolság függvényében különböző 
ionerősségeknél [1]  

Tehát adott közegben, adott állandó hőmérsékleten a Debye-sugár az ellenionok koncentrációjától 

és töltésszámától függ:  � = konst. z (c)1/2, ahol vizes közegben és szobahőmérsékleten (25 °C) 

konst = 0,327x108, ha a c elektrolit- koncentráció mól/l-ben van megadva.  

Az EKR 1/� vastagsága tehát lineárisan csökken az elektrolit-koncentráció (pontosabban C1/2) 

növekedésével, a l/� értéke desztillált vízben kb. 1000 nm, 10-5 mol/l 1-1 elektrolit-oldatban kb. 100 

nm, 10-4 mol/l oldatban kb. 30 nm, 10-3 mol/l oldatban kb.10 nm, 10-2 mol/l oldatban kb. 3 nm és 

10-1 mol/l oldatban kb. 1 nm. Tehát híg oldatokban a diffúz réteg vastagsága eléri néhány ezer ion-

sugár méretét. Nem-vizes közegekben, különösen apoláris oldószerekben, melyekben az ion-

koncentráció igen kicsi, az EKR vastagsága elérheti a néhány száz vagy akár néhány ezer 

nanométert is. Ennek igen nagy a jelentősége a kolloidok stabilitásának megértésében és 

magyarázatában.  

     A 22-12 egyenletből látható, hogy a Debye sugár reciproka nem más, mint az a távolság, melyen 

a � potenciál e-szer, azaz a kiinduló érték 2,7-ik részére csökken (ha  h=1/�, akkor �= �0exp(1), 

azaz � = �0/e).   

 A 22.9. ábrán 1-1 elektrolit (pl. KCl) koncentrációjának hatása látható a potenciál-távolság 

függvények lefutására. A görbék az elektrolit töménységének növekedésével egyre meredekebben 

futnak le, a diffúz kettősréteg vastagsága csökken. 
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22.9. ábra: Ion-eloszlás és potenciálesés az ERK-ben nagyértékű ellenionok (tenzidionok) 
többlet  adszorpciója esetében  

  A fenti elmélet az ionokat pontszerű töltésként vette figyelembe, csak elektrosztatikus 

kölcsönhatásokkal számolt. Ugyanakkor sok jelenséget csak akkor tudunk megmagyarázni, ha 

figyelembe vesszük az ionok méreteit és specifikus kölcsönhatásokat is a felület és az oldat ionjai 

között. O. Stern (1924) szerint a felület-közeli ionok nem csak elektrosztatikus, hanem specifikus 

adszorpciós erők (pl. ion-dipólus kölcsönhatások) hatására is halmozódnak a felületen, egy tömör 

monomolekuláris réteget alkotva. Itt nincs jelentősége a hőmozgásnak. Ez az ún. Stern réteg, 

aminek vastagsága nagyjából egy molekula átmérője, azaz kb. 0,4 nm. E réteg határain túl, az oldat 

belseje felé haladva, következik a klasszikus, "ideális" diffúz réteg az ionok exponenciális 

eloszlásával. A Stern- réteg határa és az oldat belseje közötti potenciálesés az ún. Stern- potenciál 

(� ). Tehát az EKR két alrétegből tevődik össze: a felülethez simuló tömör Stern- rétegből és az 

utána következő diffúz rétegből (22.7. ábra: Stern-modell). A felületi potenciálesés is két lépcsőben 

valósul meg: a felülettől távolodva a tömör Stern- rétegben meredeken, lineárisan csökken, majd a 

diffúz részben exponenciálisan közelít a nullához.  

 

A felület töltését a Stern- és diffúz-rétegben lokalizált ionok összessége kompenzálja. Nagyon jól 

adszorbeálódó többértékű ellenionok vagy tenzid-ionok olyan mennyiségben is felhalmozódhatnak 

a felületen, hogy ezek nem csak kiegyenlítik a felület töltését, hanem túlsúlyba kerülnek, és így ún. 

"áttöltés" következik be. Ebben az esetben a többlet-töltést az eredeti töltéssel egyező előjelű mellék 

(ko-)-ionok kompenzálják. Tehát a Stern- elmélet magyarázatot ad a kísérleti tapasztalatokból jól 

ismert áttöltés jelenségére.    
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22.7.1. Elektrokinetikai jelenségek   

Négyféle elektrokinetikai jelenséget különböztetünk meg: az elektroforézist, elektroozmózist, 

áramlási potenciált és ülepedési potenciált.  Kapilláris vagy porózus rendszerben az elektromos 

potenciálesés hatására bekövetkező folyadékáramlást nevezik elektroozmózisnak. Ennek tükörképe 

az elektroforézis, ami az elektromos erőtér hatására megvalósuló, valamilyen közegben 

szuszpendált részecskék mozgását jelenti.  Az áramlási potenciál az elektroozmózis fordítottja: 

akkor figyelhető meg, ha kapillárison vagy porózus rendszeren át folyadékot áramoltatunk, ekkor a 

porózus diafragma vagy kapilláris két vége között potenciálkülönbség mérhető.  Az ülepedési 

potenciál pedig az elektroforézis fordítottja: részecskemozgás (ülepedés) közben az ülepedő oszlop 

két különböző magasságban lévő pontja között mérhető potenciálkülönbséget jelenti. A 

gyakorlatban általában leginkább elektroozmózissal és az elektroforézissal találkozunk. 

      Az elektrokinetikai jelenségek értelmezéséhet szükséges bevezetni a hasadási sík vagy felület 

fogalmát. A külső elektromos tér hatására az EKR egyes ionjai, amelyek a mobil folyadékrétegben 

helyezkednek el, vándorolni kezdenek az ellentétes töltésjelű elektród irányába, magukkal ragadva 

a folyadékréteget. Más ionok nem vándorolnak, mert specifikus adszorpciós erők révén erősen 

kötődnek a felülethez (Stern- réteg), vagy vándorolnak, de nem tudják magukkal vinni a 

folyadékréteget, mert ennek molekulái kötődnek erősen a felülethez, pl. vízmolekulák a hidrofil 

felülethez. Mindkét esetben a külső elektromos tér hatására az EKR diffúz része szétszakad, 

meghasad. A hasadási síkon túli tartományban lévő ionok a mozgékonyak, vándorolnak az elektród 

irányába, míg a másik részük kötve marad a felülethez, kompenzálva (de csak részben!) a felület 

elektromos töltését.  A legtöbb esetben a hasadási sík az EKR diffúz részében helyezkedik el, hogy 

hol pontosan, az számos tényező függvénye és a kolloid tudomány egyik feladata a hasadási sík 

lokalizációjának a meghatározása. Elfogadott, hogy a hasadási sík abban a térrészben helyezkedik 

el, ahol a felülethez kötődő folyadékréteg viszkozitása ugrásszerűen változik: általában a felülethez 

közeli folyadékréteg viszkozitása (gyakran lényegesen) nagyobb, mint a tömbfázisban lévő 

folyadéké. Fontos megjegyezni, hogy a hasadási sík lokalizációját, helyzetét nem, vagy alig 

befolyásolja az oldatban lévő elektrolitok koncentrációja, ez utóbbi csak az érintkezésben lévő 

fázisok tulajdonságainak, ill.a közeg felülethez való affinitásának a függvénye.  

A hasadási sík és oldat belseje közötti potenciálesés az ún. elektrokinetikai, vagy ¡¡¡¡-potenciál 

(21.10. ábra), ami igen fontos jellemzője a kolloid-részecskéknek.  
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22.10. ábra: Az elektrokinetikai potenciál változása különböző ionerősségeknél:  
 C1<C2<C3, Szaggatott merőleges vonal – a hasadási sík helye a kettősrétegben,   – a 

felület és hasadási sík közötti távolság [3] 

Feltételezve, hogy a hasadási sík az EKR diffúz részében helyezkedik el, Smoluchowsky kimutatta, 

hogy a porózus közegen áthaladó folyadék elektroozmotikus sebessége (22-13): 

      (22-13) 

ahol   

                        ¡- az elektrokinetikai potenciál értéke (mV),   

                        E- a külső elektromos tér gradiense (V/cm).       

Elméleti megfontolások és számos kísérlet alapján bizonyított, hogy a fenti egyenlet 

használható a részecskék elektroforézisének leírására is. 

        Látható, hogy a részecskék elektroforetikai sebessége, vagy a folyadék-átvitel sebessége 

egyenesen arányos a térerősséggel, a részecskék elektrokinetikai potenciáljával és fordítottan 

arányos a közeg viszkozitásával. Ezek a sebességek aránylag kicsik, néhány mikron per másodperc 

nagyságrendűek.  A fenti egyenletek nemvezető, illetve a közegnél kisebb vezetésű részecskékre és 

vékony elektromos kettősrétegre vonatkozó (az utóbbi Deby-sugár reciproka értékében kifejezett � 

vastagságának kisebbnek kell lennie a részecske q sugaránál, azaz � q >>1) feltételeknél 

helytállóak. Az V és E közötti egyenes arányossági összefüggés csak gyenge elektromos terekben 

(általában néhány V/cm esetén) érvényes.   Tanulmányunkban [6] tárgyaltuk azokat a feltételeket, 

melyeknél az erős elektromos terekben (általában néhány száz V/cm esetén) nem-lineáris 

(elsősorban V~E3) elektroforézis megjelenésével kell számolnunk. Ennek feltételei mellett a 
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részecskék elektroforetikai sebessége akár egy-két nagyságrenddel is megnőhet és elérheti a 

mm/sec vagy cm/sec értékeket is.    

    Az elektrokinetikai potenciál az EKR egyik legfontosabb paramétere: jellemzi a diszpergált fázis    

közeghez viszonyított mozgásának a lehetőségét és mértékét, a kolloidok stabilitását, ill. a 

diszpergált állapot megszüntetését, az elektroforetikus rétegek (pl. festék vagy védő-rétegek) 

felvitelét különböző felületekre stb. 

     Az elektrokinetikai potenciál függ aaz egymással érintkezésben   lévő fázisok tulajdonságaitól és 

az oldatban lévő elektrolitok összetételétől és koncentrációjától. A ζ-potenciálnak a diszpergált 

fázis felületi töltésűrűségétől való függését az EKR diffúz szerkezete esetében a (21-10) egyenlet 

adja meg.  Az elmélet szerint az indifferens (azaz potenciál-meghatározó ionokat nem tartalmazó) 

elektrolitok töménységének növelésével a ζ-potenciál értéke az EKR zsugorodásának 

következtében csökken (ψ∼ c1/2, hasonlóképpen ζ∼c1/2). Az elektrokinetikai potenciálnak az egy-, 

két- és háromértékű ellenionok koncentrációtól való jellegzetes függését a 22.11. ábra szemlélteti.  

 

22.11. ábra: Az elektrokinetikai potenciál egy-, két- és háromértékű ellenionok koncentrációtól való 
függése [2]  

Az 1-1 töltésű (pl. NaCl, KCl stb.) elektrolitok esetében a ζ(c) függvényeken gyakran egy 

maximumot mutató szakasz található. A ζ-potenciál növekedése a görbe felszálló ágában az EKR 

külső elektromos térben bekövetkező polarizációjával, és az ezáltal képződött dipólus- 

momentumnak a részecskékre gyakorolt (az elektrolit koncentrációjával csökkenő) fékező hatásával 

magyarázható.  A maximum utáni leszálló ággal jellemezhető ζ- csökkenés az elektromos 

kettősréteg zsugorodásának a következménye. A két- és háromértékű ellenionoknak a ζ-potenciálra 

kifejtett hatása még kifejezettebb, hiszen ebben az esetben a kettősréteg erőteljes zsugorodása 

mellett  (ζ∼ zc1/2) a Stern- potenciál jelentős csökkenésével is számolni kell. Ha az összes bevitt 

többértékű ellenion az adszorpciós (Stern) rétegben halmozódik fel, a felületi töltés teljes mértékben 

kompenzálódik és a ζ-  potenciál a nullával lesz egyenlő. A ζ=0  állapotot nevezik a részecskék 
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izoelektromos állapotának vagy a kettősréteg izoelektromos pontjának. Ennek fontos szerepe van 

az oxidok vagy hidroxidok töltésének meghatározása szempontjából, aminek alapján 

megválaszthatók az ezeken az anyagokon megvalósított adszorpció optimális feltételei. Ismeretes, 

hogy az amfoter hidroxidok vagy a karboxil-és amino- csoportokat tartalmazó fehérjék a közeg pH-

jától függően pozitív vagy negatív felületi csoportok, illetve ionok képződésével disszociálnak. 

Ezen anyagok ζ-pH függvényei kis pH értékeknél ζ>0-al, majd áthaladva az izoelektromos ponton 

nagy pH-nál  ζ<0-al jellemezhetők. Minden fehérje-molekula egy meghatározott, rá jellemző 

izoelektromos ponttal, ill. ennek megfelelő pH-értékkel rendelkezik, ezért az izoelektromos pont 

meghatározása a fehérjék  azonosításának egyik fontos módszere.         

A három vagy nagyobb értékű ellenionok un. szuper-ekvivalens adszorpciója a felület 

áttöltéséhez és ennek következtében a ζ-potenciál előjel-változásához (inverziójához) vezet (21.18. 

ábra). Ennek fontos szerepe van a többértékű ellenionokat tartalmazó hidrolizáló sók alkalmazása 

során a víztisztítási folyamatokban.       

22. 8.    Diszperz rendszerek stabilitása 

 A diszperz rendszerek stabilitása (állandósága) azt jelenti, hogy a diszpergált fázis 

diszperzitásfoka és eloszlása az időben változatlan marad. A kolloidok stabilitásának gondja a 

kolloidkémia legfontosabb és legbonyolultabb problémája, mert ez jellemzi a diszperz rendszer 

„életét és halálát” és azt is, hogy miként lehet az „életét” meghosszabbítani. A diszperz rendszerek 

stabilitását számos tényező határozza meg: ezek főként a diszpergált fázis és a közeg tulajdonságai, 

többek között a részecskék mérete, a közeggel való kölcsönhatásuk intenzitása, a rendszerben lévő 

egyéb anyagok természete és mennyisége. A gyakorlat sokszor egymással ellentétes feladatokat is 

támaszt: számos esetben pl.a diszperz rendszer minél huzamosabb ideig tartó állandóságának  a 

biztosítása a cél, máskor pedig éppen fontos ennek a megszüntetése. Pl. a vér egy olyan diszperz 

rendszer, amelynek állandósága az élő szervezet egész életében meg kell, hogy maradjon. A 

természetes vagy szennyvizek pedig éppenhogy olyan rendszerek, amelyekből felhasználás előtt el 

kell távolítani a lebegő szennyezőket, azaz a diszperz rendszer megszüntetése a cél.      

 A liofób és liofil kolloidok stabilitása élesen különbözik egymástól, ezért ezeket célszerű 

külön tárgyalni.   A liofil rendszerek - a molekuláris kolloidok (pl. fehérjék, globuláris polimerek) 

vagy szuszpenzoidok (pl. agyagásványok, szappanok)- önmaguktól, spontán módon 

diszpergálódnak és termodinamikailag stabilisak. A diszpergálódás során a rendszer F szabad-

energiája csökken (22-14). 
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                           △F= △U- T △S  <  0                             (22-14) 

A △S entrópia-növekedés a diszpergálás folyamatában csökkenti a szabadenergiát, mert a 

rendszerben a részecskék egyenletes eloszlásának nagyobb a valószínűsége, másfelől a szolvatációs 

kölcsönhatások is energia-nyereséggel párosulnak, ami szintén csökkenti a belső energia △U 

értékét. Azokban a rendszerekben, melyekben T△S > △U, a (22-14) kritérium minden esetben 

helytálló, ezeket Rehbinder a liofil rendszerekhez sorolta.  A diszpergált fázis felülete és a közeg 

közötti kölcsönhatások erősödése elősegíti a spontán diszpergálódást. Tehát a liofil rendszer 

képződése során a felület-növekedéssel járó szabadenergia-növekedést (túl)kompenzálja a 

keveredés/eloszlás következtében bekövetkező entrópia-növekedés. Itt jól megfigyelhető az 

oldhatóság és diszpergálódás közötti hasonlóság, hiszen az előbbi folyamatot is a szolvatációs 

energia és a kristályrácsban meglévő kötések elszakadásának energiája, valamint az eloszlás 

entrópiája határozzák meg.       

      A liofób kolloidok esetében, ellenkező a helyzet, a diszpergált fázis belsejében ható 

kölcsönhatási erők erősebbek, mint a fázisok között ható erők, ám ezt a különbséget nem 

kompenzálja az entrópia-faktor, tehát írható, hogy   

                           △F= △U- T △S > 0                             (22-15)  

Ebben az esetben a diszpergálás külső munka (pl. mechanikai aprítás) hatására vagy kémiai reakció 

következtében valósul meg. A képződő diszperziók termodinamikailag nem stabilisak, jelentős a 

szabad felületi energiájuk (felületi feszültségük) és nem képződnek önként, spontán módon, hanem 

csak külső energia-ráfordítás hatására. Természetesen nincsenek ideálisan liofil vagy ideálisan 

liofób rendszerek, az utóbbiak felületén is fellelhetők kisebb-nagyobb hidrofil felületrészek is. 

  Amikor egy diszperz rendszer stabilitásáról beszélünk, meg kell különböztetni a 

szedimentációs (vagy kinetikai) állandóságot és az aggregatív állandóságot. A szedimentációs 

állandóság a nehézségi erő hatása elleni stabilitást jelenti, vagyis azt, hogy a részecskék idővel nem 

ülepednek le. Kinetikailag stabilak a nagy diszperzitásfokú, finom diszperziók, ezekre jellegzetes a 

diffúziós-szedimentációs egyensúly beállta (lásd. fent). A szedimentációs (ülepedési) stabilitás 

megbomlását, megszűnését különböző behatások okozhatják: 

1. durva diszperziókban a részecskék kiülepedése, szedimentációja a nehézségi erő hatására, 

vagy a közegnél könnyebb részecskék (cseppek) felúszása a határfelületre, 
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2. a kis részecskék izotermikus átpárolgása a nagyobb részecskékre (lsd. később) és ezek 

bekövetkező szedimentációja, 

3. a rendszer aggregativ állandóságának megszűnése, amelynek során a részecskék nagyobb 

aggregátumokba egyesülnek és kiülepednek.  

Az aggregativ stabilitás a részecskék egyesülés, tömörödés elleni állandóságát jelenti.  A részecskék 

egymással való találkozásuk, ütközésük alatt - ha a köztük ható vonzóerők meghaladják a 

taszítóerők nagyságát – összetapadnak, egyesülnek, kisebb-nagyobb részecskecsoportokat, un. 

aggregátumokat alkotnak, ezt a folyamatot nevezzük koagulálásnak. Az aggregáció hatására 

kiülepedett üledékek a koagulumok, amelyek lehetnek tömörek, túrószerűek, pelyhek, szálasak, 

kristályosak. A legtöbb esetben a frissen kiülepedett részecskék nem kapcsolódnak közvetlenül 

egymáshoz, nem nőnek össze, mert az aggregátumot vagy koagulumot képző részecskék között egy 

vékonyabb vagy vastagabb szolvátréteg található. Ennek kiterjedése a részecske felületének és a 

közegnek a kölcsönhatásától függ. Liofób részecskék, pl. fémszolok esetében ez csak néhány nm 

vastagságú, míg liofil felületeknél ez elérheti a néhány száz nm-t is.  Az aggregátumokban a 

részecskék egy ideig megőrzik „önállóságukat”, korlátolt transzlációs (haladő jellegű) mozgásra 

képesek, csak sokkal később kezdenek összenőni, vagy a cseppek egymással összefolyni. Az utóbbi 

az ún. koaleszcencia. A koagulálásról még tudni kell azt is, hogy a részecskék ütközése és 

aggregálódása bekövetkezhet a változó irányú hőmozgásuk közben is (ez a perikinetikus 

koagulálás), vagy úgy, hogy a különböző sebességgel, de egyrányba mozgó részecskék, pl. keverés, 

áramlás hatására, ülepedés közben, ütköznek (ez az un. ortokinetikus koagálálás).  

     Mi az oka annak, hogy egyes kolloid rendszerek időben sokáig stabilisak, míg mások gyorsan 

koagulálnak, majd kiülepednek? Számos kísérlet tanúsítja, hogy a liofób kolloidok akkor stabilisak, 

ha esetükben megfigyelhető az elektroforézis jelensége, ami a kolloidok felületén képződő EKR 

ionjai és a külső elektromos tér közötti kölcsönhatás eredménye. Már a XX. század elején 

tapasztalták, hogy a liofób szolok elektrolitok hatására koagulálnak és az elektrolitok koaguláló 

hatása rohamosan növekszik az ellenionok értékűségével, negatív töltésű részecskék esetében a 

kationok értékével, pozitív töltéssel rendelkező kolloidoknál pedig az anionok értékével. Ezek a 

megfigyelések az ún. Schulze-Hardy szabályban öltöttek testet: ami szerint a koagulálást az 

ellenionok idézik elő és a koaguláltató hatás rohamosan növekszik az ellenion oxidációs számával.      

 A koaguláltató hatást az ún. kritikus koagulálási koncentrációval (ccc) vagy koaguláló 

értékkel jellemzik, ami azt a legkisebb elektrolit-koncentrácót jelenti, ami adott, illetve 

megválasztott időtartam (pl. 10 perc, egy óra vagy két óra stb.) alatt szemmel látható koagulálást 
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(látható zavarosságot vagy kicsapódást) okoz. Ez ugyan csak egy tetszőleges egység, de az adott 

szolra, kolloidoldatra jól reprodukálható értékeket eredményez, amelyek alapján összehasonlítható a 

különböző ionok koaguláltató hatása. Az egzakt ccc az a minimális elektrolit-koncentráció, ami 

felett az elektrolit töménységének további növelése már nem növeli az aggregáció mértékét. Ennek 

meghatározására kinetikai kísérletek szükségesek. A tapasztalat szerint, ha az egyértékű ellen-ionok 

koaguláló értéke kb. 50-150 mmol/l, akkor a kétértékűké kb. 0,5-2  mmol/l, a háromértékűké pedig 

kb.0,05-0,1 mmol/l, azaz az arány közöttük durván 50-100: 1: 0, 1 - 0, 2. Más megfigyelések szerint 

a stabilitás ugyanolyan arányban csökken, mint ahogy a részecskék ζ- potenciálja csökken, vagyis 

minél kisebb a zéta- potenciál, annál kisebb a ccc értéke is. Gyakran a szolok egy bizonyos 

„kritikus” ζ- potenciál értéknél - ami a legtöbb esetben 20-25 mV -  koagulálnak.  Mindez azt 

tanúsítja, hogy a stabilitás csökkentésében igen jelentős az ellenionok töltésszámának a szerepe, ami 

a stabilizáció elektrosztatikus természetére, ill. mechanizmusára utal.    A részecskéket tehát a 

felületükön képződő elektromos kettősréteg stabilizálja. Ez az elképzelés a legrégibb és elméletileg 

legjobban kidolgozott értelmezés, szorosan kapcsolódik az elektromos kettősréteg elméleteihez 

(lásd fent). Ezek az elektrosztatikus stabilitáselméletek, amelyek közül a legjobb megközelítést 

adja  a Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (un.DLVO)  elmélet.  

                         A DLVO elmélet szerint a kolloidok stabilitását a köztük ható taszító- és vonzóerők Vt eredője 

határozza meg. Nyilvánvaló, ha a VR taszítóerők nagysága meghaladja a VA vonzóerők értékét, 

akkor a részecskék ütközéskor nem tapadnak össze, nem aggregálódnak, hanem szétválnak. Ha 

ellenben a taszító hatás nem működik vagy nagyon kicsi, és a vonzóerők dominálnak, akkor a 

részecskék ütközés után együtt maradnak, közöttük vonzó erőhatások működnek, amelyek a 

részecskéket az aggregátumokban összetartják. Tehát írható, hogy     

 

      A vonzóerők nem másak, mint a molekulák között ható van der Waals- féle erők, amelyek 

hatására kondenzálódnak pl. a gázok, ill. megvalósul   az adszorpció hidrofób felületeken (pl. aktív 

szeneken).  Ezek közül is a legfontosabbak a London- típusú, ún. diszperziós erők, amelyek 

egyrészt függetlenek a molekulák polaritásától, ám létrejöttük az elektronok gyors forgása során 

létrejövő pillanatszerű dipólusok közötti vonzásból ered. Mint ismeretes, a molekulák közötti 

diszperziós vonzás energiája fordítottan arányos a köztük lévő távolság hatodik hatványával (22-

17):              
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ahol B egy állandót jelent. 

A kolloid részecskék esetében, amelyek sok ezer vagy millió atomból (molekulából) tevődnek 

össze, a vonzóerők összegeződnek, és ilyen módon ezek sokkal nagyobb távolságokra hatnak, mint 

az egyedi molekulák közötti erők, a távolságtól való függésük is sokkal gyengébb, fordítottan 

arányos a távolság vagy négyzetével, vagy harmadik hatványával (∼h2 vagy ∼h3). Hamaker 

számításai szerint két párhuzamos síkfelület közötti vonzási potenciálnak a távolságtól való 

függését a     

                                                         (22-18) 

egyenlet írja le, ahol  

                       h- a síkfelületek közötti távolság,  

                      A- az ún. Hamaker- állandó, ami a részecskék anyagi természetének függvénye. 

 Az A értéke az anyagot alkotó térfogategységnyi atomok számából és az anyag elektromos(optikai) 

tulajdonságaiból kvantum-mechanikai módszerekkel számítható. Leegyszerűsítve mondható, hogy 

minél nagyobb a részecske sűrűsége, annál nagyobb a Hamaker állandó értéke. Az A jellegzetes 

értéke 10-19-10-21 Joule. 

         Gömb alakú részecskék esetében az egyszerűsített függvény:     

                                      (22-19) 

ahol  

                      H  – az  sugarú gömbök felülete között a legkisebb távolság   

                      H = R-2a,  

                      itt R- a gömbök középpontja közötti távolság.  

         A vonzási energia-távolság jellegzetes függvényét a 22-12. ábra VA(H) görbéje illusztrálja. 
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22.12. ábra: Kolloidrészecskék közötti taszító (VR) és vonzó (VA) erők, valamint eredőjük (VT) 
távolság függvényei  

              A részecskék közötti vonzás független a rendszerben lévő elektrolitok minőségétől és 

mennyiségétől, a közeg paramétereitől. 

 Taszítás akkor lép fel, ha két részecske kettős rétege az ütközésük során egymásba hatol, és 

részben átfedi egymást, hiszen ha nincs átfedés, akkor az EKR külső fegyverzete semlegesíti a belső 

fegyverzet töltését és a részecske, mint egész, közömbös, neutrális.  

 Ha azonban az EKR periférikus részei átfedik egymást, az átfedési zónában az ionok 

koncentrációja megnö , az ozmotikus erők hatására  ebbe a zónába oldószer molekulák hatolnak be, 

amelyek a felületek közé szétfeszítő nyomást gyakorolnak, azaz taszítást hoznak létre. A taszító 

potenciál távolságtól való függésének számítására  Derjaguin, majd Verwey és Overbeek 

szimmetrikus 1-1 elektrolit esetében, két síkfelület között a felületi potenciál állandóságát  

feltételezve a  következő egyenletet vezették le: 

                                    (22-20) 

ahol      

        (22-21) 

Látható, hogy a taszítás energiája egyenesen arányos a felületi (Stern-) potenciál négyzetével és 

exponenciálisan csökken a felületek közötti h távolsággal és az ionerősséggel, azaz a 1/� értékével. 

A VR(h) görbe tipikus lefutását a 22.12. ábra mutatja be. 

Egyenlő méretű gömbalakú részecskéknél H <<a  feltétel esetén (Reerink-Overbeek) írható, hogy 
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    (22-22) 

ahol  γ  ugyanaz, mint a fenti egyenletben. 

A 22-22. egyenletből következik, hogy a gömbök taszítási energiája, a fenti paramétereken kívül,   

még ezek sugarával is arányos. Néhány különböző elektrolit-koncentrációnak megfelelő részecskék 

közötti potenciál- görbe a 22.13. ábrán látható.  

 

22.13. ábra: Elektrolit-koncentráció hatása a részecskék közötti potenciál görbék lefutására  
Az elektrolit koncentráció az 1<2<3 sorrendben növekszik. Az 1 stabil kolloid rendszer, 2 a gyors 

koaguláció kezdete, 3 a részecskék között a vonzóerők dominálnak  

Általános esetben a taszító-és vonzóerők eredője görbéjén kis távolságoknál egy primer minimum, 

közbülső távolságoknál maximum (potenciálgát) és a részecskék közötti nagy távolságokon pedig 

egy szekunder (vagy távoli) másodlagos minimum figyelhető meg. Ez a lefutás azzal magyarázható, 

hogy a taszítóerők exponenciálisan, a vonzóerők pedig köbös vagy négyzetes függvény szerint 

csökkennek a távolsággal. Tehát kis és nagy részecske-közti távolságok között a vonzás, közepes 

távolságoknál pedig a taszítás dominál (az abszcissza alatti V értékek a vonzást, a felette lévő 

értékek a taszítást mutatják). A részecskék közeledésükkor fellépő viselkedését a potenciálgát 

magassága és a minimumok („gödrök”) mélysége határozza meg. Az alábbi jellegzetes változatok 

lehetségesek: 

I. Ha a potenciálgát magassága és a távoli (másodlagos) minimum mélysége kicsik (≤ kT, azaz 

összemérhetők a részecskék átlagos kinetikai energiájával), akkor a Brown- mozgás 

következtében találkozó részecskék a lehető legközelebb kerülnek egymáshoz. Ebben az 

esetben a rendszer szabadenergiája a primer minimumnak megfelelő energiáig csökken. 

Tehát a koaguláció a primer minimumban játszódik le, a folyamat irreverzibilis, mert a 

primer minimum mélysége több kT-t tesz ki, a részecskék közel kerülnek egymáshoz, a 

képződött üledék tömör. Az aggregációt gátló potenciálgát magasságát csökkenthetjük (1) az 

elektrolit-koncentráció növelésével, ami az EKR zsugorodását és a taszítóerők csökkenését 
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idézi elő, vagy (2) a Stern-potenciál csökkentésével többértékű ellenionok vagy tenzid- 

ionok adszorpciója következtében. Az első esetben az ún. koncentrációs koagulációról, a 

másodikban pedig az adszorpciós vagy neutralizációs koagulációról beszélünk.  

II.  A potenciálgát magas (több mint 5-10 kT) és a másodlagos minimum mélysége kicsi (≤kT). 

Ebben az esetben a részecskék kinetikus energiája nem elegendő a potenciálgát leküzdésé 

hez, és találkozásukkor nem lépnek kölcsönhatásba, szétválnak. Ez elektrolitmentes vagy 

kevés elektrolitot tartalmazó rendszerekben valósul meg, amikor a részecskéket vastag, igen 

diffúz kettősrétegek taszító hatása védi meg a koagulálástól. Ez az aggregatív stabil 

rendszer. 

III.  Ha a másodlagos minimum mélysége jelentős (>5-10 kT), akkor függetlenül a potenciál-gát 

magasságától, a részecskék egymáshoz való közeledésekor belezuhannak a másodlagos minimum 

által képzett „gödörbe”, ott maradnak rögzítve egymás mellett, laza aggregátumokat képezve. Minél 

mélyebb a „gödör”, a szekunder minimum, annál erősebben kötődnek a részecskék egymáshoz az 

aggregátumban. A másodlagos minimum mélysége a részecskék méretével és Hamaker 

állandójának értékével növekszik, ami azt jelenti, hogy az itt megvalósuló aggregáció a durva 

részecskékre jellemző. Kisméretű részecskék esetében a másodlagos minimum mélysége és így 

annak szerepe az aggregációban elhanyagolható. A gödörben lévő részecskék közötti távolságot a 

gödör koordinátái határozzák meg, az igy  összekapcsolódott 2 vagy 3 részecske nem tud sem 

eltávolodni egymástől, sem közeledni egymáshoz, ezek együttesen vesznek részt a Brown- 

mozgásban és rezegnek a kötésvonal mentén. A részecskék megőrzik eredeti diszperzitásfokukat is 

és határfelületüket.  

  A DLVO elmélet jól magyarázza a koaguláció fent leirt kísérleti törvényszerűségeit, 

elsősorban az ellenionok értékűségének a hatását. Derjaguin szerint a hatékony koaguláció 

feltételnek a potenciálgát nulláig való csökkenése felel meg, azaz Vmax = 0 és dV/dh = 0. Ekkor 

valósul meg a gyors koaguláció, amikor minden részecske-ütközés hatékony, azaz aggregátum-

képződéshez vezet. A DLVO elmélet szerint a kritikus ccc koagulálási koncentráció a 22-23. 

összegfüggéssel irható le, ha ez az elektromos kettősrétegek zsugorodása következtében 

(koncentrációs koaguláció) és jelentős felületi (Stern-) potenciál értékek mellett valósul meg:  

 
                 (22-23) 

Vízközegű rendszerben 25 oC-on (22-24):   
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ahol c(f)  szintén egy  állandó. 

 A fenti összefüggés nagy felületi potenciállal rendelkező részecskékre (� > 100-150 mV) 

érvényes. Látható, hogy az ellenionok koaguláló értéke fordítottan arányos az oxidációs számuk 

hatodik hatványával (ccrz
6=const), tehát az egy-, két- és háromértékű ellenionok koaguláló hatása 

(1/ccr) úgy viszonyul egymáshoz, mint 1: 26: 36, azaz 1: 64: 729, ami jó összhangban a tapasztalati 

értékekkel. A Derjaguin-féle „hatodik-hatvány törvény” jól magyarázza az empirikus Shulze-

Hardy szabályt.  

     Az elmélet szerint a kis felületi potenciállal (�  < 25 mV) rendelkező részecskék neutralizációs 

koagulációja esetében, amikor a többértékű ellenionok adszorpciója a Stern-potenciál jelentős 

csökkenését idézi  elő:  ccrz
2 = const. Ugyanakkor a szekunder minimumban aggregálódó 

nagyméretű (mikronok) részecskék esetében a  ccrz
2,5-3,5 = const. összefüggés érvényes (Martinov, 

Muller). A gyakorlatban előforduló durva diszperziók koagulációja általában az utóbbi törvény 

szerint játszódik le.  

22. 8. 1.  Kölcsönös koaguláció és hetero- koaguláció  

A fenti törvényszerűségek és elméletek a homokoagulációra érvényesek, amikor egyforma töltésű 

és kémiai természetű részecskék lépnek kölcsönhatásba egymással. A természetben és technológiai 

folyamatokban gyakoribb az olyan helyzet, amikor különböző természetű, töltésjelű és 

töltéssűrűségű részecskék találkoznak egymással. Ezek koagulációját nevezzük hetero-

koagulációnak. Ennek egyik részesete a kölcsönös koaguláció, ami alatt a különböző töltésjelű 

részecskék aggregációját értjük. A heterokoaguláció elméletét Derjaguin fejlesztette ki, aminek a fő 

következtetései az alábbiak.  

      A különböző töltésjelű részecskék találkozásakor az elektrosztatikus erők előjelet változtatnak, 

a taszítás helyett közöttük vonzás lép fel, amely összegeződve a van der Waals-féle vonzóerőkkel, 

gyors koagulációt idéz elő bármilyen mennyiségű elektrolit jelenlétében. Ezt a folyamatot 

széleskörűen alkalmazzák pl. a víztisztítás technológiájában. 

A különböző felületi potenciállal rendelkező, de egyforma töltésjelű részecskék kölcsönhatási 

erői szintén előjelet változtatnak, taszítástól nagy távolságokban, vonzásig pedig kis távolságokban . 

A potenciálgát nagyságát a kisebb felületi potenciállal rendelkező részecske potenciálja határozza 

meg. A DLVO elmélet alkalmazása a heterokoaguláció értelmezésére azt is mutatja, hogy egyes 
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esetekben nem csak a vonzóerők, de a taszítóerők is előjelet változtathatnak. Ez akkor következik 

be, ha a részecskék kölcsönhatása a közeggel erősebb, mint egymás közötti kölcsönhatásaik. Ebből 

az következik, hogy VR <0 és VA >0 feltételnél az elektrolit koncentrációjának a növelése, ami 

pedig csökkenti az elektrosztatikus vonzást, éppen ellenkezőleg hat, stabilizálja, nem pedig 

koagulálja a rendszert. Ha emellett a felületek potenciálja nagy, de különböző töltésjelű, akkor a 

Shulze-Hardy szabály megfordulása figyelhető meg: a koaguláció az elektrolitok koncentrációjának 

nem a növelésével, hanem ellenkezőleg, a csökkentésével érhető el és ez a csökkenés az ellenion 

értékűségének hatodik hatványával arányos. 

22. 8. 2.  Nem-elektromos stabilizálás, adszorpciós-szolvatációs stabilizáció 

A klasszikus DLVO elmélet nem veszi figyelembe a részecskék felületén képződő szolvát- rétegek 

szerepét a kolloidok stabilizálásában. Ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy bármilyen felület (akár 

liofób is) ne lépne valamilyen mértékű  kölcsönhatásba a közeg molekuláival. Számos kísérleti adat 

is bizonyítja, hogy a felületen adszorbeálódott, illetve a felület-közeli rétegekben lokalizált folyadék 

tulajdonságai különböznek a tömbfázisban lévő folyadék tulajdonságaitól. A molekulák orientációja 

(irányultsága) a szolvátrétegekben a kvázi-szilárd testek tulajdonságait  adja nekik, amelyek 

ellenállnak a rétegek egymásba hatolásának a részecskék ütközésekor. Itt figyelembe kell venni 

mind a kinetikus tényzőket (az ütközések sebességének csökkenését  a nagyobb viszkozitás miatt), 

mind pedig a termodinamikai tényezőket: a rugalmassági erők leküzdése ugyanis munka-ráfordítást 

igényel, ez a taszítási erők ún. strukturális vagy szerkezeti komponense. Emellett, a felületek közötti 

„rés” csökkenésekor a szolvátréteget képző molekulák részleges deszorpciója is bekövetkezhet. Az 

utóbbi folyamat is energiaigényes, ez a taszítás ún. adszorpciós komponense. Alumínium, szilícium, 

vas, mangán és más fémek hidroxidjai felületén fejlett hidrát-rétegek találhatók. Ezek védő hatása 

következtében a részecskék nem közeledhetnek egymáshoz olyan távolságokra, amelyeknél már 

lehetséges a közeli (primer) minimumban  történő koagulálás. Az aggregálódás a másodlagos 

minimumban valósul meg, laza, strukturált aggregátumok képződésével. 

 Rengeteg adat áll rendelkezésünkre polimolekuláris szolvát (ill.akár tisztán hidrát) -rétegek 

képződéséről különböző felületeken. Kétféle rétegről vannak elképzelések: diffúz és éles határral 

rendelkező fázisszerű rétegekről. Aránylag vékony (néhány vagy néhány tíz nm vastagságú) rétegek 

a felületi erők direkt hatására képződnek. Vastag (50-500 nm) rétegek az adszorpciós erők 

stafétabotszerű hatásmechanizmusa révén keletkeznek.  A felületi szolvát- rétegek stabilizálásának 

ugyancsak kétféle   mechanizmusa képzelhető el: 
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1. direkt taszítás a diffúz szolvát- rétegek átfedése következtében, amikor az oldószer-

molekulák statisztikus megoszlása az átfedési zónában megváltozik, és ez   entrópia-

változást idéz elő, és  

2. a részecskék olyan mérvű szolvatációja következik be, hogy a rendszer termodinamikailag 

stabilissá változik. A felületi vízrétegeknek a hidrofil szolok (pl. vas-hidroxid, szilícium-

dioxid, alumínium-hidroxid stb.) stabilizálásában játszó fontos szerepére utalnak a szerző 

kísérleti eredményei, amelyek szerint a fenti szolokban az 1-1 elektrolitok koaguláló 

értékeinek hőmérsékletfüggése 37-42 °C fokon ugrásszerű változásokat mutat.   

Számos fizikai és fizikai-kémiai módszerrel bizonyították, hogy a felületi vízrétegek szerkezete 

ugyanebben a hőmérséklet-tartományban drámai módon megváltozik, tehát összefüggés van a 

hidrofil kolloidok állandósága és az őket körülvevő vízrétegek szerkezete között.  

 Igen jelentős a szolvatáció szerepe a hosszúláncú tenzid- és polimer-molekulák adszorpciója 

által hidrofilizált kolloidok esetében. Ha tipikusan hidrofób szolokhoz (Au, AgI, Sb2S3 stb.) nem-

ionos, hidrofil csoportokat tartalmazó tenzideket (pl. etilén-glikol oxietil-észtereit) adagolunk, akkor 

azt tapasztaljuk, hogy egy bizonyos tenzidkoncentráció felett ezek a szolok nem koagulálnak a 

szokásos elektrolit-tartalmaknál. Koaguláltatás csak igen tömény sóoldattal, szulfát-ionok vagy 

alkoholok hozzáadásával valósítható meg, azaz olyan feltételeknél, amikor már megvalósul a felület 

dehidratációja, a hidrátréteg roncsolása. Jellemző, hogy ezeknél a rendszereknél az ellenion 

oxidációs száma már nem játszik szerepet, ezek nivellálódnak. Az a "kritikus" tenzid- koncentráció, 

amelynél megfigyelhető a hidrofób szol hidrofillé történő átváltozása, az oxietil- lánc 

hosszabbodásával, azaz a tenzid- molekula hidrofil részének erősödésével, csökken (Glazman,  

Bárány).  

      A polimerek által megvalósított (sztérikus) stabilizáció a diszperziók stabilizálásának egyik 

modern, igen hatékony, a technológiai folyamatokban (festékek, lakkok, élelmiszeri, kozmetikai, 

gyógyszer emulziók előállítása, stb.) széleskörűen alkalmazott eljárása.     A polimerek adagolása a 

diszperz rendszer állandósága szabályozásának egyik leghatásosabb módszere. Ez azzal van 

összefüggésben, hogy a   makromolekuláris anyagok kis töménységben is (a diszpergált anyag 

ezreléke vagy akár csak milliomodrésze) jelentősen megváltoztathatják a diszpergált részecskék 

vagy emulziócseppek aggregálódását, illetve a szuszpenziók  ülepedésének a  sebességét. Általában 

elmondható, hogy a rendszerbe bevitt polimer mennyiségének növekedésével a diszperzió 

állandósága először csökken (flokkulálási folyamat), majd növekszik (stabilizáció), tehát a 

kismennyiségű polimer hozzáadása érzékenyítő, a jelentős mennyiségű polimer pedig stabilizáló 

hatást fejt ki (részletesebben lásd [5]-ben).  
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 A XX. század 60-80-es éveiben, többek között a szerző által is elvégzett kutatások alapján 

kikristályosodtak a diszperziók  polimerek által előidézett stabililizációjának a törvényszerűségei. 

Ezek a következők: 

(1) egy bizonyos polimer-koncentráció elérése után a kolloidrendszer gyakran “végtelen 

mértékben”   stabilissá válik, azaz nem koaguláltatható bármilyen  koncentrációjú elektrolitoldat 

adagolásával sem;  

(2) a stabilitás ugrásszerű növekedése a polimer tartalom változásának igen szűk tartományában 

jelentkezik;  

(3) a rendszerbe bevitt polimer koncentrációjának növekedésével a különböző töltésű ellenionok 

koaguláló értéke kiegyenlítődik;  

(4) szolokban és híg szuszpenziókban a szilárd fázis tartalma és az egy adott stabilitási 

érték eléréséhez szükséges minimális polimerkoncentráció között gyakran egyenes arányosságú 

összefüggés figyelhető meg. 

 A nemionos polimerek kolloidokra kifejtett stabilizációs hatása elsősorban a felületen 

adszorbeálódott, a felületet teljesen beborító polimer-burokban lévő makromolekulák között fellépő 

taszító erők hatásával magyarázható. Nem bocsátkozva részletekbe, megjegyezzük, hogy a polimer-

rétegek közötti taszítást kétféle típusú erők megjelenése okozza.  Ha két tömör polimer-réteget 

tartalmazó részecske közeledik egymáshoz , akkor a második közeledő részecske csökkenti azt a 

térfogatot, amelyet az adszorbeált polimer-szegmensek foglal(hat)nak el, felvéve a számukra 

legoptimálisabb konformációt. Az adszorpciós réteg zsugorodása csökkenti a makromolekulák 

lehetséges konformáció-számát, ami az ún. konfigurációs entrópia csökkenéséhez vezet (22.14.a 

ábra). Ez a rendszer szabad energiájának növekedésével párosul, amit taszító erők megjelenése 

ellensúlyoz, ez tehát a taszítóerők hajtóereje.  A második határeset, amikor nagy molekulatömegű 

polimerekből képződött, jelentős vastagságú, „laza” adszorpciós rétegek már jelentős 

részecskeközti távolságokon is egymásba hatolnak, átfedik egymást (22.14. b ábra).  

 

22.14. ábra: Kolloid-részecskék polimer általi stabilizációja két határesetének sematikus 
ábrázolása  

 A – adszorbeált polimerrétegek egymásba hatolása; B – polimerrétegek zsugorítása (kizárt-
térfogat-effektus) [4] 
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Az átfedési zónában a polimer szegmensek koncentrációja megnő , ami megváltoztatja a polimer  és 

az oldószer között fellépő kölcsönhatás intenzitását, így előidézi az oldószer molekuláinak  a 

beáramlását az átfedés zónájába,  ezzel növeli a lokális ozmotikus nyomás nagyságát, azaz 

szétfeszítő hatást fejt ki. Ilyenkor az adszorpciós rétegek egymásba hatolása a polimer-láncok 

összenyomódása nélkül valósul meg.   

                        Hatékony stabilizátoroknak bizonyultak a részecskékkel azonos töltéselőjelű polielektrolitok is. 

Ezek adszorpciója a legtöbb esetben a részecskék elektrokinetikai potenciáljának a növekedését 

okozza és ennél fogva a rendszer állandóságának is a növekedéséhez vezet. 

22. 9. Emulziók 

 Emulziónak nevezzük azokat a diszperz rendszereket, amelyek két vagy több folyadékfázist 

tartalmaznak. Akkor képződnek, ha a diszpergált fázis részben vagy teljesen oldhatatlan a 

közegben. Ehhez  a diszperziót képző anyagok polaritásának élesen különböznie kell egymástól. A 

legelterjedtebbek az olyan emulziók, melyekben az egyik fázis víz, a másik fázis pedig egy apoláris 

vagy kevéssé poláris folyadék (pl. benzol, kloroform, világítóolaj, növényi olajok stb.), amit 

általánosításként olajnak nevezünk. Ezek a fázisok képezik az ún. egyenes vagy direkt emulziókat, 

azaz az olaj diszperzióját vízben (O/V) vagy az ún. fordított emulziókat, ami diszpergált víz az 

olajfázisban (V/O). Ha a diszpergált fázis  koncentrációja  kisebb, mint 0,1 %, akkor híg 

emulzióról, ha  nagyobb mint  0,1%, de kevesebb, mint 74%,  tömény emulzióról, ha pedig több 

mint 74%, akkor nagyon koncentrált emulzióról beszélünk. Az utóbbiak szerkezete már közelit a 

habok szerkezetéhez. A 74%-os határ-koncentráció azzal magyarázható, hogy a diszpergált fázis 

cseppjei a gömbalakot olyan térfogati tört-tartományig tudják megtartani, ami a gömbök tömör 

elrendeződésének felel meg (74%). A diszpergált fázis mennyiségének a további növekedése a 

cseppek deformálódásához vezet, ami már új tulajdonságok megjelenésével párosul. 

 A természetben elterjedt, ill.  a gyakorlatban is széleskörűen alkalmazott emulziók példái: 

tej, vaj, nyersolaj, vér, a magma, valamint a bitumenek, kenőolajok, festékek, fáradt olajok, krémek, 

kenőcsök, permetezőszerek, kozmetikumok, számos gyógyszer stb.  

 Általában az emulziók lényegében a durva diszperziókhoz sorolhatók, mert az igen kis 

cseppek gyorsan izotermikusan átpárolognak a nagy cseppekre és eltűnnek a rendszerből.   

22.9. 1.  Emulziók előállítása 

Az emulziók előállításának módozatait két fő csoportra oszthatjuk: a kondenzálási és a diszpergálási 

(aprítási) módszerek csoportjára. 
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A kondenzációs módszer azon alapszik, hogy a szóbanforgó  folyadék túltelített gőze 

lecsapódik a rendszerben lévő kondenzálódási centrumokon. Az utóbbiak lehetnek természetes 

eredetűek (pl. por-részecskék, ionok) vagy mesterségesek (a rendszerbe ebből a célból bevitt 

részecskék). Kondenzációs centrumok képződhetnek spontánul is (jelentős túltelítettségnél) a 

molekulák egyesülésével kis cseppekbe, kb. 10-6 m átmérővel. A kondenzált túltelített gőz növeli 

ezeket a cseppeket. A fenti módszerrel megvalósítható emulzióképzést fejlesztett ki még 1933-ban 

Zumner (22.15. ábra).  

 

22.15. ábra: Emulzió képzés kondenzációs módszerrel  

Az egyik, előre felmelegített folyadék (a diszpergált fázis) gőzét egy cső vékony nyílásán át 

injektálják egy másik folyadék (a diszperziós közeg) felülete alá keverés mellett. Ilyen feltételeknél 

a gőz túltelített lesz és kb. 1 µm méretű cseppek formájában kondenzálódik. A cseppeket a második 

folyadékban lévő emulgeátorok (lásd alább) stabilizálják. A képződő cseppek méretét az injektált 

gőz nyomása, a cső átmérője és az emulgeátor minősége határozza meg. A kondenzálás e módszerét 

széleskörűen alkalmazzák az aeroszolok előállítására.  

A diszpergálási módszerekkel külső erőhatás alkalmazásával  nyerhetünk emulziót. Ennek 

három módozata ismeretes: keverés, homogenizáció és aprítás kolloid malomban. Az első módszer 

a keverés, legegyszerűbb szemléletes eljárása, ha két, nem keveredő folyadékot tartalmazó 

kémcsövet energikusan rázunk. A szakaszos rázás, ha a szakaszok között egyforma időtartamú 

szünetek telnek el, hatékonyabb, mint az állandó rázás.   A vegyiparban és más iparágakban 

azonban alkalmas keverő berendezéseket használnak, amelyeknek sokféle típusa ismeretes. Ilyenek 

pl. a propelleres keverőlapáttal vagy turbó-keverőszerkezettel ellátott keverők. Egyenletes keverés 

érhető el, ha a műtárgy falaiba terelőrácsokat vagy falakat építenek be. Az emulzió-képződés akkor 

hatékony, ha a keverés turbulens feltételek mellett valósul meg. A propelleres típusú keverőkben kis 

vagy közepes viszkozitású emulziókat állítanak elő, kb. 5µm átmérővel. A turbo- keverők nagy 

viszkozitású emulziók előállítására alkalmasak.  
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      A kolloid malmokban     az emulgálás a folyadéknak a gyorsan forgó rotor és a mozdulatlan 

sztator közötti szűk nyíláson való kiszorítása, kipréselése során képződik A rotor forgási sebessége 

1.000-20.000 fordulat/perc, a rotor és sztator közötti nyílás csökkenthető egészen 0,0025 cm-ig. A 

szűk nyílásban magvalósuló nagy sebesség  és a centrifugális erő hatásának  következtében nagy 

erejű tangenciális feszültségek keletkeznek, amelyek pillanatok alatt cseppekre „tépik” szét a 

folyadék-sugarat.  

A homogenizátorokban  a folyadék diszpergálódását ennek nagy nyomás alatti vékony lyukakon 

való történő áteresztésével, átnyomásával érjük el. Ezzel a módszerrel 1µm alatti cseppeket lehet 

előállítani. Az eljárást széleskörűen alkalmazzák a tejiparban: a tej homogenizálásával érik el a 

benne lévő zsírcseppek méretének csökkenését. Emulziók előállítására ma már egyre nagyobb 

mértékben használnak ultrahangos eljárásokat (l. fent) is. 

22. 9. 2. Emulziók stabilitása 

  A stabilizálás mechanizmusa az emulzió koncentrációjának a függvénye. A híg emulziók 

aránylag stabilisak, mert a cseppek egymáshoz történő ütközésének gyakorisága kicsi.  Ugyanakkor 

az ütközések hatékonysága nagy, mert a cseppek közötti potenciál-gát kicsi, lényegesen kisebb, 

mint szilárd részecskék esetében. Ez azzal magyarázható, hogy a felületi töltés mindkét fázisban 

diffúz módon oszlik el, ennek következtében a határfelületi potenciálesésnek csak egy része jut a 

diszperziós közegre, ami csökkenti a taszítási energiát. Egy másik különbség az emulziók és 

szuszpenziók között az, hogy a cseppek találkozásukkor könnyen összefolynak (koaleszcálnak). Az 

igen híg, stabilizátort nem tartalmazó metastabilis emulziók csak rövid ideig „élnek”. Viselkedésük 

alig különbözik a liofób kolloidok viselkedésétől, pl. számukra is érvényes a Schulze-Hardy 

szabály, a többértékű ellenionok megváltoztatják a cseppek töltéselőjelét, az emulziókban 

megfigyelhető az elektroforézis jelensége, stb. 

Igen nagy a gyakorlati jelentősége a tömény emulzióknak, amelyek néhány tíz %-os 

mennyiségű diszpergált fázist tartalmaznak. Ezek a rendszerek önmagukban nem stabilisak, hanem 

csak megfelelő stabilizátor jelenlétében mutatnak stabilitást. Pl. ha benzolt vagy növényi olajat 

energikusan összerázunk vízzel, akkor a képződött emulzió csak a rázás alatt, vagy utána csak igen 

kis időig létezik, majd azonnal koaleszcencia következik be a rendszer két folyadékfázisra történő 

oszlásával. Huzamosabb „életű” emulziót csak az adszorpciós szolvát-, vagy adheziós rétegek általi 

stabilizáció biztosit. Ez speciális segédanyagok, ún. emulgeátorok adagolásával érhető el. Ezeknek 

az anyagoknak kétféle szerepük van: egyrészt csökkentik a két anyag felülete közötti határfelületi 

feszültséget és ezen keresztül az emulzió előállításához szükséges munkát (ez a munka arányos a 
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két folyadék közti γ12 határfelületi feszültséggel és a keletkező cseppek új F határfelületével: 

W=γ12.F), másrészt hidrofilizálás vagy a felületi töltés növelése révén stabilizálják a cseppeket és 

igy biztosítják az emulzió állandóságát.  

Az emulgeátorok három nagy csoportja ismeretes:  

1. kismolekulájú felületaktív anyagok (az un. tenzidek), (nemionos, anionos és kationos 

tenzidek egyaránt felhasználhatók),  

2. makromolekuláris anyagok, és  

3. kettős nedvesedésű szilárd őrlemények. 

         A tapasztalat azt mutatja, hogy létezik a tenzid- molekulának optimális szénlánc-hossza, 

amely alkalmassá teszi ezeket az anyagokat az emulzió stabilizálására. Pl. a rövidláncú, kevesebb, 

mint 8 C atomot tartalmazó alifás alkoholok és zsírsavak gyenge emulgeáló-szerek. A 

leghatékonyabb emulgeátorok a 10-18 C atomot tartalmazó tenzidek, a szénlánc hosszának további 

növekedése azonban az emulgeáló képesség csökkenésével jár. Tehát létezik a molekula hidrofil és 

hidrofób jellegű (az utóbbit a szénlánc hossza szabja meg) tulajdonságainak egy optimális aránya, 

ún. hidrofil-lipofil egyensúlya, amely biztosítja a tenzid jó emulgeáló képességét.  

    Ez a következőképpen magyarázható. A molekula hidrofil tulajdonságait a poláris funkciós 

csoportok (OH, COH, COOH, NH2) és a vízmolekulák közötti   kölcsönhatás határozza meg, ami 

nem változik a szénlánc hosszával. A lipofil tulajdonságokat viszont az apoláris molekularész 

kölcsönzi a molekulának, ezek a szénlánc hosszabbodásával pedig jelentősen növekednek. Az 

apoláris rész felel a tenzid-molekula és az olajos fázis közötti kölcsönhatásért. A rövid-szénláncú 

molekulában dominálnak a hidrofil tulajdonságok, ezek révén a molekulák a víz fázishoz 

vonzódnak, a víz mintegy „beszívja” őket (22.16. a. ábra), míg a hosszú szénláncú tenzidek, 

amelyekre a lipofil tulajdonságok túlsúlya a jellemző, az olajos fázisban halmozódnak fel, oda 

húzódnak (22.16. b. ábra).  

 

22.16. ábra: Különböző hidrofil-liofil arányú (HLB) tenzid-molekulák elhelyezkedése olaj/víz 
határfelületen: a) rövid szénláncú molekulák; b) hosszú szénláncú molekulekulák; c) optimális 

HLB-val rendelkező molekulák [2]  
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A megfelelő hidrofil-lipofil egyensúlyú tenzid-molekulák orientálódnak (irányítottan rendeződnek 

el) a határfelületen és stabilizálják mind az O/V mind a V/O emulziót. 

Kitűnő stabilizátorok a 12-18 C-atomot   tartalmazó  szappanok (oleátok, sztearátok). Ezek 

ionos csoportjai a vízfázis, az apoláris részük pedig az olajfázis felé orientálódnak. A felületen az 

adszorbeált molekulák, az apoláris részeik közötti oldal-kohézió következtében, rendezett orientált 

rétegeket képeznek, amelyek mechanikai tulajdonságai megközelítik a kondenzált gélek 

tulajdonságait. A szappan típusú emulgeátor az emulgálás folyamatában is keletkezhet a 

komponenseiből, mégpedig olyan módon, hogy magán a határfelületen képződnek a 

szappanmolekulák, amelyek stabilizálják az emulziót. A természetes olajok (nyersolaj, bitumen, 

növényi olajak, állati zsiradékok) eleve tartalmaznak könnyen elszappanosítható vegyületeket. Ilyen 

esetben elegendő az elmulgeáláshoz használt vízhez lúgot vagy lúgos kémhatású anyagot adni és 

így stabilis emulzió képződik.  

  Az emulziók stabilizálására finomszemcsés szilárd részecskék is felhasználhatók, amelyek 

mechanikai védőburkot létesítenek a cseppek körül. Fontos, hogy a védő réteg a cseppen kívül 

helyezkedjék el, és ne magában a cseppnek a belsejében. A hidrofil jellegű agyagásvány vagy kréta-

részecskék, amelyeknek a felülete jól nedvesedik vízben (0 < θ < 90°) az olaj/víz határfelületen a 

vízfázisba húzódnak (22.17. a. ábra),   így a védőburokkal védett olajcseppek nem kerülhetnek  

érintkezésbe egymással, és nem folyhatnak össze. Ugyanakkor a hasonló burkot tartalmazó O/V 

emulzió viszont már instabilissá válik (lásd az ábrát). Ennek a fordítottja is érvényes: a hidrofób 

emulgeátor részecskék, pl. korom-részecskék (θ > 0), a nem-vizes fázisban halmozódnak fel és jól 

stabilizálják az O/V emulziót (22.17. b. ábra). 

 

22.17. ábra: Emulziók stabilizálása a) és b) hidrofil emulgeátor részecskék;  c) és d) hidrofób 
emulgeátor részecskék által (O – olaj; V – víz)  

a) és d) – stabil emulzió; b) és c) – instabil emulzió 

Hasonló megfontolások érvényesek a felüleaktív anyagok (vagyis az általánosabban 

tenzidnek nevezett anyagok) esetében is. Általános a szabály, hogy a hidrofil anyagok az egyenes 

emulziók stabilizátorai, a hidrofób anyagok pedig a fordított emulziók hatékony stabilizátorai.   
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Ebből az is következik, hogy az emulziók esetében a diszperziós közeg az a folyadék, amelyik 

erősebb kölcsönhatásba lép az emulgeátorral, vagy másképpen fogalmazva: két egymással nem 

elegyedő folyadék közül az emulzióban az képezi a diszperziós közeget, amelyben az emulgeátor 

jobban oldódok (ez az un. Bancroft-szabály). 

Ha az emulgeátor liofilitását megváltoztatjuk, akkor megváltozik az emulzió jellege, ez az 

átcsapatás vagy fázisinverzió jelensége . Pl. ha nátrium-szappannal (nátrium-sztearáttal) stabilizált 

O/V emulzióhoz bárium- vagy kalcium-kloridot adunk, az emulzió fordítottá, V/O jellegűvé válik. 

Ennek az az oka, hogy a határrétegben a nátrium-sztearát az ioncsere révén bárium- (kalcium-) 

sztearáttá alakul át, azaz a hidrofil védőrétegből lipofil réteg lesz, amelyik rosszul oldódik a vízben, 

rosszul hidratálódik, és nem képez védőréteget a vízfázisban. Az átcsapatás folyamatát a rendszer 

viszkozitásának a megváltozása is jelzi. 

22. 9. 3.  Az emulziók állandóságának megszüntetése 

 Az emulziók állandóságában két tényező játszik döntő szerepet:  

1. a cseppek eloszlási állandósága és  

2. a cseppek összefolyással (koaleszcenciával) szemben mutatott ellenálló képessége, az un. 

cseppállandóság.  

A cseppek homogén eloszlása a sűrűségkülönbség hatására bekövetkező lefölöződés vagy/és a 

koagulálás (aggregáció) útján szűnhet meg.  

       Az emulzió cseppállandóságát a koagulálás és a koalszcencia viszonya szabja meg. A 

koagulálás lehet reverzibilis folyamat, főleg olyakor ha az aggregáció a szekunder minimumban 

valósul meg. A koaleszcencia viszont irreverzibilis folyamat, mivel a cseppek az adszorpciós- vagy 

elektromos kettős-rétegek által létrehozott energiagát leküzdése árán és után olvadnak össze, miután 

aggregálódnak a primer minimumban. A cseppállandóság szempontjából tehát igen nagy szerepe 

van az adszorpciós réteg szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak. A rétegnek nemcsak 

megfelelő szilárdságúnak, hanem rugalmasnak is kell lennie, különben a rétegek merevek lesznek, 

és a rendszer könnyen megtörik. 

        Gyakran éppenhogy nem az emulzió stabilizálása, hanem állandóságának megszüntetése (az 

un. demulgeálás) jelent problémát. Pl. olajtartalmú szennyvizek kezelésénél, ill.az olajkitermelésnél 

gyakorlatilag majd mindig keletkező V/O emulziók megszüntetése során, stb. Mivel a 

cseppállandóságot a csepp felületén kialakult adszorpciós réteg biztosítja, az emulzió 
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megbontásához ezt a réteget kell elroncsolni. Ez négyféle módon, mechanikai, kémiai, termikus és 

elektromos úton végezhet el. 

1. A mechanikai demulgeálás szűréssel, centrifugálással vagy ultrahangos kezeléssel 

valósítható meg. Szűrésnél fontos, hogy a közeg jól, a diszpergált cseppek pedig rosszul 

nedvesítsék a szűrőt. Az O/V emulziók poláris felületű szűrőrétegeken (agyag, kvarc stb.), a 

V/O emulziók pedig apoláris jellegű szűrőrétegeken (pl. aktív szén, őrölt vulkanizált gumi) 

átvíve demulgeálhatók. Az emulzió lefölöződési vagy akár ülepítési folyamata 

centrifugálással gyorsítható.  Az ultrahangos kezelés hatására a cseppek rezgésbe jönnek, nő 

az ütközések száma, ami a rendszer koagulálásához vagy/és koaleszcenciájához vezet. 

2. A kémiai demulgeálás lehetősége abban rejlik, hogy az emulzióhoz többértékű ellenionokat  

(Al 3+, Fe3+) tartalmazó elektrolitot adunk, ami csökkenti a cseppek felületi töltését, ezzel az 

elektrokinetikai potenciál értékét, igy a stabilitást is. Másik lehetőség olyan anyagok 

adagolása, amelyek kémiailag megkötik az emulgeátort és olyan vegyületeket képeznek, 

amelyeknek emulgeáló képessége kisebb, mint az eredeti vegyületé. 

3. A hőmérséklet emelésével történő demulgeálás folyamata is gyorsítható, a közeg 

viszkozitásának csökkentése, illetve az emulgeátor molekuláinak a felületről  történő 

deszorpciójának a következtében.  

4. Elektromos árammal is megszüntethetők az emulziók. Egyenáram hatására az elektromos 

töltéssel rendelkező cseppek az ellentétes töltésű elektród (főleg az anód) felé vándorolnak, 

ott felhalmozódnak és össze is folynak, tehát itt egyidejűleg találkozunk az elektroforézis és 

a koaleszcencia jelenségével.   

22. 10. Asszociációs kolloidok 

 Az asszociációs kolloidok külön csoportot alkotnak a diszperz rendszereken belül, mert e 

különleges tulajdonságú anyagokból megfelelő körülmények között kolloid méretű asszociátumok 

(micellák) képződnek.  Stabilis micellákat olyan szerkezetű anyagok képeznek, amelyek viszonylag 

nagyméretű apoláris részből (nyolcnál nagyobb szénatomszámú alkilláncból vagy kondenzált 

gyűrűrendszerből) és egy vagy több poláris csoportból (-OH, -COOH vagy –COONa, - SO4Na, 

stb.), illetve hidrofil etilén-oxid láncból épülnek fel. Ezek a molekulák tehát jellegzetesen 

aszimmetrikusak, van egy poláris (hidrofil) és egy apoláris (hidrofób) molekularészük. Ezek a 

vegyületek megfelelő oldószerben, hőmérsékleten és koncentrációknál önként, spontán módon 

kolloid oldatot létesítenek. Valódi termodinamikai egyensúlyi állapot valósul meg az oldott 
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molekulák és a micellák között. Ugyanakkor az oldószer, a hőmérséklet és a koncentráció 

változtatásával a kolloid állapot könnyen megszüntethető és a micellák felbomlásával valódi oldat 

keletkezik. 

Asszociációs kolloidokat képeznek:  

        (1) a felület-aktív anyagok,  

       (2) egyes szerves színezékek, pl. metilenkék, kongóvörös stb., és  

       (3) biológiailag, illetve a talajtanban fontos vegyületek, pl. koleszterin, epesav-származékok, 

huminsavak, humátok. 

 Az asszociációs kolloidokat képző legnagyobb csoportot alkotó tenzideket az alábbi 
típusúakra osztjuk:  

       (1) nemionos tenzidek: amelyekél a hidrofób részhez nemdisszociálódó hidrofil rész 
kapcsolódik,  

       (2)   anionos vagy un. anion-aktív tenzidek: bennük a hidrofób csoport az anion része,  

       (3)   kationos vagy un. kation-aktív tenzidek: bennük a hidrofób csoport a kation része,  

      (4)    amfoter tenzidek: amelyekben a molekula hidrofil része iker-ionos természetű.  

  A különféle tenzidekben a poláris és apoláris molekularészek aránya eltérő, és ettől függően 

tulajdonságaik mások és gyakorlati felhasználhatóságuk is más és más. Az amfipatikus (azaz a fent 

ismertetett kettős természetű) molekulájú anyagok hidrofilitásának (a vízhez való affinitásának), 

illetve lipofilitásának (az olajhoz való affinitásának) mértékét az ún. HLB- értékkel (hydrophil-

lipophil balance= hidrofil-lipofil egyensúly) jellemzik. A HLB a hidrofil és lipofil molekularészek 

hányadát, azaz a molekula polaritását jellemzi. A gyakorlatban - elsősorban a nemionos tenzidek 

jellemzésére - a HLB skálát használják, amelyben minden tenzidet valamely 0 és 20 közötti szám 

jellemez. Minél nagyobb a HLB érték, annál polárisabb a molekula. A kis HLB értékű tenzidek nem 

oldódnak a vízben, lipofil tulajdonságúak, a HLB növekedésével növekszik a vízhez való 

affinitásuk. Az alábbi HLB értékkel jellemezhető tenzidek alkalmazási területei a következők: 

habzásgátlók (HBL=1-3), V/O emulgeátorok (3-8), nedvesítőszerek (7-9), O/V emulgeátorok (8-

19), mosószerek (13-16), szolubilizátorok (15-18). 

      Az amfipatikus, kettős természetű tenzidmolekulák olymódon halmozódnak fel a  határ-

felületen, hogy a hidrofil részük a vizes közegben, a hidrofób részük pedig az olajfázisban 

helyezkedik el (22.17.c ábra). Víz/levegő határfelületen hidrofób rész a levegő felé orientálódik.(22. 

18. ábra.).  
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22.18. ábra: Amfipatikus tenzid molekulák felhalmozódása levegő-víz határfelületen [1]  

Az ilyen típusú irányultság határozza meg a tenzideknek a felületi feszültségre kifejtett hatását, 

képességét a szilárd felületet nedvesítésére, szappanhab-szerű filmet vagy lipid- membrán típusú 

szerkezeteket képzésére. 

 Az asszociációs kolloidok vizes oldatainak fizikai-kémiai tulajdonságai más oldatokétól 

eltérő koncentráció-függést mutatnak. Kis koncentrációknál a fajlagos felületi feszültség, fajlagos és 

ekvivalens vezetőképesség, az ozmózisnyomás, a gőznyomáscsökkenés és a fagyáspontcsökkenés 

arányosan változnak a koncentrációval. Nagyobb koncentrációknál viszont ezeknek a fizikai 

mennyiségeknek koncentrációtól való függései töréspontot mutató görbékkel írhatók le (22.19. 

ábra).  

 

22.19. ábra: Asszociációs kolloidok vizes oldatai fizikai tulajdonságainak koncentrációfüggése  

         Az oldat tulajdonságainak ilyen jellegű változásai a tenzidmolekulák asszociációjával, azaz a 

kolloid méretű aggregátumok – a micellák - képződésével értelmezhető. A töréspontnak megfelelő 

koncentráció a kritikus micellaképződési koncentráció  (critical micelle concentraction- cmc). Ez 

az asszociációs kolloidok legfőbb jellemzője.  A cmc az adott körülmények között levő tenzid-oldat 

asszociációlódás iránti hajlamát jellemzi. Minden felület-aktív anyagnak  létezik a csak rá jellemző 

cmc- értéke, ennek nagyságrendje néhány század vagy ezred mmol/dm3.  Minél nagyobb az 

asszociációs hajlam, annál kisebb koncentrációnál következik be a micella képződése. Ezt a 

képességet sok tényező befolyásolja, mégpedig: a tenzid- molekula szerkezete, a poláris csoportok 

száma és a molekulán belüli elhelyezkedése, az apoláris láncrész hossza és szerkezete, a közöttük 
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működő kölcsönhatások, a hőmérséklet, a nyomás és az oldatban lévő más anyagok (pl.elektrolitok) 

jelenléte. Fontos tényező az oldószermolekulákkal való kölcsönhatás, azaz a molekula szolvatációs 

állapota. Vizes közegben az apoláris rész méretének (pl. az alkil- lánc szénatom-számának) 

növekedésével rohamosan nő az asszociációs hajlam. Vegyük szemügyre  a továbbiakban a 

különböző tényezők hatását a cmc-re. 

              A szénhidrogénlánc hosszának növekedésével a cmc csökken. Azonos poláris csoportok esetén 

minél hosszabb a szénhidrogén-lánc, annál kisebb koncentrációnál képződnek micellák. A tenzidek 

cmc értékét befolyásolja a molekula hidrofilitása, azaz a poláris csoportok minősége, száma és 

elhelyezkedése a molekulában. A különböző poláris csoportokat tartalmazó ionos tenzidek cmc 

értékei ugyanolyan nagyságrendűek, ha azonos az alkillánc hossza. Ugyanakkor nagyságrendekkel 

kisebb a cmc, ha a molekula hidrofil része nem-ionos jellegű. A poláris csoportok számának 

növekedése a molekula hidrofilitását és igy a cmc-t is növeli. A poláris csoport helyzete is fontos 

tényező: minél aszimmetrikusabb a molekula, azaz minél inkább az alkillánc végén helyezkedik el a 

poláris csoport, annál kisebb a cmc értéke. Az ionos tenzidek esetében a nagyobb oxidációs számú 

ellenionokat tartalmazó tenzidek cmc-je kisebb, mint az egyértékű ellenionokat tartalmazóké. 

Azonos vegyértékű ellenionok esetén pedig az ellenionok hidratációjának csökkenésével (pl. a 

Li>Na>K>Rb>Cs sorban) a tenzidek cmc-je csökken.     

                Az oldott elektrolitok is befolyásolják az ionos tenzidek asszociációját, mert egyrészt 

csökkentik a disszociációfokot, és ezzel együtt a tenzid hidrofilitását, másrészt rontják a hidratációt, 

azaz a tenzid oldhatóságát. Ezek a hatások együttesen csökkentik a cmc-t. A nemionos tenzidek 

cmc-je is csökken az elektrolitok jelenlétében, de kisebb mértékben, ami a tenzid- molekulák 

hidratációjának a csökkenésével magyarázható. Dehidratáló anyagok (dioxán, alkoholok, szulfát-

ionok) hozzáadása csökkenti mind a nemionos, mind az ionos tenzidek cmc értékét.  

22. 10. 1.  Az asszociáció magyarázata, a micellák szerkezete                       

 Vizes rendszerekben az amfipatikus molekulaszerkezet következtében a vízzel való 

kölcsönhatásukban két ellentétes tendencia érvényesül: a molekula poláris része jól hidratálódik, kb. 

ugyanolyan nagyságú kölcsönhatási energiával, mint amekkora a vízmolekulák közötti 

kölcsönhatásé. Az utóbbiak kölcsönhatását a tenzidmolekulák oldódása megbontja. A molekula 

apoláris részének a vízmolekulákkal való kölcsönhatása csak kismértékű. Ez azt jelenti, hogy a 

növekvő mennyiségű tenzid oldódásával egyre „kedvezőtlenebbé” válik a helyzet, a rendszer 

szabadenergiája növekedne, ami egy bizonyos tenzid- koncentrációnál megállítaná a folyamatot, 

hiszen spontán módon csak a szabadenergia csökkenésével járó folyamatok játszódhatnak le. Ha 
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azonban az oldatban olyan molekulahalmazok (micellák) keletkeznek, amelyben a molekulák 

irányítottan helyezkednek el oly módon, hogy az apoláris csoportok a halmaz belső, a poláris 

csoportok pedig a külső része felé irányulnak, akkor energetikailag igen kedvező viszonyok 

alakulnak ki, a rendszer szabadenergiája csökken. Ezáltal helyreáll a vízmolekulák közötti erős 

kölcsönhatás, amelyet - mint fentebb láttuk - az alkilláncok megbontottak. Az utóbbiak a micellák 

belsejében bizonyos fokig szabadon mozoghatnak. Tehát a micella-képződés önként végbemenő 

folyamat, a keletkező kolloid oldat termodinamikai egyensúlyban van. 

        A micellák szerkezete nagymértékben függ a tenzid  molekulák szerkezetétől (az 

intermolekuláris erőktől), az oldószer minőségétől (a szolvatációtól), a koncentrációtól, a 

hőmérséklettél, az oldott idegen anyagok minőségétől és mennyiségétől,  vagyis mindazoktól a 

tényezőktől, amelyek a cmc-t is meghatározzák. 

   Az ionos tenzidek elektrolitmentes vizes oldatokban a cmc-nél nagyobb koncentrációkban gömb- 

alakú micellákat alkotnak, ezek az ún. Hartley-féle gömbmicellák (22. 20. ábra).  

 

22.20. ábra: Hartley-féle gömbmicellák és henger alakú micella [1]  

A micellák magja a folyékony paraffinokéhoz hasonló tulajdonságú. A poláris csoportok töltését az 

ellenionok árnyékolják. Az aggregációs szám, a micellát felépítő tenzidionok száma, általában 

ötven fölött van. A micellák sugara nagyjából megegyezik a tenzid apoláris részének méretével, 

azaz az alkillánc hosszával. Az utóbbi növekedésével növekszik a micella mérete is. A micella 

tömege az aggregációs számtól, a molekulák moláris tömegétől és a micella hidratáltságának a 

mértékétől függ. A nemionos tenzidek micellái általában nagyobb méretűek, mint az ionos 

tenzideké. Az alkillánc hosszának növekedésével méretük szintén növekszik, az etilén-oxid lánc 

méretének növekedésével viszont csökken. Oldott elektrolitok nagymértékben növelik a micellák 

méretét, gyakran megváltoztatják a micellák alakját is. A micellák mérete sokszor növekszik a 

tenzid koncentrációjával is, de ez a változás nem túl nagy. Változik a micellák alakja is. Általában a 

cmc-hez közeli koncentrációnál gömbalakú micellák képződnek. A tenzid  koncentrációjának a 

növekedésével a micelláris oldat  (azaz micellákat tartalmazó oldat) egy sor egyensúlyi és kvázi- 
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egyensúlyi állapoton keresztül megy át, ezek közül a fontosabbak a henger alakú, majd lemezes 

szerkezetű micellák képződése.  

 A gömbmicellás rendszerek csak kismértékben polidiszperzek, a micellák közel azonos 

méretűek. A henger alakú micellák esetében a rendszer polidiszperzitása megnövekszik. A 

micellákban lévő molekulák dinamikus egyensúlyban vannak az oldott egyedi molekulákkal, 

amelyek állandóan kicserélődnek a micellákban lévőkkel. Egy-egy monomer tartózkodási ideje a 

micellában nanoszekundum nagyságrendű. Tömény tenzidoldatokban lamellás szerkezetű folyadék-

kristályok is kialakulhatnak, amelyek optikai és mechanikai anizotrópiát (áramlási kettőstörést és 

szerkezeti viszkozitást) mutatnak. A nagy lamellás aggregátumok és durva méretű kristályok már 

nem nevezhetők micelláknak.  

22.10.2. A szolubilizáció 

 A szolubilizáció jelensége valamely anyag oldását jelenti tenzidet tartalmazó oldatban, 

amikor az oldódás a tiszta közegben nem, vagy csak kismértékben valósul meg. Tenzidek vizes 

oldatában szolubilizálódhatnak az olyan, vízben gyakorlatilag oldhatatlan apoláris anyagok is, mint 

az alifás vagy aromás szénhidrogének, ásványi, növényi és állati eredetű olajok, zsírok, olajos 

vitaminok, toxikus fenolok, stb. A szolubilizáció   önként végbemenő folyamat, amelynek során 

termodinamikailag stabilis kolloid oldat keletkezik. A folyamat híg és tömény tenzidoldatokban 

egyaránt lejátszódhat. A szolubilizált anyag (szolubilizátum) lehet poláris vagy apoláris,  folyékony 

vagy szilárd halmazállapotú. Jelentős szolubilizáció csak a tenzid cmc feletti  koncentrációjánál 

figyelhető meg,   a szolubilizáció tehát összefüggésben van a micellaképződéssel. A 

szolubilizálandó és a felület-aktív anyag szerkezetétől függően a szolubilizátum különféle módon 

helyezkedhet el a micellában (22.21. ábra): 
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22.21. ábra: A szolubilizátum helyzete a micellában [1]  

1. Az apoláris szolubilizálandó anyag (pl. alifás vagy aromás szénhidrogének) molekulái a 

micellák apoláris belső részeiben halmozódnak fel Ennek következtében a micella magja 

kitágul és igy maga a micella megnagyobbodik.     

2.  Az amfipatikus, tehát mind apoláris, mind poláris részt tartalmazó szolubilizátum (nagyobb 

szénatom-számú zsírsavak, alkoholok, aminok) molekulái a tenzidmolekulák (ionok) közé 

ékelődnek és azokhoz hasonlóan  irányítódnak.  

3. A poláris szolubilizátum molekulái adszorbeálódnak a micellák felületén. 

4. Poláris etilén-oxid- láncot tartalmazó nemionos felületaktív anyag esetén egyes 

szolubilizátumok (pl. fenolok, fenol származékai) molekulái az etilén-oxid láncok között 

helyezkednek el. 

 A szolubilizálandó anyag mennyiségének növekedésével a micella tömege, mérete és 

aszimmetriája növekszik (a micella duzzad). A micella mérete a beépülő szolubilizátum méretétől, 

mennyiségétől, valamint a micellát alkotó tenzidmolekulák számától függ. A szolubilizáló hatás nő 

a tenzidmolekula nagyságával, tehát a micella méretével. Az utóbbi, mint említettük, növekszik az 

alkil-lánc hosszabbodásával. Nemionos tenzideknél viszont az etilén-oxid-lánc hosszának 

növelésével   csökken a micellák mérete, így ezek szolubilizáló képessége is csökken.  

 A szolubilizálandó anyag méretének a növekedésével a szolubilizálás mértéke csökken. A 

poláris csoportokat tartalmazó szolubilizátum (éter, észter, alkohol, karbonsav) nagyobb mértékben 

szolubilizálható, mint az azonos nagyságú szénhidrogéné. Az aromás gyűrű vagy kettős kötés 

jelenléte szintén növeli a szolubilizálhatóságot. A hőmérséklet növekedésével (kb. 50 °C-ig) 
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általában nő a szolubilizáló képesség. Az elektrolitok az ionos tenzidek cmc-jét csökkentik, növelik 

a micella-méretet és ez által jelenlétükben megnő a szolubilizáció mértéke.  

 A szolubilizáció lejátszódik nemvizes közegekben is. Poláris anyagok, pl. víz, színezékek, 

kis molekulájú szerves vegyületek is szolubilizálódnak.   
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23. ADSZORPCIÓ 

Szerző: Prof. Bárány Sándor 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

23.1. Az adszorpció alapfogalmai 

Adszorpciónak nevezzük valamilyen anyag/komponens koncentrációjának megváltozását 

egy határfelületi rétegben (nS) a tömbfáziséhoz képest (nb). Ez a változás lehet pozitív, azaz a 

komponens a felületen halmozódik (pozitív adszorpció ns >>nb) vagy negatív, amikor a felületi 

réteg az adott komponensben elszegényedik (negatív adszorpció ns<<nb). Adszorbensnek nevezzük 

az anyagot, amelynek felületén megvalósul egy másik anyag/komponens koncentráció-növekedése, 

halmozódása (ritkábban csökkenése, amit esetenként deszorpciónak is nevezünk). A felhalmozódott 

anyagot adszorbátum vagy adszorptivum névvel jelölik. A továbbiakban elsősorban a gyakorlatban 

fontosabb pozitív adszorpcióról fogunk beszélni. Az adszorpciót abszolút vagy relatív (többlet) 

értékekben fejezik ki. Az abszolút adszorpció (gyakori jelölése: A) az a mólban vagy tömegben 

kifejezett anyagmennyiség, amely az adszorbens egységnyi felületén (mól/m2 vagy g/m2, kg/m2) 

vagy egységnyi tömegén (mól/kg vagy g/kg, mg/g stb.) halmozódik fel. Nyilvánvaló, hogy az 

adszorbeált mennyiség egységnyi felületre való vonatkoztatása feltételezi, hogy valamilyen 

módszerrel meg tudjuk határozni az adszorbens fajlagos felületét. Az ún. Gibbs – ,vagy többlet - 

adszorpció (Γ) mutatja a komponens felületi rétegben bekövetkező koncentráció növekedését a 

tömbfázisban lévő koncentrációjához képest. Az adszorpcióval ellentétes folyamat a már fentebb 

említett deszorpció, azaz a felületen felhalmozódott komponens eltávolodása, a tömbfázisba való 

elvándorlása a felületi rétegből.     

    A felület és adszorbátum molekulái között ható erők természetétől és intenzitásától függően 

megkülönböztetjük a fizikai és kémiai adszorpciót. A fizikai adszorpció jellemzői: az adszorpció 

moláris hője kicsi,  4-40 kJ/mól, a  folyamat gyors és a legtöbb esetben reverzibilis, alacsony 

hőmérsékleten is lejátszódik, és  alig igényel aktiválási energiát, az adszorbeált molekulák a 

felületen pedig akár több réteget is képezhetnek.   Így valósul meg pl.a CO2 vagy a N2 adszorpciója 

aktív szeneken.  

          Ezzel ellentétben a kémiai adszorpció (kemiszorpció) moláris hője jelentős, kb. 40-400 

kJ/mól, a folyamat lassú, gyakran irreverzibilis, jelentős aktiválási energiát igényel, és magas 

hőmérsékleten valósul meg, a felületen pedig csak egy réteg lehet. Ilyenek a feltételei pl. nitrogén 
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vagy oxigén adszorpciójának vas felületén, amikor a folyamat eredményeként felületi vegyületek, 

vas-nitrid, ill. vas-oxidok képződnek. A kemiszorpció valójaban nem más, mint a határfelületen 

lejátszódó kémiai reakció.  

       Az adszorpciós erők lehetnek nem-specifikusak (van der Waals-féle erők, hidrofób 

kölcsönhatások, hidrogén-kötések), vagy sokkal erősebb mértéküek, specifikusak (a kémiai 

kötéshez hasonló erők). Az előbbiek idézik elő a fizikai adszorpciót, az utóbbiak pedig a 

kemiszorpciót. A szilárd felületeken ható van der Waals vonzóerők csak kis, melekula-méretű 

távolságokon hatnak (ezek rohamosan, a molekulák közti távolság hatodik hatványával 

csökkennek), monomolekuláris vagy polimolekuláris határfelületi rétegek képződésével párosulnak.  

A többrétegű adszorpciót az első és további rétegek molekulái közötti kölcsönhatás  eredményezi.  

Hidrofób kölcsönhatásokkal magyarázzák a hidrofób felületek/felület-részek és az adszorbátum 

szénhidrogénláncai vagy aromás gyűrűi közötti vonzóerők megjelenését. A hidrogénkötések 

képződése döntően befolyásolja az –OH, -COOH, - NH2 stb. csoportokat tartalmazó hidrofil 

vegyületek adszorpcióját hidrofil felületeken (oxidok, hidroxidok, agyagásványok, humuszok, 

membránok stb.).  

     A fizikai adszorpciót a felület erőtere határozza meg, amely hatványozódik a felületi 

egyenetlenségek helyein, a csúcsokon, éleken, völgyekben, stb., amelyek magassága, ill. mélysége 

néhány vagy néhány tíz nm nagyságrendű. Az adszorpció gyakran az ún. aktív centrumokon, az 

ezeknek megfelelő helyeken valósul meg. Ezek a reális kristályok defektusai, „hibái”, a felületi 

funkciós csoportok (-O, -OH, -COOH, -NH2 stb.) kötési pontjai, a felületen fellelhető kémiai 

egyenetlenségek (idegen atomok, molekulák), sarkok, rések, csúcsok, élek, mélyedések. 

Az adszorpciós réteg vastagsága néhány nm-tól néhány tíz (kis molekuláknál), de akár néhány száz 

nm-ig (tenzid- asszociátumok, makromolekulák esetén) terjed.    

      Az adszorpció termodinamikailag kedvezményezett, spontánul megvalósuló folyamat, 

amelynek során csökken a rendszer szabadenergiája. Általános esetben egy anyag kémiai 

potenciálja a tömbfázisban nagyobb, mint a határfelületen. Az adszorpció addig folytatódik, amíg a 

rendszerben beáll az egyensúlyi állapot, vagyis amíg az adott anyag/komponens kémiai potenciáljai 

a tömbfázisban és felületi rétegben kiegyenlítődnek. Az adszorpciós egyensúly állapotában az 

adszorpció és deszorpció sebessége egyenlő, tehát egy időegység alatt ugyanolyan számú molekula 

hagyja el a felületet, mint amennyi a tömbfázisból oda érkezik, adszorbeálódik.        
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23.2. Adszorpciós izotermák 

       Az adszorpciós folyamat jellemzésére leggyakrabban az ún. adszorpciós izotermákat 

használják (23.01. ábra). Az adszorpciós izoterma az adszorbeált mennyiség függését adja meg az 

adszorbátum egyensúlyi koncentrációjától (ill. az ezt a függést bemutató görbe) állandó (konstans) 

hőmérséklet mellett. Az egyensúlyi koncentráció nem más, mint az adszorpció befejeződése után a 

tömbfázisban maradt anyag koncentrációja, tehát a rendszerbe bevitt összes anyagmennyiség és   az 

adszorbeálódott mennyiség közötti különbség.  

          A legrégebben használt és legegyszerűbb adszorpciós izotermákat leíró egyenletek a Henry-

és Freundlich-féle empirikus egyenletek. A Henry izoterma (23.01.a ábra) szerint az adszorbeált 

mennyiség (A) egyenesen arányos az adszorbátum egyensúlyi koncentrációjával (ceq) (23-1-a): 

� = 3@-�    (23-1-a) 

ahol a k állandó független a koncentrációtól és jellemzi az anyag eloszlását az adszorpciós réteg és 

tömbfázis között. A Henry egyenlet az adszorbátum kis koncentrációjára érvényes, amikor a felület 

borítottsága (telitettsége) adszorbeált anyaggal kicsi.    

 

23.01. ábra: Adszorpciós izotermák típusai: a) Henry izoterma, b) Freundlich izoterma, c) 
Langmuir izoterma 

          Szélesebb koncentrációtartomány leírására alkalmas a Freundlich egyenlet, amely a 

felületaktív anyagok kísérleti adszorpciós izotermának feldolgozásán és általánosításán alapszik 

(23-1-b):                                                   

� = 3@-�
1�

        (23-1-b) 

ahol k  és 1/n – koefficiensek.  Látható, hogy a k állandó számszerűen megegyezik az adszorbeált 

mennyiséggel, ha az egyensúlyi koncentráció egyenlő eggyel (pl. 1 mól/l), az 1/n kitevő pedig az 

izoterma  lefutásának meredekségét jellemzi. A Freundlich-féle izotermákra jellemző egy (Henry 

izotermához hasonló) kezdeti lineáris szakasz, melyet egy lassúbb növekedési szakasz követ. Az 

izotermán nem figyelhető meg az adszorpció telitési értéke (23.01.b ábra). 
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A Freundlich egyenlet koefficiensei könnyen meghatározhatók, ha a (23-1-b.) egyenlet logaritmikus 

formáját grafikusan ábrázoljuk:  

lgA = lgk+(1/n)lgc 

         Eme lineáris összefüggés egyenese hajlásszögének tangense egyenlő az 1/n-el, az ordinátán a 

metszéspontnak megfelelő érték pedig lgk-nak felel meg.      

      Az első tudományosan megalapozott, kinetikai elképzelések alapján levezetett adszorpciós 

izoterma Langmuir (1917) nevéhez fűződik, aki szerint az adszorbeált mennyiség és az 

adszorbátum egyensúlyi koncentrációja között az alábbi összefüggés érvényes (23-1-c): 

� = �∞ 3@-�j1 + 3@-� k 

                 (23-1-c) 

ahol  A∞ a felület telitettségének megfelelő adszorbeált mennyiség, k- az adszorpciós egyensúlyt 

jellemző állandó, ami egyenlő az adszorpció és deszorpció sebességi állandóinak arányával. 

Jellegzetes Langmuir-féle izotermát a 23.01.c ábra ábra mutat be.  

    A 23-1-c. egyenlet analízise mutatja, hogy a Langmuir- megközelítés jól írja le a kísérleti 

izotermát. Kis adszorbátum koncentrációknál (Ceq → 0) 1>> kCeq, , az  Α∞kCeq,szorzat állandó, 

azaz A egyenesen arányos a k-val, ami megfelel az izoterma felmenő  lineáris szakaszának. A másik 

határesetben, amikor C →∞   és 1<< kCeq , az egyenlet szerint  A= A∞, , tehát az izoterma telítési 

értéket ér el.  

            A Langmuir egyenlet az alábbi feltételezések alapján lett levezetve:  

           1 az adszorpció lokalizált, azaz az adszorbátum molekulái csak bizonyos, aktív helyekhez 
kötődnek,  

           2. a felületen csak monomolekuláris réteg képződik,  

           3. az adszorbeált molekulák között nincs kölcsönhatás,  

           4. az adszorbeált és nem adszorbeált molekulák között dinamikus egyensúly áll fenn, és  

           5. az adszorpciós hő független az adszorbeált mennyiségtől.  

            A Langmuir izoterma jól írja le a legkülönbözőbb adszorbátumok (ionok, szerves 

molekulák, felületaktív anyagok, makromolekuláris anyagok, többek között biopolimerek) 

adszorpcióját a legkülönbözőbb (folyadék-gáz, szilárd-gáz, szilárd-folyadék) határfelületeken. 
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    A Langmuir egyenlet állandói könnyen meghatározhatók ennek lineáris formájából, amit  

Ceq –nak az egyenlet mindkét részének elosztásából nyerünk (23-2): 

 

@-�� = 13�∞ + @-��∞  

      (23-2) 

Ha az adszorpciós kísérletek eredményeit a  ceq /A -  ceq   koordinátákban  ábrázoljuk (23.02. ábra), 

az izoterma hajlásszögének tangenséből meghatározhatjuk a  kA∞, szorzatot, az izoterma és ordináta 

tengely metszéspontjából pedig az A∞ értékét.  

 

23.02. ábra: A Langmuir izoterma lineáris alakja  

 Polányi potenciál-tér elmélete.   

Polányi (magyar származású Nobel- díjas vegyész) adszorpciós elmélete a fentiektől eltérő 

elképzeléseken alapszik. Ő a nem-lokalizált fizikai adszorpció esetét vizsgálja, amelyet az 

adszorbens és adszorbátum közötti van der Waals-féle erők határoznak meg. Szerinte az adszorbens 

felülete egy erőteret (potenciálteret) hoz létre, amelynek hatása a felülettől számított jelentős 

távolságokban is érvényesül. Ennek a térnek a hatása alá kerülnek az adszorbátum molekulái, 

amelyek egy polimolekuláris réteget képeznek, amelynek a sűrűsége a felülettől távolodva 

jelentősen csökken (hasonlatként – mint az atmoszféra molekulái a Föld vonzásában). Feltételezése 

szerint az adszorpciós réteg folyadék halmazállapotú, tehát az adszorpció során a gőz vagy gáz 

cseppfolyósodik. Ebben az esetben az adszorbeált folyadék által elfoglalt térrész 1 g adszorbensre 

vonatkoztatva (23-3): 

¢ = � × ��  

          (23-3) 

ahol  
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                            A – az adszorbeált mennyiség,  

                           M – a móltömeg, és 

                           d – az anyag töménysége cseppfolyós állapotban. 

Polányi szerint a tér adott pontjában a potenciál állandó, függetlenül attól, hogy jelen van-e ebben a 

pontban egy adszorbeált molekula vagy sem (analógiaként - a Föld gravitációs tere). Az általa 

bevezetett φ adszorpciós potenciál annak az izotermikus munkának felel meg, ami egy mól p 

egyensúlyi nyomás alatti tömbfázisban lévő gőz  átviteléhez szükséges a po telitett gőznyomású 

felületi rétegbe (23-4): 

∅ = �����0�  

                                                     
(23-4)  

A fenti két összefüggés felhasználásával meg lehet szerkeszteni az ún. karakterisztikus görbét 

(23.03.ábra), ami a különböző hőmérsékleten mért adszorpciós izotermákból számolt φ (ϕ)  

összefüggéseket mutatja be.   

 

23.03. ábra: Kén-dioxid szilikagélen megvalósult adszorpciójának karakterisztikus görbéje  

           Ezek nagyszerű tulajdonsága, hogy függetlenek (invariánsak) a hőmérséklettől, azaz a 

különböző hőmérsékleten mért adszorpciós izoterma-családok egy jellegzetes φ(ϕ) görbével 

jellemezhetők. Ebből az a fontos gyakorlati következtetés vonható le, hogy egy adott anyag 

adszorbeált mennyisége bármilyen hőmérsékletre kiszámítható, ha ismeretes legalább egy 

adszorpciós izotermája. Bár a Polányi elmélet nem nyert szigorú elméleti bizonyítást és nem ajánl 

saját analitikai összefüggést az adszorpciós izotermát illetően, jól alkalmazható a legkülönbözőbb 
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gázok, gőzök adszorpciójának leírására, többek között olyan energetikailag egyenetlen felületeken 

is, mint az aktív szenek, szilikagélek stb.   

Többréteges adszorpció 

           A XX. század 20-40-es éveiben a kutatók nagyszámú kísérleti adatot publikáltak a 

legkülönbözőbb anyagok adszorpciójáról több mint 30 adszorbensen. A kísérleti módszerek 

fejlődésével az adszorbátumok egyre szélesebb koncentráció-tartományában sikerült felvenni az 

adszorpciós izotermákat, beleértve az egészen kis mennyiségeket is. Kiderült, hogy a legtöbb 

esetben az izotermák eltérnek a klasszikus Langmuir egyenlettel leírt formától. A kísérleti  

izotermák az alábbi öt fő csoportba sorolhatók (23.04. ábra):  

          I- Langmuir típusú görbe,  

         II- S-formájú görbe egy lineáris középső szakasszal,  

        III- hajlások nélküli monoton növekedést mutató görbe,  

        IV és V- kapilláris kondenzációval bonyolított második és harmadik típusú görbék.  

Egyes izotermákon lépcsőzetes szakaszok voltak megfigyelhetők.  

 

23.04. ábra: Fizikai adszorpció izotermáinak fő típusai  

A fenti különböző típusú izotermák leírásának legsikeresebb kísérlete Brunauer, Emmett és Teller 

nevéhez fűződik. Ezek közül az első és utolsó magyar származású, az USA-ban tevékenykedett 

világhírű kutatók. Az általuk kidolgozott ún. BET- elméletet a mai napig széleskörűen alkalmazzák 

az adszorbeált mennyiség meghatározására adott gőznyomás (p) és hőmérséklet mellett, az 

adszorbensek fajlagos felületének meghatározására. Az elmélet az alábbi feltevéseken alapszik: 

                (1) az adszorpció többrétegű,  

                (2) az első adszorpciós réteg az adszorbens és adszorbátum közötti van der Waals- féle 

erők hatására jön létre,  
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                (3) a következő réteg a gőzfázis „hideg” molekuláinak az első rétegen való kondenzációja 

révén képződik, azaz egyforma molekulák között ható van der Waals kölcsönhatások 

eredményeként. Hasonlóképpen további rétegek is képződhetnek. Több réteg akkor is felépülhet, ha 

az első réteg nem telített. 

                 A BET izoterma (23.05. ábra) az alábbi összefüggéssel irható le: 

, = ,K @���0 − � ¤1 + �@ − 1 ��0¥ 

      (23-5) 

ahol      @ = -�G −G;��    

                  v- az adszorpciós réteg telítettségi foka (adszorbeált mennyiség),  

                  vm – az első réteg maximális telitettsége (adszorpció), 

                   p – gőznyomás,  

                   p0 -  a telített gőz nyomása,  

                  Ea – az első rétegben megvalósuló adszorpció hője,  

                  El – a további rétegek adszorpciós hője (a kondenzálási hő) 

 

23.05. ábra: Jellegzetes BET izoterma (1) összehasonlítva a Langmuir izotermával (2)  

    A BET egyenlet (23-6) 0,05 < P0/P < 0,35 tartományban lineáris (23-7. egyenlet). 

Ennek hajlásszögéből és az ordináta metszési pontjából (23.06. ábra) meghatározható  

    az első rétegben adszorbeált  gáz/gőz vm maximális mennyisége és  
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    a BET egyenlet c állandója. 

                              (23-6) 

                                         �, ¤ �0�0 − �¥ = �0,K @ + 5@ − 18�,K @  

       (23-7) 

 

23.06. ábra: A BET egyenlet lineáris szakaszának ábrázolása  
 

Az ábra tengelyeinél ϕ = p0/p. 

Ismerve az adszorbeált molekula a0 helyigényét (a molekula keresztmetszetének megfelelő 

területet) és feltételezve a molekulák elrendeződésének módját (pl. hexagonalitást) egy tömör 

monomolekuláris rétegben, a vm értékéből meghatározható az adszorbens S0 fajlagos felülete: vm = 

22400 S0/ a0, ahol N – az Avogadro-szám, 22400 egy mól gáz térfogata (cm3).    

23.3. Adszorpció szilárd-folyadék határfelületen 

          Az adszorpció gyakorlati alkalmazásai elsősorban szilárd adszorbensek felhasználásával 

valósulnak meg.  Ezen anyagok felületének természete és kémiai összetétele, pórusainak formája és 

mérete nagymértékben befolyásolják az adszorpció mechanizmusát, az adszorbeálódott anyag 

mennyiségét és a képződött adszorpciós réteg szerkezetét. Szilárd adszorbenseket használnak 

gázok/gőzök, folyadékok és folyadékban oldott elektrolitok, molekuláris vegyületek (tenzidek, 

festékek, szerves savak, zsírok, stb.) és makromolekuláris anyagok adszorpciójára. Később röviden 

ismertetjük az adszorbensek fontosabb tulajdonságait is.  
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Folyadékból szilárd felületen megvalósuló adszorpció az adszorbátum és adszorbens 

természetétől függően lehet molekuláris, ionos vagy ioncserélős jellegű. Az oldatban verseny folyik 

az adszorpciós helyekért a folyadék komponensei között. Az adszorpció mértékét a szilárd anyag és 

az oldat komponensei poláris-apoláris jellege határozza meg. Apoláris felületű adszorbensek (pl. 

aktiv szenek, grafit, hidrofobizált agyagásványok) elsősorban apoláris molekulákat kötnek meg:  

szénhidrogéneket vagy olyan szerves molekulákat, amelyek nagyméretű apoláris csoportokat 

tartalmaznak. A könnyen polarizálható aromás vegyületek jobban adszorbeálódnak, mint a nyílt 

szénláncúak, az utóbbiak közül pedig – ugyancsak a jobb polarizálhatóság következtében - a kettős 

kötéssél rendelkezők. Azonos tulajdonságok mellett a nagyobb móltömegű molekulák jobban 

adszorbeálódnak, mint a kisebb móltömegűek. Poláris felületeken (oxidok, hidroxidok, 

agyagásványok) a poláris csoportokkal rendelkező anyagok (szerves savak, éterek, észterek, zsírok, 

aminok stb.) adszorpciója a preferált. Ez elsősorban azokra a rendszerekre érvényes, melyekben 

valamilyen kölcsönhatás lép fel, pl. kémiai kötés vagy hidrogén-kötés képződés történik, a felület 

funkciós csoportja és az adszorbátum poláris csoportja között. 

 Oldatokból az adszorpció általában monomolekuláris rétegre korlátozódik, de felületaktív 

anyagok esetében többrétegű adszorpciót is megfigyeltek (l. alább).  

 Korreláció figyelhető meg az anyag oldhatósága és adszorpciója között is: minél kisebb 

egy adott közegben az oldhatóság, annál nagyobb mértékű az adszorpció. Ez érthető, hiszen a rossz 

oldhatóság azt jelenti, hogy az anyag számára a közeg nem kedvező, „idegen”, ahonnan igyekszik 

megszabadulni, azaz belőle kicsapódni.   Az oldatban lévő sók koncentrációjának a növelésével a 

szerves anyagok oldhatósága csökken, ennek megfelelően az adszorpciójuk növekszik. A gyenge 

elektrolitok oldhatóságát és adszorpcióját szabályozhatjuk az elektrolit disszociációjának 

megváltoztatásával, pl. a pH változtatásával. Pl. a vízben oldott benzol-származékok (nitro-fenol, 

anilin, nitro-anilin stb.) molekulái nem ionizált állapotukban (disszociációs fokuk α ≈ 0) sokkal 

nagyobb mennyiségben adszorbeálódnak az aktív szén felületén, mint az ionizált (α≈1) molekulák 

(23.07.ábra). 
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23.07. ábra: Fenol (1), nitrofenol (2), oxi-benzoesav (3), o-nitro-benzoesav (4) adszorpciós 
izotermái aktív szénen ionizált (folytonos vonalak) és nem-ionozált (szagatott vonalak) állapotban  

         Gyakorlati szempontokból (víztisztítás, mosószerek eltávolítása szennyvizekből, stb.) fontos 

probléma a felületaktív anyagok (tenzidek) adszorpciója szilárd adszorbenseken.  Ezekben az 

esetekben nagymértékű analógia figyelhető meg a tenzideknek a szilárd/folyadék és a 

folyadék/levegő határfelületeken való viselkedése között. A legtöbb esetben a tenzidek adszorpciója 

jól leírható a Langmuir egyenlettel. Mindkét esetben érvényes az ún. Traube- szabály is, ami szerint 

a homológ sorban az eggyel nagyobb szénatomszámú szerves vegyület kétszer-háromszor jobban 

adszorbeálódik, mint a kisebb szénatomszámú. 

          A tenzidmolekulák  irányítottsága a szilárd/folyadék határfelületen a polaritás kiegyenlitődés 

Buzágh-Rehbinder szabálya szerint valósul meg. Apoláris (hidrofób) adszorbens/poláris folyadék 

(pl. aktív szén/víz) határfelületen a tenzidmolekulák hidrofób részükkel a szilárd felület felé, 

hidrofil funkciós csoportukkal pedig a folyadék felé orinetálódnak (23.08. a ábra). Az adszorpció 

következtében a fázisok polaritása megváltozik, kiegyenlítődik: az eredetileg apoláris/poláris 

határfelület helyett poláris/poláris határfelület jön létre.  Hidrofil szilárd felületen, apoláris vagy a 

vízénél kisebb polaritású közegben a tenzidmolekulák orientációja a fentiektől eltérő, ellentétes: 

hidrofil csoportjukkal a felület felé   hidrofób szénhidrogén láncukkal pedig a folyadék felé állnak 

be (23.08. b ábra).  
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23.08. ábra: A tenzidmolekulák orinetációja a szilárd/folyadék határfelületen a, apoláris (hidrofób) 
adszorbens/poláris folyadék (pl. aktív szén/víz)  felületen; b,  hidrofil szilárd felületen, apoláris vagy 

a víztől kisebb polaritású közegben  

Látható, hogy a spontán módon lejátszódó adszorpció ebben az esetben is a fázisok közötti 

polaritás kiegyenlitődésének irányába hat.   

Számos munkában kimutatták, hogy a felületaktív anyagok adszorpciós izotermáin egy 

telitési szakasz után az adszorbeált mennyiség ugrásszerű növekedése figyelhető meg, mind 

hidrofób (aktiv szén, korom), mind hidrofil (szilika-gél, aluminium-oxid) adszorbensek felületén 

(23.09. ábra).  

 

23.09. ábra: Nátrium-dodecil-szulfonát (1), nátrium-tetradecil-szulfát (2) adszorpciós izotermái 
acetilén kormon  

Az ugrásszerű növekedés megfelel az adott anyag kritikus micellaképződés koncentrációja 

értékének. Ezt a növekedést előidézheti az oldatban már kialakult micellák adszorpciója is, de 

számos esetben feltételezik a micellák képződését magán a felületen is, sőt kisebb tenzid- oldat 

koncentrációnál, mint az oldatbeli micella-képződésnél.  Az adszorpció ugrásszerű növekedését 

figyelték meg vízben oldódó festékanyagok (pl. azo-festékek) esetében is a molekulák intenzív 

micellaképződésének megfelelő koncentráció-tartományban.           
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23.4. Adszorbensek és rövid jellemzésük 

A szilárd testek felülete általában sem geometriailag, sem energetikailag nem egyenletes. 

Fontos jellemzőjük a ΠΠΠΠ porozitás, ami egyenlő a pórusok Vp össztérfogata és a Vad adszorbens 

össztérfogata arányával (23-8): 

¦ = U�U �  
(23-8) 

A porozitás mértékétől függően megkülönböztetjük a pórusmentes és pórusos 

adszorbenseket. Az elsők felülete megfelel a szilárd anyag/szemcse külső felülete kontúrjának. A 

pórusos adszorbensek felülete a pórusoknak köszönhetően ennél sokkal nagyobb, ezek fajlagos 

(azaz egységnyi tömegre vonatkoztatott) felületét elsősorban nem a külső felület, hanem a pórusok 

felülete határozza meg. A pórus fogalma különböző az egyedi részecske (szemcse) és a 

részecskékből   képződött  szerkezet (halmaz) esetében. A nem-pórusos tömör részecskék még sűrű 

elrendeződésük esetében is pórusos rendszert, ún. porszerű membránokat képeznek, amelyekben a 

pórusok a részecskék közötti hézagok (rések). A pórusos adszorbensek egy másik típusa a belső 

pórusokkal rendelkező szemcsék vagy olyan térfogati hálók, amelyeket folytonos vékony pórusok 

szabdalnak át.   A porszerű vagy szemcsés szilárd pórus-nélküli és pórusos adszorbensek jellemzőit 

a 23.01. Táblázat tartalmazza. 

23.01.Táblázat: Szilárd adszorbensek jellemzői  

 

            A pórusnélküli részecskékből képzett durva diszperz rendszerekhez tartozó adszorbensek   az 

oxidokból, oldatlan sókból képzett halmazok (pl. TiO2, BaSO4) vagy sajtolással szemcsékből nyert 

porok. Pórusnélküli finom diszperz rendszerek fontos, az iparban is széleskörűen alkalmazott 

képviselője a korom, az ún. grafitizált korom (melyben hőkezelés hatására a korom egy része 
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grafittá változott), vagy a „fehér” korom, ami a SiCl4 gőzfázisban megvalósított hidrolízisével nyert 

finom diszperz SiO2. 

       A pórusos adszorbensek szerkezete különböző lehet. Az ún. korpuszkuláris szerkezetek a 

részecskék összekapcsolódása, összenövése során keletkeznek. Ilyen a szilikagél, amelynek 

összetevője szintén SiO2, de ezt nátrium- vagy kálium-szilikát savval való kezelésével vizes 

oldatban állítják elő. Ennek során poliszilicium-savak kocsonyája képződik, amelyből a víz 

eltávolításával száraz pórusos adszorbenst nyernek. Szivacsszerű (azaz nem szemcsékből 

összeállt, hanem térhálósított folyamatos szilárd fázisból képzett) szerkezete van aktív szénnek, a 

legrégebben használt klasszikus adszorbensnek. Az aktív szenek pórusrendszere igen fejlett, 

rendkívül nagy fajlagos felülettel rendelkeznek (több száz vagy akár ezer m2/g feletti értékek), 

amelyekben a kristályrácsot alkotó minden második vagy harmadik C-atom érintkezik az 

adszorbátum molekuláival.                   

 A pórusos adszorbenseknél a legkülönbözőbb méretű pórusokkal találkozhatunk (23.10. 

ábra).  

 

23.10. ábra: Adszorbensek pórusos szerkezete: 1 – makropórusok, 2 – átmeneti pórusok, 3,4 – 

mikripórusok  

Ezeket Dubinyin (1970) mikropórusokra, mezopórusokra és makropórusokra osztotta. 

Fontosabb jellemzőiket és a bennük megvalósuló adszorpció mechanizmusát a 23.01. Táblázat 

tartalmazza. Gyakran a pórusrendszer szerkezetét a méret szerinti eloszlási görbékkel, illetve a 

pórusok térfogatával jellemzik. Ezek meghatározására különböző módszereket fejlesztettek ki. Az 

egyik legelterjedtebb eljárás szerint meghatározzák azt a nyomást, ami szükséges valamely nem-

nedvesítő folyadék (általában higany) folytatólagos benyomására (besajtolására) az adszorbens 

pórusaiba, azaz mérik a besajtolt folyadék térfogatát a nyomás függvényében. Egy másik eljárásban 

meghatározzák a különböző méretű adszorbátum- molekulák adszorpcióját. 

       A mikropórusok méretei összemérhetők a molekulák méreteivel. A porozitás növelése 

jelentősen növeli a fajlagos felület nagyságát, de ugyanakkor megváltoztathatja az adszorpció 

mechanizmusát is. A mikropórusos adszorbenseken az adszorpció a pórusok térfogatának kitöltését 
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jelenti, míg a mezopórusos (átmeneti pórusos) adszorbenseken ez az adszorbátum gőzének az 

un.kapilláris kondenzációja (23.01.táblázat). 

23.5. Ionadszorpció, ioncsere 

Elektrolitoldatokból szilárd felületen kétféle adszorpciós folyamat valósulhat meg. Az 

egyik, az ún. ekvivalens adszorpció, amelynek során az erős elektrolit ionjai egyenértékű 

mennyiségben adszorbeálódnak. A másik adszorpciós folyamat, amikor az elektrolit egyik ionja 

(gyakran sokkal) nagyobb mértékben adszorbeálódik, mint a másik. Természetesen a nagyobb 

mennyiségben megkötött ionok töltésének kompenzációja is megvalósul (az oldat 

elektroneutrálitisának fenn kell maradnia) az oldatból felületre vándorló ellentétes töltésjelű ionok 

adszorpciója vagy az ugyanolyan töltésjelű ionok felületről történő deszorpciója révén. 

Tulajdonképpen így az oldat egyik fajta ionja helyet cserél a szilárd felület valamelyik (vagy több) 

hasonló töltésű ionjával. Ez az ioncsereadszorpció vagy ioncsere. Gyakorlatilag ioncserét 

megfigyelhetünk bármilyen, elektrolit oldattal érintkező lévő szilárd felületen, a szilárd testek 

ugyanis valamilyen mértékben mindig heteropolárisak, azaz töltéshordozók. Az aktív szén, grafit, 

korom, polietilén, stb. tipikusan apoláris felületek, egy részén a levegővel vagy vízzel való 

kontaktus során oxigén- vagy hidroxil- tartalmú felületi vegyületek (csoportok) képződnek. A 

gyakorlatban óriási jelentősége van a talajokban, agyagásványok felületén, ill. a mesterséges 

ioncserélő gyantákban lejátszódó ioncsere folyamatoknak.  

      Az ioncserélő gyanták szintetikus térhálós szerkezetű óriásmolekulák, amelyek az előállítás 

vagy utólagos átalakítás során ioncserélő csoportokkal lettek ellátva.  A legtöbb esetben ez egy 

polisztirol váz, amit divinil-benzol molekulák polimerizált termékeivel térhálósítanak és kémiai 

kötéssel rájuk építenek rögzített (fixált) funkciós csoportokat. (23.11.ábra). 

 

23.11. ábra: Kationcserélő gyanta vázlatos szerkezete  

Ezek töltését az ellentétes előjelű ionok (már korábban töbször is emllített ellenionok) 

semlegesítik. A fixált csoportok lehetnek erősen savas (SO3
2-) vagy gyengén savas (COO-) anionos 

csoportok, amelyeknek töltését cserélhető kationok kompenzálják, ezek a kationcserélő gyanták. 
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Az anioncserélők rögzített csoportjai pozitívek, pl. tercier amin (R3NH+), vagy kvaterner 

ammónium (R4N
+) csoportok, ezek töltését a cserélhető anionok semlegesítik. A térhálósító ágens 

mennyiségétől függően az ioncserélő gyanták az oldatban különböző mértékben duzzadnak, a 

gyantaszemcse oldószerrel (vízzel) van „átitatva”. Az ellenionok a gyantából könnyen 

diffundálhatnak a környező oldatba, ha ezek helyett más ellenionok közelednek a felülethez/ 

hatolnak be a szemcsébe, és helyet cserélnek az ott lévő eredeti (kiinduló) ionokkal. Az ioncserélők 

kapacitása a fixált csoportok sűrűségétől függ, és mértékét mg-ekvivalens/g egységben fejezik ki. 

Ennek jellegzetes értékei 1-2 mekv/g. Az ioncserélő kapacitás nagyobb a kationcserélők esetében. 

Ezek az értékek nagy ellenion- koncentrációra utalnak a gyanta belsejében, ami pl. a természetes 

vizekben lévő ionkoncentrációnak legalább a százszorosa. Az azonos töltésjelű ionok (az un.ko-

ionok) ki vannak szorítva a gyantafázisból. Az ellenionok, különösen a nagy töltéssel rendelkező 

ionok, erősen kötődnek a gyantához, ezen alapul az elektromos szelektivitás, azaz a kisebb töltéssel 

rendelkező ionok könnyű kiszorítása a nagyobb töltésű ionok által.  Pl. a kalcium ionok kiszorítják 

a nátrium ionokat, ezért hatékonyak a gyanták a vízlágyítás során (l. alább). A szelektivitási 

tendencia híg oldatokban jobban kifejezett. Tömény sóoldatokban a nagytöltésű ionok 

preferenciális kötődése gyengébb, sőt a folyamat iránya meg is változhat, amit előnyösen 

kihasználnak a gyanták regenerálására használatos koncentrált só-oldattal.        

           Az ioncserélő gyantákat széleskörűen alkalmazzák vízlágyításra, a víz sómentesítésére, 

nehézfém-ionok megkötésére, ionok szétválasztására stb. Példaképpen vegyük szemügyre a víz- 

lágyítást, azaz a kalcium- és magnéziumionok eltávolítását vizekből. Ha sematikusan egy kation-

cserélő gyanta ioncserélő komplexumát  R-Na+ -val jelöljük (ahol R- a polimer matrica a hozzá 

kapcsolódó anionos, leggyakrabban szulfát vagy karboxil, funkciós csoporttal), akkor a vízlágyítás 

során az alábbi cserefolyamat valósul meg (23-9): 

                       2R-Na+      + Ca2+ (Mg2+)   ⇔  R2 Ca 2+ (Mg2+)   + 2 Na+    (23-9) 

                          /gyanta/           /oldat/                /gyanta/                /oldat/ 

          Az ioncserélt gyakran egy gyantával megtöltött oszlopon valósítják meg. A folyamat addig 

tart, ameddig ki nem cserélődik a gyantában lévő összes kiinduló ellenion (a legtöbb esetben  Na+ 

vagy H+). Az igy elhasznált gyantát tömény sóoldattal  történő kezeléssel regenerálják, aminek 

során a fent ábrázolt folyamat fordított irányban valósul meg, azaz a gyantához kötődő  Ca2+ ionok 

visszacserélődnek Na+ ionokra (23-10):  

                     R2 Ca2+ (Mg2+)   +  2Na+    ⇔  2R-Na+      + Ca2+ (Mg2+)            (23-10) 
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                      /gyanta/              /oldat/           /gyanta/        /oldat/ 

 Regenerálás után a gyanta a vízlágyításra újra használhatóvá válik 

          Igen széleskörű alkalmazást nyert a különböző agyagásványokon, természetes és mesterséges 

(szintetizált) zeolitokon megvalósuló ioncsere. A legtöbb agyagásvány síkhálós alumínium-szilikát, 

amí kristályszerkezeti hibákból eredően cserélhető Na+, K+, Ca2+, Mg2+, ritkábban H+, Al3+ és Fe3+ 

ionokat tartalmaz. A kaolinit típusú, kettős rétegrácsú ásványok nem duzzadó lemezes részecskéket 

képeznek, amelyeknek csak a külső felületén játszódik le az ioncsere. Ezeknek az ioncserélő 

kapacitásuk kicsi (0,06-0,08 mekv/g). A három rétegrácsos illit- típusú ásványok esetében az 

ioncsere a lemezes kristályok lapjain és élein valósul meg, ioncserekapacitásuk nagyobb a 

kaolinénál (0,2-0,4 mekv/g). A legnagyobb ioncserélő képességgel (2-3 mekv/g) a montmorillonit 

rendelkezik, amelyben a hármas rétegrács töltése cserélhető kationokkal van kiegyenlítve, a rétegek 

között pedig (duzzadt állapotban) 2-10 nm távolság van. Ebben a „kristályközi” térben a cserélhető 

kationokon kívül víz és egyéb molekulák is elhelyezkedhetnek, és ettől függően változhat a rétegek 

közötti távolság is. Az ioncserével megváltoztatható az agyagásványok hidrofilitása és duzzadó 

képessége is, aminek óriási jelentősége van a kerámiaiparban, talajtanban, az agyagok 

alkalmazásának más területein, pl. vízszigetelésnél, a víztisztításban, olajbányászatban, 

adszorbensek előállításánál, stb. 

  A zeolitok térhálós szilikátok, különböző méretű, szilárd vázú pórusrendszerrel 

rendelkeznek, amelyben kationcserélő pozíciók vannak. A cserélhető ionok elsősorban  a Na+, K+, 

ritkábban Ca2+, ioncserélő kapacitásuk 2,2-5,3 mekv/g között mozog, azaz meghaladja az ioncserélő 

gyanták kapacitását.  A természetben legalább 80- fajta zeolit létezik.  Ezeket először csak 

vízlágyításra használták, manapság azonban már hihetetlenül széles az alkalmazásuk skálája, pl. 

hidrogéntárolás, polimerizációs reakciók hordozói, vegyi gőzök érzékeny detektálása, ammónium 

és cézium ionok gyors eltávolítása (a Cs- ionok adszorpciójának szelektivitása pl. mintegy 50-szer 

meghaladja az ioncserélő gyantákra jellemző értéket), nehézfém- és radioaktív ionok eltávolítása 

vizekből és talajokból stb.         
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24. FIZIKAI KÉMIAI ELVEK ALKALMAZÁSA A TECHNOLÓGIAI   

SZÁMÍTÁSOKNÁL 

Szerző: Némethné Sóvágó Judit 

Lektorálta: Prof. Dr. Berecz Endre 

 Az emberi társadalom fejlődésével a tűznek egyre nagyobb szerepe lett a mindennapi 

életben, így egyre fontosabbá vált, hogy az ember saját hatalmába kerítse azt, elsősorban azért, hogy 

tüzet tudjon gerjeszteni. Felismerték, hogy a dörzsölés mindig az összedörzsölt tárgyak 

felmelegedésével jár, azaz rájöttek arra, hogy a mozgás – amennyiben súrlódással lefékezik – hővé 

alakítható át. Jó ideig a hőt, mint valamilyen „hőanyagot”, fluidumot képzelték el. Az ember már 

sok ezer év óta ismerte a mozgás hővé alakításának lehetőségét, de a folyamat megfordítását nem 

tudta megvalósítani. Kb. 2000 éve Heron szerkesztette az első hőgépet, és az ókorból származó 

egyéb emlékeink is azt bizonyítják, hogy volt egy-két ilyen irányú kísérlet. Azonban a hőenergia 

munkává alakítása akkor még nem sikerült, nem volt társadalmi szükséglet. Pedig az a tény, hogy a 

hő mozgási energiává alakítható, két szempontból is igen fontos. Egyrészt gyakorlatilag is 

hasznosítható, másrészt, közelebb visz annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy mi a hő? 

 A mechanikai hőelmélet megalapozójának az amerikai származású Rumford bárót (1753-

1819) kell tekintenünk, akinek elméletében már a hő és a mozgás kapcsolatba állítása nem puszta 

spekuláció, hanem a kísérleti eredményekből tényszerűen eredő következmény is. Nevezetesen 

Rumford báró Bajorországban ágyúcsöveket fúratott. Megfigyelte, hogy egy ló által mozgatott fúró 

2,5 óra alatt annyi hőt fejlesztett, amennyi elég volt az eredetileg „jég- hideg” hűtővíz 

felforralásához. Azt is megállapította, hogy a fúrás hatására nem történt semmi féle változás a fém 

tulajdonságaiban. Ez alapján pedig megállapította, hogy a hő nem anyagféleség, hanem a 

mechanikai munka alakult át hővé. A kísérletek alapján meghatározta a mechanikai munka 

hőegyenértékét. A hő természetét azonban csak a XIX. század végére sikerült megérteni. Az 

ezirányú kutatásokban kiemelkedő szerep jutott Clausius-nak, Maxwell-nek és Gibbs-nek. 

 A természet világában (a fizika összes ágában) érvényes az energia megmaradásának tétele, 

ami a termodinamika első főtételében tükröződik, amely szerint energiát semmiből nem tudunk 

teremteni, viszont energiát nem is tudunk megsemmisíteni, csak egyik fajta energiát változtathatunk 

át másik energiafajtává. Ezen energiafajták között is úgy látszik, hogy a hőenergia az energiafajták 

„temetője”, utolsó állomása, ugyanis bármilyen energiafajta átalakulása végső fokon mindig 
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hőenergia „keletkezésével” jár. Az energiaátalakulások ugyanis sohasem tökéletesek, így azok 

legalább három tagból álló egyenlettel jellemezhetők: 

�G1 = �G2 + �Dℎő  (24-1)  

ahol dE1 és dE2 két különböző, egymásba átalakítható energiafajta, dQhő pedig az energiafajták 

egymásba történő átalakítása során képződő hőmennyiség. 

Ez a megállapítás a hőenergia átalakulásra is érvényes: 

�D§ = �Dℎ + �D,-N:E-N éM   (24-2)  

ahol  

                           dQb a bevezetett hőmennyiség,  

                           dQh a hasznosított hő (pl. munkavégzésre fordított hőmennyiség), 

                           dQveszteség a „szétszóródott”, veszteségként kezelt hőmennyiség.  

Ez utóbbi az energia-megmaradást tükröző első főtétel szerint létező, de a hasznosítás 

szempontjából elvesző mennyiség, amelyet sosem, semmilyen körülmények között használni nem 

tudunk, számunkra elveszett. Ezért minden valós energiaátalakulásra érvényes egy bizonyos 

megfordíthatatlanság. Mihelyt ezt a tényt felismerték kimondták a termodinamika második főtételét 

is. 

 A termodinamikával foglakozó szakirodalom ma már igen terjedelmes és szerteágazó. A 

legfontosabb termodinamikai törvényszerűségekkel, és a leírásukat jellemző állapotfüggvényekkel, 

ill. az egyensúlyi rendszerekkel a termodinamika, ill. ma inkább termosztatikának nevezett 

tudományág foglalkozik.  Gyakorlati szempontból kémiai- és műszaki termodinamikát 

különböztethetünk meg. Az előbbinek a fázis- és a reakcióegyensúlyok tárgyalása, az utóbbinak 

pedig a hő és a munka mérnöki alkalmazhatóságának a számítása a lényege. 

 Az utóbbi néhány évtizedben azonban kifejlődött a nem-egyensúlyi rendszerek 

termodinamikája is, ami tulajdonképpen a transzportfolyamatok energetikai elmélete.  Ez a második 

főtétel mondanivalójának kifejtése a természetes rendszerekre, amelyekben gyakorlatilag mindig 

irreverzibilis változások mennek végbe. 

Röviden összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a klasszikus termodinamika (termosztatika) az 

állapotokkal, a nem-egyensúlyi termodinamika a folyamatokkal foglalkozik.  

24.1. A mérnöki tudományok kapcsolata a fizikai kémiával 

Az anyagtudományi elméleti- és technológiai kutatások eredményeként kifejlesztett új 

szintetikus, vagy célszerűen megváltoztatott tulajdonságú anyagok forradalmi módon változtatták 
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meg a XX. században a társadalom életét. A hagyományos szerkezeti anyagokat, a fémeket, a fát, az 

üveget, a természetes szálakat felváltó mesterséges polimerekből, a korszerű kerámiai anyagokból 

és a különböző szerkezeti anyagokhoz társított anyagokból álló (ezek az un. kompozitok) kisebb 

tömegű, kedvezőbb használati tulajdonságú, hosszabb élettartamú, flexibilisen tervezhető és 

gyártható termékek hozhatók létre. A jövő egyik fontos feladata az anyagszerkezet, a tulajdonságok 

és az anyagok előállítása közötti kapcsolatok minél több részletének tisztázása. Tökéletesíteni kell 

az anyag előállítási- és feldolgozási technológiákat és növelni kell a szerkezeti anyagok és termékek 

újrahasznosításának mértékét. 

A múlt század elejétől kezdődően a vegyipari gyártmányok száma meghatványozódott, és ez 

a műszaki kémia szerkezeti megváltozását is magával hozta. A gyártásokat külön-külön tárgyaló, 

leíró jellegű korabeli kémiai technológia mellett az egyedi műveletek és továbbfejlesztés módszerei 

és lehetőségei kerültek a kémiai tudomány középpontjába. Az ipari szakemberek, függetlenül attól, 

hogy történetesen műtrágyát, textilalapanyagot, élelmiszert, motorhajtó anyagot, gyógyszert, vagy 

műanyag terméket gyártanak, rájöttek arra, hogy a gyártások tulajdonképpen olyan műveletekből 

tevődnek össze, amelyeknek közösek az elméleti alapjaik. Ilyenek például a kémiai reaktorok, a 

desztilláció, a különböző hőcserék, a granulálás, vagy a szűrés. Az egyedi műveletek elemző jellegű 

leírásához, és elméleti alapjainak megértéséhez nélkülözhetetlen a fizikai kémia részletes ismerete, 

amellyel a műszaki kémiai művelettan foglalkozik.  

A művelettan igazán tudományos rangját az 1950-es években érte el, miután alkalmazni 

kezdte a transzportfolyamatok elméleti eredményeit. Kiderült ugyanis, hogy a művelettan 

matematikai modelljei közös alapokra vezethetők vissza, éspedig az úgynevezett transzportálódó 

mennyiségekre, azaz az impulzus-, a komponens- és hőmennyiségekre vonatkozóan felírt parciális 

differenciálegyenletek rendszerére, vagyis az általánosan használható mérlegegyenletek művelet-

specifikus változataira. Ezek általánosítása és rendszerezése ma már lehetővé teszi a művelettan 

egységes tárgyalását, és ezúton tehát egy újabb absztrakciós lépéssel – a transzportfolyamatok 

elméletének bevonásával – kidolgozhatóvá vált a tudományos megalapozottságú művelettan. 

A természettudomány folyamatos fejlődése során az is nyilvánvalóvá vált, hogy az egyedi 

műveletek nem csak önmagukban vesznek részt az anyagi termelésben, hanem ezek összetett 

rendszerében történik az anyagáramok fizikai és kémiai megváltozása. Így a párhuzamosan 

végbement, „felfelé építkező”, makroszintű fejlődés a folyamatok rendszeres mérnöki tervezését 

tette lehetővé. Ennek első fejlődési fokozata a folyamatanalízis, vagyis a műveletek hálózatának 
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anyag- és hőmérleg számítása, értékelése és optimálása volt, a második fokozat pedig a rendszeres 

folyamatszintézis.  

A körvonalazott haladást tovább fogják tudni gyorsítani a fenntartható fejlődés és a 

környezetbarát folyamattervezés fokozódó követelményei, amelynek eredményeként születhetnek 

meg a molekuláris megalapozottsággal és rendszerszemlélettel tervezett, rugalmas, megbízható, 

biztonságos és környezetkímélő technológiák. A jelenleg is tartó mikro- és makroszintű fejlődésnek 

tehát közös célja van, mégpedig a természettudomány- és a mérnöki tudomány legújabb 

eredményeit együttesen hasznosító környezetközpontú folyamattervezés. Ennek alapját a kémiai 

tudományok – köztük a fizikai kémia, a biokémia, a műszaki kémia, a rendszerek kémiai 

összetevőinek  minőségi és mennyiségi meghatározását a mind korszerűbb módszereket használni 

képes és lehetővé tévő analitikai kémia, az un. nanotechnológia, a számítástechnika, stb. – és 

mellettük feltétlenül, a matematika képezik.  

24.1.1. A koncepcionális folyamattervezés fejlődése  

A folyamattervezés általában a megelőző elemző tevékenységekkel indul: a 

reakciókörülmények és az anyagi tulajdonságok felderítésével, és itt van az első kulcsszerepe a 

fizikai kémiai törvényszerűségek, számítási módszerek alkalmazásának.  

A folyamatok szintézisének célja:  

- a különböző kémiai átalakítások optimális körülményeinek meghatározása;  

- az anyagok tárolásával, mozgatásával, érintkeztetésével, kémiai komponenseinek 

átalakításával és elválasztásával kapcsolatos körülmények meghatározása;  

- a folyamatot felépítő egyes részfolyamatok (műveletek) típusának, számának és kapcsolási 

rendjének optimális kialakítása.  

A folyamattervezés lépései a megközelítés szempontjából lehetnek koncepcionálisak vagy 

algoritmikusak. A koncepcionális megközelítésnél fokozatosan fejlesztő módszerrel, a 24.01. ábrán 

látható döntési szintek hierarchiája szerint lépésről-lépésre építhetők fel és tökéletesíthetők a 

folyamatok. Ennek során a folyamat egyre több részlete dolgozható ki koncepciók, modellek és 

heurisztikus szabályok felhasználásával, gazdaságossági mutatók generálásával, analízisével és 

értékelésével. 
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24.01. ábra: A hierarchikus folyamattervezés „hagymadiagramja”  

    A koncepciók, modellek és heurisztikus szabályok kvalitatív és kvantitatív meggondolásokon, 

termodinamikai, fizikai, kémiai és más természettudományos elveken, műszaki-gazdasági 

tapasztalatokon és numerikus vizsgálatokon alapulnak. Az algoritmikus megközelítésnél a 

folyamatszintézis problémáját integer és folytonos optimalizálási feladatként kezeljük és azt 

matematikailag egy vegyes egészértékű - nemlineáris programozási feladatként (MINLP = mixed 

integer nonlinear programming) fogalmazzuk meg. Mindkét megközelítésnek (koncepcionális és 

algoritmikus) létjogosultsága, sőt meghatározott helye van a folyamattervezés különböző 

stádiumában.  

A fizikai kémiát tehát azóta tekinthetjük igazán egzakt, a mérnöki tevékenységet 

megalapozó tudománynak, amióta a vegyészmérnökök kidolgozták a maguk mesterségének 

művelettani alapjait.  

24.2. Hőerőgépek, hűtőgépek és hőszivattyúk 

 Ebben a fejezetrészben a termodinamika alapjainak ismeretében röviden bemutatjuk az 

egyszerű hőerőgépek és hűtőgépek működését, amelyek nélkülözhetetlen egységét képezik számos 

vegyipari technológiának, de találkozhatunk velük mindennapjainkban is (pl. háztartási hűtőgépek). 

Hőerőgépnek azt a berendezést nevezzük, amely termikus energia felhasználásával 

mechanikai munkavégzést tesz lehetővé. Műszaki oldalról ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy 

valamely anyagi közeg termikus energiájának egy részét mechanikai energia formájában „kivezeti” 

a közegből, és egy forgó tengely mozgatására használja, ami aztán munkát végez. Hűtőgépnek azt a 

berendezést nevezzük, amely mechanikai energia felhasználásával (munkavégzéssel) termikus 

energiát (hőt) von el egy alacsony hőmérsékletű helyről. A berendezések működését vázlatosan a 

24.02. ábrán szemléltetjük.  
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24.02. ábra: A hőerőgép és hűtőgép működésének vázlatos rajza  

A hőerőgépben a Tm hőmérsékletű hőforrásból (pl. hőerőmű kazánjából) kivett energia egy része a 

forgó tengely meghajtására (munkavégzésre) fordítódik, másik részét a Th hőmérsékletű hűtő 

elnyeli és továbbítja a környezetbe. A hűtőgép a Th hőmérsékletű hideg térből felvett hőt a 

kompresszor segítségével, munka felhasználásával továbbítja a Tm hőmérsékletű meleg térbe, 

például abba a helyiségbe, ahol a hűtőszekrény működik.  

Az ábrán az is látszik, hogy a hőerőgép a felhasznált hőnek csak egy részét tudja munkává alakítani, 

annak másik része a hűtőben munkavégzés nélkül elvész, hacsak pl. távfűtésre nem használják fel. 

A munkavégzésre, és ezzel együtt fűtésre is használt berendezést kogenerációs erőműnek nevezzük. 

Hasonlóképpen működik a „fordított” folyamat is; a hűtőgép munka felhasználásával hőt von el a 

hűtött térből, aminek szükségszerű kísérője a hő leadása a magasabb hőmérsékletű környezetbe. Ez 

a hő szintén „elveszik”, kivéve, ha pl. más helyiségek fűtésére használják, mint pl. hideg időben a 

nagy üzletközpontokban. 

 Ahhoz, hogy egy hőerőgép vagy hűtőgép folyamatosan működhessék, a benne lévő ún. 

munkaközeget – ami a hőt szállítja, és a munkát végzi – körfolyamatban kell működtetni, ami azt 

jelenti, hogy a munkaközeg mindig újra visszajut  ugyanabba az állapotba. Ahogy azt a 

termodinamikai alapismeretek tárgyalásánál is említettük elvi szempontból legegyszerűbb a négy 

lépésből álló (két db. izoterm- és két db. adiabatikus állapotváltozást magában foglaló) ún. Carnot-

körfolyamat. A bruttó folyamat úgy jellemezhető, hogy egy gáz a meleg hőtartályból hőt von el, 

aminek egy részét leadja a hideg hőtartályban. Eközben a kompresszorok fogyasztják a hasznos 

munkát, a dugattyúk, vagy turbinák pedig termelik. A hőerőgép hatásfokát, az ún. termikus 

hatásfokot az jellemzi, hogy a meleg hőtartályból felvett hőnek hányad részét sikerül hasznos 

munka formájában kinyerni. Általában felírhatjuk a hőerőgépek ̈ t termikus hatásfokát a (24-3) 

egyenlet szerint.  
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¨E = 3;�O-�E K`�3 �-�,-EE -�-�M;  �ℎő 
 (24-3)  

Ideális esetben feltételezzük, hogy a hőerőgép működése során semmilyen energiaveszteség nem 

fordul elő. Ez a helyzet akkor, ha a körfolyamat során a munkaközeg állapota mindig az egyensúlyi 

állapot. Az ilyen folyamatokat kvázi-sztatikus folyamatoknak nevezzük, melyeknek megvalósítása 

szigorúan véve lehetetlen, hiszen ha nem térne el valamennyire az adott állapot az egyensúlyitól, 

semmilyen változás nem játszódhatna le benne. Ez a feltételezés azonban lehetővé teszi az 

egyensúlyi termodinamikai összefüggések alkalmazását a körfolyamatokra.  

    Mivel körfolyamatban az egész rendszer belső energiájának megváltozása nulla, a termodinamika 

I. főtétele értelmében azt is mondhatjuk, hogy a munkaközegen végzett (befektetett) munka és a 

munkaközeg által végzett (leadott) munka, valamint a befektetett és a leadott hő összege zérus, a 

munkaközeg energiáját ugyanis csak ezek változtathatták a körfolyamat során. Képlet formájában 

ez az alábbi alakban írható : |ª«§- |ª − |ª«3; |ª − |ªD§- |ª − |ªD3; |ª = 0  (24-4)  

A képletben a „be” index a munkaközegnek adott energiát jelenti akár munka, akár hő formájában, 

a „ki” index a munkaközeg által leadott munkát vagy hőt jelenti. Az abszolút értékek azért 

szerepelnek, hogy ne kelljen a munka és hő előjelével foglalkozni.  Az egyenlet átrendezésével a 

(24-5). egyenlethez jutunk, amiben ⎡Wki⎡-⎡Wbe⎡ éppen a kinyert hasznos munka. 

|ª«3; | −ª|ª«§- |ª = |ªD§- |ª − |ªD3; |ª  (24-5)  

Ennek alapján a (24-3) képlettel kifejezett hatásfokra írhatjuk, hogy:  

¨E = |ª«3; | −ª|ª«§- |ª|ªD§- |ª = |ªD§- | −ª|ªD3; |ª|ªD§- |ª  
 (24-6)  

Carnot-hőerőgépekre pedig a termikus hatásfok: 

¨A ��cE = |ªD§- | −ª|ªD3; |ª|ªD§- |ª = ��-�N ő △ J − � �N ó △ J� �N ó △ J = ��-�N ő − � �N ó��-�N ő = 1 − � �N ó��-�N ő 
 (24-7) 

ahol Tfelső a felső (meleg) hőtartály hőmérséklete, Talsó pedig az alsó (hideg) hőtartály hőmérséklete. 

 A (24-7) összefüggésből látszik, hogy a Carnot-hőerőgép hatásfoka mindig kisebb, mint 1, 

hiszen az 1-ből egy olyan tört kerül kivonásra, aminek a számlálója a hidegebb-, a nevezője pedig a 

melegebb hőtartály abszolút hőmérséklete, értéke tehát pozitív és 1-nél kisebb érték. 
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Sajnos a hőerőművek hatásfoka termodinamikai okokból korlátozott.  Carnot nevéhez fűződik a 

másodfajú perpetuum mobile megvalósíthatatlanságánk a felismerése, amit 1821-ben fogalmazott 

meg először. Carnot nem azt akarta kideríteni, hogy a hőenergia nem teljes mértékben alakítható át 

munkává, hanem azt, hogy mekkora egy ideálisan működő hőerőgép lehetséges legnagyobb 

hatásfoka. Az ő munkásságát követően tudjuk, hogy meddig lehet javítani egy hőerőgép termikus 

hatásfokát. Az is belátható, hogy bármely más körfolyamatokon alapuló hőerőgép teljesítménye 

legalább akkora vagy kisebb lehet a Carnot cikluson alapulótól, azonban ez a hatásfok csak ideális 

esetben érvényes, ha nem lenne semmilyen energiaveszteség. A (24-7) összefüggés alapján a 

hőerőgépek hatásfokának általánosan érvényes maximális hatásfokát nyerhetjük. A gyakorlatban 

megvalósított hőerőgépeknek ezért ennél mindig kisebb a hatásfoka.  

Mivel a termodinamika második törvénye szerint nem lehet minden hőenergiát mechanikus 

energiává, majd villamos energiává alakítani, ezért a hőerőművek mellékesen kishőmérsékletű 

hőenergiát is termelnek. Ha semmi hasznosra nem tudják fordítani az ilyen módon keletkezett hőt, 

akkor ez elvész a környezetben. (Ha a fennmaradó hőt ipari célokra vagy lakótelepek fűtésére 

hasznosítják, akkor hőszolgáltató erőművekről beszélünk.) 

A 100 ⁰C-os forró gőzzel és 25 ⁰C-os hűtővel egyszerű gőzgépként működő hőerőgép hatásfoka 

ideális esetben is csak 20% lehet. A 2000-es évek elején működő hőerőművek általában 500 ⁰C-ra 

túlhevített nagy nyomású vízgőzzel és kb. 80 ⁰C-os hűtővel üzemelnek, amely körülmények között 

az elérhető legnagyobb termikus hatásfok 54%. 

Az erőművek elérhető legnagyobb hatásfokát nagymértékben meghatározza az alkalmazott 

technológia, ill. a tüzelőanyag fajtája. Tehát a legjobb erőművek hatásfoka alig haladja meg földgáz 

használatakor az 50 százalékot, szénnel pedig nehéz 40 százalék fölé növelni a teljesítményt. 

Működnek még hazánkban 26–28 százalék hatékonyságú erőművek, de még a nagy, nem túl régi 

erőműegységekkel is csak 35–36 százalék hatásfokkal alakítják át hazánkban a földgázt villamos 

energiává.  

 A hőerőgépekre felírt hatásfokhoz hasonlóan számíthatjuk ki a hűtőgépek jósági tényezőjét, 

vagy teljesítményszámát (�, ami kifejezi, hogy mekkora a hideg hőtartályból felvett hőmennyiség 

annak a meleg térbe történő eljuttatásához befektetett nettó munkára vonatkoztatva, azaz: 

® = ℎ;�-MEé�§ő� �-�,-EE ℎő§-�-3E-E-EE K`�3  
 (24-8)  

A Carnot-hűtőgép ugyanolyan részfolyamatokkal működik, mint a Carnot-hőerőgép, de fordított 

ciklus szerint ellenkező irányba. Tehát a hideg hőtartályból hőt elvonva munkabefektetés árán azt a 
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környezetnek adja át. A jósági tényezőre is levezethető egy (24-7) egyenlettel analóg formula (24-

9): 

® = |ªD§- |ª|ª«§- |ª − |ª«3; |ª = |ªD§- |ª|ªD3; |ª − |ªD§- |ª = � �N ó △ J��-�N ő △ J − � �N ó △ J = � �N ó��-�N ő − � �N ó 
  (24-9) 

A Talsó és Tfelső hőmérsékletek abszolút hőmérsékleteket jelentenek, így azok mindig pozitívak. 

A (24-9) egyenlet alapján látható, hogy a jósági tényező kisebb, ha a hideg teret hidegebbre kell 

hűteni, és ha a meleg tér hőmérséklete nagyobb.  

      A háztartási hűtőgépekben megvalósított körfolyamatoknak már ideális hatásfoka is kisebb a 

Carnot-hűtőgép hatásfokánál, ezenkívül a veszteségek is elég jelentősek. Ezért egy egyszerű 

hűtőszekrény jósági tényezője általában mindössze 2,5 körüli, míg egy mélyhűtőé nem sokkal 

nagyobb 1-nél. 

 A gyakorlatban megvalósított hőerőgépek és hűtőgépek azonban soha nem a Carnot 

körfolyamat szerint működnek. Ennek oka főleg az, hogy a gázok összenyomása csak nagy, 

költséges és nem túl jó hatásfokkal működő kompresszorokkal végezhető el. Ezért olyan 

munkaközeget és körülményeket választanak, hogy a kompresszor folyadékot szállítson, és annak 

nyomását növelje, a „tágulási munkát” pedig egy dugattyúban vagy egy turbinában a folyadék gőze 

végezze. Ehhez kell egy forraló is, ami a folyadékból előállítja a gőzt, valamint szükséges egy, a 

gőz cseppfolyósodására alkalmas hűtő. Munkaközegként olyan folyadékot kell használni, amelyik 

jól tűri a folyamatos melegítést, elpárologtatást, majd kondenzálást, forráspontja a 

szobahőmérséklet közelében van, és a hidegtér hőmérsékletén sem szilárdul meg. Erre a célra 

régebben halogénezett szénhidrogéneket, pl. a freon nevű, CF2Cl2 összetételű vegyületet 

alkalmaztak. Ezekről kiderült, hogy az egyre nagyobb felhasznált mennyiség a hűtőgépek 

tönkremenetele, vagy egyszerűen csak elavulásuk után a légtér sztratoszféra rétegébe kerül, ahol 

csökkenti az ózon mennyiségét. A XX. század vége óta ezért a klórozott szénhidrogének helyett 

leggyakrabban tiszta szénhidrogének keverékét használják hűtőgépek munkaközegeként. 

A leggyakrabban alkalmazott berendezések az ún. Rankine-féle gőzfolyamaton alapulnak, 

amelynek részletezését jelen jegyzet keretein belül mellőzzük, az számos műszaki hőtannal 

foglalkozó szakirodalomban megtalálható. 

24.3. Transzportfolyamatok és hajtóerők képzése a korlátok figyelembevételével  

A vegyipari folyamatok megvalósításához szükséges összes nettó költség első közelítésben 

az energia- és a beruházási költségek összegeként adódik. Bizonyos idealizált folyamatokra a 
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minimális energiaszükséglet kiszámítható a termodinamika módszereivel. A valóságban azonban 

nem ennyit, hanem mindig többet kell befektetnünk a cél eléréséhez szükséges 

transzportfolyamatok véghezviteléhez. A többletráfordítás oka a termodinamika második főtételével 

megfogalmazott kiküszöbölhetetlen irreverzibilitás, amely hozzátartozik a valóságos folyamatok 

lefolytatásához.  

Az anyagfeldolgozó műveleteknél a transzportálódó mennyiségek mozgatásához, a stabilis 

termodinamikai állapotok megváltoztatása céljából, ugyanis  hajtóerőket kell létrehoznunk. A kreált 

hajtóerők pedig az általuk létrehozott áramokkal együtt irreverzibilitásokat eredményeznek, ami 

entrópia termelést idéz elő. Így jutunk el a művelettan általános beruházási költség – energia költség 

optimálási problémájához. Nagyobb hajtóerőkkel megvalósított folyamatoknak nagyobb az 

energiaszükséglete és olcsóbb a beruházása, kisebb hajtóerővel megvalósított folyamatoknak 

kevesebb energiaszükséglete és drágább a beruházása. Integrált folyamatok tervezésénél célunk a 

hajtóerők optimalizálása és a fölös (káros) entrópia termelő folyamatok lokalizálása és 

megszüntetése.  

24.3.1 Az energia- és anyagintegráció módszere 

Vegyipari folyamatok tervezése általában a 15.01. ábrán látható hagymadiagram legbelső 

szintjével, tehát a kémiai reaktorokkal a rendszer anyagbetáplálás–termékkivétel, un. input-output 

struktúrájának és recirkulációs hálózatának szintézisével kezdődik. Tapasztalataink szerint azonban 

a hierarchikus és algoritmikus módszerek önmagukban nem képesek gyakorlatban használható 

folyamatok szintetizálására, azokat ki kell egészíteni az energia- és az anyagáramok 

összehangolására vonatkozó tevékenységgel is. 

Az energiaintegráció módszerénél a hőkínálatokat és hőigényeket vesszük számba 

hőmérséklet-intervallumonként, majd ezekből hőkaszkádot képezünk. A magasabb hőmérsékletű 

intervallumok energiafeleslegüket önként átadhatják az alacsonyabb hőmérsékletűeknek, de 

fordítva nem. Ez utóbbi a termodinamika II. főtétele alapján ugyanis lehetetlen. Kiválasztva 

azonban a legnegatívabb fiktív hőátadást, és ennek megfelelő energiát közölve a rendszerrel, 

megalkotható olyan kaszkád, amelynek hőátadásai reálisak. Az így adódó fűtés és hűtés biztosan a 

rendszer minimális fűtése és hűtése, mert kevesebb külső hőforgalom esetén a kaszkádban valahol 

negatív hőátadást kapnánk. Azt a hőmérséklet, melynél ez a negatív érték fellépne, szűkületi 

hőmérsékletnek (vagy pinch-hőmérsékletnek) nevezzük (lásd a 24.03. ábrát).  
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24.03. ábra: Energiaintegráció és a Pinch-módszer T-Q diagramja  

A módszer eszközei lehetőséget nyújtanak az anyagáramoknak az energia- és segédanyag-

hálózattal kialakítandó kapcsolat a megtervezésére, továbbá a cél elérését szolgáló hőerőgépek, 

hőszivattyúk és a termikus műveletek megfelelő illesztésére. A minimális fűtési és hűtési igény 

meghatározásán túlmenően a módszer lehetőséget nyújt a beruházási költségek és így az integrált 

műszaki kémiai rendszer összes költségének becslésére, sőt a hőcserélő hálózatok előzetes 

tervezésére is.  

      Az anyagintegráció módszere (lásd a 24.04 ábrát) lehetőséget teremt a nemkívánatos 

komponensek racionális kinyerésére, pl. a hulladékáramokból “oldószerekbe”, azaz az un. “híg 

áramokba”. Az úgynevezett komponenskaszkád alapján komponensenként vizsgálhatjuk a 

koncentráció és a transzportált mennyiség közötti összefüggéseket. A komponenskaszkád is  

felírható a véges minimális koncentráció-különbség függvényében, és segítségével meghatározható 

az integrált anyagtranszport, ugyancsak az eljáráson belül még rendelkezésre álló, de 

termodinamikailag nem hasznosítható oldószer kapacitás, valamint a külső oldószerekkel 

megvalósítandó anyagtranszport is.  

 

24.04. ábra: Anyagintegráció és a Pinch-módszer  
koncentráció-transzportált mennyiség diagramja  

        A fenti módszereket a részletes megoldás bemutatásának mellőzésével csak 

gondolatébresztőnek szántuk, hangsúlyozva annak fizikai kémiai vonatkozásait. A módszer 

megoldása általában rendkívül bonyolult, de ma már számos számítógépes szimulációs szoftver 
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szolgál segítségül a korszerű folyamatmodellezés és optimalizálás eszközéül, amelyekbe az 

anyagok széles spektrumának fizikai kémiai jellegű anyagi jellemzői, ill. a műveletek, folyamatok 

számításához szükséges empirikus összefüggések, kinetikai modellek is beépítésre kerültek.  

 

A fizikai-kémia és a vegyipari technológiák, saját feladataik teljesítésén túlmenően, 

nagymértékben hozzájárulnak a biológia, a fizika, az orvostudomány, az anyagtudomány, az 

energiatermelés és számos egyéb, az életminőség szempontjából alapvető fontosságú terület 

problémáinak megoldásához is, és a továbbiakban is a fő hajtóerőt jelentik az ipari fejlődésben. 

Főként a kémiai szintézisben, a bioeljárásoknál és a biotechnológiában, valamint az 

anyagtechnológiában várnak új eredményeket. Jelentős fejlődést prognosztizálnak a 

folyamattudományban, a vegyipari műveletek terén, a kémiai méréstechnikában, és a 

számítástechnika vegyipari alkalmazásában. 

24.4. Gyakorlatban előforduló fizikai kémiai számítási feladatok 

Az alábbiakban nézzünk néhány olyan mérnöki problémát, amelynek megoldásához csakis a 

fizikai kémia tudásán keresztül kaphatjuk meg a választ. 

1) 50,66 x 105 Pa nyomáson a víz forráspontja 538 K, 1,013 x 105 Pa nyomáson pedig 373 K. 

Hasonlítsuk össze a gőzgép elméleti hatásfokát, ha az a víz forráspontján üzemel: 

a) 1,013*105 Pa nyomáson 

b) 50,66*105 Pa nyomáson 

Mindkét esetben a kondenzátor hőmérséklete 313 K. 

Megoldás 

A hőerőgép maximális termodinamikai hatásfoka, vagyis a munkává alakítható hőmennyiség 

aránya a (24-7). egyenlet értelmében: 

¨ = ��-�N ő − � �N ó��-�N ő  
 

Vagyis a hőerőgépek maximális termodinamikai hatásfoka csakis a kazán és a kondenzátor 

hőmérsékletétől függ és független a hőközlés munkaanyagától. 

a) A hőerőgép hatásfoka, ha a felső hőtartály nyomása 1,013*105 Pa: 

¨ = ��-�N ő − � �N ó��-�N ő = 373+ − 313+373+ = 0,161 → 16,1% 
 



546 

 

b) A hőerőgép hatásfoka, ha a felső hőtartály nyomása 50,66*105 Pa: 

¨ = ��-�N ő − � �N ó��-�N ő = 538+ − 313+538+ = 0,418 → 41,8% 
 

Tehát a hőerőgép hatásfoka annál nagyobb, minél nagyobb hőmérséklethatárok között dolgozik a 

gép.            

2) Ammónia oxidációja után kapott nitrózus gázelegyet, ami a közömbös gázokon kívül NO-t, 

NO2-t, N2O3-t, és N2O4-t tartalmazott, laboratóriumban megelemezték. Lúgos elnyeletéssel azt 

kapták, hogy az elegy 10 mól%-a  NO ekvivalensben kifejezett nitrogén-oxid; oxidáló 

reagensekkel pedig azt is megmérték, hogy a nitrogén-oxidokban lévő összes nitrogén 80%-a 

van magasabb oxidációs fokon. Számítsuk ki a gázelegy összetételét, feltételezve, hogy 298 K 

hőmérsékleten beállt a következő reakciók egyensúlya:  

 

Az elemzés adatai szerint 100 mól gázelegyben, amely a közömbös gázokon kívül csak NO-ot és 

NO2-t tartalmaz, 2 mól NO-t és 8 mól NO2-t találunk. Tekintsük ezt a kiindulási gázelegynek.  

Megoldás 

A fenti reakciók egyensúlyának beállásakor az egyensúlyi mólszámok a következők lesznek: 

Nközömbös = 90 
NNO = 2-x1 

NNO2 = 8-x1-2x2 
NN2O3 = x1 
NN2O4 = x2 

__________________________ 

Összesen: 100-x1-x2 

Ezek alapján az egyensúlyi állandók kifejezései:  

1.         
0,71 = R1�100 − R1 − R2�2−R1�8−R1 − 2R2 

                                

2.         
8,1 = R2�100 − R1 − R2�8−R1 − 2R22  

 



547 

 

Az egyenletrendszert a következő iterációs módszerrel oldhatjuk meg. Önkényesen felveszünk 

egy x1 értéket, ezt az első egyenletbe helyettesítjük és megoldjuk az egyenletet. Az eredményül 

kapott x2 értéket a második egyenletbe írjuk, és megoldjuk az egyenletet. Az új x1 értékkel újra 

megoldjuk az 1. egyenletet és így tovább. Esetünkben a második közelítés eredményéül kapott 

x2 = 1,68, és x1 = 0,064 értékeket az egyensúlyi állandók kifejezéseibe visszahelyettesítve a 

megoldott Kp egyensúlyi állandókat kb. 1% pontossággal kapjuk vissza, és ezt már el is 

fogadhatjuk. Az egyensúlyi gázösszetételek tehát:  

O"6 = 2 − R1100 − R1 − R2 = 1,93698,26 = 0,0197 
 

O"62 = 8 − R1 − 2R2100 − R1 − R2 = 4,57698,26 = 0,0466 
 

O"263 = R1100 − R1 − R2 = 0,06498,26 = 0,00065 
 

O"264 = R2100 − R1 − R2 = 1,6898,26 = 0,0171 
 

3) Kémiai reakciók áramló rendszerekben (folyamatos stacionárius csőreaktorban) 

Egy 0,1 dm3 térfogatú reaktorba 0,05 dm3/s sebességgel 3,33 x 104 Pa nyomású A anyagot 

viszünk be, amelynek nyomása a kilépésnél 1,27 x 104 Pa értékre csökken. Mennyi a lejátszódó 

kémiai reakció sebességi állandója: 

a) ha a folyamat elsőrendű? 

b) ha másodrendű? 

Megoldás 

Tekintsük az alkalmazott reaktort folyamatos stacionárius csőreaktornak. Ekkor a 

reaktorban keveredés nincs. Az elegy összetétele a reaktor hossztengelye mentén változik, egy 

adott térfogatelemben viszont időben állandó. Stacionárius működésnél a reaktor dV 

térfogatelemébe belépő és az abból távozó anyagmennyiségnek azonosnak kell lenni.  

Ha B a betáplálási sebesség (dm3/s egységben), a dV térfogatelem belépési helyén a koncentráció 

c, a kilépési helyén c+dc, valamint a reakció sebesség v=-dc/dt = kc, a folyadékfázisú és 

mólszám-változással nem járó gázfázisú reakcióknál stacionárius állapotban érvényes az alábbi 

mérlegegyenlet: 
@�E = 
�@ + �@�E + 3@� �U�E  

Ebből 
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− �@@� = 3
 �U 
 

a) Elvégezve az integrálást az egész reaktor térfogatára kapjuk, hogy ha a folyamat elsőrendű 

(n=1): 

�� @,@§ = 3U
  
 

Átrendezve a reaktor végén a koncentráció: 

@, = @§ -−3U
   

 ahol                              V a reaktor térfogata,  

                                      cb a reagáló anyag belépési-,  

                                      cv a reagáló anyag végső (kilépési) koncentrációja.  

                                      A V/B hányadost kontaktidőnek nevezzük. 

A feladatban szereplő számértékeket behelyettesítve ebbe az egyenletbe, az elsőrendű reakciót 

jellemző sebességi állandó számítható: 

1,27 × 104| = 3,33 × 104| × -− 3×0,01�K 30,05�K 3N−1   

�� 1,27 × 104| 3,33 × 104| = − 3 × 0,01�K30,05�K3N−1  
 3 = 4,82N−1  

b) Ha a reakciórend egytől eltérő: 1� − 1 ¯ 1@,�−1 − 1@§�−1° = 3U
  
 

Esetünkben, mivel a feladat másodrendű reakcióra vonatkozik, n=2, azaz az alábbi egyenletből a 

folyamat reakciósebességi állandója: 12 − 1 ¯ 1@,2−1 − 1@§2−1° = 3U
  
 3 = 2,43 × 10−4| −1N−1  

A reakciósebességi állandó értéke tehát elsőrendű reakciónál 4,84 s-1, másodrendű reakció 

esetében 2,34 x 10-4 Pa-1s-1. 

4) Kémiai reakciók áramló rendszerekben (folyamatos stacionárius üst reaktorban) 

Egy 0,01 dm3 térfogatú reaktornál 0,003dm3/perc betáplálási sebesség mellett a következő 

koncentráció értékeket mérték: 
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cb (Pa) 1,33 x 103 6,66 x 103 1,33 x 104 2,66 x 104 

cv (Pa) 6,66 x 102 3,33 x 103 6,66 x 103 1,33 x 104 

Mennyi a reakciórend és a sebességi állandó értéke? 

Megoldás 

Ennél a reaktortípusnál a tökéletes keveredés miatt a koncentráció a reaktor minden pontjában 

azonos. Ha a reagáló anyag betáplálási sebessége Bcb, (ahol cb a reagáló anyag belépési 

koncentrációja), és az eltávozás sebessége Bcv (ahol cv a reagáló anyag végső kilépési 

koncentrációja), a reakció sebessége (v) ebben az esetben is számítható a felírt mérlegegyenlet 

alapján: 
@§ − 
@, = ,U  

, =  
�@§ − @,U  
 

Ez utóbbi egyenletbe a feladatban szereplő számértékeket behelyettesítve mérési pontonként 

számolhatók az adott kiindulási koncentrációhoz tartozó reakciósebességek: 

,1 = 0,003�K3�-�@−1�1,33 × 103 − 6,66 × 102| 0,01�K3 = 199,2 | × �-�@−1 
 

,2 = 0,003�K3�-�@−1�6,66 × 103 − 3,33 × 103| 0,01�K3 = 999 | × �-�@−1 
 

,3 = 0,003�K3�-�@−1�1,33 × 104 − 6,66 × 103| 0,01�K3 = 1992 | × �-�@−1 
 

,4 = 0,003�K3�-�@−1�2,66 × 104 − 1,33 × 104| 0,01�K3 = 3990 | × �-�@−1 
 

A 12.2.3. fejezet szerint ismertetett kezdeti sebességek módszere alapján, ha valamely kiindulási 

anyag koncentrációjának (gázok esetében nyomásának) logaritmusát ábrázoljuk az adott kezdeti 

koncentrációértékhez tartozó reakciósebesség logaritmusának függvényében, elsőrendű reakció 

esetében egyenest kell, hogy kapjunk. Esetünkben ez a grafikon az alábbiak szerint alakul, amely 

alapján valóban bizonyítható, hogy a reakció elsőrendű. 
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A 12.2.3. fejezet (12-64.) egyenletének értelmében az egyenes egyenletéből lgk = -0,8256, 

amiből pedig a reakciósebességi állandó értékére 0,15 1/perc adódik.  

5) A hidrogént 1,1x105 Pa nyomásról 1000 x 105 Pa-ra kell komprimálnunk. Számítsuk ki, hogy 

hány fokozatban dolgozzon a kompresszor, ha a levegő hőmérséklete az egyes fokozatok után 

nem lehet nagyobb 147 ⁰C-nál (420 K-nél). Hogyan oszlik el a nyomás az egyes  fokozatokra? Az 

egyes fokozatokba belépő gáz hőmérséklete ne legyen magasabb 27 ⁰C-nál (300 K-nél)? A 

hidrogén Poisson -állandója: 1,41. 

Megoldás 

Jelöljük az egyes fokozatokba belépő- és azokból kilépő gáz nyomásának viszonyát x-szel, ami  

a fokozatba belépő gáz nyomásának és a fokozat utáni gáz nyomásának egymáshoz való 

viszonyát jelenti: �1�0 = R, �2�1 = R,   NE§. 
 

Mivel a gáz hőmérséklete az egyes fokozatokba való belépésnél ugyanaz (nem több 27 ⁰C-nál), 

és a fokozatból távozó gáz hőmérséklete is azonos minden esetben (nem több 147 ⁰C-nál), tehát 

a gáz komprimálása előtti és utáni hőmérsékletének viszonya is minden fokozatban állandó. Így 

ha a gáz nyomása az első fokozat után p1, a második fokozat után p2, a harmadik fokozat után p3, 

stb., akkor az adiabatikus állapotváltozásra érvényes összefüggés szerint írhatjuk: 

�2�1 = ��1�0�±−1± = ��1�0�0,29 = ��2�1�0,29 = ��3�2�0,29 = ⋯ = � ����−1�0,29 = R0,29 = á�� ��ó 
 

Behelyettesítve T2 és T1 értékeit, meghatározhatjuk x értékét, azaz az egyes fokozatokban a 

nyomások viszonyát: 

R0,29 = 420300 = 1,4  →   R = 3,19 
 

Állapítsuk meg a kompresszor fokozatainak számát! 
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Mivel az egyes fokozatokba belépő és az onnan távozó gáz nyomásának viszonya 3,19 írhatjuk 

az alábbi összefüggéséket: �1�0 = R = 3,19  K;§ő� �1 = R�0 
 

�2�1 = R  , MO �2R�0 = R →  �2 = R2�0 
 

�3�2 = R  , MO �3R2�0 = R →  �3 = R3�0 
 

Ezzel analóg módon az utolsó, azaz n-edik fokozat nyomása: �� = R� �0  

ahol  

                                   n a kompresszor fokozatainak számát jelenti. 

                                   pn az utolsó fokozatban lévő nyomás, mely jelen esetben 1000 x 105 Pa.                    

Behelyettesítve ez utóbbi egyenletbe pn = 1000 x 105 Pa, x = 3,19 és p0 = 1,1 x 105 Pa értékeket: 1000 × 105| =  3,19� × 1,1 × 105| ,  K;§ő� � = 5,87 ~6  

Tehát a kompresszornak 6 fokozatban kell működnie. 

Kiindulva a 6 fokozatból, állapítsuk meg újra x-et, azaz az egyes fokozatokban fellépő nyomások 

viszonyát: 1000 × 105| 1,1 × 105| =  R6  ℎc�� � R = 3,112 
 

A kompresszor nyomása fokozatok szerint tehát a következőképpen oszlik el: 

1. fokozat: 3,112 x 1,1 x 105 Pa = 3,42 x 105 Pa 
2. fokozat: 3,112 x 3,42 x 105 Pa = 10,75 x 105 Pa 
3. fokozat: 3,112 x 10,75 x 105 Pa = 33,45 x 105 Pa 
4. fokozat: 3,112 x 33,45 x 105 Pa = 104,1 x 105 Pa 
5. fokozat: 3,112 x 104,1 x 105 Pa = 323,9 x 105 Pa 
6. fokozat: 3,112 x 323,9 x 105 Pa = 1008 x 105 Pa 
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25. FIZIKAI KÉMIAI  LABORATÓRIUMI MÉRÉSI GYAKORLATO K 

Szerző: Dr. Báder Attila, Hutkainé Göndör Zsuzsanna 

Készült Dr. Báder Imre† kéziratai és a Fizikai kémia Tanszék munkaközössége által 
korábban kidolgozott „Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok c.  jegyzet alapján [1]. 

25.1. Gázelegyek vizsgálata 

A gázelegyek olyan többkomponensű rendszerek, ahol a gázok korlátlanul elegyednek 

egymással. A tökéletes gázok ideális elegyet alkotnak. A Dalton törvény értelmében a gázelegy 

össznyomása a komponensek parciális nyomásaiból additiven tevődik össze: 

Ptot = PA + PB +… 

A parciális nyomás az a nyomás, amit a gáz egyedül fejtene ki az adott körülmények között:  

PA = xA˙Ptot 

ahol pA- az A komponens parciális nyomása, xA - az A komponens móltörtje, ptot – a gázelegy 

össznyomása. 

25.1.1. Gázelegyek CO2-tartalmának meghatározása nem-diszperzív IR-gázelemző 

készülékkel 

Gázok folyamatos meghatározására levegőből és véggázokból legelterjedtebben a 

kétsugaras, nem-diszperzív infravörös spektroszkópiás módszert alkalmazzák. Ez a módszer 

gyakorlatilag valamennyi, az analitikai infravörös tartományban abszorbeáló gáz- vagy gőz 

halmazállapotú alkotó meghatározására alkalmas. A meghatározás érzékenysége és a lineáris 

koncentrációtartomány az adott berendezés felépítésétől függ. A sugárzás elnyelésének spektruma 

sávos, az elnyelő anyag minőségére jellemző, így több alkotót tartalmazó gázelegyek egyedi 

alkotója koncentrációjának meghatározása során a mérést olyan szűrőcellák segítségével kell 

végezni, amelyek a zavaró alkotót kiszűrik, így csak a vizsgált vegyületnek van abszorpciója. A 

nem-diszperzív IR-gázelemzők CO, CO2, CH4, NO, N2O, aceton, benzol stb. gázelegyben való 

folyamatos meghatározására alkalmasak. 

Mérési feladat 

Gázelegy CO2 tartalmának meghatározása. A mérést INFRALYT 8 CO2 elemzővel kell 

elvégezni a kiadott leírás szerint. 
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A feladat két lépésből áll:  

1. Kalibrációs görbe felvétele 

2. Ismeretlen levegő – CO2 gázelegy összetételének meghatározása 

Eszközök:  

-INFRALYT 8 CO2 elemző készülék 

- gázelőkészítő rendszer 

- gázkeverő rendszer 

- CO2-palack 

A mérést INFRALYT 8 CO2 elemzővel kell elvégezni, melynek elvi felépítése a 25.01. ábrán 

látható. 

 

25.01. ábra: INFRALYT 8 elvi felépítése  

A 4 gázszűrőn és 5 membránszivattyún keresztül belépő CO2 tartalmú gáz a mérőküvettába (6) jut. 

Az összehasonlító (7) küvetta nitrogénnel töltött és hermetikusan zárt. Így infravörös abszorpció 

csak a mérőküvettában következik be. Ez a 11 sugárzásérzékelőben hőmérséklet-különbséget hoz 

létre, mely elmozdítja a 12 membrán-kondenzátort. A 8 infravörös sugárforrásokból kilépő fény 

útját a 9 szaggatóval (forgó szektor) megszaggatva a 12 kondenzátor jele váltófeszültségű 

erősítőben erősíthető és így jut a 14 kijelző műszerre. 

 A műszer előlapja a kezelő szervekkel a 25.02. ábrán látható. 
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25.02. ábra: INFRALYT 8 előlapja  

Bekapcsolás előtt a készülék mechanikus nullpontját a 15 csavarral állítjuk be. A 16 kapcsolóval 

bekapcsolt műszeren először a nullpontot állítjuk be. CO2-mentes levegőt (ennek módját lsd. 

később) szívatunk be a 17 kapcsoló benyomásával. Az elektromos nullpontot a 19 potenciométerrel 

állítjuk be. Az érzékenység ellenőrzése a 18 kapcsoló benyomásával történik, amikor a mutatónak a 

vörös háromszög jelre kell állni. Esetleges eltérésnél a 20 potenciométerrel történik az utánállítás. 

Ezen beállítások után a műszer üzemkész állapotban van.  

Méréskor a 18 kapcsoló ki-, a 17 bekapcsolt állapotban van. A 24 kapcsolót regisztráló 

csatlakoztatáskor használjuk. 

 A gázkeverő és előkészítő rendszer a 25.03. ábrán látható. 

 

25.03. ábra: Gázkeverő- és előkészítő rendszer 
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A vizsgálatra használt gázt a kalibrációs görbe felvételekor levegőből és CO2-ből állítjuk be. A 

levegő kívánt áramlási sebességét az A rotaméteren állítjuk be egy nyomásszabályzó segítségével. 

A CO2 kívánt áramlási sebességét a B párhuzamosan kapcsolt rotaméterek egyikén mérjük (a 

sebességnek megfelelően). Az áramlási sebességet a CO2 palack reduktorán lévő szelep 

segítségével állítjuk be. Ismeretlen összetételű gázt a levegő áramlás megszűntetése után a CO2 

helyére vezetjük be, gondoskodva az áramlási sebesség megfelelő beállításáról.  

A gázkeverék előkészítésekor gondoskodnunk kell a kalibráció céljára CO2-mentes levegőről, és 

minden esetben szárítanunk kell a mérőküvettára kerülő gázt. 

Az 1 gázhűtőből kikerülő gáz a 2 cseppfogó (és gázelosztó) egység után a 7 csap állásától függően 

szárításra (3. állás) vagy CO2-mentesítésre és szárításra (1. állás) kerül. A nullázáshoz használt gázt 

a 3 KOH-al töltött CO2 mentesítő és 4 szárító (szilikagéles) oszlopon keresztül a 7 csapra vezetjük. 

Ennek 1. állásakor a készülékre a CO2 mentes gáz kerül. A 8 áramlási sebesség szabályzón és 9 

gázszűrőn keresztül a gáz a készülékbe kerül.  

 Kalibrációs görbe felvételekor a 2 cseppfogóból a gázelegy az 5 és 6 szilikagéles szárítókon 

keresztül kerül a 7 csapra, mely 3 állásban van. A gáz további útja már ismert. 

A mérés főbb lépései: 

1. Készülék nullázása. Mindig előbb a levegő áram megindítása, a 7 csap 1.-be állítása, és 

végül a membránszivattyú (17 kapcsoló) bekapcsolása. 

2. Érzékenység beállítása 

3. Kalibrálás elvégzése. 7 csap 3.-ba állítása, majd a kívánt CO2 áramlás beállítása. 

4. Mintagáz csatlakoztatása a CO2 helyére kikapcsolt membránszivattyúknál és elzárt 

levegőáramnál. 

Beadandó:  

- a készülék kalibrációs görbéje 

- a minta gáz(ok) összetétele 
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Név: .....................................……….. Tcs: .........    Dátum: ......................... 

 

GÁZELEGY SZÉN-DIOXID TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Észlelési- és eredménylap 

1. Kalibrálás 

Minta jele Áramlási sebesség 

3 -1

Összetétel Műszerkitérés 

    

    

    

 

2. Ismeretlen gázelegy CO2-tartalmának meghatározása 

Minta jele Áramlási sebesség 

3 -1

Összetétel Műszerkitérés 
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25.2.  Kalorimetriás mérések 

 A fizikai és kémiai folyamatokat energiaváltozások kísérik, melynek egyik megnyilvánulása a 

hőeffektus.  A rendszerben ilyen esetekben észlelhető hőeffektus két féle lehet:  

• hő felszabadulásával járó (exoterm, 0<∆ Hr ), vagy  

• hőelnyeléssel járó (endoterm, 0<∆ Hr ).  

A hő (Q) kizárólag a hőmérséklet-különbség hatására, munka nélkül, a rendszer határán átmenő 

energia. A hő nem állapotfüggvény: értéke függ attól a termodinamikai úttól, amelyen a rendszer a 

kezdeti állapotból a végső állapotba jut. 

A kalorimetriás mérések célja általában:  

• tiszta anyagok (elemek és vegyületek), elegyek és oldatok hőkapacitásának meghatározása, e 

rendszerek fázisátalakulásának vizsgálata, illetve 

• fizikai-kémiai folyamatok (oldás, hígítás, elegyedés, adszorpció stb.) reakcióhőjének 

meghatározása.  

A folyamatok hőeffektuson alapuló követését kalorimetriának nevezzük, ahol a hőmennyiség 

kísérleti meghatározása kaloriméterben történik.  

A kalorimétereket működési elvük alapján két csoportba soroljuk:  

• izotermikus és  

• adiabatikus kaloriméterek.  

Az izotermikus kaloriméterek működése azon az elven alapszik, hogy a mérendő hő a 

kaloriméterben lévő megfelelő anyag (pl. 0 °C-os jég) bizonyos mennyiségének megváltoztatja a 

halmazállapotát, de eközben a rendszer hőmérsékletét állandó értéken tartjuk. Ismerve a 

fázisátalakulás egyensúlyi entalpiaváltozását (pl. a jég olvadáshőjét), és megmérve az átalakult 

anyag mennyiségét, a kaloriméterbe bevitt hőmennyiség meghatározható.  

Az adiabatikus kaloriméterek a környezettől elszigetelt edények, amelyekben a munkafolyadék 

(leggyakrabban víz) hőmérséklete a benne lejátszódó hőátadási folyamatnak megfelelően 

megváltozik és ez a változás arányos a meghatározandó hő nagyságával. Az adiabatikus kaloriméter 

ismert mennyiségű munkafolyadékának a hőkapacitása (C′) és a tartozékok (kaloriméteredény, 

hőmérő, keverő stb.) hőkapacitása ( iCΣ ) képezi a kaloriméter összes hőkapacitását (C), amit 
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kaloriméterállandónak nevezünk. Ezt ismerni kell, hogy a mérendő hő mennyiségét 

meghatározhassuk. 

 A kaloriméterállandó meghatározása úgy történik, hogy a kaloriméterrel ismert nagyságú Q′ 

hőt közlünk és mérjük az eközben a kaloriméterben fellépő és annak a hőmérőjén leolvasható ∆τ′ 

hőmérséklet-változást. Az adatokból a kaloriméterállandó a 

         '

'

τ∆
= Q

C
           összefüggéssel számítható. 

 Ismert nagyságú hő közlésére leggyakrabban elektromos kalorifer használatos, ami egy 

elektromos fűtőtest. Az R ellenálláson U feszültség és I áramerősség esetén t idő alatt fejlődő 

hőmennyiség a     tIUQ ⋅⋅='          összefüggéssel számítható ki. 

Ismert hőmennyiség a kaloriméterrel olyan formában is közölhető, hogy ismert tömegű (m2), 

hőmérsékletű (T2) és fajlagos hőkapacitású (c2) anyagot, pl. vizet a kaloriméter ismert tömegű (m1) 

munkafolyadékához öntünk, majd mérjük a kaloriméterben az állandósult hőmérsékletet (T). Innen 

a hozzáadott meleg víz által leadott hőmennyiség: 

)(' 1222 TTcmQ −⋅⋅=  

Ennek ismeretében a kaloriméter hőkapacitása (vízértéke) fentiek szerint szintén meghatározható. 

A kaloriméter hőkicserélődési diagramja mind az ismert nagyságú hő közlésénél, mind pedig a 

mérendő folyamatnál három részre tagolható: az előperiódusra, ahol a hőmérséklet percenkénti 

leolvasása kb. 10 percig tart, a főperiódusra, amelynek az időtartama 3 perc és a hőmérséklet 

leolvasás gyakorisága fél perc, valamint az utóperiódusra, ahol a hőmérsékletet szintén percenként 

olvassuk le 10 percen keresztül. Az első utóperiódus egyben a második kísérlet előperiódusa is. A 

hőkicserélődési diagram (25.04. ábra) grafikus kiértékelésével határozzuk meg azokat a 

hőmérséklet-változásokat, amelyek az egyes folyamatokban bekövetkeztek. 
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? skála

Időt 2

ττττ 2 a

b

∆∆∆∆ττττ '

ττττ 1

t 1

ττττ

  

25.04. ábra: Kaloriméter hőkicserélődési diagramja  

25.2.1. Só oldáshőjének meghatározása   

 Sók vízben történő oldódását mindig hőeffektus, entalpiaváltozás kíséri. Attól függően, hogy 

a kristályrács szétbontásához szükséges energiát milyen mértékben fedezi az oldódással együtt járó 

hidratáció, vagy szolvatáció, az oldáshő endoterm, vagy exoterm folyamat. Egységnyi tömegű 

anyagnak adott oldószerben történő feloldódását kísérő hőmennyiséget nevezzük fajlagos 

oldáshőnek, vagy egységnyi kémiai anyagmennyiség ű anyag adott oldószerben történő feloldódását 

kísérő hőmennyiséget pedig moláris oldáshőnek nevezzük. Mértékegysége: J/g, vagy J/mol. Az 

oldáshő nagysága függ a keletkező oldat koncentrációjától is. 

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a kaloriméter állandót! 

2. Határozza meg adott só fajlagos és moláris oldáshőjét! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 A só oldáshőjének mérésére szolgáló készüléket a 25.05. ábrán látható módon 

összeszereljük. Az adiabatikus kaloriméterként szolgáló hőpalackba betöltünk 600 cm3 vizet, a 

fedélbe behelyezzük a keverőt és ráhelyezzük az edényre. A fedél nyílásain keresztül behelyezzük a 

Beckmann-hőmérőt, a kalorifert és az alul bedugaszolt üvegcsővel együtt a finomra porított 10,0 g 

sót.  

A mérés két részfeladatra bontható: 
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 a./ ismert nagyságú bevitt hő (Q′) hatására bekövetkező hőmérséklet-változás (∆τ′), valamint 

a C kaloriméterállandó meghatározása, és 

 b./ a bemért só oldódását kísérő hőmérséklet-változás (∆τ) meghatározása. 

 Állandó keverés közben megkezdjük az előperiódus észlelését, percenkénti hőmérséklet 

leolvasással 10 percen keresztül, majd a 11. perc kezdetén a 12 V-os tápegység bekapcsolásával 

megkezdjük a hőközlést a kaloriferrel. Ez idő alatt - az ún. főperiódusban - a Beckmann-hőmérő 

skáláját félpercenként olvassuk le.  

 A harmadik perc leteltével a fűtést kikapcsoljuk és a keverést tovább folytatva még 10 percen 

át az utóperiódusban feljegyezzük a hőmérő skála- értékeit. Ez az intervallum egyben a második 

kísérlet előperiódusa is. A 10. perc elteltével ugyanis bejuttatjuk a vizsgált sót a desztillált vízbe 

úgy, hogy óvatosan kitoljuk a sót tartalmazó üvegcsövet alul lezáró gumidugót, majd 3 percen át 

félpercenként a hőmérő leolvasásával folytatjuk a második főperiódus észlelését. A keverést tovább 

folytatva még 10 percen keresztül figyeljük a hőmérséklet-változást az utóperiódusban. 

Állvány

Üvegbot
Fedél

Gumidugó

Só

Keverő

VezetékVoltmérő

Ampermérő

Elektromos kalorifer

Hőpalack

Desztillált víz

Beckmann-hőmérő

Tápegység

Üvegcső

 

25.05. ábra: A készülék összeállítási rajza  
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A mérési adatok kiértékelése: 

 Az észlelt adatok alapján felrajzoljuk a kettős hőkicserélődési diagramot és megszerkesztjük a 

∆τ′ és ∆τ hőmérséklet-változásokat. Az 25.06. ábra bemutatja a kettős hőkicserélődési diagramot. 

Az ábra bal oldali része a kaloriferrel közölt hő hatására bekövetkező hőmérséklet-növekedést 

(∆τ’), a jobb oldali része a só oldódása által előidézett hőmérséklet-csökkenést (∆τ) mutatja be az 

idő függvényében.  

 A két hőmérséklet-változásból számítjuk ki a kaloriméter-állandót /C/ és a só fajlagos és 

moláris oldáshőjét (oldódási entalpia-változását) q,   Qm = ∆oldHm. 

τ skála

Időt 2

ττττ 2 a

b

∆∆∆∆ττττ '

ττττ 1

t 1

∆∆∆∆ττττ

ττττ

 

25.06. ábra: A hőkicserélődési diagram endoterm oldáshő esetén  

 

1. A kaloriméter-állandó meghatározása 

 A kaloriferrel bevitt Q′ hőmennyiséget a kísérlet t ideje (3 min) alatt mért feszültség (U) és 

áramerősség (I) értékéből számítjuk ki: 

tIUQ ⋅⋅=' ,   J . 

 E hőmennyiség által előidézett ∆τ′ hőmérséklet-változást úgy állapítjuk meg, hogy az elő- és 

az első utóperiódus görbeszakaszára egy-egy érintő-egyenest illesztünk. Az érintők a 

görbeszakaszoktól a t1 és a t2 időponthoz tartozó skálaértékeknél (τ1, τ2) kezdenek eltérni. E két 

skálaérték számtani középértékénél az abszcisszával (idő tengellyel) párhuzamost húzunk, a 
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görbével való metszéspontban erre merőlegest állítunk. Ez a merőleges a két érintő-egyenest a és b 

skálaértéknél elmetszi. A ∆τ′ e két skálaérték különbségeként adódik oC-ban. 

 A kaloriméter-állandót a kaloriferrel bevitt hőmennyiségből és az általa okozott hőmérséklet-

változásból a      
'

'

τ∆
= Q

C     J/K  

összefüggéssel számítjuk ki.  

 A kaloriméter-állandó fogalmának értelmezéséből és a kaloriméterben lévő anyagok – főként 

a betöltött víz – tömegének ismeretében előre, biztonságosan megbecsülhető az a kaloriméter-

állandó érték, aminél a helyesen elvégzett kísérlet és számítás eredménye kisebb nem lehet. A 

feladat leírása szerint végzett gyakorlat esetén C > 2 500 J/K kell, hogy legyen. /Miért is?/ 

2. Az oldáshő meghatározása 

 Az adiabatikus kaloriméterben a só oldódás közben endoterm folyamat esetében hőmérséklet-

csökkenést, exoterm folyamat esetén pedig hőmérséklet-növekedést idéz elő. A 25.3. ábra jobb 

oldali része az előbbi esetben észlelt hőmérséklet-változást mutatja be az idő függvényében. /A 

görbén látható minimum csak akkor jelentkezik, ha a só oldódása közben a keverés nem eléggé 

intenzív. Ilyenkor az edény alsó terében helyi túlhűlés következik be, amit a kiértékelés során 

korrigálunk./   A só oldódását kísérő hőmérséklet-változást (∆τ) a fentebb leírtakhoz hasonló módon 

határozzuk meg. /Ha a kísérleti adatokból megszerkesztett görbén minimumot észlelünk – ami a 

nem elégséges keverés következménye – az érintők megrajzolásánál hagyjuk ezt figyelmen kívül. 

Lásd az 25.06. ábra jobb oldali része!/  

 Az üvegcsőbe bemért tömegű só oldódását kísérő Q hőmennyiséget azon az elvi alapon 

számítjuk ki, hogy a a hőmennyiségek egyenesen arányosak az általuk okozott hőmérséklet-

változásokkal:     ∆τ':∆τQ':Q =  

Más megfogalmazás szerint a kalorifer által leadott Q′ hő és az általa okozott ∆τ′ hőmérséklet-

változás hányadosa megegyezik a só oldódását kísérő Q hőmennyiség és a hatására bekövetkező ∆τ 

hőmérséklet-változás hányadosával
 ττ ∆

=
∆

QQ

'
'

, 
ahonnan a bemért só oldáshője:  

        
τ

τ
τ ∆⋅=

′∆
∆⋅′= C

Q
Q .

 



15 

 

A Q értékéből a bemért só m tömegének ismeretében számítható ki a fajlagos oldáshő, ami 

egységnyi tömegű só oldását kísérő hőeffektus:
 

,
m

Q
q =

   J/g  

A só moláris tömegének ismeretében számítható a moláris oldáshő, mely egységnyi 

anyagmennyiségű só oldását kísérő hőmennyiség-változás, állandó nyomáson entalpiaváltozás: 

,moldsóm HMqQ ∆=⋅=
   J/mol  
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Név: .....................................……. Tcs: .........    Dátum: ............................ 

SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Észlelési- és eredménylap 

1. KÍSÉRLETI ADATOK 

A vizsgált só: ........................................................  

A bemért víz mennyisége: .......................…… dm3 (≈ kg), hőmérséklete: ......................... oC 

A kalorifer áramerőssége: .................................A ,              feszültsége: ........................…. V 

 a melegítés időtartama: ................................. s 

 a leadott hőmennyiség:  Q′ = ........................ J 

A kaloriméter állandója:    C = ......................... J.K-1 

A Beckmann-hőmérőn leolvasott skálaértékek 

1. Előperiódus 1. Főperiódus 
1.Utóperiódus 

2.Előperiódus 
2. Főperiódus 2. Utóperódus 

Idő Skála Idő Skála Idő Skála Idő Skála Idő Skála 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



17 

 

2. SZÁMÍTOTT ADATOK 

A bemért só tömege:    m = .................................................................... g 

 moláris tömege:  M = ................................................................... g.mol-1 

A keletkezett oldat koncentrációja (ρ =1,0 g.cm-1): ρB= ...................... g.dm-3 

       CB = ....................…. mol.dm-3 

A kalorifer által okozott hőmérséklet-változás:  =τ∆ '  .......................... oC 

A só-oldódás okozta hőmérséklet-változás:        =τ∆ ......................... oC 

Az oldáshő számítása:   

=⋅
∆
∆= ', QQ
τ
τ

 

A fajlagos oldáshő értéke:      q = .................................... J.g-1 

 

A moláris oldáshő értéke:   Qm = .....................…........... J.mol-1 

 

 

 

Melléklet: 1 db hőkicserélődési diagram 
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25.2.2. Sav-bázis közömbösítési reakció hőjének meghatározása kalorimetriás módszerrel 

A kalorimetriás mérésekhez tartozó elméleti bevezetés azonos a 25.2. fejezetben leírtakkal, 

melynek áttanulmányozása nélkülözhetetlen a mérés értő végrehajtásához. 

Jelen fejezet egy sav-bázis reakció közömbösítését kísérő hőeffektus, a közömbösítési hő 

vizsgálatát foglalja össze. A közömbösítési hő olyan hőeffektus, mely azt a kémiai reakciót kíséri, 

melynek során savból és bázisból só és víz keletkezik.  

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a kaloriméter állandót (vízértéket)! 

2. Határozza meg a közömbösítési reakció reakcióhőjét! 

A mérés leírása: 

A mérés célja, hogy sav-bázis egyesítését kísérő közömbösítési hőt kalorimetriás méréssel 

meghatározzunk. A mérést adiabatikus kaloriméterben hajtjuk végre, amely alkalmas állandó 

nyomáson lezajló folyamatok reakcióhőjének mérésére. 

1

2

3

4

5

6

7

 

25.07. Adiabatikus kaloriméter vázlatos rajza  

 

Az 1. és 2. főzőpoharak között hőszigetelő anyag (3) van, mely a hőszigetelést szolgálja a fedéllel 

(4) együtt. Az (5) hőmérővel mérjük a (7) folyadék (desztillált víz, vagy valamelyik reagáló anyag 
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és a desztillált víz) hőmérsékletét. A (6) kémcső szolgál az egyik reagáló komponens tárolására. 

Egy üvegbottal kevergetjük a folyadékot a reakció mielőbbi lejátszódása érdekében. 

1. Vízérték meghatározása:  

A készülék (2) poharába 100 cm3 vizet (munkafolyadék) mérünk (mv), majd egy másik 

főzőpohárban 100 cm3 vizet melegítünk kb. 50 °C hőmérsékletre. Eközben folyamatosan mérjük a 

kaloriméterben lévő víz hőmérsékletét az (5) hőmérővel. A (6) vékonyított aljú kémcső ilyenkor 

még üres. Amikor a kaloriméterben a hőmérséklet állandósult (t1, °C), beöntjük az ismert tömegű 

(m2, g), és hőmérsékletű (t2, °C) meleg vizet a kilyukasztott végű kémcsövön keresztül. Megvárjuk, 

amíg a rendszer hőmérséklete újra állandósul (t, °C), és ezt is feljegyezzük. A mért adatokból a 

hőmérleg alapján kiszámítjuk a kaloriméter-állandót, vagy vízértéket (v, g): 

felvettleadott QQ =  

)()()( 122 ttvmcttmc v −⋅+⋅=−⋅⋅  

c-vel való egyszerűsítés után a kaloriméter vízértéke: 

vm
tt

tt
mv −

−
−⋅=

1

2
2 , g 

2. Közömbösítési hő meghatározása: 

A készülék poharába 100 cm3-t desztillált vizet (mv, g) öntünk, majd a vizsgálandó 2 mol/dm3 

koncentrációjú savból 10 cm3-t (ms, g) óvatosan hozzáöntünk. A készülék fedelét a helyére tesszük 

és a még ki nem lyukasztott kémcsőbe 10 cm3-t bázist (mb, g) mérünk. Óvatosan kevergetve a 

rendszerben lévő folyadékot, várunk, amikor a hőmérséklet állandósul (t3). Ekkor egy üvegbottal 

határozott mozdulattal kitörjük a kémcső alját, ami a közömbösítési reakció beindulásával jár. Az 

oldatot kevergetjük, majd megmérjük a hőmérsékletet a reakció után (t4). A mért adatokból a 

vízérték felhasználásával kiszámítjuk a közömbösítési hőt (Q): 

)()( 34 ttvmmmcQ bsv −⋅+++⋅= , J 

(A számításhoz a híg sav és bázis hőkapacitását és sűrűségét a vízével azonosan, 4,187 J/g°C –nak 

és 1 g/cm3-nek vehetjük.)   

A számított hőmennyiség a  

OHSONaNaOHSOH 24242 22 +=+  
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reakciót kísérő összes közömbösítési hő. A moláris közömbösítési hő egy mol H2O keletkezését 

kíséri, ezért ki kell számolnunk, hogy a tényleges reakcióban hány mol H2O keletkezett. A 

reakcióban 0,01 dm3˙2 mol/dm3=0,02 mol NaOH lép reakcióba, és ezzel azonos, nH2O=0,02 mólnyi 

H2O keletkezik. Erre kell átszámolni a moláris közömbösítési hőt, illetve állandó nyomáson azzal 

egyenértékű moláris közömbösítési entalpiát: 

mol

J

n

Q
H

OH

,
2

=∆  
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Név:…………………………………………Tankör:……………...Dátum:…………………. 

SAV-BÁZIS KÖZÖMBÖSÍTÉSI H ŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA  

Észlelési és eredménylap 

1. KÍSÉRLETI ADATOK 

1. A kaloriméter vízértékének meghatározása 

A kaloriméterbe bemért víz tömege (mv), g  

A hozzáöntött melegvíz tömege (m2), g  

A hozzáöntött melegvíz hőmérséklete (t2), °C  

A kaloriméter munkafolyadékának (víz) hőmérséklete (t1), °C  

A kaloriméter munkafolyadékának hőmérséklete a melegvíz 

beöntése után (t), °C 

 

 

2. A közömbösítési hő (entalpia) meghatározása 

A kaloriméterbe bemért víz tömege (mv), g  

A kaloriméterbe bemért sav tömege (ms), g  

A kémcsőbe bemért bázis tömege (mb), g  

A kaloriméter-folyadék hőmérséklete a reakció előtt (t3), °C  

A kaloriméter-folyadék hőmérséklete a reakció után (t4), °C  

 

2. EREDMÉNY ADATOK 

A kaloriméter vízértéke: =−
−
−⋅= vm
tt

tt
mv

1

2
2  

A leadott hőmennyiség: =−⋅+++⋅= )()( 34 ttvmmmcQ bsv  

 

A közömbösítési hő (entalpia): ==∆
OHn

Q
H

2
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25.2.3. Fajlagos és moláris hőkapacitás meghatározása 

 Egységnyi tömegű anyag hőmérsékletének 1 
o
C-kal történő növeléséhez szükséges 

hőmennyiséget fajlagos hőkapacitásnak, egy mol anyagra vonatkoztatva pedig moláris 

hőkapacitásnak nevezzük. Az anyagok hőkapacitása függ a hőmérséklettől is, ezért csak a 

kísérletileg adott hőmérséklet-intervallumra vonatkozó közepes hőkapacitást tudjuk mérni. 

1. Folyadék fajlagos hőkapacitásának (fajhőjének) meghatározása 

A mérés leírása:  

A mérés célja, hogy folyadék fajlagos hőkapacitását összehasonlító méréssel 

meghatározzunk. 

A vizsgálandó folyadékból mérjünk ki 300 g-ot főzőpohárba, majd elektromos főzőlapon 

melegítve, vegyük fel a melegedési görbét! A melegítés során, folytonos keverés mellett, 

minden percben mérjük meg a folyadék hőmérsékletét! A melegítést 60-70 °C eléréséig 

folytassuk!  

Melegítsünk hasonló körülmények között (ugyanabban az edényben, ugyanazon a főzőlapon) 

300 g desztillál vizet, és ismételten vegyük fel a melegedési görbét! Mindkét mérés 

eredményét ábrázoljuk grafikusan! Mindkét görbe egyenes, de meredekségük eltérő.  

Ha τ idő alatt a víz hőmérséklete ∆t1-gyel nő, az ismeretlen fajhőjű folyadék hőmérséklete 

pedig ugyanennyi idő alatt ∆t2-vel, a vizsgált folyadék ismeretlen fajhőjét a 

Vc
t

t
c

2

1

∆
∆=  összefüggés alapján számíthatjuk, ahol cv a víz fajhője (cv = 4,18 J/g°C) 
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2. Fém fajhőjének mérése kaloriméterben  

 A fémek közepes fajlagos hőkapacitásának meghatározását ún. beejtéses módszerrel 

végezzük. Az ismert tömegű próbatestet forró vízben ismert hőmérsékletre felmelegítjük, és 

az ismert vízértékű (hőkapacitású) kaloriméter munkafolyadékába ejtjük gyorsan, de 

óvatosan. A kísérlet közben mérjük a munkafolyadék hőmérsékletének változását, és az 

előkísérlet során meghatározott vízérték ismeretében kiszámítjuk a fém közepes fajlagos és 

moláris hőkapacitását. 

A mérést adiabatikus kaloriméterben hajtjuk végre, amely alkalmas állandó nyomáson 

érvényes fajhő meghatározására is. 

Az 1. és 2. főzőpoharak között hőszigetelő anyag (3) van, mely a hőszigetelést szolgálja a 

fedéllel (4) együtt. Az (5) hőmérővel mérjük a (7) folyadék (desztillált víz, vagy valamelyik 

reagáló anyag és a desztillált víz) hőmérsékletét. A (6) kémcső szolgál az egyik komponens 

tárolására. Egy üvegbottal kevergetjük a folyadékot a hőcsere mielőbbi lejátszódása 

érdekében. 

 

 

 

 

 

 

25.08. ábra. Adiabatikus kaloriméter vázlatos rajza 
 

A kalorimetriás mérés két fő lépésből áll: 

1. A kaloriméter vízértékének meghatározása:  

A készülék (2) poharába 100 cm3 vizet (munkafolyadék) mérünk (mv), majd egy másik 

főzőpohárban 100 cm3 vizet melegítünk kb. 50 °C hőmérsékletre. Eközben folyamatosan 

mérjük a kaloriméterben lévő víz hőmérsékletét az (5) hőmérővel. A (6) vékonyított aljú 

kémcső ilyenkor még üres. Amikor a kaloriméterben a hőmérséklet állandósult (t1, °C), 

beöntjük az ismert tömegű (m2, g), és hőmérsékletű (t2, °C) meleg vizet a kilyukasztott végű 

1

2

3

4

5

6

7
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kémcsövön keresztül. Megvárjuk, amíg a rendszer hőmérséklete újra állandósul (t, °C), és ezt 

is feljegyezzük.  

A mért adatokból a hőmérleg alapján kiszámítjuk a kaloriméter-állandót, vagy vízértéket  

(v, g):     Qleadott=Qfelvett 

)()()( 122 ttvmcttmc v −⋅+⋅=−⋅⋅  

c-vel való egyszerűsítés után a kaloriméter vízértéke: 

vm
tt

tt
mv −

−
−

⋅=
1

2
2 , g

 
2. A fém fajlagos hőkapacitásának meghatározása  

Töltsünk a v vízértékű kaloriméterbe 200 cm3 térfogatú, mv tömegű, szobahőmérsékletű 

desztillált vizet. A kaloriméterbe helyezett hőmérőn olvassuk le pontosan a t1 kezdeti 

hőmérsékletet! 

   Forraljunk kb.200 cm3-nyi vizet egy főzőpohárban. Mérjük le mérlegen a vizsgálandó 

anyagból készült, lehetőleg sima felületű fém próbatest mfém tömegét, majd lógassuk azt 

vékony drótszálon forró vízbe! A fémtest rövid idő alatt felveszi a vízfürdő hőmérsékletét 

(tfém). Ez utóbbit a vízbe helyezett hőmérőn olvashatjuk le. Emeljük ki a drótszálon függő 

testet a vízből, a rajta lévő vizet szűrőpapírral sietve itassuk le, majd merítsük bele a 

kaloriméter vizébe! A hőmérsékleti egyensúly után olvassuk le a kaloriméter tk 

véghőmérsékletét!  

    A vizsgált anyag fajhőjét a fém által leadott és a kaloriméter folyadék (víz) által felvett 

hőmennyiség azonossága alapján számíthatjuk: 

( ) ( )( )1ttvmcttmc kvvkfémfémfém −+⋅=−⋅  

Innen a vizsgált fém fajlagos hőkapacitása: 

( )( )
( )kfémfém

kvv
fém ttm

ttvmc
c

−
−+⋅

= 1
,  

Cg

J

°⋅
 

 ahol cv  a víz fajlagos hőkapacitása: cv = 4,18 J/g. 

A fém moláris hőkapacitása: 

fémfémfém McC ⋅= ,  
Cmol

J

°⋅
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Név:…………………………………………Tankör:……………...Dátum:…………………. 

Fajlagos és moláris hőkapacitás meghatározása 

Észlelési és eredménylap 

1. Folyadékok fajlagos hőkapacitásának (fajhőjének) meghatározása 

A vizsgált oldat megnevezése:………………………………….. 

Desztillált víz Oldat 

Idő, min Hőmérséklet, °C Idő, min Hőmérséklet, °C 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

∆t1= ∆t2= 

 

Az oldat ismeretlen fajlagos hőkapacitása: 

=⋅
∆
∆

= vc
t

t
c

2

1
 

Beadandó: 1 db melegedési diagram  t (°C) = f (t, min) 
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2. Fém fajlagos és moláris hőkapacitásának meghatározása kaloriméterben  

A fém megnevezése………………………….. A fém moláris tömege:………………….. 

a. A kaloriméter vízértékének meghatározása 

A kaloriméterbe bemért víz tömege (mv), g  

A hozzáöntött melegvíz tömege (m2), g  

A hozzáöntött melegvíz hőmérséklete (t2), °C  

A kaloriméter munkafolyadékának (víz) kezdeti hőmérséklete (t1), °C  

A kaloriméter munkafolyadékának hőmérséklete a melegvíz beöntése 

után (t), °C 

 

A kaloriméter vízértéke (v), g  

Számítás: 

vm
tt

tt
mv −

−
−

⋅=
1

2
2 = 

b.  Fém fajlagos hőkapacitásának (fajhőjének) meghatározása 

A kaloriméterbe bemért víz tömege (mv), g  

A víz kezdeti hőmérséklete (t1), °C  

A fém próbadarab tömege (mfém), g  

A fém próbadarab hőmérséklete (tfém), °C   

A víz állandósult hőmérséklete a fém próbatest beejtése után (tk), °C  

Számítás: 

 A fém fajlagos hőkapacitása: 

( )( )
( )kfémfém

kvv
fém ttm

ttvmc
c

−
−+⋅

= 1

= 

A fém moláris hőkapacitása: 

=⋅= fémfémfém McC
 



27 

 

25.3. Többkomponensű gőz-folyadék rendszerek vizsgálata  

25.3.1. Kétkomponensű rendszer gőz-folyadék egyensúlyi viszonyainak vizsgálata  

Ha egy zárt térbe A és B komponensű folyadékelegyet helyezünk, akkor párolgás 

következtében mindkét komponens megjelenik a gőztérben. Izoterm és izobár körülmények 

között a párolgási folyamat során beálló termodinamikai egyensúly feltétele az, hogy az egyes 

komponensek GA, ill. GB parciális moláris szabadentalpiája, azaz a µΑ, ill . a  µΒ  kémiai 

potenciálja  a gőzfázisban (g) azonos legyen a folyadékfázisbeli (l) értékével, azaz kialakuljon 

az ún. komponensegyensúly. Ezt a dinamikus egyensúlyi állapotot az alábbi két egyenlettel 

tudjuk matematikailag leírni:  

[ ] TP,
(g)
A

(l)
A µµ =

 

[ ] TP,
(g)
B

(l)
B µµ =

 . 

A fenti kifejezéseket részletezve például a B komponensre vonatkozóan:  

(g)
B

o(g)
B

(l)
B

o(l)
B lnln aTaT RR +=+ µµ  , 

amelyben aB a B komponens aktivitása. 

Ha a folyadékelegy ideális elegynek, a gőzök pedig tökéletes gázelegynek tekinthetők, 

akkor,  B
g

BBB paésxa == )()(l , így 

B
o(g)
BB

o(l)
B lnln pTxT RR +=+ µµ  

egyenlőséghez jutunk, amiből rendezés után, izoterm körülmények között a 

állandóln
B

Bo
B ==∆

p

x
TRµ ,   ill.     K

B

B =
p

x
 

kifejezés adódik. Peremfeltételeket figyelembe véve a fenti kifejezésből a 

*
Bpxp BB ⋅=  , 

az ún. Raoult-törvényt kapjuk. Eszerint ideális elegy fölötti gőztérben, izoterm körülmények 

között a B komponens parciális nyomása (pB) egyenesen arányos a folyadékfázisbeli 
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móltörtjével (xB), az arányossági tényező pedig a tiszta B komponens egyensúlyi gőznyomása 

(pB
*). A fenti levezetés és megállapítás az elegy A komponensére vonatkozóan is érvényes. 

Kétkomponensű ideális elegy gőzterében az összes nyomás (p) a két komponens parciális 

nyomásának összege:  

∗∗ ⋅+⋅=+= BBAABA pxpxppp  , 

ami a Dalton-törvény alapján is számítható : 

pypyppp BABA ⋅+⋅=+= . 

ahol: y  a móltört a gőzfázisban 

Ha az egyes komponensekre vonatkozóan összehasonlítjuk a két kifejezést, a 

komponensekre megállapítható, hogy  

1B

B

B ≠=
∗

p

p

x

y

, 

Ez azt jelenti, hogy a két-, vagy többkomponensű folyadékelegyek telített gőzének összetétele – 

a tapasztalat szerint is – eltér a vele egyensúlyban lévő folyadékfázis összetételétől. Kivételek 

azok a rendszerek, amelyek azeotropot képeznek. Ezekben a rendszerekben ugyanis egy 

meghatározott összetételnél (az azeotrópos összetételnél) ugyanazon komponens koncentrációja 

a folyadékfázisban és a gőzfázisban megegyezik. Más koncentrációjú, nem azeotrópos 

folyadékelegyek feletti gőzfázisban viszont vagy az egyik, vagy a másik komponens egyensúlyi 

koncentrációja nagyobb. Ez adja a desztillációval történő komponens-szétválasztási művelet 

elméleti alapját. 

 

A gyakorlat célja: 

 Egy kétkomponensű, azeotrópos folyadékelegy folyadék – gőz egyensúlyi 

viszonyainak a vizsgálata, a forráspont – összetétel viszonyainak vizsgálata, a megfelelő 

diagramok megszerkesztése, és a megoszlási egyensúlyi állandó (megoszlási hányados) 

értékének meghatározása adott hőmérsékleten. 

Forráspont minimummal rendelkező azeotrópos, kétkomponensű (biner) rendszer 

gőznyomás-egyensúlyi összetétel, és forráspont-egyensúlyi összetétel diagramjai, valamint a 
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vizsgálathoz használatos laboratóriumi desztillációs készülék elvi rajza a 25.09. ábrán 

láthatók.  

 

25.09. ábr: Gőznyomás-egyensúlyi összetétel, és forráspont-egyensúlyi összetétel 
diagramok, valamint a laboratóriumi desztillációs készülék elvi rajza 

 

A gyakorlat során egy biner (kétkomponensű) rendszer harmatpont-forráspont diagramját kell 

elkészíteni állandó nyomáson, mert egyensúlyi gőz-folyadék összetételek (móltört) és az 

elegy forráspontjának mérése alapján. 

A laboratóriumi gyakorlat során a benzol (C6H6) – metil-alkohol (CH3OH) 

kétkomponensű, forráspont minimummal rendelkező azeotrópos elegy egyensúlyi viszonyait 

vizsgáljuk. Független összetételi változóként a benzol móltörtjét (xB) választjuk. A 

gőzelegyek koncentrációjának meghatározására a törésmutató (nD) koncentráció függvényét 

használjuk, amit az 1. táblázat adatai alapján, kalibráció céljára megszerkesztünk.  
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25.01. táblázat: Benzol – metil-alkohol elegyek törésmutatója 20 °C-on  

xB nD xB nD  xB  nD  xB  nD  

1 (C6H6) 1,501 0,7 1,472 0,4 1,432 0,1 1,363 

0,9 1,492 0,6 1,461 0,3 1,414 0 

(CH OH) 

1,330 

0,8 1,483 0,5 1,448 0,2 1,391   

  

A mérési feladat: 

1. Szerkessze meg az 1. táblázat adatai alapján a benzol – metil-alkohol rendszer 

törésmutató (nD) – benzol-móltört (xB) kalibrációs diagramját! nD = f (xB) 

2. Mérje meg a két tiszta komponens törésmutatóját! 

3. Mérje meg az egyes gőzfázis-minták törésmutatóját, és grafikus úton állapítsa meg a 

móltörtjüket fenti kalibrációs diagram segítségével! 

4. Szerkessze meg a biner rendszer összetétel (xB, yB) – forráspont (Tfp) és a 

gőzösszetétel (yB) – folyadék-összetétel (xB) egyensúlyi diagramot! Tfp= f(xB, yB) és yB= f(xB) 

5. Határozza meg a megoszlási egyensúlyi állandó értékét 65 °C-on az itt érvényes xB, 

yB értékek ismeretében! 

A gyakorlat kivitelezése: 

A desztilláló készülék forraló edényébe (F) - a hőmérő (H) elhelyezésére szolgáló 

nyíláson keresztül - betöltünk 50 cm3 benzolt. A fűtést bekapcsolva, a hűtővíz csapját 

megnyitva forráspontig melegítjük a folyadékmintát, miközben a képződő gőzök a hűtőfeltétben 

(V) lévő spirálhűtőn cseppfolyósodva (kondenzátum) és kis tölcsérbe csepegve a háromfuratú, 

forgatható üvegcsap (C) megfelelő állása esetén visszajutnak a forraló edénybe. A forralást 

addig végezzük, amíg a rendszerben az egyensúly be nem áll, amit a hőmérőn leolvasható 

hőmérséklet állandósulása (a forráspont) jelez. Ezt a hőmérsékletet (a tiszta benzol forráspontja) 

feljegyezzük. Ezt követően a fűtést kikapcsoljuk arra a rövid időre, ameddig a második 

komponens (metil-alkohol) 0,4 cm3-nyi mennyiségét osztott pipetta segítségével betöltjük.  

Az előzőekben leírt forralási műveletet megismételjük, s miután a hőmérséklet 

állandósult, azt is feljegyezzük.  A háromfuratú üvegcsap csapját olyan állásba fordítjuk, hogy a 

kondenzátum a csap feletti csőszakaszban összegyülhessen. Miután kb. 1 cm3 minta összegyűlt, 
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a csap továbbforgatásával a mintát kiengedjük egy kémcsőbe,, bedugaszoljuk és koncentrációját 

meghatározzuk törésmutató mérése alapján (yB, a gőzfázis mintájában a benzol móltörtje). A 

folyadékfázisban a benzol móltörtjét (xB) a bemért komponensek térfogatának, sűrűségének és 

moláris tömegének ismeretében számítással határozzuk meg. 

Ezt követően a fűtést ismét kikapcsoljuk arra az időre, ameddig a forraló edényben lévő 

folyadékelegy kissé lehűl, és most 1 cm3 metil-alkoholt töltünk be az eddigi elegyünkhöz. A 

fenti kísérletet, a gőzelegyből a mintavételt, és a kondenzált gőzminta törésmutatójának mérését 

megismételjük további 2 cm3, majd 10 cm3, 10 cm3 és végül még 10 cm3 metil-alkohol 

beadagolás után. A desztilláló készülék fűtése ezután véglegesen kikapcsolható. 

A tiszta benzol és metil-alkohol, valamint a 6 db gőzfázis-minta törésmutatóját ún. Abbe-

féle refraktométerrel megmérjük és a 25.01. táblázat adatai alapján megszerkesztett törésmutató 

– móltört diagram (nD=f(xB) segítségével a móltörtjüket megállapítjuk. 

A leírt laboratóriumi gyakorlat metil-alkoholban dúsabb elegyek vizsgálatával is 

elvégezhető, ha a teljes biner tartomány egyensúlyi viszonyait kívánjuk vizsgálni. Ebben az 

esetben a desztilláló készülék forraló edényébe induláskor 50 cm3 metil-alkoholt töltünk és a 

vizsgálatot az előzőekkel azonos módon hajtjuk végre azzal a különbséggel, hogy az egyes 

elegyek készítéséhez rendre 4 cm3, 8 cm3, 10 cm3, 15 cm3 és végül 20 cm3 benzolt kell 

adagolni. 

A kísérleti adatok kiértékeléséhez az egyes folyadékfázis-minták móltötjét számítással 

határozzuk meg. A bemért komponensek térfogatából (V), és sűrűségéből (ρ) meghatározzuk a 

tömegüket (m=ρ˙V), a moláris tömegek (M) ismeretében anyagmennyiségeiket (n=m/M), majd 

ezek felhasználásával az elegyekben a benzol móltörtjeit (
MB

B
B nn

n
x

+
= ). A móltörtek 

számításánál ügyeljünk arra, hogy az egyik komponens tömege állandó, a másik komponens 

tömege halmozódik (a mintaként kivett anyagok tömegét - mint veszteséget - a számítások 

során hagyjuk figyelmen kívül).  

A gőzfázis-minták benzol-móltörtjének (yB) meghatározásához megszerkesztjük a 

törésmutató móltört-függését megadó kalibrációs diagramot, és grafikus úton határozzuk meg a 

benzol móltörteket (xB). (A diagramról leolvasott xB értékek jelentik a gőzfázisból vett minta yB 

értékeit!)  

A forráspont (Tfp) – összetétel (xB és yB) függést megadóTfp=f(xB,yB) diagram 

szerkesztéséhez a hőmérséklet – benzol-móltört koordinátarendszerben bejelöljük az egyes 
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forráspontokhoz tartozó xB és yB értékeket, a pontokat folytonos vonallal összekötve megkapjuk 

a folyadék (likvidusz) és gőz (vapor) görbét. 

A megoszlási egyensúlyi állandó számításához az előző diagramon bejelöljük a 65 °C-os 

izotermát, leolvassuk a vapor és a likvidusz görbénél a metszéspontokhoz tartozó yB és xB 

értéket, majd kiszámítjuk a megoszlási egyensúlyi állandót: 
B

B

x

y
K =  

A gőz – folyadék egyensúlyi diagram megszerkesztéséhez az yB értékeket ábrázoljuk az 

xB függvényében, és a függvény inflexiós pontjából meghatározzuk az azeotrop összetételét. 
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Név: .....................................……. ……Tcs: .........  Dátum: ............…………….. 

KÉTKOMPONENS Ű ELEGY GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYI VISZONYAINAK 

VIZSGÁLATA 

Észlelési- és eredménylap 

Légköri nyomás: pb = …………..….Hgmm, = ………………. Pa 

A benzol:  MB = …….. g/mol;  Sűrűsége: 0,879 g/cm3; Törésmutató: ………… 

A metil-alkohol  MM = ….. g/mol; Sűrűsége: 0,792 g/cm3 Törésmutató:…………. 

1. Kísérleti és számítási adatok 

 
 
 

Sor-
szám 

Bemért komponens  

 

Forráspont 

°C 

 

A gőzfázis-
minták 
törés-

mutatója 

nD 

A mintákban a benzol 
móltörtje 

Benzol Metil-alkohol Folyadék- 
fázis 

Gőzfázis 

Beadagolt 
térfogat 

cm3 

Összes 
tömeg 

g 

Beadagolt 
térfogat 

cm3 

Összes 
tömeg 

g 

 

xB 

 

yB 

1. 50 43,95 0 0  1,501 1,000 1,000 

2.   0,4 0,317     

3.   1 1,11     

4.   2 2,69     

5.   10 10,61     

6.   10 18,53     

7.   10 26,45     

8. 0 0 50 39,60  1,330 0,000 0,000 

9. 4 3,52       

10. 8 10,55       

11. 10 19,34       

12. 15 32,52       

13. 20 50,10       
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Az azeotrop összetétele:  xB = ………… 

 

 

A megoszlási egyensúlyi állandó T = 65 °C-on:    B

B
65 x

y
K C =°

  =   =  

 

 

 

Melléklet: n D =  f(xB) kalibrációs diagram  

Tfp =  f(xB, yB) diagram  

yB =  f(xB) diagram  
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25.4. Felületi feszültség vizsgálata  

Az összefüggő anyagi rendszerek (az ún. tömbfázisok, vagy angol elnevezéssel "bulk" 

fázisok) közötti határfelületi rétegek alkotórészei más energetikai állapotban vannak, mint a 

tömbfázisok belsejében lévők. Ennek oka az, hogy a tömbfázis felületén (két kondenzált 

tömbfázis esetén a határfelületen) a kémiai és fizikai tulajdonságokat meghatározó 

mikrorészecskék (atomok, egyszerű és komplex ionok, molekulák vagy ezekből felépülő 

kisebb aggregátumok) a más kölcsönös energetikai lekötöttség miatt nagyobb energiájú 

állapotban vannak, mint a tömbfázis belsejében elhelyezkedő azonos kémiai és fizikai 

felépítésű, egymáshoz képest energetikailag kiegyensúlyozott(abb) társaik. Ebben a felületben 

uralkodó feszültséget határfelületi feszültségnek (γ) nevezzük. A határfelületi feszültség 

édefiníciói: 

• a felületben, annak egységnyi hosszúságú vonalában ható erő (N/m), vagy  

• egységnyi nagyságú felület izoterm-izochor reverzibilis úton való létrehozásához 

szükséges munka (J/m2) (felületi munka). 

 A felületi feszültség tiszta - egykomponensű - fázisoknál az anyagi minőség, a 

hőmérséklet és kisebb mértékben a nyomás függvénye. Ha a tömbfázisok elegyek, oldatok, 

akkor a felületi feszültség a komponensek összetételétől is számottevően függ, mégpedig 

annál nagyobb mértékben, minél felületaktívabb az oldott komponens, az ún. tenzid, a 

felületaktív anyag. A tenzidek, vagy felületaktív anyagok csökkentik a folyadék határfelületi 

feszültségét, amit az okoz, hogy ezek mindig amfipatikus jellegű vegyületek, melyek 

hosszabb szénláncú liofób (vízre vonatkoztatva hidrofób) csoportot és liofil  (vízre 

vonatkoztatva hidrofil) atomot, vagy rövid atomcsoportot tartalmaznak.  

hidrofil csoport

hidrofób csoport

 

25.10. ábra: Felületaktív anyag molekulái és koordinációi a határfelületen  
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Az ilyen molekulák a felületen liofil (hidrofil) részükkel az egyik fázisba (folyadék-gőz 

rendszerben általában a folyadékba, víz - szerves folyadék rendszerben a hidrofilebb, azaz a 

vizes fázisba) merülve irányítottan rendeződve helyezkednek el (25.10. ábra alsó része), így a 

felületen fajlagosan több lehet belőlük, mint a tömbfázis belsejében. Ezek tehát a felületen 

feldúsulnak, pozitív adszorpciójuk következik be. 

 Az adszorpció az a jelenség, ami akkor áll elő, amikor a szóban forgó komponens 

koncentrációja a határfelületi rétegben más, mint az őket létrehozó tömbfázisokban. 

 Felületaktív molekulákat tartalmazó oldatok esetén még inkább különbözik a felületi 

réteg szerkezete az oldatbelitől, mint a tiszta folyadékok esetében, ami - mint már említettük - 

a határrétegben végbemenő adszorpció következménye. 

 Az adszorpció folyamatában a határfelületi réteg összetétele megváltozik. Adott 

hőmérsékleten és nyomáson magára hagyva a rendszert beáll az adszorpciós egyensúly, ami - 

szigorúan dinamikus jellegű lévén - azt jelenti, hogy ekkor a határfelületi rétegből időegység 

alatt ugyanannyi anyagmennyiség távozik a tömbfázisba, mint amennyi odakerül. 

 Folyadék halmazállapotú rendszerek felületi (határfelületi) feszültségének mérésére 

többféle módszer is kínálkozik, pl.: 

• a kapilláris emelkedés módszere, 

• a buboréknyomásos módszer, 

• a sztalagmométeres módszer, 

• a leszakítási módszer és 

• a nyugvó csepp módszer. 

 A kapilláris emelkedés (süllyedés) módszerével a felületi feszültség meghatározását a 

folyadékba merülő, r sugarú kapillárisban, h magasra emelkedő (vagy mélyre süllyedő), 

folyadék hidrosztatikai nyomásának mérésére vezetjük vissza (25.11. ábra). A ρ  sűrűségű 

folyadékoszlop hidrosztatikai nyomása egyensúlyt tart az R görbületi sugárral jellemezhető 

meniszkusz (a kapillárisban lévő folyadék felszínének alakja) két oldala (folyadék- és a 

gőzfázis) közötti nyomáskülönbséggel, vagyis  

  
r

Θ
phg

cos2γρ =∆=⋅⋅  .  
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Θ   a kapilláris és a folyadék közötti nedvesítési peremszög.  

 A felületi feszültség (2.1)-ből kifejezve:  

       
Θ

hgr

cos2

⋅⋅ρ⋅=γ  .  

a.) b.) c.) d.)

h

2r

2R
r

r

h

 

25.11. ábra: Felületi feszültség mérési módszerek  

 

 A buboréknyomásos módszerrel azt a külső nyomást mérjük, amely szükséges ahhoz, 

hogy a mérendő felületi feszültségű folyadékba h mélységre bemártott r sugarú kapilláris 

végén buborék képződjék (25.12.d. ábra). Ez a nyomás a pγ kapilláris nyomás. Ha a buborék 

r sugarát dr-rel megnöveljük, a buborék térfogata drr ⋅⋅π 24 -rel, felülete pedig drr ⋅⋅π8 -

rel nő meg. A közben végzett térfogati munkának egyenlőnek kell lennie a felületi feszültség 

munkájával: 

  ρ∆⋅⋅π⋅γ=ρ∆⋅⋅π⋅γ rrp 84 2  

amiből a felületi feszültség: 

   γ⋅ρ⋅=γ p5,0    

A mérésre a 25.13. ábrán látható készüléket használjuk. Ez egy 1,5 - 2 dm3-es, alul csappal 

ellátott és vízzel töltött edény (1), amelynek egyik oldalához milliméterskálás manométer (2), 

a másik oldalához mérőkapillárist (melyen körkörös jel látható) tartó, gumidugóval ellátott 

mérőedény (3) csatlakozik.  

 A mérés során az edény alján lévő alsó csapon keresztül a vizet lassan kifolyatjuk. 

Ennek hatására csökken az edény belsejében a nyomás, és így a (4) kapilláris két vége között 

nyomáskülönbség áll elő.  
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 Ahhoz azonban, hogy az r sugarú kapillárison keresztül levegőbuborék jusson a 

készülékbe, le kell győzni a kapilláris végén képződő r sugarú buborék kapilláris nyomását és 

a kapilláris bemerülési mélységének megfelelő hidrosztatikai nyomást. Ez egyúttal a 

maximális nyomáskülönbség is. Lassan folyatva ki a vizet a (2) manométeren leolvasott 

nívókülönbség buborékolás közben mindig ugyanazon kis intervallumban változik, így a 

maximális nyomáskülönbség mérhető. 

 

vizsgált 
oldat

 

25.12. ábra: Buborék-nyomásos felületi feszültség-mérő berendezés  

 

25.4.1. Izibutil-alkohol, víz elegy felületi feszültségének mérése buboréknyomásos 

módszerrel  

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a mérő kapilláris sugarát! 

2. Mérje meg a különböző koncentrációjú izobutil-alkohol - víz elegy felületi feszültségét! 

3. Állapítsa meg egy ismeretlen elegy izobutil-alkohol koncentrációját! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 A mérőedénybe először desztillált vizet töltünk a kapilláris sugarának meghatározására. 

A vízbe belemerítjük a kapillárist úgy, hogy a dugó mellett levegő ne szivároghasson be és a 

víz szintje a körkörös jelig érjen. Ezután megkezdjük a víz kifolyatását egyenletes lassú 

áramban úgy, hogy a kapillárison át lehetőség szerint egyenletes buborékolás alakuljon ki. A 

manométer maximális szintkülönbségét feljegyezzük.  
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 A kísérletet elvégezzük egyre növekvő koncentrációjú izobutil-alkohol-víz elegyekkel 

is. Minden újabb oldat betöltése előtt a mérendő oldattal átöblítjük a mérőedényt, végül 

megmérjük az ismeretlen koncentrációjú oldat felületi feszültségét.  

 A mérés végén megmérjük a hv kapilláris bemerülési mélységét a kapilláris körjelétől a 

kapilláris végéig. (Ügyelni kell arra, hogy a kapilláris tiszta maradjon, mert a rárakodó 

szennyeződés meghamisítja a mérést.) 

 A kapott mérési adatokból kiszámítjuk az oldatok felületi feszültségét, és 

milliméterpapíron ábrázoljuk az oldatösszetétel függvényében, majd az ismeretlen oldatunk 

koncentrációját leolvassuk a megrajzolt kalibrációs görbénkről. 

 

A mérésről készült videofelvételt az alábbi file tartalmazza: 
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Név: ....................................... Tcs: .........      Dátum: ........................... 

IZOBUTIL-ALKOHOL - VÍZ ELEGYEK FELÜLETI FESZÜLTSÉGÉ NEK MÉRÉSE 

BUBORÉKNYOMÁSOS MÓDSZERREL 

Észlelési- és eredménylap 

1. KISÉRLETI ADATOK 

A felületaktív anyag: ...................................  A kísérlet hőmérséklete:  t = ................. oC 

A kapilláris bemerülési mélysége:  hv = ............................... m 

Koncentráció 

g.dm-3 

hm 

m 

Felületi feszültség 

γγγγ, N.m-1 
Desztillált víz   

1,25   

2,5   

5,0   

10,0   

Ismeretlen:   

 

2. SZÁMÍTOTT ADATOK 

A desztillált víz felületi feszültsége: 

  18]- C)([t 101,55 - 0,0729 o-4. ==γ ⋅V ....................................... N.m-1 

A kapilláris sugara: 

( ) =
⋅⋅−

=
vvm

v

gh,h

2

ρ
γ

víz

r  

A különböző koncentrációjú oldatok felületi feszültsége az alábbi összefüggéssel számítható: 

( ) oldvoldm, ρ⋅⋅−⋅⋅=γ ghh5,0 r  

Melléklet:     γ = f(c)diagram 
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25.4.2. Vizes oldatok felületi feszültségének meghatározása sztalagmométerrel 

Összefüggő anyagi rendszerek (tömbfázisok) közötti határfelületi rétegek részecskéi 

más energetikai állapotban vannak, mint a tömbfázis belsejében lévők. Ennek oka, hogy a 

határfelületen elhelyezkedő részecskék az asszimetrikus energetikai lekötöttség miatt nagyobb 

energiájú állapotban vannak, mint a tömbfázis belsejében elhelyezkedő részecskék, melyek 

energetikailag kiegyensúlyozottabb állapotban vannak a rájuk szimmetrikusan ható kötőerők 

miatt. E jelenség miatt a határfelületen határfelületi energiakülönbség jön létre, mely létrehoz 

egy ún. „feszültségfelületet”. Ebben uralkodó feszültséget általában határfelületi 

feszültségnek nevezzük. Attól függően, hogy milyen fázisok érintkeznek egymással, 

megkülönböztetünk folyadék-gáz, folyadék-folyadék, szilárd-gáz és szilárd-folyadék 

határfelületeket és határfelületi energiakülönbségeket. Ezek közül a folyadék/gőz 

határfelületen fellépő feszültséget nevezzük konkrétan felületi feszültségnek. Jele: γ 

A felületi feszültséget kétféleképpen definiálhatjuk: 

� a tiszta folyadék egységnyi felületének izoterm-izochor reverzibilis úton való 

létrehozásához szükséges munka (J/m2
). vagy  

� a felületben, annak egységnyi vonalában ható erő (N/M). 

Azokat az anyagokat, melyek a felületi feszültséget csökkentik felület- vagy kapilláraktív 

anyagoknak (mosószerek, tenzidek, alkoholok stb), azokat, melyek növelik, kapillár inaktív 

anyagoknak (cukrok, erős elektrolitok) nevezzük.  

A mérés leírása 

A felületi feszültség mérésére a gyakorlatban - egyszerűségük és kellő pontosságuk miatt - 

kiterjedten használnak relatív módszereket, melyek közül a sztalagmométeres eljárást 

ismertetjük.  

A módszer elve, hogy ismert térfogatú mintát egy speciálisan kialakított pipettából, a 

sztalagmométerből, annak polírozott üvegkorongba fúrt kapillárisán át lassan lecsepegni 

hagyunk. A lassan kifolyó folyadékcseppek nagysága függ a folyadék sűrűségétől és a felületi 

feszültségtől. 

Egy csepp éppen akkor szakad el a korongtól, mikor a gravitációs erő (m˙g=V˙ρ˙g) és a 

felületi feszültségből eredő felületi erő ( γ⋅⋅π r2 ) egyenlővé válik. Egy cseppre 

vonatkoztatva az egyenlőség n számú csepp esetén: 



42 

 

  
n

gV
r

⋅ρ⋅=γ⋅⋅π2  

V  az n számú csepp térfogata, m3 

r  a csiszolt korong sugara, m 

n  a cseppek száma 

ρ  a folyadék sűrűsége (kg.m-3) 

g  a nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2) 

A cseppeket megszámolva a folyadék térfogatának és sűrűségének, valamint a korong 

sugarának ismeretében egy csepp tömege, majd ebből a felületi feszültség számítható. A 

módszerhez a készüléket az ismert felületi feszültségű tiszta oldószer (desztillált víz) 

cseppszámát meghatározva kalibrálni kell. Ily módon nem lesz szükségünk a korong sugarára 

a számításhoz.  Már említettük, hogy az eljárást relatív módszerként alkalmazzuk. A fenti 

egyenletből fejezzük r-et, majd az összefüggést írjuk fel két különböző felületi feszültségű 

folyadékra, amelyek közül az egyik felületi feszültség ismert (γv), a másik pedig ismeretlen 

(γx). Ezután már a két egyenletből az ismeretlen felületi feszültség meghatározható: 

x

x

x

x

v

v
vx n

k
n

n ρρ
ρ

γγ ⋅=⋅⋅=  

ahol:    k  a sztalagmométer állandója   

nx, nv  az ismeretlen, illetve az ismert felületi feszültségű folyadék (desztillált 

víz) azonos térfogataiból származó cseppek száma 

ρx   az ismeretlen felületi feszültségű folyadék sűrűsége 

ρv   az ismert felületi feszültségű folyadék, a desztillált víz sűrűsége. 
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25.13.ábra: Traube-féle sztalagmométer  

 

A mérés menete 

Vigyázzunk, hogy a készülék tiszta, alsó csiszolt lapját se ujjunkkal, se más tárggyal ne 

érintsük! 

1. A sztalagmométer állandójának meghatározása  

A mérést e célból desztillált vízzel végezzük el először. A vizet addig szívjuk fel a 

sztalagmométerbe, hogy az a cső végét érintse. Arra is vigyázzunk, hogy légbuborék ne 

kerüljön a folyadékba. Távolítsuk el a vízsugárszivattyú csatlakozóját. Ezután a csapot 

kinyitva számoljuk a két körjel közötti térfogat kifolyásánál keletkező cseppek számát. 

Mivel a mérés megkezdésekor és befejezésekor általában a meniszkuszt nem tudjuk 

pontosan a körjelhez állítani, mindkét körjel fölött és alatt osztások vannak. Meg kell 

határozni először, hogy 1 osztás 1csepp hányadrészének felel meg. Ezt úgy kapjuk meg, hogy 

amikor éppen 1csepp lecseppent, megnézzük, hogy a meniszkusz hányas osztáson volt, a 

következő csepp hányas osztáson halad át. Pl.: Tegyük fel, hogy 8 beosztásnak felel meg 1 

csepp, akkor 8 osztásnak 1csepp, 1osztásnak 1/8 csepp felel meg. Ezért pl., ha a felületi 

feszültség mérésekor a körkörös jel felett kezdtük el számolni a cseppeket, és az utolsó csepp 

leesésekor a körkörös jel alatt volt a meniszkusz, akkor annyi tört cseppet levonunk a 

leolvasott cseppek számából, ahány osztással a körkörös jel fölött, illetve az alsó szárban a 

körkörös jel alatt volt a meniszkusz. Pl. fent, a körkörös jel felett az eltérés 8 osztás, lent pedig 

a körkörös jel alatt 10 osztás, összesen 18 osztás, akkor, mivel példánkban egy osztás 1/8-ad 

csepp, ezért összesen 18/8=2,25 cseppet kell a mért eredményből levonni. Természetesen, ha 

a két körkörös jel közötti térfogatnál kevesebb térfogatú volt a kicsepegő folyadékmennyiség, 
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akkor a leolvasott osztásnak megfelelő tört csepp értéket hozzá kell adni a kísérletileg 

meghatározott cseppek számához. 

A desztillált víz felületi feszültsége a hőmérséklettől (t) függ, és a következő összefüggéssel 

számítható ki: 

( )181055,10729,0 4 −⋅⋅−=γ − tv , N/m 

ahol: t  a desztillált víz hőmérséklete, °C 

2. A különböző felületaktív-anyag koncentrációjú oldatok felületi feszültségének 

meghatározása 

A desztillált víz után a mérést a kalibráló oldatokkal is elvégezzük. A mérés célja, hogy az 

eredmények ismeretében megszerkesszük a γ=f(c) diagramot, melyről visszaolvasható lesz az 

ismeretlen koncentrációjú oldat koncentrációja a felületi feszültsége ismeretében. 

3. Az ismeretlen felületaktív-anyag koncentrációjú oldat felületi feszültségének 

meghatározása fenti mérési eljárással egyezően. 

25.02. táblázat. A desztillált víz sűrűsége 15-24 °C - ig  

 

 t, °C ρ , kg/m3 t, °C ρ , kg/m3 

15 999,1 20 998,2 

16 998,9 21 998,0 

17 998,8 22 997,8 

18 998,6 23 997,5 

19 998,4 24 997,3 

 

Az ismeretlen folyadék sűrűségét (mivel híg, vizes oldat), 1000 kg/m3-nek vesszük. 

 



45 

 

Név:…………………………………………Tankör:……………...Dátum:………………. 

VIZES OLDATOK FELÜLETI FESZÜLTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA  
SZTALAGMOMÉTERREL 

Észlelési-és eredmény lap 

KÍSÉRLETI ADATOK: 

A vizsgált felületaktív anyag:……………………… A mérés hőmérséklete: t =…………°C 

Koncentráció, ġdm-3 Cseppszám Felületi feszültség, 

N˙m
-1 

Víz    

Kalibráló 

oldatok 

   

   

   

   

   

Ismeretlen    

 

SZÁMÍTOTT ADATOK: 

A desztillált víz felületi feszültsége a mérés hőmérsékletén:  

( )181055,10729,0 4 −⋅⋅−=γ − tv = 

A sztalagmométer állandója:  

v

v
v

n
k

ρ
γ ⋅= = 

Az ismeretlen koncentrációjú oldat felületi feszültsége: 

x

x
x n

k
ργ ⋅= = 

Melléklet:  γ = f(c) kalibráló diagram 
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25.5. A pH mérése  

Az anyagoknak vízben történő feloldása során több egyensúlyra vezető folyamat 

eredményeként alakul ki az elektrolit kémhatása, amelynek a jellemzésére a pH-t használjuk. 

A Sörensen által megalkotott definíció szerint valamely oldat hidroxónium-ion 

koncentrációjának negatív (tízes alapú!) logaritmusát jelenti. Termodinamikailag töményebb 

oldatok esetén helyesebb, ha az oxónium-ionok koncentrációja (c H3O+) helyett a H3O
+-ion 

aktivitása (aktív koncentrációja) szerepel a kifejezésben, de ennek meghatározása gyakorlati 

nehézségekbe ütközik. 

+−=
OH

a
3

lgpH  

ahol aH O3
+  a hidroxónium ionok aktivitása.  

 Egyrészt maga a víz elektrolitos disszociáció, ill. autoprotolízis útján a 

O2H2  
←→  

-
3 OH  OH ++

 

reakcióegyenlet szerint kis mértékben ionizálódik, másrészt az oldódó anyag és a víz 

kölcsönhatásából (hidratáció, hidrolízis, más kémiai reakció) is képződhet H3O+-, vagy OH--

ion. 

 A víz disszociációjának egyensúlyi állandója 

2
OH

OHOH

2

-
3

2 a

aa
K OH

⋅
=

+

 

alakban írható fel. Figyelembe véve, hogy a nem disszociált víz aktivitása állandó 

hőmérsékleten és nyomáson állandó, az ún. víz ionszorzat értéke 25 oC-on:  

142 10008,1
22

−⋅=⋅= OHOHV aKK
  (mol/dm3)2 . 

 Miután a tiszta vízben a kétféle ion koncentrációja szükségszerűen egyenlő, következik, 

hogy ekkor   7
OHOH

10004,1
3

−⋅== −+ aa  mol/dm3 . 

 A vizes oldatban mindig jelen kell lenni egyidejűleg hidroxónium és hidroxid ionoknak 

is. A fenti egyenletből következik, hogy a 25 °C-on (és csakis 25 °C-on!) semleges víz  
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pH-ja 7. Ha a vízhez savat adunk, a rendszer H3O+-ion koncentrációja, ha bázist, akkor az 

OH-- ion koncentrációja nő meg, és a másik ion koncentrációjának le kell csökkenni ahhoz, 

hogy a Kv értéke állandó maradjon. Ily módon a savas-oldat pH-ja 25 °C-on 0-7 

tartományban mozoghat, a lúgos oldat pH-ja 7-14 közötti értékeket vehet fel. 

 

Vizes oldatok pH-jának mérése 

A vizes oldatok pH-jának meghatározására különböző módszereket használunk. Ha ismerjük 

az oldat H3O+-ion koncentrációját és az aktivitási tényezőt, számítással is meghatározható a 

pH-ja. A pH-indikátorok szerves anyagok, amelyek meghatározott színárnyalatukkal jelzik a 

pH-t.  

 A pH legpontosabban elektrokémiai úton, galvánelem elektromotoros erejének 

mérésével határozható meg.  

A pH mérésekor a mérendő oldatból és 2 elektródból egy mérőcellát (galváncellát) állítunk 

össze. Ennek cellafeszültségét, azaz elektromotoros erejét ( MFE ) mérjük, mely a két elektród 

elektródpotenciáljának különbsége. Maga az elektródpotenciál önmagában nem mérhető, 

hiszen ez az elektród és az oldat határfelületén fellépő potenciálkülönbséget jelenti, amit 

fizikailag képtelenség mérni. A két elektród közül az egyik a mérőelektród, mely ún. elsőfajú 

elektród, a másik pedig a vonatkoztatási (referencia vagy összehasonlító) elektród, mely 

felépítését tekintve másodfajú elektród. Az utóbbinak állandó az elektródpotenciálja és 

független a mérendő ion ( +OH3 ) koncentrációjától, míg a mérőelektród potenciálja csak a 

mérendő ion ( +OH3 ) koncentrációjától függ. 

Elsőfajú elektródoknak azokat az elektródokat nevezzük, amelyekben az elektrokémiai 

egyensúly a semleges, azaz töltés nélküli, egyetlen kémiai elemből álló molekula (pl. 

fématom, vagy gázmolekula) és a neki megfelelő ionok között jön létre.  

Felépítését tekintve három típusa van: 

- fémelektród, 

- gázelektród, 

- és az üvegelektród. 
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Fémelektródok esetén a fém a saját oldódó sójának oldatába merül. A fém és a fémionok 

között az alábbi töltéscsere valósul meg: 

Me ⇔ Mez+ + ze- 

ahol: Me = a fém vegyjele (redukált forma) 

MeZ+
 = a fém kation jele (oxidált forma) 

z = a kation töltésszáma 

e = az elektron jele 

Nernst szerint e folyamat elektródpotenciálja (ε) az alábbi: 

[ ]
[ ] +⋅

⋅+=
⋅
⋅+= zMe

a
Fz

TR
E

red

ox

Fz

TR
EE lnln 00  

ahol: E0= standard elektródpotenciál, mely akkor lép fel a fém és az oldat határfelületén, ha az 

oldat fémkation aktivitása (a Me
Z+ ) egységnyi, hiszen a hőmérséklet (T) és a kation 

töltésszáma (z) nem lehet nulla, csak ln 1 = 0. 

R = moláris gázállandó [8,31 J/K mol] 

T = hőmérséklet [K] 

F = Faraday-féle szám [96500 Coulomb] 

[red] = a redukált forma koncentrációja. Ez mivel maga a tiszta fém, aktív koncentrációja 

móltörtben kifejezve 1. 

[ox] = oxidált forma koncentrációja, aktivitása 

Fenti képlet értelmében a fémelektród elektródpotenciálja állandó hőmérsékleten és 

nyomáson csak az oldatban lévő mérendő fém kation aktivitásától függ (a Me
Z+). 

Nemcsak fémek, hanem egyes gázok is alkalmasak arra, hogy megfelelő körülmények 

között jól definiált elektródpotenciált hozzanak létre. A gázok önmagukban nem vezetik az 

elektromos áramot, ezért csak indifferens (az elektród folyamatban részt nem vevő ) fém pl. 

platina, palládium stb. közvetítésével alkalmazhatók. A fém csak közvetve vesz részt az 
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elektród reakcióban, és lényegében csak töltésközvetítő szerepet tölt be. A leggyakrabban 

használt gázelektród a hidrogénelektród. Ez hidrogén gázzal körülvett, platinakorommal 

bevont platinaelektród, mely hidrogénion tartalmú és hidrogén gázzal telített oldatba merül. A 

hidrogénelektród potenciálját meghatározó kémiai egyensúly: 

H2+ H2O ⇌ 2H3O
+ + 2e- 

Elektródpotenciálja a H2-gáz (redukált forma) nyomásától és a H3O
+-ionok (oxidált forma) 

aktivitásától függ. Ha ezek egységnyiek, akkor E = E0,  és ezt 25 °C-on, valamint 1,013 bar 

(1,013·105 Pa) nyomáson megállapodás szerint nullának tekintjük. 

Az elektródok elektródpotenciálját e standard hidrogénelektród potenciáljához viszonyítjuk. 

Gázelektród klór- és oxigén gázokból is felépíthető. 

 A pH méréshez olyan mérőelektród szükséges, amelynek az elektródpotenciálja csakis 

az oldat H3O+-ion aktivitásától függ. Ezt a feltételt a hidrogén elektród kielégíti, amelynek az 

elektródpotenciálja 25 oC-on az alábbi összefüggés szerint változik a pH-val: 

23 /HO2H +E
 = 23 /HOH

o
2 +E

 + F
RT

ln +OH3
a

  = 23 /HOH
o
2 +E

 - 0,059pH 

A gyakorlaton mérőelektródként nem gáz hidrogénelektródot használunk, hanem különleges 

anyagból készült üvegelektródot, amelynek az elektródpotenciálja a fenti összefüggés szerint 

szintén lineáris függvénye a H3O
+-nak. Az üvegelektród alsó, gömb alakú vékony fala 

membránként működik, a belső terében állandó hidroxónium-ion koncentrációjú oldat van, a 

külső felülete pedig a mérendő oldatba merül. A vékony membrán csak a hidroxónium-ionok 

számára áteresztő. Ha a belső és a külső tér közötti folyamatok egyensúlyba jutnak, a két 

térben az elektrokémiai potenciálok azonossá válnak. Ilyen viszonyok között a galvani-

potenciálok különbségét (az elektródpotenciált) kifejezve, az üvegelektród potenciáljának pH-

függésére az alábbi összefüggés adódik 

pH
T

EE ⋅⋅⋅−=
F

R303,2o
üvegüveg   

Hasonlóan elsőfajú elektródnak fogható fel az ún. üvegelektród is (mi is ezzel dolgozunk), 

mely hidrogénionokra érzékeny, így pH meghatározásra használható. Az üvegelektród f része 

egy vékony üvegmembrán, mely bels oldalán állandó H+-ion koncentrációjú oldattal 
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érintkezik. A mérendő oldatok és a speciális összetétel (SiO2 mellett Li2O, BaO és La2O3 

tartalmú), lágy üvegfelület között potenciálkülönbség jön létre, ami a H+-ion koncentráció ill. 

aktivitás függvénye: 

Mérőelektród céljára az üvegelektródoknál kevésbé sérülékeny fém/fém-oxid elektródok is 

használatosak. Pl. a Bi/Bi2O3 másodfajú elektród elektródpotenciálja az üvegelektródéhoz 

hasonló lineáris függvény szerint változik a pH-val. 

Galvánelemek ill. mérőcellák elektromotoros erejének (E) mérésékor legalább az egyik 

elektródot úgy kell megválasztanunk, hogy az nehezen polarizálható legyen, azaz potenciálja 

mérés közben se változzon. Ezt az ún. összehasonlító (referencia) elektródok biztosítják, 

melyek felépítésüket tekintve másodfajú elektródok. A másodfajú elektródok olyan 

elektródok, melyekben a fémet egy rosszul oldódó szilárd sója, és e só anionját tartalmazó 

elektrolit oldat veszi körül. Ilyen elektródot képez például az ezüst-kloriddal (AgCl) bevont 

ezüst (Ag) huzal, ha szilárd AgCl-t is tartalmazó 1 mol/l KCl-oldatba merül. Az oldat így 

ezüst-kloridra nézve mindig telített.  

 Referencia-elektródként leggyakrabban a másodfajú, ún. kalomelelektródot 

alkalmazzuk.. A kalomelelektródban az elektródfém Hg, ami KCl-oldattal és vízben rosszul 

oldódó Hg2Cl2 - (kalomel) -lel érintkezik. Ez az elektród Cl
-
-ionokra nézve reverzibilisen 

működik és elektródpotenciálja az 

−⋅⋅⋅−=
Cl

a
T

EE ln
F

R303,2o

2222 ClHgClHg
 

összefüggés szerint csak a Cl
-
 -ion aktivitásától függ. A 25.03. táblázat megadja a 

leggyakrabban használt kalomelelektródok elektródpotenciálját, amelyeket a Cl
-
-ion aktivitás 

állandó értéken tartása céljából betöltött különböző töménységű KCl-oldat alapján neveztek 

el. 

25.03. táblázat. A különböző kalomelelektródok elektródpotenciálja  

 

A kalomelelektród 

elnevezése 

Elektródpotenciál, EHg2Cl2, V 

20 oC 25 oC 

0,1 mólos KCl-oldat 0,3368 0,3365 

1,0 mólos KCl-oldat 0,2840 0,2828 



51 

 

telített KCl-oldat 0,2471 0,2438 

A pH mérésekor a mérő cella elektromotoros ereje (e.m.e.) a mérő és a vonatkoztatási 

elektródok elektródpotenciáljának különbségéből adódik. 

 Ha egy oldatban az üveg mérőelektródot és a kalomel referencia-elektródot 

galvánelemmé kapcsoljuk össze, akkor árammentes állapotban mérve a két elektród 

potenciálkülönbségét (azaz az elektromotoros erőt), az oldat pH-ja az alábbi összefüggés 

alapján számítható: 

e.m.e = 
22ClHgE - Eüveg = ∆Eo + 

F
RT303,2

pH = A + B pH . 

A pH mérő eszközök ma már olyan feszültség mérő eszközök, melyek skáláját pH értékekre 

kalibrálták. Így az ismeretlen pH érték közvetlenül leolvasható, ill. a digitális jelet már csak 

fel kell jegyezni. 

A gyakorlatilag oly fontos és gyors pH mérések céljából ma nem két elektróddal, hanem csak 

egy ún. kombinált üvegelektróddal dolgoznak (25.14. ábra).  

A hidratált üvegréteg felülete más, mint a száraz üvegé, azaz a SiO2 mellett LiO2-t, BaO-t és 

La2O3-t tartalmaz. Az előkészítés (sósavban áztatás) során e fémionok mennek oldatba, míg az 

üveg felületén H+-ionok (protonok) halmozódnak fel. A pH mérésnél ezek cserélnek helyet a 

mérendő oldat H+-ionjaival, ezért lemerül az elektród, és 3-4 hetenként újabb áztatást igényel. 

üvegmembrán

üvegszű rő

Ag/AgCl
elektródok

KCl-o ldat

puffer
o ldat

tö ltőnyílás

   

25.14. ábra: A pH érzékeny kombinált üvegelektród részei  
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A vázolt ioncsere egyensúly diffúzióval áll be, ezért a mérés során 60s-ot kell várni a 

leolvasás előtt. (Megjegyzés: számos szakirodalom használja az oxónium-ionok jelölésére a 

H+  egyszerűsített formát, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben csupán 

egy jelölés-egyszerűsítésről van szó, senki se gondoljon pozitív töltésű hidrogén-ionra, azaz 

protonra!) 

Pufferek kémiai összetétele és kapacitása 

A pufferek olyan kiegyenlítő rendszerek, melyek valamilyen körülményt igyekeznek állandó 

értéken tartani. Esetünkben ez a pH. A puffer-(kiegyenlítő, vagy tompító) oldatok olyan 

elegyek, melyek az adott közeg pH-jának állandóságát biztosítják akkor is, ha sav vagy bázis 

jut hozzájuk, illetve, ha felhígulnak. E tulajdonságuk azzal magyarázható, hogy a bennük 

kialakult disszociációs egyensúlyok következtében olyan meghatározott oxónium-ion 

koncentrációjuk van, ami külső hatásra is csak kis mértékben változik. 

A pH pufferek mindig legalább két komponensből állnak. Így összetételük szerint 3 félék 

lehetnek: 

- 1. típus: gyenge sav és annak erős bázissal alkotott sójának keveréke (pl. ecetsav – 

nátrium-acetát puffer). 

- 2. típus: gyenge bázis és annak erős savval alkotott sójának keveréke (pl. NH4OH-

NH4Cl puffer). 

- 3. típus: többértékű sav savanyú sóinak elegye (pl.Na2HPO4 és NaH2PO4 keveréke, a 

foszfát puffer). 

Vérünkben is pH puffer található, mely KHCO3, CO2 és H2CO3 összetételű. 

Egy puffer kapacitásán az erős sav (pl. HCl) vagy erős bázis (pl. NaOH) azon mennyiségét 

értjük mol/l-ben kifejezve, mely egy egységgel változtatja meg a puffer pH-ját. Ez az érték 

megadja, hogy a puffer 1 literének pH-ját hány mol HCl csökkenti egy egységgel, illetve hány 

mol NaOH növeli egy egységgel. 

Így a savkapacitás = X1 mol HCl/l puffer, míg a lúgkapacitás = X2 mol NaOH/l puffer. A 

puffer pH-ja, azaz hidroxónium-ion koncentrációja adott határig független a hígítástól, mert 

nem a komponensek abszolút koncentrációjától, hanem csak azok arányától függ: 
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1. típus: 

 

2. típus 

              

ahol:  K = a gyenge sav, illetve bázis disszociáció állandója, 

csav, cbázis, csó = a sav, a bázis és a só bemérési koncentrációja mol/l-ben (nem 

egyensúlyi koncentrációk! azt szögletes zárójellel jelöljük). 

Fentiek lehetővé teszik, hogy kívánt pH érték puffereket magunk készítsünk el. 

Továbbiakban nézzük meg, hogyan viselkedik az 1. típusú puffer erős sav vagy erős lúg 

adagolásakor. 

Az erős sav a nátrium-acetát sóval reagál (a gyenge savat kiűzve sójából) és a só 

mennyiségével ekvivalens mennyiségű gyenge savat szabadít fel. Ezért nem változik oly 

nagymértékben a puffer pH-ja, mintha ugyanazt a mennyiségű erős savat vízbe öntenénk. 

 

Az X molnyi erős sav okozta egységnyi pH-változás (csökkenés) után a [H+] az alábbi szerint 

fejezhető ki: 

 

Az X molnyi erős lúg az ecetsavval reagál nátrium-acetát só keletkezése közben: 

 

Ezért az egységnyi pH-változás (növekedés) után a [H+] az alábbi lesz: 
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ahol:  X a sav, ill. lúgkapacitás [mol/l] 

Fenti megfontolások alapján a puffer sav, ill. lúgkapacitása mérhető. 

Ismert puffer térfogathoz (pl. 100 ml) fecskendőből vagy bürettából ismert koncentrációjú (pl. 

1 mol/l HCl) erős savat adagolva és a pH csökkenést 1 egységig regisztrálva a puffer 

savkapacitása kiszámolható. Ugyanígy határozható meg a báziskapcitás is. 
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25.5.1. Elektrolit pH-jának meghatározása pH-mérő készülékkel 

Mérési feladat: 

1. Grafikus úton határozza meg az E = f(pH) függvényt! 

2. Állapítsa meg az ismeretlenként kapott oldat pH-ját! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 A pH mérésére Radelkis gyártmányú, digitális kijelzésű pH- mérő készüléket és 

kombinát üvegelektródot használunk. A kombinált elektródot a készülék "G" hüvelyéhez 

csatlakoztatjuk./ 

 A készüléket pH-mérés előtt illeszteni kell a mérőcellához (kalibrálás), amit három 

ismert pH-jú oldat (pufferelegy) segítségével végzünk el. A 25.5.3.. táblázat adatai alapján 

0,1 mol/dm3 citromsav és 0,2 mol/dm3 Na2HPO4 oldatból elkészítünk 50 - 50 cm3 pH = 3-

as, pH = 5-ös, és pH = 7-es pufferelegyet.  

25.04. táblázat: A pufferelegyek készítéséhez szükséges oldatok  

 

pH Oldattérfogat, cm3 

 0,1 mol/dm3 citromsav 0,2 mol/dm3 Na2HPO4 

3 39,75 10,25 

5 23,20 26,80 

7 8,85 41,15 

 

A mérés menete 

a)  Ismeretlen koncentrációjú puffer-oldat pH-jának meghatározása 

 Ellenőrizzük, hogy a készülék "STDBY/MEAS" nyomógomb benyomott állapotban 

van-e ("STDBY" állás), és helyezzük a pH = 3-as pufferelegybe az elektródot. Ellenőrizzük a 

"TEMP " feliratú hőmérséklet-kompenzáló helyzetét, szükség esetén állítsuk be a 

szobahőmérsékletre. Ezután a "STDBY/MEAS" nyomógomb ismételt benyomásával 

engedjük ki ("MEAS" állás) a kapcsolót mérőállásba. A "pH/mV " nyomógomb benyomott 
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("pH" állás) helyzetében a "STD.1" gomb forgatásával a digitális kijelzőn állítsunk be 3,00 

értéket. E művelettel a pH = f(EMF) egyenes egy pontját rögzítettük. Kapcsoljuk át a 

készüléket a "pH/mV " gomb megnyomásával "mV" mérés állásba és jegyezzük fel a mutatott 

elektromotoros erő értékét. A "STDBY/MEAS" gombbal a készüléket kapcsoljuk "STDBY" 

állásba. 

 Vegyük ki a kombinált elektródot az oldatból, öblítsük le és helyezzük bele a pH = 7-es 

pufferelegybe. Kapcsoljuk a készüléket mérő állásba és a "STD.2" gomb forgatásával 

változtassuk az egyenes meredekségét addig, amíg a digitális kijelző 7,00 értéket mutat. 

Mérjük meg az elektromotoros erőt is "mV" állásba való átkapcsolással. Kapcsoljuk a 

készüléket "STDBY" állásba. 

 A pH = 5-ös pufferelegy a kalibrálás ellenőrzésére szolgál. Öblítsük le az elektródot, 

helyezzük ebbe az oldatba és mérjük meg az elegy pH-ját. Ha a kalibrálás pontos volt és a 

függvény valóban lineáris, akkor a kijelző 5,00 értéket mutat. Jegyezzük fel a kijelzett értéket 

(pHgyak), mérjük meg az elektromotoros erőt is és kapcsoljuk a készüléket "STDBY" állásba.  

 Az ismertetett kalibrálási módszer az ún. kétpontos eljárás. Egyszerűbb kalibrálási 

módszer az ún. egypontos eljárás. Az elektródokat a pH = 5 pufferelegybe helyezzük és a 

"STD.1" gomb középső helyzeténél a "STD.2" gombbal a kijelzőt 5,00 értékre állítjuk. A 

másik két pufferoldatban kijelzett értéket (pHgyak) pedig feljegyezzük.  

 Az ismeretlen oldat pH-jának mérésénél is a fentiek alapján járunk el, ügyelve arra, 

hogy a kalibrálási célt szolgáló forgógombok helyzete ne változzék meg a kalibrálás után. 

 A kísérleti adatokat diagram formájában értékeljük ki. Ábrázoljuk a pH = 3, 5 és 7 

elméleti pH-értékhez tartozó, a műszer által a kalibrálás során mutatott gyakorlati pH-

adatokat. Az ismeretlen oldat pH-ját a kalibrációs diagramból állapítjuk meg. Az e.m.e. = 

f(pH) függvényből grafikus kiegyenlítés után számítással határozzuk meg a függvény 

konstansait. 

b)  Az ismeretlen koncentrációjú puffer oldat pufferkapacitásának meghatározása 

Az ismeretlen puffer-oldat  pH értékének meghatározása után ugyanebből az oldatból 100 ml-

t pipettázunk egy 150 ml-es főzőpohárba. Tegyünk bele mágneses keverő botot. Tegyük a 

keverőre és engedjük bele az elektródot. Engedjük ki a STDBY gombot és 1 perc eltelte után 

ellenőrzésképpen még egyszer olvassuk le és jegyezzük fel a pH-értéket. Csak ekkor indítsuk 
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el a keverőt (legkisebb fordulattal!) és kezdjük el lassan, csepegtetve adagolni az előre 

fecskendőbe helyezett 1 mol/l koncentrációjú sósav-oldatot, mindaddig, amíg a puffer oldat 

pH-ja 1 egységgel csökken. Várjunk egy percet. Ekkor állítsuk le keverőt. Az elektródot 

mossuk és töröljük szárazra. Öntsük ki a vizsgált puffert. Újabb 100 ml puffer oldatot 

pipettázva a 150 ml-es főzőpohárba, fenti eljárást ismételjük meg 1,0 mol/l NaOH-val, míg a 

pH 1 egységgel nő. 

A mérési adatok feldolgozása: 

A puffer 100 ml-ére fogyott   →   a1  ml 1 mol/l HCl 

1000 ml-ére fogyott volna   →   10·a1 ml 1 mol/l HCl 

1000 ml 1 mol/l HCl-ben   →   1 mol HCl van 

10·a1 ml 1 mol/l HCl-ben   →   X1 mol HCl van 

Az   X1   adja a puffer oldat savkapacitását. X2 hasonlóan számolható és adja a puffer oldat 

lúgkapacitását. 
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Név: ....................................……………... Tcs: ......…………….Dátum: ............................. 

 

PUFFER-OLDATOK pH-JÁNAK ÉS PUFFER KAPACITÁSÁNAK  

MEGHATÁROZÁSA pH-MÉR Ő KÉSZÜLÉKKEL 

Észlelési- és eredménylap 

 

1. PUFFER-ELEGYEK KÉSZÍTÉSE: 

pH Térfogat, cm3 

 0,1 mol.dm-3 citromsav 0,2 mol.dm-3 Na2HPO4 

3   

5   

7   

 

 2. KISÉRLETI ADATOK: 

Hőmérséklet, t = ......…………..   oC  

pH Mért pH 
MFE (mV)  

3   

5   

7   

 Ismeretlen oldat 
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 pH Sav ill. bázis ml-einek 

száma/100 ml puffer-oldat 

Ismeretlen puffer-oldat pH-ja  - 

A pH 1 egységgel történő eltolásához szükséges 

1 mol/l koncentrációjú HCl-oldat (ml) 

  

A pH 1 egységgel történő eltolásához szükséges 

1 mol/l koncentrációjú NaOH-oldat (ml) 

  

 

Számítások: 

Az ismeretlen összetételű puffer-oldat savkapacitásának (X1 mol HCl/dm3 puffer-

oldat), és báziskapacitásának (X2 mol NaOH/ dm3 puffer-oldat) számítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: pHmért  = f(pHelm)   diagram 
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25.6. Oldhatóság vizsgálata  

25.6.1. Háromkomponensű (terner) folyadékrendszer kölcsönös oldhatóságának 

meghatározása  

A folyadékok egy része nem elegyedik egymással, más része korlátlanul elegyedik egymással, 

sok folyadék viszont csak korlátozottan elegyíthető. Ez azt jelenti, hogy az elegyítést 

követően kialakuló egyensúly beállta után - adott hőmérsékleten - a két folyadékból két olyan 

kétkomponensű folyadékfázis képződik, amelyekre az jellemző, hogy mindkét komponens 

mindkét fázisban jelen van ugyan, de eltérő koncentrációkban. Ezt a jelenséget nevezzük 

kölcsönös oldhatóságnak.  

 Kettőnél több komponens (pl. terner rendszer) esetén is kölcsönös oldódás lép fel, ha 

legalább egy folyadékpárnál korlátozott az elegyedés. Pl. az etil-alkohol - víz - benzol 

rendszerben a víz a benzollal korlátozottan elegyedik, az etil-alkohol pedig a benzollal is és a 

vízzel is korlátlanul. 

 A háromkomponensű (terner) rendszereknek a gyakorlati jelentőségük nagy. 

Gondoljunk pl. a kohászatban, vagy a műanyagiparban az olvadékokra, ötvözetekre. A terner 

rendszerekben is különböző a komponensek egymásban való kölcsönös oldhatósága. Minden 

ilyen rendszernél található olyan nyomás és/vagy hőmérséklet tartomány, melynél legalább 

két összetevő csak korlátosan elegyedik. A harmadik, elegyedő komponens jelenléte 

megváltoztatja a két, korlátozottan elegyedő komponens kölcsönös oldhatóságát.  

A háromkomponensű folyadékrendszerek állapotának jellemzéséhez a hőmérsékleten kívül az 

összetételre is szükség van, amennyiben a rendszerben kémiai reakció nem játszódik le. Adott 

hőmérsékleten és nyomáson a rendszer állapotát a 2 összetételi adat egyértelműen 

meghatározza, mivel ebből a harmadik összetételi adat adódik. 

Háromkomponensű rendszerben a kölcsönös oldhatóság meghatározásának egyszerű módja 

pl. az, hogy az egymással korlátlanul elegyedő folyadékpárokból ismert összetételű kiindulási 

elegyet készítünk, majd a harmadik, korlátozottan elegyedő komponensből annyit adagolunk 

hozzá, amennyitől az elegy már éppen heterogénné válik. Kellő mértékű diszpergálás hatására 

a képződő új fázis apró - kolloid méretű - cseppecskéi emulziót képezhetnek és a kölcsönös 

oldhatóság határa vizuálisan is észlelhetővé válik (opálosodás). Az oldhatóság adott 
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rendszerben az anyagi minőségen túl a hőmérséklet (gáz-komponens esetében a nyomás) 

függvénye is. 

A háromkomponensű rendszerek összetételét háromszög-diagramban szokás ábrázolni. A 

síkban történő ábrázoláshoz két paramétert - a nyomást és hőmérsékletet- állandónak vesszük, 

és a három komponens által meghatározott összetételeket egyenlő oldalú háromszögben 

tüntetjük fel. A háromszög csúcsai jelentik a tiszta komponensekből álló egykomponensű 

rendszereket, oldalain pedig az egyes komponensek móltörtjét, vagy tömegszázalékát 

tüntetjük fel.  Az egyes komponensek móltörtjei, vagy tömegszázalékai az oldalakon a tiszta 

komponenstől távolodva 0-ra csökkennek a következő csúcsig (25.16. ábra).  

xA

A
(xA=1)

(xB=1)
B

C
(xC=1)

xC

xB

P

 

25.15. ábra: Ternér rendszer egy összetételi pontjának (P) értelmezése háromszög 
diagramban  

 

A P pont által képviselt elegy összetételét úgy kapjuk meg, hogy a ponton keresztül a 

háromszög oldalaival párhuzamos egyeneseket húzunk, majd az egyes komponensek (A, B, 

C) móltörtjeit (xA, xB, xC) a megfelelő oldalakon leolvassuk.  

Ahol a görbe a háromszög oldalát érinti, a rendszer két komponensű. A diagram oldalain így a 

folyadékpáronkénti kétkomponensű rendszerek összetétele is leolvasható (25.17. ábra.). Az 

összetétel leolvasásakor ne feledjük, hogy az adott komponens móltötje 1, vagy 

tömegszázaléka 100 % az oldal azon csúcsponti végpontjában, ahol az illető komponens 

jelölését feltüntettük! 
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xA1 xA2

xC1

xC2

A

B

C
T2T1

konóda

  

25.16. ábra: Az egymással korlátozottan elegyedő A-C folyadékpár elegyeit jellemző 
összetétel leolvasása a T1 és T2 pontban  

 

Fenti ábrán tehát olyan terner rendszer fázisdiagramját mutajuk be, melyben két komponens  

(A és C) korlátozottan elegyedik egymással, míg a harmadik (B) mindkettővel korlátlanul 

elegyedik. A háromszögben a görbén kívüli területen a rendszer homogén, vagyis korlátlan az 

elegyedés. A görbe alatti sötétített terület heterogén fázist jelöl. A rendszer ilyen 

összetételeknél nem lesz homogén, hanem két fázisra esik szét. Ezeket a fázisokat konjugált 

fázisoknak nevezünk. A két konjugált fázis összetételét megadó két pontot összekötve un. 

konódát kapunk. (Szélső esetet tekintve az xA1-xA2 szakasz is egy konódát jelöl.)  

A

B

C

Pkrit

M

 

25.17. ábra: Kritikus elegyedési pont szerkesztése  
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A különböző konjugált rendszereket összekötő konódák meghosszabbításai egy, a 

háromszögön rendszerint kívül eső pontban (M) metszik egymást. A konódák 

meghosszabbításának metszéspontjából szerkesztett érintő a rendszer (adott hőmérsékleten és 

nyomáson érvényes) kritikus elegyedési pontját (Pkrit) adja meg, ahol a rendszer homogénné 

válik (25.18. ábra.). 

Vegyük példaként a víz-benzol-etilalkohol rendszert (A-víz, B-etilalkohol, C-benzol). Ekkor 

az xA1, xC1 összetételű T1 pont a víz benzolban való oldhatóságát, az xA2, xC2 összetételt 

jelentő T2 pont pedig a benzol vízben való oldhatóságát mutatja. 

Vannak olyan terner folyadékrendszerek, amelyekben a folyadékok páronként korlátozottan 

elegyednek. Ilyen rendszer fázisdiagramját mutatja a 25.19. ábra.  

A

B

C  

25.18. ábra: Páronként korlátozottan elegyedő ternér folyadékrendszer fázisdiagramja  

A konjugált fázisok összetételét jelző pontokat összekötve kapjuk a korlátlan oldhatóság, 

vagy másik irányból nézve a korlátozott elegyedés, vagyis a heterogén terület határát jelző, 

adott hőmérsékletre és nyomásra jellemző ún. oldhatósági izotermát. 
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A mérési feladat: 

1. Határozza meg az etil-alkohol - víz - benzol háromkomponensű (terner) rendszer 

oldhatósági izotermáját szobahőmérsékleten! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 Büretta segítségével Erlenmeyer-lombikba bemérjük az etil-alkoholból az észlelési 

lapon feltüntetett mennyiségeket. Ezután - ugyancsak bürettából - ezekhez hozzámérjük a 

benzolt. Az így összeállított különböző összetételű, összesen 20 cm3 térfogatú kiindulási 

oldatokat bürettából adagolt desztillált vízzel - erélyes rázogatás közben - a kezdődő 

opalizálásig megtitráljuk. Leolvassuk a fogyott víz térfogatát, és ezt a 20 cm3-hez hozzáadva 

a kapott térfogat 100 % lesz. Minden oldatra vonatkozóan kiszámítjuk az egyes komponensek 

térfogatszázalékos értékét, és az eredményeket mm-papíron megszerkesztett - célszerűen pl. 

10 cm hosszú - egyenlő oldalú háromszögdiagramon ábrázoljuk. 

 A mérési adatok kiértékelése 

Egyenlő oldalú háromszög diagramban annak a P pontnak a szerkesztése, amely pl. az 

55 %(V/V) vizet, 25 %(V/V) alkoholt és 20 %(V/V) benzolt tartalmazó rendszer összetételének 

felel meg, a 25.19. ábrán látható.  

B

20 %(V /V )
Víz

25 %(V /V )
Benzol

100 %(V /V ) Víz 100 %(V /V ) Benzol

100 %(V /V ) Alkohol

55 %(V /V )
Alohol P

T

 

25.19. ábra: A P ponttal jelzett ternér összetételű rendszer helye az egyenlő oldalú háromszög 
diagramban  
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Szerkesztési alapelvek: 

 1. A csúcspontok a tiszta komponensek összetételének, 100 %(V/V)-nak felelnek meg.  

 2. A háromszög egy-egy oldalán lévő pontok a kétkomponensű rendszerek összetételét 

mutatják, azaz az oldallal szemközti csúcsnak megfelelő komponenst nem tartalmaznak. 

 3. Ha a B ponttal jelzett összetételű kétkomponensű benzol-alkohol elegyhez vizet 

adunk, a keletkező ternér oldat összetételét jellemző T pont a B pontot a Víz csúccsal 

összekötő egyenesen kell, hogy legyen.  

A hat ternér oldat összetételeinek megfelelő hat pontot a háromszög diagramon 

ábrázoljuk, a pontokat görbe vonallal összekötjük, s a görbe két végét meghosszabbítjuk a 

vizet és a benzolt jelző sarokpontokig. Az így kapott görbe a víz-alkohol-benzol terner 

rendszer oldhatósági izotermája szobahőmérsékleten. 
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Név: ................................………………………...... Tcs: .........Dátum: ............................. 

 

HÁROMKOMPONENS Ű FOLYADÉKRENDSZER KÖLCSÖNÖS 

OLDHATÓSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Észlelési- és eredménylap 

 1. KISÉRLETI ADATOK:  

Hőmérséklet: ..................... oC Az elkészítendő alkohol-benzol elegyek téfogata: 20 cm3 

 1 2 3 4 5 6 

Alkohol, cm3  7 10 14 16 18 19 

Benzol, cm3 13 10   6  4   2   1 

H2O, cm3       

ΣΣΣΣV, cm3       

 

 2. SZÁMÍTOTT ADATOK 

Az elegyek térfogat-százalékos összetétele 

 1 2 3 4 5 6 

Alkohol, %( V/V)       

Benzol, %(V/V)       

H2O, %(V/V)       

 

 Melléklet:  Oldhatósági háromszögdiagram 
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25.7. Megoszlási egyensúly vizsgálata  

Megoszlás alatt azt a folyamatot értjük, mikor valamilyen B anyag két, egymással érintkező, 

de nem elegyedő (1) és (2) jelzésű oldószerben oldódik. A háromkomponensű, kétfázisú 

rendszerben izoterm-izobár körülmények között a megoszlási egyensúly feltétele a B anyag 

kémiai potenciáljának egyenlősége:   
(2)
B

(1)
B µ=µ   

 Ezen feltétel alapján mindaddig, amíg a közös fázishatáron át a B anyag eredő 

komponensárama nem lesz nulla, a nagyobb kémiai potenciálú fázisból B komponens áramlik 

(diffundál) a kisebb kémiai potenciálú fázisba.  

 Az egyensúlyi állapot elérése esetén a fenti egyenlőséget a B anyag aktivitásával 

kifejezve:    (2)
B

o(2)
B

(1)
B

o(1)
B lnln aRTaRT +µ=+µ   

ahonnan rendezés után                aK
Ta

a
ln

R
=µ−µ=

o(1)
B

o(2)
B

(2)
B

(1)
Bln   

 Izoterm-izobár megoszlási egyensúly esetén tehát a két, egymással nem elegyedő 

oldószerben az oldódó B anyag aktivitásának a hányadosa (Ka) állandó, amely a rendszerre 

jellemző érték és megoszlási egyensúlyi állandónak nevezünk. 

 A B komponens aktivitása az aktivitási tényező (γ, y) bevezetésével kifejezhető a 

különböző egységben kifejezett koncentrációkkal is: 

aK
cy

cy

x

x ==
γ
γ

(2)
B

(2)
B

(1)
B

(1)
B

(2)
B

(2)
B

(1)
B

(1)
B   

ahol  γB  és  yB   a koncentrációknak megfelelő aktivitási tényező. 

A híg oldatok esetén, amelyekben az aktivitási tényező gyakorlatilag egyhez közeli értékű, a 

megoszlási egyensúlyt a Kx, Kc stb. értékekkel jellemezhetjük: 

cx K
c

c
illK

x

x ==
(2)
B

(1)
B

(2)
B

(1)
B .   
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 A gyakorlaton a jód megoszlását vizsgáljuk szén-tetraklorid (CCl4) – víz (vagy más, a 

vízzel nem elegyedő, szerves oldószer – víz) rendszerben. Mind a víz, mind pedig a szerves 

oldószer vörösbarna, ill. lilásvörös színnel oldja a jódot, de a két oldószer nem elegyedik 

egymással.  

 Ha ismert mennyiségű és koncentrációjú vizes jódoldathoz ismert mennyiségű szerves 

oldószert adunk, akkor az egyensúlyi állapot elérése után mindkét fázisban meghatározva a 

jódkoncentrációt, az egyensúlyi állandó kiszámítható. Mivel a vizsgált szerves oldószer színét 

a benne lévő jód-koncentráció meghatározza, ezért a jód-koncentráció mérhető fotometriás 

módszerrel. Fotometriás mérésnél a színes oldat által elnyelt (abszorbeált) fény arányos az 

oldat oldott anyag koncentrációjával. 

 A színes oldatokban a jód a látható színképtartományban szelektív elnyeléssel 

rendelkezik és a hullámhossz függvényében végzett abszorpciós vizsgálattal kiválasztható a 

megfelelő színszűrő, amelynél a fényabszorpciónak (a belépő és a kilépő fény 

intenzitásviszonyának) az adott jódoldatban maximuma van. 

 Lambert-Beer-törvény szerint adott hullámhossznál a fényelnyelés (A, abszorbancia) 

és a fényáteresztés (T, transzmittancia) arányos a jód koncentrációjával: 

ll ⋅⋅ε=⋅=−== caT
I

I
A lg2lg 0  

Az összefüggésben: 

 Io a belépő fény intenzitása, 

 I  a kilépő fény intenzitása, 

 a az ún. dekadikus abszorpciós együttható, cm-1 , 

 l  a folyadék rétegvastagsága, cm, 

 ε a moláris abszorpciós együttható, dm3/cmmol, 

 c az oldat jódkoncentrációja, mol/dm3 . 
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25.7.1. Oldott anyag megoszlási egyensúlyának vizsgálata  

Mérési feladat: 

1. Határozza meg a szerves oldószeres jódoldat fényabszorpciójának hullámhosszfüggését! 

2. Mérje ki a szerves oldószeres jódoldat abszorbanciájának koncentrációfüggését! 

3. Határozza meg az egyensúlyi szerves oldószeres jódoldat koncentrációját! 

4. Számítsa ki a szerves oldószeres - H2O rendszerben a jód megoszlási hányadosát! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 a.) A készen kapott 0,005 mol/dm3 koncentrációjú vizes KI-os jódoldatból 20 

cm3-t csiszolt dugós választótölcsérbe pipettázunk. Az oldathoz 20 cm3 szerves oldószert 

adunk, a választótölcsért dugójával lezárjuk, és alaposan összerázzuk. A rázogatást - az 

egyensúly gyorsabb beállása céljából - kb. 1 órán át 5-10 percenként megismételjük.  

b.) A megoszlási egyensúly beállása közben elvégezzük a fényabszorpció-

koncentráció kalibrációs vizsgálatot. A Spektromom típusú fotométerrel megmérjük az 0,001 

mol/dm3 szerves oldószeres jódoldat abszorbanciáját (fényelnyelését) 1 cm-es küvettában, 

különböző színszűrőkkel a készülék kezelési utasításában leírtaknak megfelelően. Ábrázoljuk 

az a = f(λ) függvényt és kiválasztjuk az abszorbancia maximumához tartozó színszűrőt a 

további vizsgálatokhoz. 

c.) A kiválasztott színszűrővel 1 cm-es küvettában megmérjük az elkészített, 

különböző jód-koncentrációjú szerves oldószeres kalibráló oldatok abszorbanciáját és 

fényáteresztését, majd kiszámítjuk a dekadikus abszorbanciát (a) és a moláris abszorpciós 

együtthatót (ε).  

d.) A számított a értékeket ábrázolva az oldatok jódkoncentrációjának függvényében 

(a=f(cI)) egyenest kapunk (a mérési pontok ábrázolásakor alkalmazzunk grafikus 

kiegyenlítést). Az így elkészített kalibrációs egyenest használjuk fel a megoszlási egyensúly 

beállása után a szerves oldószeres fázis jódkoncentrációjának a meghatározására. 

e.) A megoszlási egyensúly beállása után a két fázist szétválasztjuk úgy, hogy az alsó 

fázisban lévő szerves oldószeres jódoldatot a választótölcsér csapjának elfordításával lassan 

egy tiszta pohárba engedjük. Ebből az oldatból 10 cm3-t pipettával 50 cm3-es normállombikba 



70 

 

pipettázunk és az oldat térfogatát szerves oldószerrel 50 cm3-re egészítjük ki, és jól 

összerázzuk. (Ez 5-szörös hígítást jelent, amit a szerves fázis jód-koncentrációjának 

meghatározásakor figyelembe kell venni.) Az így kapott oldat koncentrációját határozzuk meg 

fotometriásan, hasonló módon, mint azt a kalibrációs vizsgálatnál tettük.  

f.) A kalibrációs diagramról leolvassuk a szerves oldószeres fázis ötszörösére hígított 

jódkoncentrációját (cI,kal). Ennek figyelembevételével, valamint a kísérlet kezdetén a vizes 

fázissal bevitt összes jód mennyiségének (0,005 mol/dm3) ismeretében kiszámítható az 

egyensúlyi jódkoncentráció mind a szerves oldószeres, mind a vizes fázisban. 

 

A mérésről készült videofelvételt az alábbi file tartalmazza: 
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Név: .....................................……………. Tcs: .......………….Dátum: .............................. 

 

OLDOTT ANYAG MEGOSZLÁSI EGYENSÚLYÁNAK VIZSGÁLATA 

Észlelési- és eredménylap 

1. KISÉRLETI ADATOK 

A kísérlet hőmérséklete: ......................……...... oC 

A bemért jódoldat koncentrációja: .........……... mol/dm3,     térfogata: …........... cm3 

A szerves oldószer: …………………..…………. 

A bemért szerves oldószer térfogata: ...............…..  cm3 

 

2. A CCl4-OS JÓDOLDAT ABSZORPCIÓS GÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE 

Színszűrő jele 
/abszorbancia 
maximuma/      

λλλλ, nm 

Jódkon-
centráció 

cI, mol/dm
3
 

Rétegvas-    
tagság 

l, cm 

Transzmit-
tancia 

T, % 

Abszor-
bancia 

A 

εεεε 

mol.cm
dm3
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3. A KALIBRÁCIÓS GÖRBE FELVÉTELE 

Hullámhossz,  λ  = .......……... nm 

Jódkon-
centráció 

cI, mol/dm3 

Réteg-
vastagság 

l, cm 

Transzmit-
tancia 

T, % 

 

Abszorbancia 

A 

Dekadikus 
abszorpciós 
együttható        

a, cm-1 

     

     

     

     

     

 

4. SZÁMÍTÁSOK 

Az egyensúlyi jódkoncentrációk számítása: 

 A szerves fázisban:   

 =⋅= kalI
szerves
I CC ,5 .................................…….. mol/dm3  

 A vizes fázisban:  

 =⋅−= kalI
OH

I CC ,5005,02 .............................. mol/dm3  

A megoszlási egyensúlyi állandó: 

 ==
OH

I

szerves
I

2C

C
cK    

 

Melléklet:  T = f(λ)    diagram 

 a = f(CI)   diagram 
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25.8. Viszkozitás vizsgálata 

Számos technológiai folyamat, kémiai reakció színtere gáz, vagy folyékony közeg (fluid 

közeg). Gondoljunk csak a fémek előállításakor jelen levő folyékony fázisokra (pl. 

fémolvadékok, vagy a különféle salakolvadékok), vagy a polimerek, műanyagok előállítási 

folyamataira, melyek szintén a fluid közegben zajlanak.  

A fluid közegeknek jellemző anyagi tulajdonsága a viszkozitás, mely erősen befolyásolhatja a 

bennük lejátszódó reakciók sebességét, vagy az adott közegben zajló transzportfolyamatokat. A 

viszkozitás miatt az áramló folyadék egymáson elcsúszó rétegei-, vagy gázoknál a molekulák 

között elmozdulást akadályozó súrlódási erő lép fel. (Viszkozitása a szilárd anyagoknak is van, 

de ez oly nagymértékű, kvázi végtelen, hogy a gyakorlatban nem is beszélünk a szilárd anyag 

viszkozitásáról.) 

A viszkozitás (belső súrlódás) a fluid közeg (gáz, folyadék) áramlásakor fellépő, a közeg 

folyásával, áramlásával szembeni ellenállást (nyíróerőt) kifejező fizikai mennyiség. [2] A 

viszkozitás transzportsajátság. 

A belső súrlódás a közeg az egymásal érintkező rétegei között jelenik meg. Nézzük meg a 

magyarázathoz a 25.20 ábrán felvázolt helyzetet. 

y

x

z

vx

v=0

Fs

A

dvx

dy

y

  

25.20. ábra: A viszkozitás értelmezése  

 

Tételezzük fel, hogy két párhuzamos, egymástól y távolságra levő, A felületű lemez között 

ideálisan folyó fluid fázis (pl. folyadék) helyezkedik el. Az egyik lemezt mozdítsuk el a 

másikhoz képest a lemez síkjával párhuzamosan vx sebességgel, a másik lemez maradjon 

mozduzlatlan. A lemezek felületén a közeg nyugalomban van, így a súrlódás a közeg egyes 

rétegei között lép fel, minden réteg a szomszédos rétegen súrlódik. Ekkor a rétegek között 
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fellépő súrlódó erők (Fs) legyőzése állandó nagyságú munkavégzéssel lehetséges, így tartható 

fenn az állandó sebesség (vx). A munkavégzést előidéző súrlódó erő egyenesen arányos az 

elmozduló felület nagyságával (A), és a réteg sebességével (vx), valamint fordítottan arányos 

a két réteg távolságával (y). Az összefüggést a Newton-féle törvény fejezi ki: 

dy

dv
AF x

s ⋅⋅−= η  

ahol η arányossági tényező a dinamikai viszkozitás; a két lemez közötti közeg 

 belső súrlódási együtthatója. Mértékegysége: N.s.m-2 = Pȧs 

Az előjel azért negatív, mert a súrlódó erő a folyadék sebességvektorával ellenkező irányú.  

A belső súrlódás tehát az az erő, amely két, egységnyi területű rétegnek egymáshoz képest 

egységnyi sebességgel történő elmozdításához szükséges. 

 A viszkozitást értelmezhetjük, mint transzportjelenséget is. Ha a fentiek szerint a 

folyadék belsejében két párhuzamos, A területű folyadékrétegnek F erő hatására létrejövő 

elmozdulását vizsgáljuk, akkor az m tömegű, vx sebességű részecskék impulzustranszportja 

játszódik le. (Impulzus=m˙v) A kialakuló impulzusáram-sűrűségre (j imp) , vagyis az időegység 

alatt, felületegységen áthaladt impulzusmennyiségre érvényes, hogy 

τ=⋅η−==⋅=
dy

dv

A

F

Adt

vmd
j xx
imp

)(
   

 ahol  τ a két réteg között fellépő  nyírófeszültség  

  vx  a folyadékréteg x irányú sebessége,  

  y  a két elmozduló réteg távolsága,  

  
y

vx

d

d
  a sebességgradiens,  

  η  arányossági tényező, a dinamikai viszkozitás, mértékegysége, N.s.m-2. 

A fenti egyenletnek megfelelően viselkedő folyadékok az ún. newtoni folyadékok. 
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Használatos a kinematikai viszkozitás (ν) is, ami alatt a dinamikai viszkozitás és a sűrűség 

hányadosát értjük. 

ρ
ην =  

 ahol  ρ (ró) a sűrűség, kġm-3 

  η  a dinamikai viszkozitás, Pas 

  ν (nű) a kinematikai viszkozitás, mértékegysége, m2.s-1. 

A viszkozitás változik a hőmérséklettel. Kondenzált rendszerekben (ilyenek a folyadékok) a 

hőmérsékletnövekedés hatására csökken a viszkozitás az alábbi összefüggés szerint: 

T

H
Aη

R
exp

‡
η∆

⋅=  

 ahol  A  preexponenciális tényező, az adott anyagi rendszerre állandó,  

  ‡
ηH∆   a viszkózus folyás aktiválási entalpiája,   J/mol . 

Gáz fázisok esetében a viszkozitás növekszik a hőmérséklet növekedésével, mivel az 

ütközések számának növekedésével a részecskék mozgása akadályozottabb lesz. Ez érthető is, 

ha meggondoljuk, hogy a viszkozitás arányos a közeg belső ellenállásával, vagyis a benne 

ébredő súrlódási erővel, a súrlódó erő nagysága pedig az ütköző molekulák számával nő. 

A viszkozitás mérés egyik módszere a Hagen-Poiseuille-törvényen alapszik, amely a 

kapillárisban történő folyadékáramlás körülményeit írja le. E törvény összefüggést állapít meg 

az r sugarú, ℓ hosszúságú kapillárisban ∆p nyomáskülönbség hatására t idő alatt átfolyó 

folyadék térfogata és viszkozitása között. A törvény lamináris áramlásra vonatkozik.  

t
pR

V ⋅
⋅

∆⋅⋅=
l8

1 4π
ρ

 

Ha törvényből kifejezzük a dinamikai viszkozitást, az alábbi összefüggést kapjuk: 

tkt
V

pR ⋅ρ⋅=⋅
⋅⋅
∆⋅π=η
l8

4

 

 ahol R  a kapilláris sugara, m 
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  ℓ  a kapilláris hossza, m 

  V  a folyadék térfogata, amely a kapillárison áthalad, m3 

  ρρ  a folyadék sűrűsége, kg/m3 

  ∆p  nyomáskülönbség, amelynek hatására a folyadék átkényszerül a 

   kapillárison, Pa 

  t  az átfolyási idő, s 

  k  viszkoziméter állandó; a készülék méretével, fizikai jellemzőivel  

összefüggő állandókat foglalja magába.  

Ezt a k állandót ismert viszkozitású folyadék (általában desztillált víz) átfolyási idejének a 

mérésével tudjuk megállapítani (kalibráció) a vízvíz tk ⋅=ν  összefüggésből kifejezve. 

Ha a dinamikai viszkozitást leíró kifejezést elosztjuk a folyadék sűrűségével, akkor a 

kinematikai viszkozitás (ν) az átfolyási idő ismeretében közvetlenül számítható. 

tk ⋅==
ρ
ην  

Esetünkben a kinematikai viszkozitás meghatározásához az Ostwald-Fenske-féle 

viszkozimétert használjuk. A mérés abból áll, hogy a termosztátban elhelyezett Ostwald-féle 

viszkoziméter alsó gömbjéből az adott V térfogatú folyadékot a készülék kapilláris szárú 

ágában levő gömbbe vízsugárszivattyúval az A jel fölé szívjuk, majd mérjük azt a t időt, 

amely alatt a V térfogatú folyadék szintje az A jeltől a gömb alatti B jelig süllyed. A 

vizsgálandó oldat betöltése előtt azonban ismert kinematikai viszkozitású desztillált vízzel 

megállapítjuk a készülék viszkoziméterállandóját. 
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A

B

 

25.21. ábra: Ostwald-Fenske-féle viszkoziméter  

 

25.8.1. Vizes sóoldatok viszkozitásának mérése Ostwald-Fenske-féle viszkoziméterrel a 

hőmérséklet függvényében 

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a viszkoziméterállandót! 

2. Mérje meg a különböző koncentrációjú oldatok kinematikai viszkozitását! 

3. Mérje meg az oldatok sűrűségét és számítsa ki az oldatok dinamikai viszkozitását! 

4. Ábrázolja az η = f(c) függvényt! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 A kiadott koncentrációjú só-oldatok viszkozitását állandó hőmérsékleten mérjük. A 

termosztátot a megadott hőmérsékletre beállítjuk, a viszkoziméterbe és a Mohr-Westphal-

mérleg edényébe desztillált vizet töltünk. Miközben a hőmérséklet a készülékekben 

állandósul, elkészítjük a megadott töménységű sóoldatokat, majd ellenőrizzük a sűrűségmérő 

beállítását. Utóbbi a sóoldatok relatív sűrűségének mérésére szolgál. Mivel a sűrűségmérő 

eszközt 20 °C-os desztillált vízzel kalibrálják mérés előtt, ezért ebben az esetben a relatív 
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sűrűség megadja, hogy a vizsgált oldat sűrűsége hányszorosa a 20 °C-os desztillált víz 

sűrűségének. A relatív sűrűség dimenzió nélküli arányszám. 

 A viszkoziméterbe töltött desztillált vízzel elvégezzük a kalibrációt úgy, hogy a vizet 

vízsugárszivattyú segítségével 2-3 mm-rel az alsó gömb felső jele (A) fölé szívjuk és stopper 

órával megmérjük A-tól B jelig a lefolyási időt egymás után háromszor. Az időadatok 

átlagából a desztillált víz kinematikai viszkozitásának ismeretében (25.05. táblázat) 

kiszámítjuk a viszkoziméterállandót. 

 A desztillált vizet a készülékekből kiöntjük, az oldatokat egymás után betöltve a fenti 

módon mérjük a lefolyási időket, majd Mohr-Westphal mérleggel megállapítjuk a relatív 

sűrűségeket is. A méréseket a desztillált víztől kiindulva a koncentráció növekedésének 

sorrendjében célszerű végezni, az egyes mérések között a viszkozimétert a következő 

vizsgálandó oldattal alaposan át kell öblíteni. 

25.05. táblázat: A víz sűrűsége és viszkozitása különböző hőmérsékleten  

 

Hőmérséklet          
t, °C 

Sűrűség                   
ρρρρ, gcm-3 

Dinamikai 
viszkozitás             
ηηηη, mPȧs 

Kinematikai 
viszkozitás,        
νννν, mm2.s-1 

15 0,99913 1,138 1,139 

20 0,99823 1,002 1,004 

25 0,99708 0,8904 0,8930 

30 0,99568 0,7976 0,8011 

35 0,99372 0,7197 0,7243 

40 0,99225 0,6534 0,6585 
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Név: ...............................…………...... Tcs: .........    Dátum: .............................. 

VIZES SÓOLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENS KE-FÉLE 

VISZKOZIMÉTERREL A KONCENTRÁCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN 

Észlelési- és eredménylap 

1. VISZKOZIMÉTER ÁLLANDÓ MEGHATÁROZÁSA 

A mérés hőmérséklete:                    t  = ............................... oC 

A víz kinematikai viszkozitása:   νvíz = ............................... mm2.s-1 

                                 sűrűsége:     ρvíz = ............................... g.cm-3 

A víz átfolyási ideje: 1.) .............…... s    2.) ........…......... s    3.) .......….......... s 

                                              Az átfolyási idők átlaga:          tvíz = ....................s 

A viszkoziméter állandó: 

  =ν=
víz

víz

t
k  .................... mm2.s-2 

 

2. AZ OLDATOK VISZKOZITÁSA 

A vizsgált oldat megnevezése: ..........................…….........,  

 Koncentráció 
mol.dm-3 

Átfolyási idő, s Átfolyási idők 
átlaga, s 1. 2. 3. 

1. oldat      

2. oldat      

3. oldat      
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 Koncentráció 

mol.dm-3 

Relatív 
sűrűség 

ρρρρrel 

Abszolút 
sűrűség 

ρρρρ, g.cm-3 

Kinematikai 
viszkozitás 

νννν, mm2.s-1 

Dinamikai 
viszkozitás 

ηηηη, mPa.s 

Deszt. víz      

1. oldat      

2. oldat      

3. oldat      

 

 

Melléklet:  η = f(c)
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25.8.2. Vizes sóoldatok viszkozitásának mérése Ostwald-Fenske-féle viszkoziméterrel a 

hőmérséklet függvényében 

 

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a viszkoziméterállandót! 

2. Mérje meg az adott koncentrációjú oldat kinematikai viszkozitását különböző 

hőmérsékleteken! 

3. Mérje meg az oldat sűrűségét és számítsa ki a dinamikai viszkozitását! 

4. Ábrázolja az η = f(T) és az lnη = f(1/T) függvényt ! 

5. Határozza meg számítással és grafikus úton is a viszkózus folyás aktiválási entalpiáját! 

 A gyakorlat kivitelezése:  

 A viszkozitás hőmérsékletfüggésének vizsgálatánál hasonlóan járunk el, mint a 

koncentrációfüggés vizsgálatánál, azzal a különbséggel, hogy egy adott összetételű oldatot 

vizsgálunk és egy-egy mérés után a hőmérsékletet 5 °C-kal megnövelve végezzük el a lefolyási 

idő és a sűrűség mérését négy különböző hőmérsékleten.  

 A mérési adatok kiértékelése  

Az aktiválási elmélet szerint a folyadékok viszkozitásának (η) hőmérséklet-függését 

az alábbi összefüggés adja meg: 

RR

‡‡‡

ee
ηηη ∆

−
∆∆

⋅=⋅=
S

T

H

T

G

AAη R  . 

Logaritmizálás és differenciálás után: 

RR
lnln

‡‡
ηη ∆

−
∆

+=
S

T

H
Aη  , 

2

‡

d

lnd

T

H

T R
ηη ∆

=  . 
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A fenti összefüggésékben a ‡
ηH∆  a folyamat aktiválási entalpiája (aktiválási energiája), R 

pedig az egyetemes gázállandó (8,314 J/mol.K).  

1. A viszkozitás aktiválási energiájának numerikus meghatározása 

Két hőmérséklet között elvégezve az integrálást, az alábbi kifejezéshez jutunk: 









−

∆
=

∆
−= ∫∫

12

‡

1

2
2

‡2

1

11
ln,dlnd

2

1
TT

H
T

T

HT

T RR
ηη

η
ηη  . 

A kifejezésből látható, hogy két hőmérséklet értékből és az azokhoz tartozó dinamikai 

viszkozitás adatokból numerikus úton kiszámítható az aktiválási energia: 

1

2

21

21‡ ln
η
η

η ⋅
−

⋅=∆
TT

TT
H R  . 

A gyakorlaton négy hőmérsékleten (T1, T2, T3 és T4) megmérjük az oldat viszkozitását (η1, η2, 

η3 és η4). Ha kiválasztjuk bármelyik két hőmérsékletet (célszerűen a T1-et és a T4-et) és a 

hozzátartozó viszkozitás értékét, ezeket behelyettesítjük a kifejezésbe, a viszkozitás aktiválási 

energiája kiszámítható.  

2. A viszkozitás aktiválási energiájának grafikus meghatározása 

A differenciálegyenlet határozatlan integrálása esetén az alábbi összefüggéshez 

jutunk: 

A
T

H
T

T

H
lnln,dlnd

‡

2

‡

+
∆

=
∆

−= ∫∫ RR
ηη ηη  . 

Az összefüggés azt mutatja, hogy a dinamikai viszkozitás logaritmusa a hőmérséklet 

reciprokával lineárisan változik.  

Ha a négy mérési adatpárt ábrázoljuk a lnη – 1/T koordináta-rendszerben, és a 

pontokon át egy egyenest fektetünk, akkor a 25.22. ábrán látható függvényt kapjuk. 
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1/T 

∆lnη 

ln η 

∆1/T 

 

25.22. ábra: Diagram az aktiválási entalpia  grafikus meghatározásához  

Ennek az egyenesnek az iránytangense (meredeksége) - a határozatlan integrálással 

kapott egyenlet meredekségéből láthatóan - a viszkozitás aktiválási energiájával arányos. 

Vagyis a 
)/1(

ln

T∆
∆ η

 érték kiszámítása után az aktiválási entalpia az alábbi összefüggés alapján 

meghatározható:                               
R

‡

)/1(

ln
1

ln ηηη H

T
T

∆
=

∆
∆=

∆

∆
 , 

( )T
H

/1

ln‡

∆
∆=∆ η

η R   

 

A viszkozitás- és sűrűség mérésről készült video felvételeket az alábbi fele-ok tartalmazzák: 
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Név: ...............................…………...... Tcs: .........    Dátum: .............................. 

VIZES SÓOLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENS KE-FÉLE 

VISZKOZIMÉTERREL A H ŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN 

Észlelési- és eredménylap 

1. VISZKOZIMÉTER ÁLLANDÓ MEGHATÁROZÁSA 

A mérés hőmérséklete:                    t  = ............................... oC 

A víz kinematikai viszkozitása:   νvíz = ............................... mm2.s-1 

                                 sűrűsége:     ρvíz = ............................... g.cm-3 

A víz átfolyási ideje: 1.) .............…... s    2.) ........…......... s    3.) .......….......... s 

                                              Az átfolyási idők átlaga:          tvíz = ....................s 

A viszkoziméter állandó: 

  =ν=
víz

víz

t
k  .................... mm2.s-2 

 

2. AZ OLDAT VISZKOZITÁSA KÜLÖNBÖZ Ő HŐMÉRSÉKLETEKEN 

A vizsgált oldat megnevezése: ..................................    koncentrációja:…………....... mol.dm-3 

Hőmérséklet 

°C 

Átfolyási idő, s Átfolyási idők 
átlaga,  

s 
1. 2. 3. 
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Hőmérséklet 
(t) 

oC 

Relatív sűrűség 

ρρρρrel 

Abszolút 
sűrűség 

ρρρρ, g.cm-3 

Kinematikai 
viszkozitás 

νννν, mm2.s-1 

Dinamikai 
viszkozitás 

ηηηη, mPa.s 

     

     

     

     

 

3. A VISZKOZITÁS AKTIVÁLÁSI ENTALPIÁJÁNAK A MEGHATÁ ROZÁSA 

Hőmérséklet    
(t )                   
oC 

Termodinamikai 
hőmérséklet (T ) 

K 

1/T 

K -1 

ηηηη 

mPa.s 
lnηηηη 

     

     

     

     

  

Számítások: 

A hőmérsékleti és viszkozitási adatokból számítva:  

4

1

14

41‡ ln
-
.

η
η

η ⋅







⋅=∆

TT

TT
H R  = 

Grafikus úton (diagramról) a differencia hányadosból számítva: 

=⋅=
/T∆

η∆
∆H ‡

η 1

ln
R  

Mellékletek:  η = f (t,oC ) ,     lnη = f(1/T )  diagram 
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25.9. Diffúziós vizsgálatok 

 Ha egy állandó hőmérsékletű és nyomású rendszer bármely pontján valamely 

komponensének kémiai potenciálja nem azonos - vagyis a rendszer inhomogén -, akkor a 

rendszer nincs egyensúlyban. Önként olyan folyamat játszódik le benne, amely az 

inhomogenitás megszűnéséhez vezet. Ez a spontán folyamat a diffúzió, vagyis a rendszer 

komponensé/i/nek a kémiai potenciálgradiens (vagy a vele arányos koncentrációgradiens) 

csökkenésének irányával megegyező irányú mozgása, komponenstranszportja. 

 Inhomogén rendszerben a részecskék rendezetlen hőmozgására tehát szuperponálódik 

egy - a koncentrációgradiens által meghatározott irányú és a részecskék anyagi minőségétől 

függő sebességű - elmozdulás, aminek eredményeként az adott B komponens 

anyagmennyiség árama (JB) alakul ki. Az ún. egyirányú diffúzió esetén (amikor a 

komponensek mozgásának iránya megegyezik az odaképzelt derékszögű koordinátarendszer y 

tengelyének az irányával) egy adott keresztmetszeten dt idő alatt áthaladt n
B
 anyagmennyiség, 

vagyis az anyagmennyiség árama Fick I. törvénye szerint arányos az A keresztmetszettel és a 

koncentrációgradienssel: 

     
y

c
DA

t

n
J

d

d
-=

d

d
= BB

B  ,      

 ahol a D arányossági tényező, a diffúziókefficiens (korábbi néven diffúzióállandó). 

 A diffúziókefficiens fizikai jelentése a fenti összefüggésből értelmezve az időegység 

alatt, a felületegységen át, egységnyi koncentrációgradiens hatására átdiffundált 

anyagmennyiség m2/s egységben. 

Ahhoz, hogy a diffúziós együttható meghatározására alkalmas módszert és eszközöket 

alakítsunk ki, a diffúziót leíró differenciálegyenletek megoldása szükséges. A gyakorlatban 

leginkább alkalmazott Fick II. törvényét leíró differenciálegyenlet jó közelítéssel megoldható 

híg oldatok, illetve kis koncentrációkülönbségek esetén. A megoldás módja a peremfeltételek 

megfelelő megválasztásától függ. Fick II. egyenlete: 

 



87 

 

Szabad diffúzió esetén az y=0 helyen éles határfelülettel elválasztott oldatot, illetve oldószert 

tartalmazó (vertikális vagy horizontális elhelyezkedésű) diffúziós oszlop két végén a kísérlet 

ideje alatt gyakorlatilag nem következik be koncentrációváltozás. A diffúziós oszlop hossza 

tehát végtelennek tekinthető. Ennek figyelembevételével megadhatók a megoldás 

peremfeltételei.  

E törvény összefüggést ad meg adott helyen a koncentrációnak az időbeli változása és adott 

időpontban a koncentrációgradiensnek a hely szerinti megváltozása között: A másodrendű 

differenciálegyenlet adott határfeltételek között az ún. szabad és a határolt diffúzió esetén is 

megoldható.  

 A diffúziókefficiens meghatározható pl. úgy, hogy ha gondoskodunk a 

koncentrációgradiens, a keresztmetszet és a diffúziós út hosszának az állandóságáról. Ezt 

megvalósíthatjuk pl. úgy, hogy két különböző koncentrációjú oldatot (cB,1 és cB,2) egy adott 

diafragmával (porózus réteggel) elválasztunk egymástól. A kísérletet annyi ideig folytatjuk, 

amíg a két oldat koncentrációváltozása ugyan már mérhető, de a két oldat közötti 

koncentrációkülönbség még továbbra is állandónak tekinthető. 

Ha az integrálás to= 0 és t idő között elvégezzük az 

     t
y

cc
AD ⋅⋅⋅= B,1B,2

B,0B

-
-n-n       

kifejezéshez jutunk. Ebből D értéke kiszámítható volna, ha A és y értékét ismernénk. A 

diafragmában a pórusok összkereszmetszete és a kapillárisok hossza azonban nem ismeretes, 

ezért ezt a módszert közvetlenül csak a relatív diffúziókefficiens meghatározására 

használhatjuk. Ha viszont ismert diffúziókefficienssel rendelkező anyaggal végzünk mérést, 

akkor annak segítségével meghatározható a diafragma minőségét jellemző A/y méretviszony, 

az ezt követő kísérlet adataiból pedig más komponens diffúziókefficiensének az abszolút 

értéke is. 

  Szabad diffúzió akkor valósul meg, ha y = 0 helyen éles határfelület választ el 

egymástól két különböző koncentrációjú oldatot, amelyek függőleges oszlopban egymás felett 

helyezkednek el. Az oszlop hossza elméletileg végtelen, gyakorlatilag ugyan véges, de az 

oszlop két végén a megfigyelés időtartama alatt nem következik be koncentrációváltozás.  
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 Határolt diffúzió véges hosszúságú oszlopban akkor alakul ki, ha a kezdeti 

koncentrációk változása az oszlop végein is megkezdődik, ill. pl. gélből, vagy egyéb szilárd 

fázisból történő diffúzió esetén, ha az oldószert intenzíven keverjük. 

 Szabad diffúziós kísérlethez két különböző koncentrációjú oldatból, pl. egymásra 

rétegzéssel t = 0 időpontban y = 0 helyen éles határfelületet kell kialakítani. A gyakorlatban ez 

úgy történik, hogy először a kisebb sűrűségű (koncentrációjú) oldatot (cB,1) helyezzük el egy 

küvettában, majd pipetta segítségével a nagyobb sűrűségűt (koncentrációjút, cB,2) óvatosan, 

viszonylag lassan alárétegezzük. Ha a két folyadékréteg elég vastag, akkor gyakorlatilag 

szabad diffúzió valósul meg.  

 Fick II. törvényének a megoldása (cB= f(t) függvény) exponenciális függvényt 

eredményez, amelyre az a jellemző, hogy y = + ∞ helyen cB = cB,1, és y = -∞ helyen cB = cB,2, 

ha y = 0 helyen minden t időpontban c
c c

B
,=

+

2
B,1 B 2 . 

A cB = f(t) függvénynek a gradiense: 








π∂
∂

Dt

y

Dt

cc

y

c

4
-exp

2

-
-=

2
B,1,2BB

  , 

és  y = 0 helyen pedig bármely t időpontban maximuma van: 

     
Dt

cc

y

c

y
π














∂
∂

2

-
-= 1,B2B,

0=

B
 .      

Ha tehát bármely t > 0 időpontban ismerjük a koncentrációgradienst a két réteg határán, akkor 

a diffúziókefficiens kiszámítható.  

 Az adott körülmények között az oldatok koncentrációjának és a 

koncentrációgradiensnek a közvetlen mérése nehézkes, ezért azt az ismert optikai jelenséget 

használjuk ki, hogy az oldatok törésmutatója jó közelítéssel lineárisan változik a 

koncentrációval. Optikai padon egy résen át fény bocsátunk egy átlátszó küvettában egymás 

fölé rétegzett oldatra úgy, hogy a fénysugár messe a fázishatárt. A fénysugár megtörik az 

oldatrétegeken olyan mértékben, ahogy a koncentráció is változik mind a fázishatártól mért 

távolság, mind pedig az idő függvényében (25.23. ábra).  
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25.23 ábra: Diffúziós együttható mérésére szolgáló berendezés összeállítása   

A koncentrációgradiens is arányos a törésmutató (n) gradiensével, tehát fenti összefüggés a 

törésmutatóra is felírható:  
Dt

nn

y

n

y π∂
∂

2

-
-= 12

0=








 .     

A kifejezésben n2 a töményebb, n1 a kisebb koncentrációjú oldat törésmutatója. 

Az X vastagságú oldatrétegen áthaladó fény útját és rés képét, amelyet a küvettától mért Z 

távolságra lévő ernyőn képzünk le a 25.24. ábra mutatja be. Ymax a réskép minimumának a 

nagysága. 

 
 

25.24. ábra: Bal oldal: A fény útjának menete; Jobb oldal: Az ernyőn megjelenő réskép   

Az optikai viszonyokat figyelembe véve a törésmutató gradiense az 

     
ZX

Yn

y
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összefüggéssel adható meg, ahol no a levegő törésmutatója (no=1). Ezt behelyettesítve a 

korábbi összefüggésbe és D-t kifejezve kapjuk a 

   α⋅=
⋅

⋅=⋅
π

tgK
tY

K
tYn

ZXnn
D

2
max

2
max

2
o

222
12 11

4

)-(
=   ,    

kifejezést, amelyben  tgα  az 1/Y 2 = f(t)  függvény meredeksége. Ha tehát egy adott 

időpontban megmérjük a réskép minimumát, a diffúziókefficiens kiszámítható. 

 A gyakorlatban úgy járunk el, hogy az 1/Y2 értékeket ábrázoljuk a t függvényében. Ez 

utóbbi összefüggésből látható, hogy ez a függvénykapcsolat lineáris. Az egyenest 

extrapoláljuk az 1/Y 2 = 0 értékre, és ez megadja a diffúzió kezdeti időpontját. A diffúzió 

ugyanis már az alárétegzési művelet közben is folyik, korábban elkezdődik, mint a kísérleti 

idő mérése. Kiválasztva egy tetszőleges összetartozó értékpárt, vagy képezve az egyenes 

iránytangensét, behelyettesítés után a diffúziókefficiens kiszámítható. 

 Határolt diffúzió a természetben is és a műszaki gyakorlatban is gyakran előfordul, ha 

pl. porózus szilárd fázisból, vagy gélből egy-egy komponenst a vele érintkező, kevert 

folyadékfázisba kell kioldani. Ha a kevert oldatfázis mindvégig homogénnek tekinthető, Fick 

II. törvényének a megoldása a kezdeti időtartományban olyan cB,t= f(t) függvény, amelynek 

jellemzője, hogy a koncentráció időbeli változása lineáris és arányos a szilárd-, vagy a gél-

fázisbeli diffúziókefficienssel, a gél rétegvastagságával és a szilárd fázisban a kezdeti 

koncentrációval: 

      









=

2
ooB,

B,

y

Dt
f

c

c t
 ,                                          

ahol  cB,o  a só kezdeti koncentrációja a gélben, mol.dm-3  

  yo  a gél vastagsága, cm  

  cB,t  a gél feletti oldat koncentrációja t időpontban, mol.dm-3.  

Az összefüggésben szereplő összetartozó értékpárokat a 25.06. táblázat tartalmazza. 

25.06. táblázat: Összetartozó értékpárok a diffúziókefficiens számításához  
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Dt

yo
2  

oB,

B,

c
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Dt
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2  
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B,

c

c t
 

Dt

yo
2  

oB,

B,

c

c t
 

Dt

yo
2  

oB,

B,

c

c t
 

0,002 0,0253 0,040 0,1128 0,078 0,1576 0,44 0,3631 

0,004 0,0357 0,042 0,1156 0,080 0,1596 0,46 0,3679 

0,006 0,0437 0,044 0,1183 0,100 0,1784 0,48 0,3760 

0,008 0,0505 0,046 0,1210 0,120 0,1954 0,50 0,3820 

0,010 0,0562 0,048 0,1236 0,140 0,2111 0,52 0,3877 

0,012 0,0618 0,050 0,1262 0,160 0,2256 0,54 0,3931 

0,014 0,0668 0,052 0,1287 0,180 0,2392 0,56 0,3981 

0,016 0,0714 0,054 0,1311 0,200 0,2520 0,58 04031 

0,018 0,0757 0,056 0,1335 0,220 0,2650 0,60 0,4078 

0,020 0,0798 0,058 0,1359 0,240 0,2756 0,62 0,4122 

0,022 0,0837 0,060 0,1382 0,260 0,2865 0,64 0,4165 

0,024 0,0874 0,062 0,1402 0,280 0,2968 0,66 0,4205 

0,026 0,0910 0,064 0,1423 0,300 0,3066 0,68 0,4242 

0,028 0,0944 0,066 0,1449 0,320 0,3159 0,70 0,4279 

0,030 0,0977 0,068 0,1471 0,340 0,3248 0,72 0,4314 

0,032 0,1009 0,070 0,1493 0,360 0,3333 0,74 0,4347 

0,034 0,1040 0,072 0,1514 0,380 0,3413 0,76 0,4379 

0,036 0,1070 0,074 0,1535 0,400 0,3489 0,78 0,4409 

0,038 0,1100 0,076 0,1555 0,420 0,3562 0,80 0,4437 

 

 A komponensnek a beágyazó fázisbeli diffúzióját a kidiffundáló anyag folyadékbeli 

koncentrációjának az időbeni változásával követhetjük nyomon. Színes anyag esetében ez 

történhet a látható színképtartományban végzett fényabszorpciós úton, fotometrálással is. 



92 

 

25.9.1. Oldott só diffúziókoefficiensének mérése rétegződési módszerrel 

 

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a víz és a sóoldat törésmutatóját! 

2. Ábrázolja az 1/ max
2Y  = f(t) függvényt! 

3. Határozza meg a függvény meredekségét! 

4. Számítsa ki az oldott só diffúziókefficiensét! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 A műanyag küvettába 1/3 részéig (kb. 20 cm3) desztillált vizet töltünk. Ugyanennyi 

térfogatú vizsgálandó sóoldatot a felső végén gumicsővel és Hoffmann-szorítóval ellátott 

pipettába szívunk fel, amelyet úgy helyezünk a küvettába, hogy az egyik sarokban a fenékig 

leérjen, majd a szorítócsavar óvatos nyitásával megindítjuk az oldat alárétegzését. A szorítót 

úgy kell nyitni, hogy a pipetta teljes tartalma kb. 2-3 perc alatt, éles fázishatár kialakulása 

közben jusson a küvettába. Az ernyőn a réskép éles csúccsal jelenik meg, amelynek a 

minimumát kezdetben két percenként, később öt percenként megjelöljük. A kísérletet egy 

órán keresztül folytatjuk, majd a megjelölt pontokat egyenessel összekötjük és lemérjük a 

pontoknak az egyenes résképtől mért távolságukat. Ezek a távolságok az Ymax értékek.  

A mérési adatok kiértékelése: 

A diffúziókoefficiencienst a  

α⋅=
⋅

⋅=⋅
π

tgK
tY

K
tYn
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2
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2
max

2
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=

 

összefüggésből számítjuk ki, amelyben K a kísérleti adatokból képzett konstans, a  tgα  pedig 

az  )(
1
2

max

tf
Y

=  függvény meredeksége.  

 Az iránytangens meghatározásánál a gyakorlatban úgy járunk el, hogy az 1/ max
2Y  

értékeket ábrázoljuk a t függvényében. Ez a függvénykapcsolat elméletileg lineáris, ezért a 
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kísérleti adatpontokon át egyenest fektetünk, és az egyenest extrapoláljuk az 1/ max
2Y  = 0 

értékre. Ez megadja a diffúzió kezdeti időpontját (25.25. ábra). A diffúzió ugyanis már az 

alárétegzési művelet közben is folyik, korábban elkezdődik, mint a kísérleti idő mérése.  
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25.25. ábra: Az  
2

max

1

Y
= f(t)  függvény iránytangensének szerkesztése   

 Kiválasztva egy tetszőleges összetartozó értékpárt (az idő tengelyen a 0 időpont a 

diffúzió kezdeti időpontja lesz), az egyenes iránytangense a  

 
t

Y
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∆
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∆
2
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hányadosból adódik. 
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Név: .............................………......... Tcs: ....……...  Dátum: .............................. 

OLDOTT SÓ DIFFÚZIÓKOEFFICIENSÉNEK MÉRÉSE RÉTEGZ ŐDÉSI 

MÓDSZERREL 

Észlelési- és eredménylap 

 

 1. KISÉRLETI ADATOK: 

A vizsgált sóoldat: .....................……....        cB,2  = ................  mol/dm3 

Kísérleti hőmérséklet:          t  = ................... oC 

X  = .........................  cm      Z = ..................  cm 

n1  = .....................     n2  = ..................... 

t, min           

Ymax, cm           

1/ max
2Y  

m-2 

          

 

 2. A DIFFÚZIÓKOEFFICIENS SZÁMÍTÁSA 

A diffúzió kezdeti időpontja:  to = ................   min 

=
∆

∆=α
t

Y
tg

2
max/1

………………………….   
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Melléklet:   1/ max
2Y  = f(t) diagram 
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Mintapélda a mérési adatok eredményeinek feldolgozására 

Optikai pad küvettáját félig desztillált vízzel töltjük meg, majd valamilyen elektrolit adott 

koncentrációjú vizes oldatát rétegezzük alá úgy, hogy a két fázist elválasztó határvonal a 

küvetta közepén legyen. Az optikai pad ernyőjén mérjük a fénysugár maximális elhajlását az 

idő függvényében, és a következő adatokat mértük: 

t (perc) 10 20 30 40 50 

Ymax (cm) 7,19 5,08 4,15 3,59 3,21 

 

A küvetta vastagsága X=2,2 cm, a küvetta ernyőtől való távolsága Z=58,5 cm. 

Az oldat törésmutatója: n2 = 1, 3579; n1= 1,3330 

Határozzuk meg az adott anyag diffúziós állandóját! 

Az optikai mérésekből a Fick II. törvénye alapján a diffúziós állandóra a következő kifejezést 

kapjuk: 
tYn

ZXnn
D

1

4

)-(
=

2
max

2
o

222
12 ⋅

π
 

Ha az 1/(Ymax)2-ot ábrázoljuk a t függvényében, akkor a kapott egyenes meredekségéből a 

diffúziós állandó meghatározható:  

t (sec) Ymax (m) 1/Y2
max (m

2) 

600 0,0719 193,4 

1200 0,0508 387,5 

1800 0,0415 580,6 

2400 0,0359 775,9 

3000 0,0321 970,5 
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A kapott egyenes meredeksége 0,3238. 

 

ahonnan D kifejezhető: 
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25.10. Adszorpción és ioncserén alapuló mérések  

25.10.1. Kationcserélő gyanta ioncserélő kapacitásának meghatározása  

 Az ioncsere olyan kémiai cserebomlás, amikor valamilyen oldatban levő ion(oka)t 

aktív csoportokat tartalmazó anyaggal hozzuk érintkezésbe, amely képes azokat a velük 

egyenértékű, de más ionokkal kicserélni. Ioncserélők az olyan szilárd halmazállapotú 

anyagok, amelyek elektrolitból pozitív, vagy negatív ionokat képesek megkötni és 

ugyanakkor azokkal egyenértékű, de más anyagi minőségű ionokat az oldatba juttatni.  

Az ioncseréhez olyan műgyantákat használnak, amelyek aktív ioncsoportokat tartalmaznak. 

Oldhatatlanságukat megfelelő számú térhálós kötés biztosítja, emellett nedvesedőképesek, 

hogy az ioncserében résztvevő oldatban megduzzadjanak, és így az oldat ionjai 

érintkezhessenek az ioncserélő aktív csoportjaival. Az ioncserélő anyag minőségétől függően 

anion- és kationcserélő anyagokat különböztetünk meg. Az anioncserélőkbe aktív lúgos, a 

kationcserélőkbe aktív savas csoportok vannak beépítve, tehát oldhatatlan lúgoknak és 

savaknak tekinthetők, s olyan ionreakciókra képesek, amelyek egyébként csak oldott 

állapotban levő ionok között mehetnek végbe. 

Ioncserére képes anyagok a természetben is előfordulnak. Ilyen szervetlen anyag pl. a zeolit 

és a bentonit. Az ipari és laboratóriumi célokra alkalmas anyagokat mesterségesen, műgyanta 

alapú szerves polimerekből állítják elő, és a szintézis során ioncserére képes, aktív 

csoportokat (anionokat, vagy kationokat) tartalmazó, térhálós vázú termék alakul ki. A < 1 

mm átmérőjű, laza szerkezetű műgyanta gömbök szerkezetét vázlatosan a 25.26. ábra 

szemlélteti.  

 

25.26. ábra: Ioncserélő szemcse vázlatos szerkezete  
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Az ioncserélő működése során bizonyos ionokat megköt, de a lecserélt ionokat 

tartalmazó tömény oldatta, fordított irányú folyamatban a gyanta regenerálható. Az ioncsere 

folyamat tehát megfordítható és egyensúlyra vezető, heterogén kémiai reakció, amit pl. 

hidrogénformájú gyanta és K+ kation esetén az alábbi reakcióegyenlettel adhatunk meg: 

R―H  + K+

  
→←   R―K + H+ . 

Anioncserélő gyanta esetén pl. hidroxidformájú gyanta és A- anion közötti ioncsere 

folyamat a      R―OH  + A-  →←   R―A + OH-  

reakcióegyenlettel fejezhető ki. 

Az egyenletben R―H a hidrogénformában, R―OH pedig a hidroxidformában lévő ioncserélő 

molekulát, a R―K a K+–iont megkötve tartalmazó ioncserélő gyanta molekulát, R―A pedig 

az A--iont megkötve tartalmazó ioncserélő gyanta molekulát jelenti.  

A fenti reakciókat tekinthetjük úgy, mint megoszlási folyamatokat, amelyekben a B 

anyag (kation, K+, vagy anion, A-) megoszlik a folyékony oldat (1. fázis) és a szilárd gyanta 

(2. fázis) között:      B(1)  →←   B(2) 

Egyensúly kialakulása esetén a B komponens kémiai potenciálja a két fázisban egyenlővé válik, 

állandó hőmérsékleten érvényes lesz, hogy:  

(2)
B

(1)
B µµ = , 

állandóln
)2o(1

B
(1)
B

(2)
B =∆=

→

Ta

a

R
µ

, 

vagyis  21(1)
B

(2)
B

→= K
a

a
  szintén állandó. K1→2 a megoszlási egyensúlyi állandó.  

Ugyanezeket a reakciókat tekinthetjük heterogén folyamatoknak, amelyekre nézve az 

egyensúlyi állandó, pl. kationcsere esetén – az aktivitásokkal, ill. a vizes fázisban a kation és a 

hidrogénion koncentrációjával – az alábbi módon írható fel: 
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Adott ioncserélő gyanta és adott kation esetén és állandó hőmérsékleten az egyensúlyi 

állandó a rendszerre jellemző konstans. Ha megnöveljük a rendszer vizes fázisában a 

hidrogénion koncentrációt (nő a számláló), akkor a tört nevezőjében lévő tényezőknek is 

növekedniük kell, hogy állandó maradjon a tört értéke. Ez úgy lehetséges, hogy megnő a vizes 

fázisban a kation koncentráció. Ez viszont akkor következhet be, ha az ioncserélő gyanta 

kationjai jutnak az oldatba, tehát lecsökken az aR-K és megnő az aR-H értéke. E savazási 

művelettel a kationcserélő gyantát hidrogénformába visszük, azaz a gyantát regeneráljuk. Az 

ioncsere műveletben a fordított irányú folyamat megy végbe.  

 Az ioncserélő gyantáknak az ioncserélő képességét a fajlagos ioncserélő kapacitással 

(qs) jellemezzük. Ez megadja az egységnyi tömegű, vagy térfogatú gyanta által adott 

körülmények között maximálisan lecserélhető kation, vagy anion kémiai anyagmennyiségét 

mmol/g, vagy mmol/cm3 egységben. Meghatározható, pl. sav-bázis titrálási módszerrel, mind 

a kationcserélő, mind pedig az anioncserélő gyanta esetén. 

 Az ioncsere folyamatát általában ioncserélő gyantát tartalmazó oszlopban végezzük. Az 

ioncserélő oszlopnak az ioncserélő képességét az oszlop áttörési kapacitásával (Qb) 

jellemezzük, ami az ioncserélő oszlopba töltött gyanta ioncserélő kapacitása mmol egységben, 

az oszlopon átfolyó lecserélendő ion megjelenéséig, az ún. áttörésig. Az oszlopban lévő 

ioncserélő gyanta tömegének és térfogatának ismeretében kiszámítható az oszlop fajlagos 

áttörési kapacitása (qb) mmol/g, vagy mmol/cm3 egységben. A fajlagos áttörési kapacitás 

mindig kisebb, mint az oszlopon lévő gyanta fajlagos ioncserélő kapacitása, egyrészt, mert az 

áttörési kapacitás az áramlási viszonyoktól is függ (az oszlopban a folyadék áramlási frontja 

nem sík), másrészt mert az ioncsere időigényes folyamat.  

 

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a kationcserélő oszlop áttörési kapacitását! 

2. Határozza meg a kationcserélő gyanta ioncserélő kapacitását! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 Egy kationcserélő gyantával töltött oszlop áttörési kapacitását a 25.27. ábrán látható 

készülékkel végezzük. Az ioncserélő oszlopban ismert térfogatú, hidrogénformában lévő, 
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kationcserélő műgyanta töltet (b) van. Az oldatot az ioncserélő oszlopra választótölcsérből (a) 

csepegtetve adagoljuk, az eluátum összegyűjtésére mérőhengert (f) helyezünk a túlfolyó alá.  

 

b 

         G 

 

25.27. ábra: Ioncserélő gyanta vizsgálatára szolgáló készülék  

  

A kifolyócsőben – az ott átfolyó folyadék elektromos vezetésének (G) folyamatos 

mérésére – két Pt-elektród van beépítve. Ennek segítségével tudjuk az ioncsere folyamatot az 

idő függvényében nyomon követni. A vizes fázisban bekövetkező ioncsere során ugyanis – az 

ionok eltérő ionmozgékonysága miatt – ugrásszerűen változik az oldat elektromos vezetése.  

A választótölcsérbe 50 cm3 desztillált vizet töltünk és a mérést ennek csepegtetve 

történő adagolásával kezdjük, az oszlopon maradt savmaradék eltávolítása céljából, közben 

10 cm3-enként a vezetésmérő készüléken leolvassuk és feljegyezzük az értékeket.  

 Ezután a választótölcsért a lecserélendő kationt tartalmazó sóoldattal töltjük fel és a 

csap nyitásával elindítjuk az oldat csepegtetését. A mérőhengerbe történő 5-5 cm3 oldat 

átfolyása után a vezetés értékeket feljegyezzük.  

 Az elektromos vezetés eleinte – az oszlop holt térfogatának megfelelően – a desztillált 

vízre jellemző értéket mutatja, majd az ioncsere következtében a sóoldat anionjának 

megfelelő sav távozván az oszlopról, a vezetés nagyságrendekkel nagyobb értékre nő és ezen 

az értéken marad mindaddig, az oszlopra jellemző áttörési kapacitásnak megfelelő 

mennyiségű kation le nem cserélődött. (25.28. ábra). 
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 Áttörés 
G, mS  

V, cm3  

deszt. víz               vizsgált oldat            ..  deszt. víz   HCl-oldat   deszt. víz 

∆V 

 

25.28. ábra: Az elektromos vezetés változása a vizsgálat során  

  

 Az áttörést követően a vezetés csökken kissé, és a sóoldat vezetésének megfelelő 

értéknél állandósul. Ez azt jelzi, hogy a sóoldat ezt követően már változatlan összetétellel 

halad át az oszlopon.  

Ezután a gyantát ismét hidrogénformára alakítjuk. 50 cm3 desztillált vizet, majd 50 

cm3 1 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldatot juttatunk át az oszlopon. A vezetésértékeket 

folyamatosan 10-10 cm3 oldat áthaladása után továbbra is feljegyezzük. A víz és a sósavoldat 

hatására az elektromos vezetés lecsökken, majd az 1 mólos sósavnak megfelelő értékre 

növekszik, miután a teljes kationt a tömény sav eluálta az oszlopról, a gyanta pedig 

hidrogénformává alakult. Legvégül a gyantaszemcsék között maradt sav kimosására, 

eltávolítására 50 cm3 desztillált vizet juttatunk az oszlopon keresztül.  

 A kationcserélő gyanta ioncserélő kapacitását (Qs) és fajlagos ioncserélő kapacitását 

(qs) sav-bázis titrálással határozzuk meg. Hidrogénformában lévő gyanta 5 g-ját erlenmayer-

lombikba mérjük, és 50 cm3 1 mol/dm3-es NaCl-oldatot töltünk rá. 5 percig kevergetjük majd 

a lombik tartalmát szűrőpapírra öntjük, és a szűrletet titráló lombikba gyűjtjük. A 

szűrőpapíron maradt gyantát desztillált vízzel mossuk, majd az összegyűjtött szűrletet 1 

mol/dm3-es NaOH-oldattal megtitráljuk. 
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A mérési adatok kiértékelése: 

Az oszlop áttörési kapacitásának meghatározása  

 A méréshez használt ioncserélő oszlop ismert tömegű kationcserélő gyantát tartalmaz. 

A gyanta sűrűségének ismeretében kiszámítjuk az oszlop töltetének a térfogatát.  

 Megrajzoljuk a kísérleti adatok alapján az elektromos vezetés változását a gyantára 

juttatott folyadékok térfogata függvényében. A diagram első részét szemlélteti a 25.29. ábra. 

Az 50 cm3 vizes átmosás során az elektromos vezetés a desztillált vízre jellemző értéknél 

állandósul (G, víz).  

 
G, mS  

V, cm3  

Áttörés 

  deszt. víz             vizsgált oldat  

∆V 

G, oldat 

G, víz  

G, sav 

 

25.29. ábra: Az elektromos vezetés változása a gyantán áthaladt folyadék térfogatának 

függvényében  

  

A vizsgált kationt tartalmazó oldat adagolását megkezdve, nem észleljük azonnal a vezetés 

változását, de néhány cm3 oldat áthaladása után a vezetés ugrásszerűen megnő, és az ioncsere 

következtében keletkező savtartalmú oldat elektromos vezetésének megfelelő értéknél (G, 

sav) állandósul. Az állandósult érték egy adott mennyiségű oldat áthaladása után csökkeni 

kezd (áttörés) és a sóoldat elektromos vezetésének megfelelő értéken (G, oldat) ismét 

állandósul.  
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 Az ioncserélő oszlop áttörési kapacitásának számításához grafikus szerkesztéssel meg 

kell állapítani az ábrán látható ∆V (cm3) oldat térfogatot, amelynél az elektromos vezetés a 

savra jellemző állandó érték. Ismerve a vizsgált sóoldat koncentrációját (c, mol/dm3), az 

oszlop áttörési kapacitása mmol egységben a VcQb ∆⋅= , összefüggéssel számítható ki.  

 Az oszlop fajlagos áttörési kapacitását a 
gy

b
b m

Q
q =  kifejezéssel, a gyanta 

tömegegységére, a 
gy

b
b V

Q
q ='  kifejezéssel pedig térfogategységére számíthatjuk ki.  

A gyanta ioncserélő kapacitásának meghatározása 

 A gyanta ioncserélő kapacitásának meghatározásához a vizsgálat során 5g, 

hidrogénformában lévő, desztillált vízzel savmentesre mosott ioncserélő gyantát feleslegben 

lévő, Na+-iont tartalmazó sóoldattal kezeltünk. A feleslegben lévő sóoldat biztosítja azt, hogy 

a gyanta teljes H+-ion tartalma lecserélődjék Na+-ionra, azaz a vizes fázisba jutva sav 

képződjék, s azt lúggal megtitrálhassuk.  

 A gyantára öntött oldatot leszűrjük, és a szűrletet 1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-

oldattal megtitráljuk. A gyanta ioncsere kapacitását mmol egységben az oszlopban lévő 

gyanta tömegének (mgy) és a fogyott NaOH-oldat térfogatának (VNaOH) ismeretében a Qs = 

5
gym

cNaOHVNaOH összefüggéssel számítjuk ki. A gyanta fajlagos ioncsere kapacitását 

tömegegységre vonatkoztatva a 
gy

s
s m

Q
q = , térfogategységre vonatkoztatva pedig a 

gy

s
s V

Q
q ='  kifejezéssel számítjuk ki.  
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Név: .............................………......... Tcs: ....……...  Dátum: .............................. 

 

KATIONCSERÉL Ő GYANTA IONCSERÉL Ő KAPACITÁSÁNAK 

MEGHATÁROZÁSA 

Észlelési- és eredménylap 

1. KISÉRLETI ADATOK 

Az oszlop áttörési kapacitásának meghatározása 

Az ioncserélő gyanta minősége: ............................................................... 

Az ioncserélő gyanta tömege:  mgy = ............................. g  

     látszólagos sűrűsége: ρgy = 0,80  g/cm3 

    térfogata:  Vgy = .......….................. cm3  

A vizsgált oldat és koncentrációja:   c = …….…………... mol/dm3  

Oldattérfogat és elektromos vezetés értékek 

1. Desztillált 
víz adagolás 

2. Oldat 
adagolás 

3. Desztillált 
víz adagolás 

4. HCl-oldat 
adagolás 

5. Desztillált 
víz adagolás 

V G V G V G V G V G 
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Az ioncserélő kapacitás vizsgálata 

Az ioncserélő gyanta tömege:    5,0 g  

A NaCl-oldat koncentrációja:   cNaCl = ………………….mol/dm3  

A NaOH-oldat koncentrációja:   cNaOH = …………..…….mol/dm3  

A titrálásra fogyott NaOH-oldat térfogata:  VNaOH = ………………..cm3  

2. SZÁMÍTOTT ADATOK 

A diagramról leolvasott áttörési oldattérfogat: ∆V = ……………….. cm3  

 

Az oszlop áttörési kapacitása:   VcQb ∆⋅=  =  

 

Az oszlop fajlagos áttörési kapacitása:  ==
gy

b
b m

Q
q   

         ==
gy

b
b V

Q
q'     

Az oszlop töltetének ioncsere kapacitása:  =⋅⋅= NaOHNaOH
gy

s Vc
m

Q
5

 

A gyanta fajlagos ioncsere kapacitása:  ==
gy

s
s m

Q
q   

          ==
gy

s
s V

Q
q'  

 

Melléklet: 1 db elektromos vezetés - térfogat diagram 
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25.10.2. Ecetsav adszorpciós izotermájának meghatározása  

Az adszorpció fogalma, gyakorlati jelentősége 

 Azokban a rendszerekben, amelyekben egyidejűleg több fázis van jelen, a fázisok 

érintkezési határán véges falvastagságú átmeneti réteg alakul ki. Az átmeneti réteg vastagsága 

az érintkező fázisok tulajdonságaitól függ, minimálisan egy molekula átmérőjű, maximálisan 

101 – 102 nm lehet. A határréteg típusát a két érintkező fázis betűszimbólumaival jelöljük: a 

gáz(G), a folyadék(L) és a szilárd(S) fázisokból az L/G, L/L, S/G, S/L, S/S típusú 

határfelületek alakulhatnak ki. A szilárd fázisok a felületükön kisebb-nagyobb mértékben 

képesek megkötni a gázokat és folyékony komponenseket. Az adszorpció a gázok vagy 

folyadékok megkötődése egy másik fázis (általában szilárd fázis) felületén.  

A laboratóriumi gyakorlat során a hangsúlyt a S/L határfelületekre, azaz a szilárd 

felületen bekövetkező folyadék adszorpcióra helyezzük. Az adszorpciós folyamatok a 

gyakorlatban sok helyen alkalmazhatók, hasznosíthatók például a heterogén katalízisben, 

vagy a környezetvédelemben. 

Adszorbensnek nevezzük azt a (rendszerint igen nagy fajlagos felületű) szilárd testet, 

melynek felületén az adszorpció történik. Adszorptívum az adszorbeálódó anyag, az 

adszorbátum pedig ennek a felületen adszorbeált része. Minél nagyobb az adszorbens fajlagos 

felülete (tömegegységre jutó felület), annál nagyobb a felületi megkötő képessége 

(adszorpció-képessége). Az adszorpció előnyeinek kihasználása egyet jelent a határréteg 

térfogati arányának növelésével, ami az adszorbens fajlagos felületének növelését követeli 

meg. Egy adszorbenst azáltal jellemezhetünk, hogy megállapítjuk a pórustérfogatnak a 

pórusméret szerinti eloszlását. Az eloszlás három fajta méretosztálya a következő: 

� Makropórus, amelynek sugara nagyobb, mint 50 nm, 

� Mezopórus, amelynek sugara 2 – 50 nm közé esik, 

� Mikropórus, amelynek sugara kisebb, mint 2 nm. 

Azok az adszorbensek, amelyeknek uralkodó pórusmérete a mikropórus tartományba 

esik, nagy fajlagos felülettel rendelkeznek. Egy aktívszén kb. 1000 m2/g fajlagos felületének ~ 

90 %-át a mikropórusok felülete adja. A gyakorlatban nagy mennyiségben felhasznált 

adszorbensek az aktívszén, szilikagél, vagy a zeolitok.  
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A szilárd felületen a homogén (gáz vagy folyadék) fázis molekulái eltérő jellegű 

adszorpciós kölcsönhatások révén kötődnek meg. A kölcsönhatások egyik véglete, hogy a 

felületen szerepet játszó taszító és vonzó erők nem specifikusak (fizikai kölcsönhatás). Az 

ilyen kölcsönhatási formával kialakult adszorpciót nevezzük fizikai adszorpciónak 

(fiziszorpció). A fiziszorpció esetén gyenge van der Waals-típusú kölcsönhatások vannak az 

adszorbens és a adszorptívum között. Az adszorbeált rétegben (más kifejezéssel, az 

adszorptívumban) kialakult kölcsönhatások lehetnek erősen specifikusak is (kémiai 

kölcsönhatás), a szilárd fázis felületi atomjai és az adszorptívum molekulái között 

elektronátadás történik, ezért ezt a fajta adszorpciót kemiszorpciónak nevezik. A 

kemiszorpció során a felülethez ütődő részecske kémiai (rendszerint kovalens) kötést képez. 

Min ősítő módszerek a fajlagos felület meghatározására 

1. Gázadszorpciós vizsgálatok 

Egy adott adszorbens/adszorptívum pár esetén az adszorbeált anyagmennyiség a 

gáztér nyomásától és hőmérsékletétől függ. Állandó hőmérsékleten az adszorbeált 

anyagmennyiség függését az egyensúlyi nyomástól az adszorpciós izoterma adja meg. Az 

izotermát leíró összefüggés legáltalánosabb formában a  

vs = f(p)T függvény,  

ahol vs: az 1 g adszorbens által megkötött anyagmennyiség [ mol/g ], 

p : az egyensúlyi nyomás [Pa], 

T : az adszorpció hőmérséklete [K]. 

 Az irodalomban számos adszorpciós izotermaegyenletet tettek közzé, amelyek 

empirikusan, vagy elméleti meggondolások alapján írják le a kísérleti úton meghatározott 

izotermát. Az izotermaegyenletek szolgáltatják az egyrétegű borítottságnak megfelelő 

adszorbeált anyagmennyiséget, az nm -t [ mol/g ] egységben, ami alapvető a fajlagos felület 

megállapítása céljából. Ha ismerjük az adszorptívum felületigényét, am-et [ m2/mol ], a fajlagos 

felület (as, m
2/g) számítható: 

as [ m
2/g ] = nm[ mol/g ] ̇  am[ m2/mol ] 

Például 1 mól adszorbeált nitrogén felületigénye ~ 97·103 m2/mol (az egyes molekulák szorosan 

illeszkedve, síkban kiterítve, monomolekuláris rétegben ennyi felületet fednek le). Ha nitrogén 
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gázadszorpciós izotermát határozunk meg, akkor a mérést a cseppfolyós nitrogén forráspontján, 

77.2 K-en végezzük el. 

A gázadszorpciós izotermák felvétele hosszadalmas, pontos munkát igényel és sokszor a 

mérendő minta megfelelő előkészítése, ami az előzetesen adszorbeálódott anyagok eltávolítását, 

deszorbeáltatását jelenti, napokig eltart. 

 

2. Oldat-adszorpciós vizsgálatok 

Az iparban sokszor a gyorsan, rutinszerűen elvégezhető minősítő eljárásokra van 

szükség, amelyekre az oldat-adszorpciós vizsgálatok alkalmasak. Az aktívszén, mint a 

legnagyobb mennyiségben felhasznált adszorbens gyors minősítésénél a vizsgálandó minta 

adott mennyiségét, pl. fenol, szerves festék (pl. metilénkék), melasz (nagy molekulájú 

cukorszármazék), ecetsav, kálium-jodidos jód oldatába teszik. Amikor az adszorpciós 

egyensúly beáll, valamilyen módszerrel meghatározzák az aktív szén felületén adszorbeált 

anyagmennyiséget. Az oldat-adszorpciós mérésekből közelítő értéket kaphatunk a fajlagos 

felületre, az adszorpciós kapacitásra, de az uralkodó pórusméret is megállapítható.  

A szabvány eljárások általában nem várják meg az egyensúlyi állapot beállását, hanem 

valamilyen rögzített kontakt idő eltelte után határozzák meg az adszorbeált anyagmennyiséget, 

amely természetesen kisebb érték, mint amit az egyensúly kialakulása után mérhetnénk, és 

erősen függ az adszorpciós folyamat kinetikájától, amelyet több tényező befolyásol (fázisarány, 

kontakt idő, az érintkezés módja, a minta  szemcsemérete, a keverés hatásossága). 

A szilárd- és folyékony fázis határfelületén végbemenő jelenségek közül a 

legjelentősebbek azok, melyeknél a szilárd anyag felülete a vele érintkező oldat-, vagy elegy 

komponenseit adszorbeálja. A jelenség izoterm körülmények között jól tanulmányozható.  

A folyadékfázisú adszorpció több vonatkozásban eltér a gázadszorpciótól: az adszorbens 

felülete mindig teljesen borítottnak tekinthető, a felületi erőhatások következtében a 

komponensek aránya változik meg; a felületi rétegben más a folyadékösszetétel, mint a vele 

egyensúlyban lévő folyadékfázisban. Folyadékok esetében az adszorpciót úgy definiáljuk, hogy 

ez akkor nulla, ha az adszorpciós rétegben az összetétel megegyezik a folyadékfázis 

összetételével. Ilyen értelemben tehát nem beszélünk adszorpcióról akkor, ha csak egyféle 

anyagból álló tiszta folyadékfázist hozunk valamilyen adszorbenssel érintkezésbe. Hogy szigorú 

értelemben ilyenkor is van adszorpció, azt a jelentkező adszorpciós hő bizonyítja; ezt a 

jelenséget azonban adhéziónak nevezzük. 
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Az adszorpció mértéke elvileg az az adszorbeált anyagmennyiség, melyet az adszorbens 

felületegysége köt meg. Mivel azonban számottevő adszorpció csak nagy fajlagos felületű 

anyagon jön létre, melynek valódi felülete nem ismeretes pontosan, gyakorlatilag az adszorpciót 

az adszorbens 1 grammjára szokás vonatkoztatni.  

Ahogy már fentebb is utaltunk rá, az adszorpció mérése a folyadékelegyek adszorpció okozta  

összetétel-változásának a meghatározása útján történik. Az így mérhető, ún. látszólagos 

adszorpciót a következőképpen definiáljuk: 

( )xxna −⋅= 00 , 

ahol  a: látszólagos adszorpció, 

        n0 : a folyadékfázis összes móljainak száma 1 g adszorbensre vonatkoztatva, 

        x0 : a folyadékfázisban az egyik kiválasztott komponens móltörtje az adszorpció előtt,  

        x : ugyanaz az adszorpciós egyensúly beállása után. 

Ha a kétkomponensű folyadékelegy teljes összetétel-tartományában vizsgáljuk a látszólagos 

adszorpciót, az adszorpciós görbék a tartomány mindkét végén a nullához tartanak.  

A közbenső tartományban az adszorpció lehet mindvégig pozitív (ugyanekkor a másik 

komponensre végig negatív) (lsd. 25.30. ábra, I-III. grafikonok): 

 

25.30. ábra: Kétkomponensű folyadékelegy látszólagos adszorpciója az összetétel 

függvényében 

 

a a a 
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De lehet közben előjelváltás is (lsd. 25.31. ábra IV-V. grafikonok). Ekkor – az 

azeotrópokkal analóg módon - egy pontban a szabad folyadékfázis és az adszorbeált fázis 

összetétele megegyezik: 

 

25.31. ábra:Kétkomponensű folyadékelegy látszólagos adszorbciója az összetétel 
függvényében  

 

Az ily módon mért izotermákból  nem lehet pl. a felületi fázis összetételét kiszámítani,  mivel 

nem ismerjük  a felületi fázishoz tartozó folyadék mennyiségét. További matematikai 

összefüggések bevezetésével azonban a felületi fázis mennyisége grafikus úton meghatározható. 

Ha az adszorpció híg oldatból történik, a móltört helyett gyakran számolunk koncentrációval 

(mol/dm3). 

 

Ecetsav adszorpciós izotermájának meghatározása 

A vizsgált komponensnek (adszorptívum) a megkötő felületen (adszorbens) való megoszlási 

viszonyát kvázi-egyensúlyi helyzetben, állandó hőmérsékleten egy előre meghatározott 

koncentrációintervallumban mérjük. A kapott eredmények adják az adszorpciós izoterma 

tapasztalati pontjait. Ezen pontokra adott matematikai formában felírható görbét illesztünk, 

amely a gyakorlatunkon a Freundlich izotermát adja.  

Az adszorptívum koncentráció okozta változását kielégítő közelítéssel megadó Freundilch-

féle adszorpciós izoterma egyenlete a következő:           

nca ⋅α= , 

ahol  a: az adszorptívumnak 1 g adszorbens által megkötött mennyisége, 

        c: az adszorptívum egyensúlyi koncentrációja az oldatban  

        α és n: a rendszerre jellemző, hőmérsékletfüggó állandók. 

a a 
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Képezve az egyenlet természetes alapú logaritmusát, az alábbi lineáris összefüggés adódik: 

cna lnlnln ⋅+α=  

Fenti összefüggés értelmében az izoterma-egyenlet egy egyenes egyenletét adja, melynek 

iránytangense n, függőleges tengelymetszete pedig lnα értékét adja. Az  α és n ismeretében pedig 

adott rendszerre vonatkozó Freundlich-féle adszorpciós izoterma egyenlete felírható. 

Az oldatokban végbemenő adszorpció tanulmányozására bármilyen könnyen meghatározható 

adszorptívum esetén úgy járunk el, hogy az adszorptívumot ismert összetételben és 

koncentrációban tartalmazó oldattérfogatba ismert mennyiségű adszorbenst teszünk és az 

egyensúly beállta után az oldatban az adszorptívum koncentrációjának csökkenéséből számítjuk 

az adszorbeált mennyiséget.  

Az ismert Vold térfogatú és c1 adszorptívum-koncentrációjú oldathoz meghatározott madsz 

tömegű adszorbenst adva, a rendszert az egyensúly beálltáig rázatjuk. Majd a megszűrt 

(dekantált) oldatban meghatározzuk azt az  egyensúlyi koncentrációt (c), mely az adszorpció 

leátszódása után jellemzi az oldatot, majd kiszámítjuk az 1 g adszorbens által adszorbeált 

mennyiséget (a): 

( )cc
m

V
a

adsz

old −⋅= 1  

Mérési feladat 

a) A rendelkezésre álló tömény ecetsavoldatból elkészítjük a laborvezető által megadott 

oldatsorozatot.  

b) Az oldatok pontos koncentrációját megfelelő koncentrációjú NaOH-oldattal való 

titrálás útján állapítjuk meg.  

taecetsav

NaOHNaOH
ecetsav V

fV
c

min10 −⋅
⋅=  

c) Ezután következik az adszorpció végrehajtása:  

� Mérjünk ki mindegyik oldatból 100-100 cm3-t egy-egy száraz, 200 cm3-es 

Erlenmayer-lombikba, s adjunk mindegyikhez táramérlegen lemért, kb. 3 g aktív 

szenet.  
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� A lombikok tartalmát félórán keresztül mágneses keverővel kevertessük, mert 

ekkor tapasztalat szerint beáll az adszorpciós egyensúly.  

d) Az oldatokat szűrjük száraz tölcséren és szűrőpapíron át lombikba. A szűréskor, 

különösen a hígabb oldatok esetében, öntsük el az első részleteket, mert ezek 

koncentrációja a szűrőpapíron való adszorpció folytán megváltozhat.  

e) A szűrletek pontos ecetsav-tartalmát ismét NaOH-oldattal történő titrálással 

határozzuk meg. Titráláshoz ugyanakkora térfogatokat vegyünk, mint amekkorákban 

az eredeti oldatok koncentrációját határoztuk meg.  

f) Az oldat eredeti és az egyensúlyi koncentrációjának különbségéből a fent említett 

módon kiszámítható az 1 g szén által adszorbeált ecetsav-mennyiség (a). 

 

Mérési adatok kiértékelése 

1. Számítsa ki az adszorbeált ecetsav tömegeket, majd az a értékeit az egyes kiinduló 

oldatkoncentrációk esetében.  

( ) ecetsavegyensúlyiecetsavkiindecetsavecetsav Mccm ⋅⋅−= 10,,  

aktívszén

ecetsav

m

m
a =  

2. Ábrázolja a kiindulási ecetsav-koncentrációk függvényében az adszorbeált ecetsav 

mennyiségeket: a=f(c)  

3. Ábrázolja az lna=f(lnckiind ecetsav) diagramot, és  az egyenes meredekségéből és a 

függőleges tengelymetszetéből határozza meg a Freundlich-izotermához  

(lna = lnα + nlnc) α és n értékét. 
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lnc

lna

lnαααα=a

∆lnα

∆lnc
 

25.32. ábra: A Freundlich-izoterma konstansainak meghatározása  

  

A jegyzőkönyvek elkészítését ajánlott számítógéppel végezni, s nagymértékben könnyíti a 

munkát, ha a grafikonokat Excel programot alkalmazva ábrázolják a hallgatók. 
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Név: .................................……….... Tcs: .........  Dátum: .................................. 

 

ECETSAV ADSZORPCIÓS IZOTERMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 

Észlelési- és eredménylap 

1. KÍSÉRLETI ADATOK 

Adszorbens 

 

A mérés 
hőmérséklete, 

°C 

Az adszorpció 
időtartama, min 

Az ecetsav 
törzsoldat 

koncentrációja, 
mol/dm3 

neve 

 

szemcsemérete, 

µm 
     

 

a.) A gyakorlatvezető által megadott koncentrációjú, 200 cm3 térfogatú ecetsav-

oldatsorozat elkészítése 2 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav-törzsoldatból hígítással. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A kiindulási ecetsav-mintaoldat 
koncentrációja, mol/dm3 

      

A hígítás mértéke       

A bemérendő ecetsav-
törzsoldat térfogata, cm3 

      

A kiszámított törzsoldat-térfogatok bemérését követően a 200 cm3-es mérőlombikokat 

desztillált vízzel jelre töltjük. 

 

b.) A kiindulási ecetsav-oldatok pontos koncentrációjának meghatározása sav-bázis 
titrálással. 

A módszer és a számítás alapját képező reakció: CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O 

A sav-bázis titrálás adatai: 

Mérőoldat 

neve koncentrációja (cNaOH-old), mol/dm3 faktora (fNaOH-old) 

NaOH   
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A kiindulási ecetsav-
mintaoldat koncentrációja, 

mol/dm3 

      

A kiindulási ecetsav-
mintaoldat térfogata, cm3 

      

A NaOH-mérőoldat fogyása 

oldNaOH−V , cm3 

      

A kiindulási ecetsav-
mintaoldat pontos konc.    

ecetsav−kiindulásic , mol/dm3 

      

 

c.) Az egyensúlyi ecetsav-oldatok koncentrációjának meghatározása sav-bázis 
titrálással.   

A módszer, az eljárás és a számítás menete azonos az előbbiekben felvázoltakkal. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Az egyensúlyi ecetsav-
mintaoldat térfogata 

V egyensúlyi ecetsav, cm3 

             

A NaOH-mérőoldat fogyása 

oldNaOH−V , cm3 

      

Az egyensúlyi ecetsav-
mintaoldat koncentrációja 

ecetsav egyensúlyic , mol/dm3 

      

 

ecetsav egyensúlyi

oldNaOHoldNaOH
ecetsav egyensúlyi

1,0
V

fV
c

⋅⋅= −− ,   mol/dm3 

d.) 1 g aktív-szén adszorbens által adszorbeált ecetsav mennyiségének számítása 

A kiindulási és egyensúlyi pontos ecetsav koncentrációk ismeretében kiszámítható az 
adszorbensen megkötött ecetsav tömege: 

 

( ) ecetsavMVccm ⋅⋅−= −− ecetsavecetsavegyensúlyiecetsav kiindulásiecetsavadsz ,  g 
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ahol  Mecetsav = 60 g/mol, az ecetsav moláris tömege 

 V ecetsav= 100 cm3, az adszorpcióban részt vevő egy-egy ecetsav-oldat összes térfogata 

Az ecetsav-adszorptívum és az aktív-szén adszorbens tömegének hányadosa adja a-t: 

szénaktív

ecetsavadsz

m

m
a

−

−=  

A számításhoz szükséges adatok és a számítási eredmények: 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Az adszorbeálódott ecetsav 
tömege, g 

      

Az aktív szén adszorbens 
tömege, g 

      

a=gecetsav/gaktív szén       

 

e.) A Freundlich-izoterma ábrázolása: lna= lnαααα+n˙lnc  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

lnc kiindulási-ecetsav       

lna       

 

lnα =…………………,            α =…………………,  n =……………… 

 

f.) a = f (c kiindulási-ecetsav) diagram ábrázolása 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

c kiindulási-ecetsav       

a       

 

Mellékletek:  lna= lnαααα+n˙lnc diagram és  a = f (c kiindulási-ecetsav) diagram 
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Példa a bemérendő ecetsav-térfogat számításához 

 

Pl. az 1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav-oldat pontos koncentrációjának számítására titrálás 
alapján: 

- a vizsgálandó ecetsav-mintaoldat térfogata:     2,5 cm3 

- a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú  NaOH-mérőoldat gyakorlati fogyás:          24,7 cm3 

- a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú  NaOH-mérőoldat faktora:    0,955  

- a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú  NaOH-mérőoldat elméleti fogyása:  24,7˙0,955=23,5885 cm3 

 

A számítás menete a reakcióegyenlet alapján: 

 Ha  1 dm3=1000 cm3 1,0 mol/dm3-es NaOH mérőoldat 1 mol ecetsavval reagál, 

 és  1000 cm3 0,1 mol/dm3-es NaOH mérőoldat 0,1 mol ecetsavval reagál, 

akkor  23,5885 cm3 0,1 mol/dm3-es NaOH mérőoldat x mol ecetsavval reagál 

  024,0ol0,0235885m
1000cm

0,1mol23,5885cm
3

3

≅=⋅=x   mol ecetsavval reagál. 

Ha 0,024 mol ecetsav található 2,5 cm3 ecetsav oldatban,  

akkor 1000 cm3=1dm3 oldatban 96,0
5,2

1000
024,0 =⋅  mol ecetsav van. 

Így az 1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav-oldat pontos koncentrációja 0,96 mol/dm3. 

 

A számítás levezetése alapján belátható, hogy az egyes pontos oldatkoncentrációk az alábbi 
összevont képlettel számíthatók: 

 

mintaecetsav

oldNaOHoldNaOH
ecetsavkiindulási

1,0

−

−−
−

⋅⋅=
V

fV
c   , mol/dm3 
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25.11. Hőtranszporton alapuló vizsgálatok  

Hővezetés, hővezetési tényező 

A hővezetés a transzportfolyamatok egyik fontos jelensége. Jellemzője, hogy a hő 

anyagáramlás nélkül adódik át, és tipikusan a szilárd anyagban történő hőtranszportra 

jellemző. Az anyag különböző térrészében fennálló hőmérsékletkülönbség (hőmérséklet-

gradiens), mint hajtóerő hatására hőáram indul meg a magasabb hőmérsékletű (melegebb) hely 

felől a kisebb hőmérsékletű (hidegebb) hely felé.  

Ha a létrejövő hőáramot a rá merőleges felületegységre vonatkoztatjuk, a 

hőáramsűrűséget kapjuk. A hőáramsűrűség tehát definíciószerűen nem más, mint a 

felületegységen, időegység alatt bekövetkező hőmennyiség-változás: 

dt

dQ

A
jQ ⋅≡ 1

 

ahol: A  a hőáram irányára merőleges keresztmetszet , m2 

jQ(vagy H) hőáramsűrűség,  J/m2s 

 dQ/dt  időegység alatt bekövetkező hőmennyiség-változás 

A hőáramsűrűség nagysága függ az anyagban fellépő hőmérséklet-gradientől, és a közeg 

anyagi minőségétől, amit a hővezetési tényező jellemez: 

dy

dT
kjQ ⋅−≡  

Ha eltekintünk a hőmérséklet-gradiens vektoriális irányától, a hőáramsűrűség abszolút értéke: 

dy

dT
kjQ ⋅≡  

ahol k  hővezetési tényező, W/K˙m 

 dT/dy  hőmérsékletgradiens, K/m 

Tegyük egyenlővé a két hőáramsűrűség-képletet: 

dy

dT
k

dt

dQ

A
jQ ⋅=⋅≡ 1

 

A hőáramsűrűség nem más, mint a rendszerben fellépő hőmérsékletgradiens hatására, 

egységnyi keresztmetszeten, időegység alatt átáramló hőmennyiség.  
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Fenti összefüggésből kifejezve a hővezetési tényezőt:  

dTdtA

dydQ
k

⋅⋅
⋅

= , 

illetve véges változásokra:    
TtA

yQ
k

∆⋅⋅
⋅=  

ahol Q  a vezetéssel átadott hőmennyiség, J 

 y  a hő által megtett út, m 

 A a hőáramra merőleges keresztmetszet, m2 

 t a hővezetés időtartama, s 

 ∆T a hőáramot előidéző hőmérsékletkülönbség, K 

A hővezetési tényező (k) tehát megadja, hogy mekkora hőáram halad át időegység alatt egységnyi 

vastagságú, a hőáramra merőleges, egységnyi felületű anyagon egységnyi hőmérsékletkülönbség 

hatására. Anyagminőség-függő paraméter, de befolyásolják a rendszerre jellemző állapotjelzők is. 

Néhány anyag hővezetési tényezőjét mutatja be a 25.07. táblázat: 

25.07. táblázat Néhány anyag hővezetési tényezője  

 

Anyagfajta Hővezetési tényező, W/mK 

ezüst 420 

réz 400 

alumínium 220 

sárgaréz 93 - 117 

víz 96 

acél 47 - 58 

ólom 35 

üveg 0,6 - 1 

téglafal 0,3 - 0,6 

fa 0,2 - 0,5 

gyapjúszövet 0,05 

levegő 0,02 

 

A fenti megfontolások stacioner körülményekre vonatkoznak.  
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25.11.1. Műanyagok hőmérséklet vezetési tényezőjének meghatározása 

 

Hőszigetelési problémák megoldásához lényeges információt szolgáltat a műanyagok 

hővezetési  tényezőjének, illetve hőmérséklet-vezetési (hődiffuzivitási) tényezőjének ismerete.  

Ezért fontos ismernünk a hőmérsékletvezetési tényező meghatározásának módját. 

A mérés végrehajtása 

A hőmérsékletvezetési-tényező meghatározására elterjedt módszer a henger alakú próbatest 

hőmérséklet-beállítási sebességének mérése. A vizsgálandó műanyagból 5 mm hosszú, és  20 

mm átmérőjű hengert készítenek, melynek tengelyébe a termoelem méretének megfelelő 25 

mm mély furatot munkálnak. A vizsgálandó próbadarab furatába egy szembe kapcsolt vas-

konstantán termoelempár egyik tagját helyezzük, míg a másik tagját a próbadarab palástján 

egy gumigyűrűvel rögzítjük. Így a termoelemekkel a próbadarab középpontja és palástja 

közötti hőmérséklet-különbséggel arányos jel, termofeszültség mérhető és regisztrálható egy 

nagy bemenő ellenállású regisztráló (kompenzográf) segítségével (25.33. ábra) 

 

25.33. ábra: Összeállítás-vázlat műanyagok hőmérséklet-vezetési tényezőjének 
meghatározásához  

 

A mérés kezdetén, szobahőmérsékleten (hőmérsékletazonosság esetén) a termofeszültség 

nulla a termoelempár között. Ekkor a termoelemekkel ellátott próbatestet egy határozott 

mozdulattal a jeges vízbe merítjük a termofeszültség folyamatos regisztrálása közben. 

(Ügyeljünk rá, hogy a próbatest furatába ne kerüljön víz!) A kezdetben fennálló nagy 
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hőmérséklet-különbség a próbatest palástja és középpontja között lassan kiegyenlítődik a 

próbatestben beindult hőáram miatt.  

A kiértékeléshez a Newton-féle kihülési törvényt alkalmazzuk a termofeszültségekkel felírva: 

Θ
∆t

U

U
−=

1

2ln   

ahol U2 a t2 időpontban mért termofeszültség, mV 

 U1 a t1 időpontban mért termofeszültség, mV 

 ∆t a t2-t1 időkülönbség, s  

 Θ időállandó, s 

A kompenzográf a regisztrált termofeszültségeket ábrázolja az idő függvényében. A görbe 

lineáris szakaszáról leolvassuk a t1 és t2 időpontot, valamint a hozzájuk tartozó U1 és U2 

termofeszültségeket, és ezeknek vesszük a természetes alapú logaritmusát az alábbi 

számításhoz: 

     ( )
Θ
1

lnln 1221 ⋅−=− ttUU  

Innen az időállandót kifejezzük: 

( )
21

12

lnln UU

tt

−
−=Θ  

Az időállandó és a hőmérséklet-vezetési tényező közötti összefüggés:  

Θ⋅
=

403,2

2r
a  

ahol r a próbatest sugara, m  

A kiszámított időállandó értékét behelyettesítjük a hőmérsékletvezetési tényezőt kifejező 

képletbe. 

A mérésről készült video felvételt az alábbi file tartalmazza: 
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Név:…………………………………………Tankör:……………...Dátum:……..……………. 

 

Műanyagok hőmérsékletvezetési-tényezőjének meghatározása 

Észlelési- és eredménylap lap  

A minta száma:………………………   r =………………… m 

Idő (t), s Termofeszültség (U), mV lnU 
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Számítás: 

( ) =
−
−=

21

12

lnln UU

ttΘ .......................s 

 

=
⋅

=
Θ403,2

2r
a ...............................m2s-1

 

 

 

Melléklet:   U=f(t) regisztrátum 

lnU=f(t) grafikon, melynek alapján szintén meghatározandó az időállandó 
értéke.  

 



123 

 

25.11.2. Fémek hővezetési tényezőjének meghatározása 

A mérés leírása és menete 

1. A termosz (kaloriméter) vízértékének meghatározása   

A hővezetési tényező kiszámításához – egyéb adatok mellett – szükséges a vezetéssel átadott 

hőmennyiség ismerete. Ehhez elengedhetetlen a mérőeszköz részét képező termosz 

(kaloriméter) vízértékének ismerete. A meghatározás módjával a kalorimetriás gyakorlatunk 

során már megismerkedtünk: 

A termoszba mérjünk 100 cm3 vizet (m1), tegyük bele a záródugót, amibe az 

üvegtölcsért, a hőmérőt és a keverőpálcát helyeztük. Ezután állandó keverés közben 

folyamatosan mérjük a termoszban lévő víz hőmérsékletét (t1). Közben egy másik 

főzőpohárban melegítsünk  

100 cm3 vizet kb. 50 °C hőmérsékletre, majd öntsünk be a termoszba a hőmérséklet 

állandósulása után ismert tömegű (m2), és hőmérsékletű (t2) meleg vizet. Várjuk meg, 

amíg a rendszer hőmérséklete állandósul (t), és ezt is jegyezzük fel. A mért adatokból 

számítsuk ki a termosz vízértékét (v, kg): 

1
1

2
2 m

tt

tt
mv −

−
−

⋅=  

2. Hővezetési tényező mérése 

Készítsünk egy hosszúkás, felül nyitott fémedény aljába stabil furatot! Dugjunk át 

rajta egy, a vizsgálandó fémből készült pálcát (25.34. ábra)! A pálca egy része az edénybe 

nyúlik. Az edénybe vizet töltünk, és ezt merülőforralóval forrásba hozzuk. (A forralást a teljes 

mérési idő alatt folytatni kell!) Ha már a pálca szab vezetéssel! ad vége is nagyjából átvette a 

forró víz t100 =100 °C-os hőmérsékletét, akkor dugjuk át egy ismert kezdő hőmérsékletű (tk), 

és ismert tömegű (mv) vizet tartalmazó termosz dugóján úgy, hogy jól a vízbe merüljön! (A 

dugó furata kissé bővebb legyen, hogy a pálca ne érjen hozzá!) A mérés ebben a pillanatban 

kezdődik. Indítsuk el a stoppert, majd kb. 5 perc múlva (amikor a pálcát kiemeljük) állítsuk 

le! Mérjük meg a felmelegedett víz végső hőmérsékletét (tv), és számítsuk ki azt a hőt (Q), 

amit a pálca adott át a termoszból és a vízből álló rendszernek  
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ℓ

 

25.34. ábra.  Fémek hővezetési tényezőjének meghatározására szolgáló eszköz  

Ezt a hőmennyiséget a termoszban lévő víz ismert tömegéből, hőmérsékletének változásából 

(tv-tk), a termosz vízértékéből (v), és a víz fajhőjéből (cv) kapjuk meg J-ban: 

)()( kvvv ttvmcQ −⋅+⋅= , J 

A víz fajhője: cv= 4,187 J/ġK 

Ezek után már számítható a fém hővezetési tényezője:  

TtA

lQ
k

∆⋅⋅
⋅=  

ahol  l a fémpálca hossza a két folyadék fázis között, m (a termosz vízszintje és a 

melegítő 

fém edény alja között mérjük) 

 A a fémpálca keresztmetszete, m2 

 t a hővezetés ideje, s 

∆T        a pálca két vége között mért hőmérsékletkülönbség, K    

 (a forró víz és a termosz vizének hőmérsékletkülönbsége) 

Név:………………………………..…    Tcs:……………...    Dátum:…………………. 
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FÉMEK H ŐVEZETÉSI TÉNYEZ ŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA  

Észlelési- és eredménylap 

1. A kaloriméter vízértékének meghatározása 

A kaloriméterbe bemért víz tömege (m1), kg  

A kaloriméterbe bemért víz hőmérséklete (t1), °C   

A hozzáöntött melegvíz tömege (m2), kg   

A hozzáöntött melegvíz hőmérséklete (t2), °C  

A kaloriméter vizének hőmérséklete a melegvíz beöntése után (t),  

A kaloriméter vízértéke (v), kg  

 

Számítás: 

=−
−
−⋅= 1

1

2
2 m

tt

tt
mv  

2. A hővezetési tényező meghatározása 

A termoszba bemért víz tömege (mv), kg  

A termoszba bemért víz kezdeti hőmérséklete (tk), °C  

A termoszba bemért víz végső hőmérséklete (tv), °C  

A víz fajlagos hőkapacitása (cv), J/g,°C  

A fémpálca hossza (l) a két folyadék fázis között, m  

A fémpálca keresztmetszete (A), m2  

A hővezetés időtartama (t), s  

 

Számítás: 

=−⋅+⋅= )()( kvvv ttvmcQ  

=
∆⋅⋅

⋅=
TtA

lQ
k  
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25.12. Reakciókinetikai mérések 

 

 A reakciókinetikai vizsgálatok során valamilyen i komponens fokozatos eltűnése 

(átalakulása), vagy fokozatos keletkezése érdekel bennünket. Minden esetben az 

anyagmennyiség időbeni változását vizsgáljuk, amit átalakulási sebességnek nevezünk, jele 

vi, jellemző mértékegysége mol/s.  

 Amennyiben e sebesség előjele pozitív, az i komponens keletkezik (azaz 

anyagmennyisége időben nő), ellenkező esetben az i komponens fokozatosan eltűnik, illetve 

valami mássá alakul (azaz anyagmennyisége időben csökken). Az átalakulási sebesség 

természetesen időfüggő, ezért gyakran célratörőbb, ha a kérdéses komponens 

koncentrációjának időbeni változását vizsgáljuk. 

Mind a szervetlen, mind a szerves kémia területén igen elterjedtek a komplex vegyületek. 

Mint ahogyan a nevük is mutatja, összetett vegyületekről van szó.  

Vizsgáljuk meg, milyen fő komponensekből áll egy komplex vegyület:  

o központi fémion: olyan fém, amely elektronszerkezete lehetővé teszi, hogy betöltetlen 

pályáira egy vagy több elektront fogadjon be, vagyis elektron akceptor. A 

komplexképzésre leginkább hajlamos fémeket elsősorban a d-mező elemei között 

találjuk meg.  

o ligandum: olyan molekula vagy ion, amely átadható (donálható) elektronjai révén ki 

tudja tölteni a központi fémion betöltetlen atompályáin az üres helyeket, vagyis 

elektron donor. 

Gyakori a többfunkciós ligandum, vagyis olyan molekula (vagy ion) amely több donálható 

elektronpárral rendelkezik. A többfunkciós ligandumokkal képezett komplexek gyakran 

speciális térszerkezetet hoznak létre, amely rákra emlékeztető gyűrűs formájáról a 

kelátkomplex nevet kapta. (A chele görög eredetű szó, jelentése rákolló, hiszen a többfogú 

ligandum úgy veszi körbe a központi iont, mint ahogy a rák ollója fog be egy tárgyat.) 

Gyakran alkalmazott többfunkciós ligandum az etilén-diamin-tetraecetsav di-Na-sója, a 

etilén-diamin-tetraacetát,  közismert nevén az EDTA (vagy más néven Komplexon III). 

Az EDTA a fémekkel stabil, általában 1:1 mólarányú komplexet képez. Cr3+ ionra felírva a 

reakciót: Cr3+ + EDTA4− = [CrEDTA]−  
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25.12.1. Komplexképződési reakció kinetikai vizsgálata fényabszorpció mérésével 

A mérés leírása 

 A króm(III)-szulfát vizes oldata és az EDTA (Komlexon III) vizes oldata közötti 

komplexképződési reakció időbeli lefolyását vizsgáljuk. A króm(III)-sók komplex-képződés 

közben reagálnak. A keletkező komplex vegyület bíborszínű. E szín az idő előrehaladtával 

egyre mélyül, mivel a reakció egyre nagyobb mértékben játszódik le, egyre több komplex 

keletkezik, majd beáll egy egyensúlyi állapot, ami után a szín érzékelhetően már nem 

változik. A keletkezett komplex koncentrációjának változását a λ = 545 nm hullámhosszúságú 

fény abszorpciójának (elnyelésének) fotometriás mérésével lehet követni. Minél töményebb 

ugyanis az oldat, annál sötétebb a színe, így annál nagyobb a mérhető fényelnyelés, 

abszorbancia mértéke. A fényabszorpciót spektrofotométerrel mérjük. A méréshez  

0,1 mol/dm3 koncentrációjú EDTA-oldatot alkalmazunk 3,5-4,5 pH-tartományban. 

A pillanatnyi króm(III) koncentrációt a t időpontban mért A abszorbanciából számíthatjuk ki a 

fotometriás mérések alapját adó Lambert-Beer törvény értelmében: 

∑
=

⋅⋅ε=
j

i

ii lcA

1

 

ahol  A  abszorbancia,  

 εi  moláris abszorpciós koefficiens (mol-1dm3cm-1) az i-edik anyagra nézve, 

 ci  koncentráció (moldm-3) az i-edik anyagra nézve,  

 l  az oldat rétegvastagsága (cm). 

Esetünkben a reakcióelegy abszorbanciája a t időpontban (At), adott hőmérsékleten és 

hullámhosszon a következő összefüggéssel írható le: 

( ) l⋅⋅ε+⋅ε= + 221 3 ccA
Crt  

ahol  At  a reakcióelegy fényelnyelése (abszorbanciája) a t időpontban,  

ε1, ε2  moláris abszorpciós koefficiensek. Esetünkben a λ = 545 nm hullámhosszhoz 

tartozóan: ε1=18, ε2=333 (diagramból) 

 3+Cr
c  a szabad króm(III)-ionok koncentrációja t időpontban, 
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 c2 a komplexbe lépett króm(III)-ionok koncentrációja t időpontban. 

Figyelembe véve, hogy a komplexbe lépett króm(III)-ionok koncentrációja a kiindulási és a 

pillanatnyi króm(III)-ion koncentrációval azonos, kapjuk a szabad króm(III)-ion adott 

időpillanathoz tartozó „pillanatnyi” koncentrációját: 

315

333

18333

333 00

12

0
2 333

3

AcAcAc
c CrCrCr

Cr

−⋅
=

−
−⋅

=
−

−⋅
=

+++

+ εε
ε

 

ahol  0
3+Cr

c  a króm(III)-ion kezdeti koncentrációja, amely természetesen azonos 3+Cr
c + c2 

  összegével. 

 

A mérés végrehajtása 

5 cm3 ismert pH-jú, 0,1 mol/dm3 koncentrációjú EDTA (más néven KomplexonIII) 

mérőoldatból és 5 cm3 0,01 mol/dm3 koncentrációjú króm(III)-szulfát oldatból 1:1 

térfogatarányú elegyet készítünk, melynek kiindulási króm(III)-ion koncentrációja így  

0
3+Cr

c = 0,005 mol/dm3 lesz.  

Az elegyből betöltünk a spektrofotométer 1 cm vastagságú küvettájába megfelelő 

mennyiséget, és összehasonlító elegyként 1:1 arányú desztillált víz/EDTA oldatot használunk. 

Ezzel beállítjuk a fotométeren az abszorbancia 0, valamint a transzmittancia 100 % értékét. 

Ezt követően az átöblített küvettát feltöltjük a vizsgálandó króm(III)-szulfát/EDTA-oldattal. 

A reakció előrehaladását követve mérjük és feljegyezzük a fény-abszorpció változását az idő 

függvényében, λ = 545 nm hullámhosszúságú színszűrőt alkalmazva. (Ilyen 

hullámhosszúságú színszűrőnél legnagyobb az adott elegy fényelnyelő képessége, 

abszorbanciája.) Kezdetben 1 percenként olvassuk le az abszorbanciát 10 percig, majd ismét 

10 percig 2 percenként, és még további 20 percig 5 percenként.  

A mérési adatokból kiszámítjuk az adott mérési időpontokhoz tartozó 3+Cr
c  króm(III)-ion 

pillanatnyi koncentrációkat 
315

333 0
3

3

Ac
c Cr

Cr

−⋅
=

+

+  összefüggés segítségével, majd az értékeket 
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ábrázoljuk az idő függvényében: )(3 tfc
Cr

=+ . A függvény lefutásából következtethetünk a 

reakció rendűségére.  

Előzetes próbamérés idő-koncentráció eredményeinek behelyettesítésével számítottunk 

reakciósebességi állandókat nullad-, első- és másodrendű reakciót feltételezve. Az 

eredményekből arra következtettünk, hogy a vizsgált komplexképződési reakció elsőrendű 

reakció. 

Ennek figyelembevételével számítsa ki a 10. percben 

a reakciósebességi állandó:  
tc

c
k

Cr

Cr 1
ln

3

3
0

1 ⋅=
+

+

 

és a reakciósebesség:            31 +⋅=
Cr

ckv
    értékét! 
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Név:……………………………………Tcs:……..…  Dátum:………………. 

Észlelési- és eredménylap 

KOMPLEXKÉPZ ŐDÉSI REAKCIÓ KINETIKAI VIZSGÁLATA 

FÉNYABSZORPCIÓ MÉRÉSÉVEL 

=ε1 …………; =ε2 .……….; 0
3+Cr

c =…………….;  λ =……………; 

Idő (t), s Abszorbancia (A) Pillanatnyi króm(III)-koncentráció( 3+Cr
c ), 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Reakciósebességi állandó és a reakciósebesség a 10. percben:  

tc

c
k

Cr

Cr 1
ln

3

3
0

1 ⋅=
+

+

=
     31 +⋅=

Cr
ckv =

 

Melléklet: ),(3 Ctfc o

Cr
=+  diagram
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25.12.2. Heterogén kémiai reakció sebességének vizsgálata 

 

A CO2-nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az 

alábbi reakcióegyenlettel írható le: 

CO2/g/ + H2O/l/   ← →
2

1

k

k
  CO2/l/  +  H2O/l/   ← →

2

1

k

k
  H2CO3/l/ 

Ez heterogén kémiai reakció, mert a reakcióban résztvevő komponensek különböző 

fázisokban vannak. 

A fenti reakció felső nyíl irányába menő részfolyamatának sebességén - adott körülmények /pl. 

hőmérséklet, CO2 parciális nyomás, keverés, oldattérfogat stb/ között - az időegység alatt képződő 

H2CO3 mennyiségét értjük. Ha ezeket a körülményeket állandó értéken tartjuk, akkor a 

reakciósebességet - a szokásos módon - az oldat szénsav (vagy a vele egyenértékű CO2) 

koncentrációjának időbeli változásával jellemezhetjük, az alábbiak szerint: 

t

c

t

c
v

d

d

d

d
232 COCOH ==  , 

ahol a cH2CO3
 a szénsav ún. pillanatnyi koncentrációja, mol/dm3 , 

cCO2
 a szénsav formában kötött CO2 pillanatnyi koncentrációja, mol/dm3 . 

 A felső nyíl irányába menő folyamat sebessége az idő függvényében csökkenő tendenciájú, 

mert a folyamat addig tarthat, amíg be nem áll az adott hőmérsékletnek és a CO2 parciális 

nyomásának megfelelő egyensúly, azaz az oldatban a szénsav koncentráció el nem éri a telített oldat 

koncentrációját (cH2CO3
 = cegys = ctel). 

 A tapasztalat szerint ez a reakció elsőrendű, vagyis a sebessége a szénsav koncentrációjának 

az első hatványával arányos. Pontosabban a telített oldat és az oldat pillanatnyi koncentrációja 

közötti különbséggel (k1 a szénsav képződési reakció - felső nyíl irányú folyamat - sebességi 

állandója, dimenziója: 1/idő): 

)(
d

d
32

32
1

COH
COHtel cck

t

c
v −⋅==  . 
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 Ennek a differenciálegyenletnek a megoldása - vagyis a szénsav koncentráció időfüggését 

megadó függvény - egy olyan exponenciális függvény, amelyet peremfeltételek ismeretében a 

változók szétválasztása után integrálással határozhatunk meg 

 A peremfeltételek:  ha   t = 0, cH2CO3
 = 0 , 

ha   t = ∞, cH2CO3
 = ctel . 

 A differenciálegyenlet megoldása: 

∫ −

3C2H

32

32

0
COHtel

COHd
Oc

cc

c
 =  ∫

t

tk

0

1d  

tk
c

cc
1

tel

COHtel 32ln =
−

−  , 

más formában felírva: 

( )tkcc 1

32
e1telCOH

−−⋅=  . 

A szénsav koncentrációja tehát az idővel exponenciális függvény szerint növekszik 

mindaddig, amíg az adott körülmények között az oldat telítetté nem válik, (elvileg végtelen hosszú 

idő alatt, gyakorlatban véges idő alatt éri el a koncentráció a ctel értéket). 

A több, egymást követő részfolyamat során képződő szénsav gyenge sav, kis mértékben H+- 

és HCO3
-
-ionokra disszociál, aminek következtében, pl. az oldat pH-ja, az elektromos vezetése stb. 

egyértelműen változik, azaz a H2CO3 képződés sebességére következtethetünk - a szénsav 

koncentráció közvetlen mérése nélkül is -, ha az idő függvényében mérjük ezeket a sajátságokat.  

A fenti reakció alsó nyíl irányába menő részfolyamatának sebességén - adott körülmények /pl. 

hőmérséklet, inert gáz bevezetés, keverés, oldattérfogat stb/ között - az időegység alatt elbomló 

H2CO3 mennyiségét értjük.  

 Az alsó nyíl irányába menő folyamat sebessége az idő függvényében szintén csökkenő 

tendenciájú. A folyamat addig tarthat, amíg be nem áll az egyensúly, azaz az oldatban a szénsav 

koncentráció állandó értékűvé nem válik, pl. nullára csökken.  
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 A tapasztalat szerint a bomlási folyamat is elsőrendű, vagyis a sebessége a szénsav 

pillanatnyi koncentrációjának az első hatványával arányos. Pontosabban az oldat egyensúlyi 

koncentrációja és az oldat pillanatnyi koncentrációja közötti különbséggel (k2 a szénsav bomlási 

reakció - alsó nyíl irányú folyamat - sebességi állandója, dimenziója: 1/idő): 

3232

32
22

COH )(
d

d
COHCOHegys ckcck

t

c
v ⋅−=−⋅==  . 

 Ennek a differenciálegyenletnek a megoldása - vagyis a szénsav koncentráció időfüggését 

megadó függvény - egy olyan exponenciális függvény, amelyet peremfeltételek ismeretében a 

változók szétválasztása után integrálással határozhatunk meg 

 A peremfeltételek:  ha   t =  0, cH2CO3
 = ctel , 

ha   t =  ∞, cH2CO3
 = cegys =  0 . 

 A differenciálegyenlet megoldása: 

∫∫ −=
tc

c

tk
c

c

0

2
COH

COH d
d

3CO2H

tel
32

32   

tk
c

c
⋅−= 2

tel

COH 32ln  

más formában felírva:         tkcc 2

32
etelCOH

−=  . 

A mérési feladat: 

1. Számítsa ki a vizsgált hőmérsékletre a CO2 oldhatósági adatából a telített oldatban a szénsav 

koncentrációját mol/dm3-egységben! 

2. Határozza meg az oldat pH-ját és elektromos vezetését a telített oldatban! 

3. Szerkessze meg a G = f(cH2CO3
) függvényt! 

4. Számítsa ki a reakciósebességi állandót és a felezési idő értékét! 

5. Adja meg a reakciósebességet a 25. percben! 
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A gyakorlat kivitelezése: 

 A termosztátban elhelyezett reakcióedénybe ismert mennyiségű desztillált vizet töltünk, 

belehelyezzük a pH és az elektromos vezetés mérésére szolgáló elektródokat. Azokat a 

mérőkészülékekhez kapcsoljuk, és a készülékek kimenetét a kétcsatornás regisztráló készülékhez 

csatlakoztatjuk. Beállítjuk a keverőmotor fordulatszámát, a CO2 térfogatáramát és a CO2 

buborékoltatás megkezdésével azonos időpontban elindítjuk a jelek regisztrálását. 

A kísérlet addig végezzük (kb. 1 óra), amíg a regisztrátumok alapján az oldatban a telítettség 

állapotát elérjük. Közben 5-10 percenként a mérési adatokat feljegyezzük.  

 A CO2-dal (H2CO3-val) telített oldat CO2 koncentrációját különböző hőmérsékleten az 25.08. 

táblázat tartalmazza.  

 

25.08. táblázat: A tiszta CO2 oldhatósága vízben különböző hőmérsékleten, 1 bar nyomáson  

Oldhatóság, 

Ncm3CO2/cm3 
H2O 

Hőmérséklet, oC 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

0,89 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,745 0,73 0,715 0,70 

 

 A desztillált víz és a telített oldat elektromos vezetési kísérleti adataiból megszerkesztjük a 

G = f(cH2CO3
) lineáris függvényt és e kalibrációs diagramból meghatározzuk a kísérlet során kapott 

oldatok szénsav koncentrációit. 

Ha ábrázoljuk az  
tel

COHtel 32ln
c

cc −
 adatokat az idő függvényében és a pontokat egyenessel 

összekötjük, a kapott egyenes iránytangenséből a k1 sebességi állandó meghatározható. Ennek 

ismeretében a szénsav képződési reakció pillanatnyi sebessége bármely időpontban kiszámítható, a 

reakció felezési ideje - amennyi idő alatt a szénsav koncentrációja a telítési érték felét eléri - pedig a  

1
2/1

ln2

k
t =  

összefüggésből számítható. 

Ha a szénsav bomlási folyamatának a sebességét akarjuk vizsgálni, akkor a CO2-dal (H2CO3-

val) telített oldatból indulhatunk ki. A CO2 bevezetést megszüntetjük és valamilyen inert gáz (pl. 
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N2, CO2 mentes levegő stb.) bevezetésével a bomlási folyamatot segítjük elő. Ehhez beállítjuk az 

inert gáz térfogatáramát és a gázbuborékoltatás megkezdésével azonos időpontban elindítjuk a pH 

és az elektromos vezetés jelek regisztrálását. 

A kísérletet addig végezzük, amíg a regisztrátumok alapján az oldatban a szénsav 

koncentráció nem állandósul. Közben 5-10 percenként a mérési adatokat feljegyezzük.  

 Az adatok kiértékeléséhez a desztillált víz és a telített oldat elektromos vezetési kísérleti 

adataiból megszerkesztjük a G = f(cH2CO3
) lineáris függvényt és e kalibrációs diagramból 

meghatározzuk a kísérlet során kapott oldatok szénsav koncentrációit 

Ha ábrázoljuk az  ln cH2CO3/Ctel  adatokat az idő függvényében és a pontokat egyenessel 

összekötjük, a kapott egyenes iránytangenséből a k2 sebességi állandó meghatározható. Ennek 

ismeretében a szénsav bomlási reakció pillanatnyi sebessége bármely időpontban kiszámítható, a 

bomlási reakció felezési ideje - amennyi idő alatt a szénsav koncentrációja a telített értékről a felére 

csökken - pedig a fentiekhez hasonlóan számítható. 

A mérésről készült video felvételt az alábbi file tartalmazza: 
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Név: .................................………...... Tcs: .........     Dátum: ............................... 

HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

A szénsav képződése 

Észlelési- és eredménylap 

A kísérlet hőmérséklete: …………... oC 

A CO2 térfogatárama: ......……….... dm3/h      A keverő fordulatszáma: ....….... 1/min 

A telített oldat CO2 koncentrációja: ...............................… ….Ncm3 CO2/cm3 H2O 

A telített oldat szénsav koncentrációja: ctel = ….…..……….. mol/dm3  

     elektromos vezetése:     G = ......................... mS 

A víz elektromos vezetése:         G = …..................... mS 

Idő, min 

 
pH 

G, 

µµµµS 

cH2CO3 

mol/dm3 

ctel -  cH2CO3 

mol/dm3 tel

COHtel 32ln
c

cc −
 

0.      

5.      

10.      

15.      

20.      

25.      

30.      

35.      

40.      

 

A szénsav képződési reakció sebességi állandója:         - tgαααα = k1 = .....................   

A képződési reakció sebessége a 25. percben:    v = .................…...….....      

              felezési ideje:   t1/2 = ......……………....   

Melléklet:          G = f(cH2CO3
) és  )(ln

tel

COHtel 32 tf
c

cc
=

−
 diagram 
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A szénsav bomlása 

A kísérlet hőmérséklete: …………... oC 

A levegő térfogatárama: ......……….... dm3/h      A keverő fordulatszáma: ....….... 1/min 

A telített oldat CO2 koncentrációja: ...............................… ….Ncm3 CO2/cm3 H2O 

A telített oldat szénsav koncentrációja: ctel = ….…..……….. mol/dm3  

     elektromos vezetése:     G = ......................... mS 

A víz elektromos vezetése:         G = …..................... mS 

Kísérleti és számítási adatok 

Idő, min pH G, cH2CO3 lncH2CO3 

0.     

5.     

10.     

15.     

20.     

25.     

30.     

35.     

40.     

 

A szénsav bomlási reakció sebességi állandója:         - tgαααα = k2 = .....................   

A bomlási reakció sebessége a 25. percben:    v = .................…...….....      

              felezési ideje:   t1/2 = ......……………....   

 

Melléklet:          G = f(cH2CO3) és  ln(cH2CO3/ctel) = f(t) diagram  
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25.13. Elektromos vezetés mérése 

 Vegyületek vízben történő oldása közben az elektrolitos disszociáció révén képződő ionok 

elektromos erőtérben, vagyis a térben fennálló elektromos potenciál inhomogenitása következtében, 

a töltésüktől függő irányba elmozdulva vezetik az áramot. Eme töltéstranszportot jellemzi a 

töltésáram (Jg), ill. annak felületegységre vonatkoztatott értéke, a töltésáram-sűrűség (jq). A 

töltésáram kialakulásának hajtóereje a rendszerben uralkodó elektromos potenciál gradiense:  

xd

d
grad

ϕ=ϕ  

A töltésáram-sűrűség arányos a cellában uralkodó elektromos potenciál gradiensével:  

xd

d
jq

ϕ⋅κ−=  . 

Az arányossági tényező a fajlagos elektromos vezetés: κ  (kappa) .  

Az elektrolitok áramvezető képességét az ellenállás (R) reciprokával, a vezetéssel (G), ill. a fajlagos 

ellenállás reciprokával ( ró−ρ ), a fajlagos elektromos vezetéssel ( κ ) jellemezzük:
ρ

κ 1= , S.m-1. 

 A fajlagos elektromos vezetés fizikai jelentése: egységnyi hosszú és keresztmetszetű elektrolit 

ellenállásának a reciproka: 

cellacella GK
RAR

K
111 ⋅=⋅=⋅=

ρ
=κ l

  , 

ahol  Kcella a cellaállandó. Az elektrolit vezetésének a mérésére szolgáló mérőcella jellemzője, 

annak geometriai méretétől, hosszától (ℓ) és keresztmetszetétől (A) függ. (mértékegysége: m-1). 

Az elektrolitok elektromos vezetésének a jellemzésére használjuk még a moláris fajlagos 

elektromos vezetést, amelyet a:   
c

κλ =  ,   S.dm2.mol-1   

összefüggéssel definiálunk, ahol c az elektrolit anyagmennyiség-koncentrációja (mol˙dm-3). 
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 Az elektrolitok disszociáció foka nagymértékben meghatározza az elektromos vezetést, mert 

arra jellemző, hogy az oldatban lévő vegyület hányad része disszociált. Minél nagyobb a 

disszociáció fok az elektrolitban, annál több ion vehet részt a töltésáram kialakításában, annál jobb 

az elektrolit elektromos vezetése. A disszociációt befolyásolja a hőmérséklet is. 

A c anyagmennyiség-koncentrációjú oldat disszociáció foka:  

c

cB=α  

 ahol   cB a disszociált részecskék (ionok) koncentrációja 

  c a disszociáció előtti oldatkoncentráció 

Az ún. végtelen híg oldatban a disszociáció teljes, vagyis 1=α∞ . 

Adott hőmérsékleten a c koncentrációjú elektrolit disszociáció foka a moláris fajlagos elektromos 
vezetés mérése alapján meghatározható: 

∞
=α
Λ

Λc
c  . 

ahol cΛ   a c koncentrációjú elektrolit moláris fajlagos elektromos vezetése, 

 ∞Λ  a végtelen híg oldat moláris fajlagos elektromos vezetése. 

 

 ∞Λ  additív módon számítható az ionok moláris fajlagos elektromos vezetési adataiból. A 25.9. 

táblázat megadja néhány ion moláris fajlagos elektromos vezetését.  

25.9. táblázat: Néhány ion moláris fajlagos elektromos vezetése 

Ion 
∞Λ ,  S.cm2.mol-1 Ion 

∞Λ ,  S.cm2.mol-1 

 18 oC 25 oC  18 oC 25 oC 
Na+ 42,8 50,1 Cl- 66,0 76,3 

K+ 63,9 73,5 −2
4SO  68,7 79,8 

+
4NH  63,6 73,5 −

3NO  62,6 71,4 

H+ 315,0 349,8 OH- 174,0 198,3 
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Az elektrolitok elektromos vezetése exponenciálisan nő a hőmérséklet növekedésével. Ez egyrészt 

a disszociáció mértékének, másrészt az ionmozgékonyságnak a növekedésével magyarázható. 

A hőmérsékletfüggést az alábbi differenciálegyenlet írja le: 

2

‡

Rd

dln

T

H

T

Λ Λ∆=  

 ahol ‡
ΛH∆  a vezetés aktiválási entalpiája. 

Ha a differenciálegyenletet megoldjuk, azaz T2 és T1 között integráljuk, akkor a 

2

1

21

21‡ ln
Λ

Λ

TT

TT
H Λ ⋅

−
⋅⋅=∆ R  

kifejezésből a kísérleti adatok ismeretében az aktiválási entalpia  meghatározható. 

 Az elektrolitok elektromos vezetésének mérésére váltakozó áramot használunk, mert 

egyenáram hatására elektrolízis indulna meg, az elektródok polarizálódnának és az oldatok 

ellenállása is megváltozna. A méréshez Pt-gyűrűs harang alakú elektródot használunk, amit 3 kHz 

frekvenciával működő vezetésmérő készülékhez - konduktométerhez - csatlakoztatunk. A készülék 

közvetlenül az ellenállás reciprok értékét mutatja. A méréshatár változtatásával a G vezetés 

értékének a leolvasási pontossága növelhető. 

 A vezetésmérő cellát kalibrálni kell, meg kell állapítani a cellaállandót. E célból a mérőcellát 

ismert fajlagos elektromos vezetésű (κ1) elektrolitba helyezzük és megmérjük a készülék által 

mutatott G1 elektromos vezetést. A cellaállandó a  

1

1

G
Kcell

κ=  

összefüggéssel számítható ki. 

 Kalibrálás céljára általában ismert koncentrációjú KCl-oldatokat használunk, amelyeknek a 

fajlagos elektromos vezetése adott hőmérsékleten a 25.10. táblázatban található. 
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25.10. táblázat: KCl-oldatok fajlagos elektromos vezetése  

KCl-oldat Fajlagos elektromos vezetés, κκκκ/S.cm-1 

20 oC  25 oC 

      0,01 mol.dm-3 0,00128  0,00141 

      0,1 mol.dm-3 0,01167  0,01288 

      1 mol.dm-3 0,10207  0,11180 

 

25.13.1. Az elektromos vezetés koncentráció-függésének vizsgálata  

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a vezetésmérő cella cellaállandóját! 

2. Mérje meg különböző koncentrációjú oldat elektromos vezetését! 

3. Számítsa ki az oldatok fajlagos és fajlagos moláris elektromos vezetését! 

4. Számítsa ki az oldatok disszociáció fokát 25 oC-on! 

5. Ábrázolja a κ  = f(c) és a Λ = f(1/c) függvényeket! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 Az elektromos vezetés koncentráció-függését állandó hőmérsékleten (25 oC) vizsgáljuk. A 

termosztátot a kívánt hőmérsékletre beállítjuk és az ismert fajlagos elektromos vezetésű KCl-oldatot 

egy főzőpohárban a harangelektróddal együtt belehelyezzük. A harangelektródot a készülékhez 

csatlakoztatjuk és a kalibráló gomb lenyomva tartása közben a kalibráló potenciométer 

forgógombját forgatva a készülék mutatóját a piros színű jelre állítjuk. A gombot felengedve a 

mutató az oldat elektromos vezetését mutatja. A méréshatár-fokozatkapcsoló elforgatásával 

kiválasztható az a méréstartomány, amelyben a vezetés a legnagyobb pontossággal leolvasható. 

Meggyőződünk a hőmérséklet állandósulásáról és a KCl-oldat elektromos vezetését feljegyezzük. A 

vizsgált oldatok elektromos vezetésének mérésénél is hasonlóan járunk el. A mérőcellát egy másik 

oldatba történő áthelyezés előtt az újonnan mérendő oldattal leöblítjük.  

 Mérés közben is - és minden méréshatár váltás után - a készülék végkitérését a fent leírt 

módon kell ellenőrizni és ha szükséges újra be kell állítani. 
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25.13.2. Az elektromos vezetés hőmérséklet-függésének vizsgálata  

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a vezetésmérő cella cellaállandóját! 

2. Mérje meg az elektrolit elektromos vezetését különböző hőmérsékleten! 

3. Számítsa ki az oldat fajlagos és fajlagos moláris elektromos vezetését! 

4. Számítsa ki az oldat disszociációfokát 25 oC-on! 

5. Ábrázolja a κ = f(T), Λ = f(T) és az lnΛ = f(1/T) függvényt! 

6. Határozza meg számítással és grafikus úton is az oldat elektromos vezetésének az aktiválási 

entalpiáját! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 Az elektromos vezetés hőmérsékletfüggésének vizsgálatánál hasonlóan járunk el, mint a 

koncentrációfüggés vizsgálatánál, azzal a különbséggel, hogy most adott összetételű oldatot 

vizsgálunk, és egy-egy mérés után a hőmérsékletet 5 oC-kal megnövelve végezzük el a vezetés 

mérést négy különböző hőmérsékleten. 

 A kísérleti adatok kiértékelése: 

Az aktiválási elmélet szerint az elektrolitok moláris fajlagos elektromos vezetésének (λ) 

hőmérséklet-függését az alábbi összefüggés adja meg: 

2

‡

d

dln

T

H

T

Λ Λ

R

∆
=  

A fenti összefüggésben a 
‡
ΛH∆  az elektromos vezetés aktiválási entalpiája, R pedig az egyetemes 

gázállandó (8,314 J/mol.K).  
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a.  A vezetés aktiválási energiájának numerikus meghatározása 

Két hőmérséklet között elvégezve a határozott integrálást, az alábbi kifejezéshez jutunk: 









−⋅∆−=∆= ∫∫ 12

‡

1

2
2

‡
2

1

11

R
ln,d

R
lnd

2

1

TT

H

Λ

Λ
T

T

H
Λ Λ

T

T

Λ  . 

A kifejezésből látható, hogy két hőmérséklet értékből és az azokhoz tartozó elektromos vezetés 

adatokból numerikus úton kiszámítható az aktiválási energia: 

2

1

21

21‡ lnR
Λ

Λ

TT

TT
H Λ ⋅

−
⋅⋅=∆  . 

A gyakorlaton négy hőmérsékleten (T1, T2, T3 és T4) megmértük az elektrolit moláris fajlagos 

vezetését (Λ1, Λ2, Λ3 és Λ4). Ha kiválasztjuk bármelyik két hőmérsékletet (célszerűen a T1-et és a 

T4-et) és a hozzátartozó vezetés értékét, ezeket behelyettesítjük a kifejezésbe, a moláris fajlagos 

vezetés aktiválási energiája kiszámítható. 

 

b. A vezetés aktiválási entalpiájának grafikus meghatározása 

A differenciálegyenlet határozatlan integrálása esetén az alábbi összefüggéshez jutunk: 

A
T

H
ΛTd

T

H
Λd

‡
Λ

‡
Λ lnln,ln
2

+
∆

−=→
∆

= ∫∫ RR
 . 

Átalakítva kicsit az egyenletet: 

T

H
AΛ

‡
Λ 1

lnln ⋅
∆

−=
R

 

Az összefüggés azt mutatja, hogy a moláris fajlagos elektromos vezetés logaritmusa a hőmérséklet 

reciprokával lineárisan változik.  

Ha a négy mérési adatpárt ábrázoljuk a lnΛ – 1/T koordináta-rendszerben, és a pontokon át 

egy egyenest fektetünk, akkor a 25.35. ábrán látható függvényt kapjuk. 
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∆ln
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∆1/T 

 

25.35. ábra: Az elektromos vezetés aktiválási energiájának grafikus meghatározásához 

szerkesztendő diagram  

 

Ennek az egyenesnek az iránytangense (meredeksége) - a határozatlan integrálással kapott 

egyenlet meredekségéből láthatóan - a vezetés aktiválási energiájával arányos. Vagyis a 
)/1(

ln

T

Λ

∆
∆  

érték kiszámítása után az aktiválási entalpia az alábbi összefüggés alapján meghatározható: 

R

‡

)/1(

ln
1

ln Λ
H

T

Λ

T

Λ ∆
−=

∆
∆=

∆

∆  , 

( )T

Λ
H Λ /1

ln‡

∆
∆−=∆ R  . 
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Név: .................................………...... Tcs: .........     Dátum: ............................... 

6. 1. AZ ELEKTROMOS VEZETÉS KONCENTRÁCIÓFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

Észlelési- és eredménylap 

 

 1. VEZETÉSMÉRŐ CELLA CELLAÁLLANDÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 

A mérés hőmérséklete:                          t = ....................................... oC 

A KCl-oldat koncentrációja:   c = ...................................... mol/dm3 

A KCl-oldat fajl. elektromos vezetése:  κ = ...................................... S.cm-1 

A KCl-oldat mért vezetése:    G = ..................................... mS 

A cellaállandó: 

Kcella    = .............................cm-1 

 

2. AZ ELEKTROLIT ELEKTROMOS VEZETÉSE 

 

A vizsgált oldat:  ..............................................  

Oldat 
koncentráció  

(mol/dm3) 

G                    
(S) 

κ                 

(S.cm-2) 

Λ            
(S.cm3. mol-1) 

α                         
a mérés 

hőmérsékletén 

     

     

     

     
 

 

Mellékletek:  κ = f(c)  
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Név: .................................………...... Tcs: .........     Dátum: ............................... 

 

6.2. AZ ELEKTROMOS VEZETÉS HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

 

Észlelési- és eredménylap 

 

 1. VEZETÉSMÉRŐ CELLA CELLAÁLLANDÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 

A KCl-oldat koncentrációja:   c = ...................................... mol/dm3 

A KCl-oldat fajl. elektromos vezetése:  κ = ...................................... S.cm-1 

A KCl-oldat mért vezetése:    G = ..................................... mS 

 

A cellaállandó: 

Kcella    = .............................cm-1 

 

  

 2. AZ ELEKTROLIT ELEKTROMOS VEZETÉSÉNEK MÉRÉSE 

 

A vizsgált oldat megnevezése:  .............................................., koncentrációja: ........... mol/dm3 

t 

(oC) 

1/T 

(K -1) 

G 

(S) 

κκκκ 

(S.cm-1) 

ΛΛΛΛ 

(S.cm3.mol-1) 
lnΛΛΛΛ 
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3. AZ ELEKTROMOS VEZETÉS AKTIVÁLÁSI ENTALPIÁJÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA 

 

a. A vezetés aktiválási entalpiájának meghatározása numerikus módszerrel 

A két szélső hőmérsékletre számított vezetési adatból 

4

1

41

41‡ ln=
Λ

Λ

TT

TT
H Λ 









−
∆ R  = 

b. A vezetés aktiválási entalpiájának meghatározása grafikusan 

Az )/1(ln Tf=Λ diagramból grafikus differenciálással: 

T

∆
H Λ /1

ln
-=‡

∆
∆∆ R  =  

Mellékletek:  κ = f(t) és )/1(ln Tf=Λ diagram 
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25.14. Elektrokémiai sajátságok vizsgálata  

Ha egy tiszta fémet saját ionjait tartalmazó oldatba merítünk, akkor a fém/oldat 

határfelületen kialakuló elektromos kettősrétegben elektromos potenciál jön létre, melyet 

önmagában nem mérhetünk, csak valamely praktikusan megválasztott vonatkoztatási (ún. 

referencia) elektróddal galváncellává kapcsolva. Az elektródpotenciál megadásakor azonban mindig 

meg kellene adni azt az elektródot is, amivel szemben mértük a potenciálkülönbséget, s ez az 

összehasonlítást megnehezítené. A probléma megoldásához kiválasztották a standard 

hidrogénelektródot, és ennek a standardpotenciálját önkényesen 0-nak vették. Ezzel a standard 

hidrogénelektróddal szemben mért potenciálkülönbségek már összevethetők. 

Elektródpotenciál: annak a galváncellának az elektromotoros ereje, amelynek egyik 

elektródja a vizsgált fém, a másik a standard hidrogénelektród. Olyan relatív potenciál-érték, melyet 

egy önkényesen kiszemelt 0-ponthoz, a standard hidrogénelektród potenciáljához viszonyítunk. A 

standard körülményeket 0,1 MPa nyomás, 25 °C hőmérséklet és 1 mol/dm3 oldatkoncentráció 

jelenti. A standard hidrogénelektród azonban nehezen kezelhető, ezért a gyakorlatban a másodfajú 

elektródok terjedtek el vonatkoztatási, illetve referenciaelektródként. Ebben az esetben azonban 

figyelembe kell venni, hogy a referenciaelektród potenciálja nem 0, hanem a mérés 

hőmérsékletének ismeretében tapasztalati összefüggés segítségével számítható. 

Az oldatba merülő tiszta fémből és a fém ionjait tartalmazó oldatból álló rendszerben a 

fémet elsőfajú elektródnak nevezzük. Az elsőfajú elektródok potenciálja pontosan ellenőrzött 

körülmények között jól definiált módon változik az elektródfém ionjainak oldatbeli 

koncentrációjával, ezért alkalmas annak mennyiségi meghatározására. 

Egy másik jelentős csoportot képeznek az ún. másodfajú elektródok. Ezeknél a fém saját, 

vízben rosszul oldódó sójával és annak telített oldatával érintkezik. Az ilyen típusú elektródok 

elektródpotenciálja kis áram áthaladásakor sem változik meg, ezért ezeket állandó potenciálú 

összehasonlító, vagy referencia elektródokként használják. A leggyakrabban alkalmazott másodfajú 

elektród az ezüst-ezüstklorid-(Ag/AgCl, KCl) és a kalomel-(Hg/Hg2Cl2, KCl) elektród. 

Ha egy fémet, pl. réz, vas, alumínium, stb. saját ionjait tartalmazó oldatba merítünk, a fém 

felületén kontakt-egyensúly jön létre a fém/oldat fázishatáron, és kialakul egy elektromos 

kettősréteg: 
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• negatív töltések halmozódnak fel a fém felületén és pozitív töltések halmozódnak fel az 

oldat fémmel érintkező határfelületén; 

• előfordul ellenkező irányú töltés-megoszlás is.  

M
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25.36. ábra: A kontakt egyensúly és elektromos kettősréteg szemléltetése fém/elektrolit fázishatáron  

A kettősréteg kialakulásának oka, hogy töltésváltozással járó reakciók, ún. elektródreakciók 

játszódnak le a fém és az oldat határfelületén. Az egyik ilyen reakció a fém (M) oldatba-

menetelével járó folyamat: 

-z ez   MM ⋅+→ +  

Ebben a folyamatban a fém oxidálódik, nő az oxidációs száma, hiszen a reakció elektronleadással 

jár.  

A másik, ezzel ellentétes redukciós folyamat elektron felvétellel, oxidációs szám csökkenéssel jár, 

és fém elemi alakban történő kiválását jelenti: 

M→⋅++ -z ez   M  

A töltött részecskék felhalmozódása miatt a határfelületi rétegben kialakul egy elektromos potenciál 

(„feszültség”), más néven elektródpotenciál (mértékegysége: volt, V). 

Termodinamikai egyensúly esetén ez a potenciál az un. Nerst-egyenlet segítségével adható meg: 

• elsőfajú fémelektródot tartalmazó rendszerben (mérési gyakorlatunkon is) 
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• redoxi-elektródot tartalmazó rendszerben 
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ahol: R az egyetemes gázállandó,  

T az abszolút hőmérséklet,  

Z az elektródreakció töltésszám-változása, 

+zM
c  a fémion koncentráció, mol/dm3  

oxc , redc  a két félcellában lévő elektrolitban a fém oxidált, ill. redukált formájának 

koncentrációja, mol/dm3 

1c , 2c  a két félcellában lévő elektrolit koncentrációja, mol/dm3 

E° az ún. normálpotenciál értéke, azaz az 1 mol/dm3 fémion koncentrációjú oldatban 

mérhető potenciál értéke.  

A 25 °C-hoz tartozó normálpotenciál az ún. standardpotenciál. A fémek nagy részének ismert a 

standard potenciálja vizes oldatok esetén.  
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25.11. táblázat Néhány elektród elektródfolyamata és standard elektródpotenciálja táblázat  

Elektród jelölése 

M z+/M 
Elektródreakció 

Standard elektródpotenciál 
o

/MM +zE
, V   

Al 3+/Al Al 3+ + 3e - →← Al  - 1,660 

Zn2+/Zn Zn2+ + 2e - →← Zn - 0,7628 

Fe2+/Fe Fe2+ + 2e - →← Fe - 0,440 

Co2+/Co Co2+ + 2e - →← Co - 0,280 

Ni2+/Ni Ni2+ + 2e - →← Ni - 0,230 

2H2+/H2 2H+ + 2e - →← H2 ± 0,000 

Cu2+/Cu Cu2+ + 2e - →← Cu + 0,337 

Ag1+/Ag Ag1+ + 1e- →←Ag +0,798 

Pt4+/Pt Pt4++ 4e- →← Pt +0,860 

Au3+/Au Au3+ + 3e - →← Au +1,360 

A standardpotenciálok segítségével felállítható a fémek vizes oldatokban érvényes affinitási 

sorrendje. Ez a fémek ún. feszültségi sora standard elektródpotenciáljuk (E0) növekvő sorrendje 

szerint. Az alábbi ábrán ilyen feszültségi sort tüntettük fel a teljesség igénye nélkül: 

(-) ←------------------------------------------------------------------------- 0 ----------------------→(+) 
    K < Ca < Na < Mg < Al < Mn < Zn < Cr < Fe < Co < Ni < Pb < H2 < Sn < Cu < Ag < Hg  

Az egyetlen elektród felületén kialakuló elektródpotenciált önmagában mérni nem lehet, 

ezért egy konstans potenciálú viszonyító (referencia) elektróddal kapcsoljuk elektrokémiai 

rendszerré. Az így nyert galváncella feszültségét már tudjuk mérni. Ez, az árammentes állapotban 

mért feszültség a galváncella elektromotoros ereje (EMF).  

A mért elektromotoros erő, valamint az összehasonlító (referencia) elektród számítható 

elektródpotenciálja ismeretében a vizsgált fémelektród elektródpotenciálja adott mérési 

hőmérsékleten, adott ion-koncentrációnál már számítható: 

MFREFMM
EEE Z −=+ /  

ahol  E Mz+/M  a mérendő elektród potenciálja,  

EREF  a referencia-elektród standard hidrogénelektródhoz viszonyított 

elektródpotenciálja,  

EMF a mért elektromotoros erő. 
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25.14.1. Fémelektród elektródpotenciáljának vizsgálata az oldat fémion koncentrációjának a 

függvényében 

A mérési feladat: 

1. Határozza meg a fém elektródpotenciálját szobahőmérsékleten az oldat fémion-

koncentrációjának függvényében! 

2. Ábrázolja a kísérletileg mért elektródpotenciál értékeket a koncentráció logaritmusa 

függvényében! Határozza meg a kapott ismeretlen oldat koncentrációját! 

3. Számítsa ki az  
 

ln ++ ⋅+= zz M/MM
 c  B A E  egyenes konstansait! 

A gyakorlat kivitelezése: 

 A kiválasztott fémelektródnak megfelelő törzsoldatból hígítással elkészítünk 4 

normállombikban 100-100 cm3 térfogatú, 0,001, 0,01, 0,1 0,5 mol/dm3 koncentrációjú oldatot. A 

vizsgálatokat szobahőmérsékleten végezzük.  

 Az elektródpotenciál méréshez az oldatot tartalmazó főzőpohárba behelyezzük a vizsgált 

fémelektródot és a referencia-elektródként működő telített kalomel elektródot, amelyeket nagy 

bemeneti ellenállású feszültségmérőhöz (pl. pH-mérő, feszültségmérő állásában) csatlakoztatunk. 

Megvárjuk, amíg a kijelzett érték, a kialakult galvánelem elektromotoros ereje állandósul, majd azt 

feljegyezzük. A mérés végeztével az elektródokat leöblítjük, és a további, töményebb oldatokban is 

elvégezzük az elektromotoros erő méréseket.  

 A kísérleti adatok kiértékelése:  

Elsőként kiszámítjuk a referencia (vagy vonatkoztatási) elektródként szolgáló telített 

kalomel elektród (Hg/Hg2Cl2) elektródpotenciáljának hőmérséklet-függvényéből annak 

elektródpotenciálját a mérés hőmérsékletén: 

)( t-, - ,  E -.
ClHg/Hg 25105624380 4

22 ⋅= ,   V. 

ahol  t a kísérleti hőmérséklet oC-ban . 

A vizsgált fém-elektród elektródpotenciáljai (
/MM +zE ) a különböző koncentrációjú oldatokban a 

galvánelemek mért elektromotoros erejéből számíthatók: 
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   22   -E = EE
/MMClHg/HgMF z+   

MF ClHg/Hg/MM
 - EEE z 22

=+ . 

A számítások során ügyeljünk az előjelekre!  

 A Nernst-összefüggésbe behelyettesítve a megfelelő fém-ion töltésszámát, a 

hőmérsékletet K-ben, az F=96500 C értékét, valamint a koncentrációkat, kiszámítjuk az elméleti 

elektródpotenciálokat. Gyakorlatunkon a fémelektród elsőfajú elektródnak számít, amely a saját 

ionját tartalmazó oldatba merül, ezért az elektródpotenciál az oldat kation koncentrációjától függ a 

Nerst-összefüggés szerint:  

+++ ⋅
+= zM

o
/MM/

lnc
F

R

z

T
EE zz MM

 

Mint az összefüggésből látható, a koncentráció logaritmusa függvényében az elektródpotenciál 

lineárisan változik. Ha ábrázoljuk a mérési adatokból kapott 
/MM +zE  értékeket a koncentráció 

természetes alapú logaritmusa függvényében, elvileg egyenest kapunk, amelyet az  

 
ln ++ ⋅+= zz M/MM

 c  B A E  

egyenlettel adhatunk meg.  

 A függvény A és B konstansának (vagyis az egyenes ordináta-metszetének és 

meredekségének) a meghatározása a 25.37. ábrán látható módon történik.  

Az egyenes meredeksége a    
+

+

∆
∆

=
z

z

nc

E
B

M

M

l
 

hányados értékeként adódik, az A konstans értéke pedig a függvény ln cM
z+ = 0-nál az ordináta 

értékkel egyezik meg. 
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∆lg cMz+ 

EMz+/M 

lg cM
z+ 

* 
* *  

* * 
∆EMz+/M 

A 

lnc M
z+

∆ln

Α

 

25.37. ábra: Az elektródpotenciál koncentrációfüggése  

 

25.12. táblázat: Néhány elektród elektródfolyamata és standard elektródpotenciálja  

 

Elektród jelölése           
M z+/M 

 

Elektród-reakció 

Standard elektród-potenciál 
o

/MM +zE  ,  V 

Al 3+/Al Al 3+ + 3e - →← Al - 1,66 

Zn2+/Zn Zn2+ + 2e - →← Zn - 0,7628 

Fe2+/Fe Fe2+ + 2e - →← Fe - 0,440 

Co2+/Co Co2+ + 2e - →← Co - 0,28 

Ni2+/Ni Ni2+ + 2e - →← Ni - 0,23 

2H2+/H2 2H+ + 2e - →← H2 ± 0,000 

Cu2+/Cu Cu2+ + 2e - →← Cu + 0,337 
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Név: ..............................……………......... Tcs: .........  Dátum: .................................... 

 

FÉMELEKTRÓD ELEKTRÓDPOTENCIÁLJÁNAK VIZSGÁLATA AZ OL DAT 

FÉMION-KONCENTRÁCIÓJÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN 

Észlelési- és eredménylap 

1. KISÉRLETI ADATOK 

A vizsgált fémelektród: ...............................,   Hőmérséklet, t = ........…........ oC 

A kalomelelektród elektródpotenciálja,   Ekal = ..........….....……………....... V  

A törzsoldat neve és koncentrációja: ……………………………………….. mol/dm3  

 

Fémion Elektromotoros Elektród- Elektródpotenciál a 

    

    

    

    

    

Ismeretlen:    

 

 

 

Melléklet:  ++ = zz M/MM
cE ln EM+/M = f(lnc)   diagram 

  
 

ln ++ ⋅+= zz M/MM
 c  B A E  egyenes egyenlete 
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2. abszorpció  

 Anyagi részecskék oldódása és/vagy fény (elektromágneses sugárzás) elnyelődése, az 

abszorpciós közegben (belsejében). Abszorpcióról beszélünk pl. gáznak folyadékfázisban történő 

oldódásakor, amikor oldat képződik (gázabszorpció), és a fényerősség csökkenésekor is, ha a fény 

valamilyen fényelnyelő közegen halad keresztül (fényabszorpció).  

3. adiabatikus rendszer, folyamat  

 A rendszer a környezetétől tökéletesen elszigetelt, még hőátmenet sem lehet közöttük.  

4. adhéziós erő  

 Kémiailag különböző minőségű részecskéket összetartó erők elnevezése, ami a felületek 

egyesítésére törekszik.  

5. adszorpció  

 A gáz, gőz részecskéknek, vagy folyadékban oldott részecskéknek a megkötődése szilárd 

halmazállapotú adszorpciós közegen, az adszorbens felületén.  

6. aktiválási energia  

 Jele: E‡  

 mértékegysége: J/mol  

 Kémiai reakció esetén a részecskéknek ütközéskor egy minimális energiánál 

(küszöbenergia) nagyobbal kell rendelkezniük, hogy az ütközés eredményes legyen. Az átlagos 

energia (Maxwell-Bolzmann-féle sebesség- és energia-eloszlás) és az ún. küszöbenergia közötti 

különbséget nevezzük aktiválási energiának. Aktiválási energia igényesek a transzport folyamatok 

is.  

7. aktivitás  

 Jele: aB  

 mértékegysége: nincs  
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 A kondenzált reális elegy esetében valamely B komponens koncentrációja (leggyakrabban a 

móltört) helyett használatos mennyiség, amelyet a kémiai potenciál segítségével definiálunk az 

alábbiak szerint:  

BB
o
BB

o
BB lnln xRTaT γµµµ +=+= R  , 

aB = γB xB . 

 A reális gázok és gázelegyek esetében a nyomás helyett a – hasonló módon definiált – 

fugacitást használjuk.  

8. állapotfüggvény  

 Az állapotjelzők között fennálló matematikai összefüggés. Olyan fizikai mennyiség, amelyet 

az állapotjelzők értékei határoznak meg. Megváltozása független attól, hogy az állapotjelzők a 

folyamat során milyen közbenső értékeket vettek fel, csak az állapotjelzők kezdeti és végső 

értékétől függ.  

9. állapotjelzők  

 A rendszer makroszkopikus állapotának jellemzésére szolgáló fizikai mennyiségek: nyomás, 

térfogat, hőmérséklet és összetétel (koncentráció).  

10. amper  

 jele: A  

definíciója:  

 Az elektromos (töltés)áram (áramerősség) – SI alap fizikai mennyiség – egysége. Az amper 

olyan állandó elektromos áram erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságú, 

elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és vákuumban egymástól 1 méter távolságban levő 

vezetőben áramolva, e két vezető között méterenként 2⋅10-7 N erőt hoz létre.  

11. anód  

 Az elektrokémiai rendszerekben az az elektród, amelyen az oxidációs részfolyamat (elektron 

leadás, oxidációs szám növekedés) megy végbe.  
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12. atermikus elegy  

 Olyan reális elegy, amely képződését nem kíséri entalpiaváltozás.  

13. áram  

 def.:  J = 








t

X

d

d
,    X = m v;    X = Q;    X = n;    X = q  

 Az extenzív fizikai mennyiség (X) időegységre eső megváltozása: impulzusáram, hőáram, 

anyagmennyiség-áram, elektromos (töltés)áram (áramerősség), térfogatáram, tömegáram stb.  

impulzusáram  

def.:  Jimp = Fam
t

vm ==








d

)(d
  Erő  

mértékegysége: kg.m/s2 = N  

 Az m tömegű részecske impulzusának időegységre eső megváltozása.  

hőáram  

def.:  JQ = P
t

Q =








d

d
  

 mértékegysége: J/s = W  

 Hővezetés során időegység alatt átáramlott hőmennyiség. Hőteljesítmény. 

anyagmennyiség-áram  

def.:  Jn = 








t

n

d

d
  

 mértékegysége: mol/s  

 A diffúzió során időegység alatt áthaladt kémiai anyagmennyiség.  
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elektromos (töltés)áram (áramerősség)  

def.:  Jq = I
t

q =








d

d
  

 mértékegysége: C/s = A  (amper) 

 Az SI mértékegység-rendszer alap fizikai mennyisége. Elektromos vezetés során, a vezető 

adott helyén időegység alatt áthaladt elektromos töltés. Elektromos áramerősség.  

14. áramsűrűség, fluxus  

 def.:  j = 
A

J
  

 mértékegység: A/m2  

Az áram egységnyi keresztmetszetre vonatkoztatva.  

impulzusáramsűrűség  

 def.:  j imp = τ=
A

Jimp
 Nyíró, vagy csúsztató feszültség.  

 mértékegysége: N/m2 = Pa  

 Két, egységnyi területű párhuzamos folyadékréteg egymáshoz képesti elmozdulását – 

viszkózus folyását (viszkozitását, belső súrlódását) – létrehozó erő.  

hőáramsűrűség  

 def.:  jQ = 
A

JQ
  

 mértékegysége: J/m2.s = W/m2  

 Hővezetés közben időegység alatt, a hőáram irányára merőleges egységnyi felületen 

átáramlott hőmennyiség.  
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anyagmennyiség-áramsűrűség  

 def.:  jn = 
A

Jn   

 mértékegysége: mol/m2.s  

 

 A diffúzió közben időegység alatt, a diffúzió irányára merőleges egységnyi keresztmetszeten 

áthaladt anyagmennyiség.  

töltésáramsűrűség  

 def.:  jq = 
A

Jq
  

 mértékegysége: C/m2.s = A/m2  

 Az elektromos vezetés során időegység alatt, az áram irányára merőleges egységnyi 

keresztmetszeten áthaladt elektromos töltés. Elektromos áramsűrűség. 

15. átviteli szám  

 Jele: t+    t-  

 mértékegysége: nincs  

 A folyékony és a szilárd halmazállapotú elektrolitok általában bipoláris elektromos vezetők. 

A kationok és az anionok ionmozgékonysága eltérő, ezért elektromos vezetés közben az általuk 

szállított elektromos töltés nem egyenlő. Az átviteli szám megadja, hogy a teljes elektromos töltés 

hányad részét szállítják külön-külön a kationok és az anionok.  

Értéke kísérletileg mérhető, vagy számítható az ionok moláris fajlagos elektromos 

vezetéséből az alábbiak szerint: 

t+= 
−+

+

+
AK

K

ΛΛ

Λ
              t-= 

−+

−

+
AK

A

ΛΛ

Λ
 . 
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16. barometrikus nyomás  

 jele: pb  

 mértékegysége: N/m2  

 A függőleges levegőoszlop nyomása. A h magasságú, M átlagos moláris tömegű, �(h) 

sűrűségű levegőoszlop súlyának egységnyi felületre eső része:  

pb = ρ(h) g h. 

 Nagyobb magasságok esetén a levegő sűrűségváltozását is figyelembe kell venni. Ha a 

talajszinten a légnyomás obp , akkor h magasságban:  

T

Mgh

pp R
−

= eo
bb  . 

17. belső energia  

 jele: U  

 mértékegysége: J  

 A rendszert alkotó részecskék egyenes vonalú, egyenletes mozgásából, valamint a forgó- és 

rezgőmozgásukból származó energia. A kinetikus energia, a rendezetlen hőmozgás energiája. 

Tapasztalat szerint a rendszer belső energiája hőközléssel, vagy hőelvonással, és/vagy 

munkavégzéssel változtatható meg:  

dU = δQ + dw . 

(a termodinamika I. főtétele).  

18. bipoláris vezető  

 Az elektrolit ionjai elektromos térerő hatására elektromos töltést szállítanak. Azt az 

elektrolitot – a halmazállapotuktól függetlenül - , amelyben mind a kationok, mind pedig az anionok 

részt vesznek a töltésszállításban, bipoláris vezetőnek nevezzük. Vannak unipoláris vezetők is.  

19. bomlásfeszültség  

 jele: Eboml  

 mértékegysége: V  
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 Elektrolitba merülő elektródok között tartósan elektromos áramot fenntartani csak egy 

minimális elektromos potenciálkülönbség felett lehetséges. Ez a minimális elektromos 

potenciálkülönbség a két elektród elektródpotenciáljának a különbsége, amit az adott elektrolit 

bontási feszültségének, vagy bomlásfeszültségének nevezünk.  

20. Boyle-hőmérséklet  

 jele: TBoyle  

 mértékegysége: K  

 Az a hőmérséklet, amelyen az adott reális gáz a viselkedését tekintve – kisebb 

nyomástartományban – követi a tökéletes gázra érvényes gáztörvényeket. 

21. dermedés  

 A dermedés, vagy fagyás az olvadással ellentétes irányú, exoterm folyamat.  

22. deszorpció  

 Az adszorpcióval ellentétes irányú részfolyamat. A szilárd halmazállapotú adszorbens 

felületén megkötődött gáz és/vagy folyadék részecskék eltávozása a felületről.  

23. diafragma  

 Porózus szilárd anyag, amely képes megakadályozni elektrolitok mechanikai keveredését, de 

az ionok rajtuk keresztül szabadon mozoghatnak.  

24. dielektrikum  

 Az elektromosan nem vezető (szigetelő) tulajdonságú anyag helyesebb megnevezése.  

25. differenciális fojtóeffektus  

 def.:  
Hp

T









∂
∂=µ   

 mértékegysége: K/Pa  
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 A reális gáz hőmérséklete nyomásváltozás hatására megváltozik. A diffrenciális 

fojtóeffektus ennek a mértéke. Megmutatja, hogy egységnyi nyomásváltozás – ún. izoentalpiás 

folyamat során – mekkora hőmérsékletváltozást okoz.  

 A gázok cseppfolyósíthatóság feltétele:  µ > 0 . 

26. diffúzió  

 A heterogén, vagy az inhomogén rendszerben a kémiai potenciálkülönbség hatására 

kialakuló anyagáramlás, -transzport . 

27. diffúziós tényező  

 jele: D  

 mértékegysége: m2/s  

 Egységnyi felületen, időegység alatt, egységnyi koncentrációgradiens hatására áthaladt 

kémiai anyagmennyiség.  

28. dinamikai viszkozitás  

 jele: η  

 mértékegysége: N.s/m2 = Pa.s  

A viszkozitási tényező (dinamikai viszkozitás) másik elnevezése.  

29. dinamikus egyensúly  

 Egy-egy folyamatban – mint pl. egy kémiai reakció, egy fázisátalakulás, oldódás, megoszlás, 

párolgás stb. – a rendszer akkor jut el az egyensúlyi állapotba, amikor a megfordítható – oda- és 

visszaalakulási – részfolyamat sebessége egyezővé válik. Az egyensúly beállása után a rendszerben 

makroszkopikus változás nem érzékelhető annak ellenére, hogy az ellentétes irányú részfolyamatok 

molekuláris méretekben tovább folynak.  

Az egyensúlyi állapotban kialakuló mennyiségi viszonyok jellemzésére az adott folyamat 

egyensúlyi állandóját használjuk.  
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30. disszociáció  

 A zárt rendszerben dinamikus egyensúlyra vezető folyamat. Molekuláknak – hő hatására – 

kisebb molekulákra, atomokra, ionokra történő bomlása (termikus disszociáció), vagy – 

oldószerben történő oldódáskor – szolvatált, hidratált ionok képződése (elektrolitos disszociáció).  

31. disszociációfok  

 jele: α  

 mértékegysége: nincs  

 Bomlási folyamatokban a bomlás mértékének jellemzésére használjuk. Megadja a rendszer 

összes részecskéjének számához viszonyítva az elbomlott részecskék számát. 0 < α < 1  

32. egyensúlyi állandó  

 A rendszer egyensúlyi állapotát jellemző olyan tört, amelynek a számlálójában a folyamatot 

leíró egyenlet jobb oldalán szereplő komponensek aktivitásának megfelelő hatványú szorzata, a 

nevezőben pedig a bal oldalán lévő komponensek aktivitásának megfelelő hatványú szorzata 

szerepel.  

 Kémiai reakció esetén pl.:  

νKK + νLL  ←→   νQQ + �RR , 

Ka  = Π B
B
νa = 

LK

RQ

LK

RQ
νν

ν

aa

aa ν

 . 

 A rendszer sajátságaitól függően az aktivitás helyett a gyakorlatban a móltört, a parciális 

nyomás, különböző koncentráció stb. is használatos:  

Ka = 
B

o

B1
νΣ










p
K p  = 

B

o

BνΣ










p

P
K y  . 

 Hasonlóan értelmezzük más egyensúlyra vezető folyamat, mint pl. a különböző 

fázisátalakulás, az oldódás, a megoszlás stb. egyensúlyi állandóját is. 
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33. elegy  

 A többkomponensű, egyfázisú, homogén, vagy inhomogén rendszer. Ha folyékony, vagy 

szilárd halmazállapotú – főként, ha az oldószer részaránya nagy – oldatnak nevezzük.  

34. elektród  

 Egy fém, amely érintkezik a fém ionjait tartalmazó oldattal. Gázelektródok esetén a fém 

leggyakrabban az indifferens platina, amely adszorpció révén a felületén megköti a gázt.  

35. elektródpotenciál  

 jele: E  

 mértékegysége: V  

 Az elektród és a vele érintkező – az elektród ionjait tartalmazó – oldat elektromos 

potenciáljainak – Galvani-potenciálok – különbsége. A fém és az oldat fázishatárán kialakuló 

elektromos kettősréteg potenciálja, Nernst-potenciál.  

36. elektrokémiai  

 Elektrokémiai reakcióról, vagy rendszerről akkor beszélünk, amikor a rendszerben 

lejátszódó redox reakció részfolyamatai térben elkülönülten mennek végbe. Pl. két fémelektród 

felületén.  

37. elektrokémiai állandó  

 jele: kB  

mértékegysége: g/C  

 Az elektrolízis útján leválasztott B anyag tömege egyenesen arányos a rendszeren áthaladt 

elektromos töltéssel (Faraday I. törvénye). Egységnyi elektromos töltés által leválasztott anyag 

tömege az elektrokémiai állandó.  

38. elektrokémiai potenciál  

 def.:  B
~µ  = 

Bi,,B ≠










nTp
n

G

∂
∂

 = µB + zFϕ   

 mértékegysége: J/mol  
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Értelmezése hasonló a kémiai potenciáléhoz, de a B komponens ionos felépítésű és 1 mólja 

zF elektromos töltésű, s miközben ezek ϕ elektromos potenciálú térben elmozdulnak, zFϕ  

elektromos munkavégzés is történik.  

39. elektrolit  

 Az elektromos töltéssel rendelkező részecskéket tartalmazó folyékony, vagy szilárd 

halmazállapotú oldat. A folyékony halmazállapotú elektrolit vagy szilárd halmazállapotú anyag 

megolvadásával együtt járó termikus disszociáció útján képződik, vagy oldószerben történő oldódás 

során elektrolitos disszociáció révén.  

 A disszociáció állandó értékétől függően megkülönböztetünk  

Kd  >  1  erős elektrolitot,  

Kd  <<  1  gyenge elektrolitot.  

40. elektrolízis  

 Az elektromos töltés hatására ionos rendszerben végbemenő elektrokémiai folyamat.  

41. elektromos töltés  

 def.: Q = I t  

 mértékegysége: A.s = C  

1 mol egyértékű ion, vagy 1 mol elektron, vagy 1 mol proton elektromos töltése a Faraday-

állandó:  F = 96 485 C/mol  

42. elektromos vezetés  

 def.: G = 1/R  

 mértékegysége: S  

 Elektromos potenciálkülönbség hatására kialakuló elektromos töltés szállítás. Egyik 

transzport folyamat. Az elektromos ellenállás reciproka.  

43. elektromos vezetési tényező  

 jele: κ  

 mértékegysége: 1/Ω.cm = S/cm  
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 Egységnyi elektromos potenciálgradiens hatására, időegység alatt egységnyi 

keresztmetszeten áthaladt elektromos töltés. Más elnevezéssel: fajlagos elektromos vezetés.  

44. elektromotoros erő  

 jele: EMF  

 mértékegysége: V  

 Két elektród között árammentes állapotban mérhető elektromos potenciálkülönbség. 

Megállapodás szerint a pozitívabb elektród elektródpotenciáljából vonjuk ki a kevésbé pozitív 

elektród elektródpotenciálját. A definícióból következően értéke mindig pozitív előjelű.  

45. elsőfajú elektród  

 Olyan elektród, amelynél a fém a saját ionjait tartalmazó oldatba, vagy olvadékba merül. Az 

elektród elektródpotenciálját az oldat, vagy olvadék fémion koncentrációja szabja meg.  

46. emulzió  

 Olyan kolloid rendszer, azaz mikroheterogén rendszer, amelyben a diszpergált anyag és a 

diszperziós közeg is folyékony halmazállapotú.  

47. endergonikus folyamat  

 Az ilyen folyamat, reakció szabadentalpia-változásának az előjele megállapodás szerint 

pozitív.  

48. endoterm folyamat  

Hőigényes folyamat, megállapodás szerint az ilyen hőszínezetű folyamat hőmennyiségének 

(entalpiaváltozásának) az előjele pozitív. Ez azt jelenti, hogy a folyamat során a rendszernek a 

végállapotban nagyobb az entalpiája, mint kiindulási állapotban volt (összhangban a 

rendszerközpontú szemlélettel).  

49. entalpia  

 def.: H = U + pV  

 mértékegysége: J  
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 Állandó nyomáson a rendszerrel közölt, vagy a rendszer által leadott hő. A belső energia és 

a térfogati munka összege.  

50. entrópia  

 jele: S  

 def.: 
T

Q
S

d
d = ,     

T

Q
S

∆=∆   

 mértékegysége: J/K  

A rendszerben a hőmennyiség-változásnak 1 K-re eső része. A rendszer rendezettségi 

állapotának a mértéke. A hőmérséklet csökkentésével a rendszer entrópiája csökken. 0 K-en miden 

tiszta, stabilis állapotú, kristályos anyag tökéletes rendezett állapotban van; nullpont entrópiája 0. A 

termodinamika III. főtétele.  

51. excessz mennyiség  

def.: XE = X- Xid  

A reális elegy képződését kísérő termodinamikai mennyiségek (X) eltérnek az ideális elegy 

megfelelő termodinamikai adataitól (Xid). A kettő közötti különbséget nevezzük excessz, vagy 

többlet mennyiségnek, ami az elegy sajátságainak az ideális viselkedéstől való eltérésének a 

mértéke, jellemzője. Általában moláris fizikai mennyiségek többlet értékeit használjuk.  

52. exergonikus folyamat  

 Az ilyen folyamat, reakció szabadentalpia-változásának az előjele megállapodás szerint 

negatív. 

53. exoterm folyamat  

Hőfejlődéssel járó folyamat, megállapodás szerint az ilyen hőszínezetű folyamat 

hőmennyiségének (entalpiaváltozásának) az előjele negatív. Ez azt jelenti, hogy a folyamat során a 

rendszernek a végállapotban kisebb az entalpiája, mint kiindulási állapotban volt (összhangban a 

rendszerközpontú szemlélettel). 
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54. extenzív fizikai mennyiség  

 Olyan fizikai mennyiség, amely függ a tömegtől, vagyis az anyag mennyiségétől. 

Részrendszerek egyesítésekor e mennyiség mindig összeadódik (additiv). 

Pl.: térfogat, hő, entalpia, hőkapacitás, impulzus, elektromos töltés, kémiai anyagmennyiség stb. 

55. fagyás  

 Az olvadással ellentétes irányú, exoterm folyamat.  

56. fagyáspont  

 jele: Tm  

 mértékegysége: K  

 

 A fagyáspont, vagy olvadáspont a tiszta szilárd anyag hőmérséklete adott nyomáson, amelynél 

a szilárd és a folyadék fázis egymással dinamikus egyensúlyban van.  

57. fagyáspont-csökkenés  

 jele: ∆mTfcs  

 mértékegysége: K  

 Az oldat és a tiszta oldószer fagyáspontja közötti különbség. Egy oldat fagyáspontja mindig 

kisebb, mint a tiszta oldószeré; kolligatív sajátság. A molális fagyáspont-csökkenés az oldószer 

anyagi minőségére jellemző állandó. 

58. fajlagos elektromos vezetés  

 def.: 
A

R
RA

ll ρ
ρ

κ === ,
1

 

 mértékegysége: 1/Ω.cm = S/cm  

 A fajlagos ellenállás reciproka. Egységnyi élhosszúságú (1 cm) kockában lévő elektrolit – a 

szemközti oldalak, mint elektródfelületek között mérhető – ellenállásának a reciproka. Más 

elnevezéssel elektromos vezetési tényező.  
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59. fajlagos fizikai mennyiség  

 A tömeg-, térfogat- hosszúság-, keresztmetszet-, felület- stb. egységre vonatkoztatott fizikai 

mennyiség. Pl. sűrűség, fajlagos hőkapacitás, fajlagos ellenállás, fajlagos elektromos vezetés, 

nyomás, felületi feszültség stb. Minden fajlagos fizikai mennyiség intenzív fizikai mennyiség.  

60. fázis  

 A rendszer azon része, amelyet határfelület választ el a rendszer többi részeitől.  

61. felezési idő  

 jele: t½  

 mértékegysége: s  

 Az az időtartam, amely alatt a kémiai reakció során a kiinduló anyag koncentrációja a felére 

csökken.  

62. felületi feszültség  

 def.:  
A

w

l

F fel==γ   

 mértékegysége: N/m = J/m2  

 

A folyadék egységnyi hosszúságú vonaldarabjában, arra merőlegesen, a felület érintősíkjában 

ható erő. Egységnyi folyadékfelület létrehozásához szükséges munka.  

63. fényerősség  

 jele: Iv  

 mértékegysége: kandela  

 

 Az SI mértékegység-rendszer egyik alap fizikai mennyisége. 
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64. fluid rendszer  

 A légnemű és a folyékony halmazállapotú anyagokat nevezzük fluid rendszereknek.  

65. forrás  

 Az a jelenség, amelynél a folyadék feletti gőznyomás eléri a külső nyomást (egy adott 

hőmérsékleten).  

66. forráspont  

 A tiszta folyadék hőmérséklete, amelynél a folyadék feletti térben kialakuló dinamikus 

egyensúlyi gőznyomása megegyezik a külső nyomással.  

 jele: Tb  

67. forráspont-emelkedés  

 jele: ∆bTfem  

mértékegysége: K  

 Az oldat és a tiszta oldószer forráspontja közötti különbség. Egy oldat forráspontja mindig 

nagyobb, mint a tiszta oldószeré. Az egyik kolligatív sajátság. A molális forráspont-emelkedés az 

oldószerek anyagi minőségére jellemző állandó.  

68. fugacitás  

 Jele: f,  fB  

 mértékegysége: Pa  

 A fugacitást gáz halmazállapotú reális elegy esetében valamely B komponensének parciális 

nyomása helyett használjuk azért, hogy a termodinamikai függvények koncentráció függvényeinek 

formáit megőrizzük. A kémiai potenciál segítségével definiáljuk az alábbiak szerint:  

o
BBo

Bo
Bo

BBo
o
BB lnlnlnln

p

p
T

p

f
TxT

p

f
T

γµµµµ RRRR +=+=++= , 

f xB = fB = γB pB . 
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69. galvánelem  

 Két félcellából (elektródból) álló, elektrolitikusan összekapcsolt rendszer. Ha két elektródot 

diafragman keresztül kapcsoljuk össze (az elektrolitjuk keveredésének megakadályozása céljából), 

galvánelem képződik és a két elektródon redox reakciók játszódnak le, amelynek eredményeként a 

két elektród között elektromos potenciál-különbség (elektromotoros erő) lép fel.  

70. Galvani-potenciál  

 Egy tiszta fém felépítését tekintve egyetlen fajta ionkomponensből és a pozitív töltéseit 

semlegesítő elektronokból áll. Az elektronok potenciális energiája a tömbfázisban az ún. Galvani-

potenciállal (ϕ) arányos. Ahhoz, hogy egy elektront a fémből eltávolítsunk qϕ energiát kell 

befektetni. A Galvani-potenciál abszolút értéke nem határozható meg.  

71. gáz  

 A légnemű halmazállapotú anyag megnevezése, ha a hőmérséklete a kritikus hőmérsékletnél 

nagyobb.  

72. gőz  

 A légnemű halmazállapotú anyag megnevezése, ha a hőmérséklete a kritikus hőmérsékletnél 

kisebb. Az ilyen állapotú légnemű anyag semmilyen nagy nyomáson sem cseppfolyósítató.  

73. gőznyomás  

 Egy folyadék feletti térben, a folyadék párolgása során kialakuló gőzének a parciális 

nyomása. Zárt térben, adott hőmérsékleten, a párolgási dinamikus egyensúly beállásával kialakul a 

telített gőznyomás, az ún. tenzió.  

74. gőznyomáscsökkenés  

 jele: ∆pcs  

 mértékegysége: Pa  

 Az oldat és a tiszta oldószer gőznyomása közötti különbség egy azonos hőmérsékleten. Az 

oldat gőznyomása mindig kisebb, mint a tiszta oldószeré. A gőznyomáscsökkenés is kolligatív 

sajátság.  
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75. gradiens  

 jele:  grad = 
xd

d
  

 Matematikai műveleti utasítás a rendszer valamely helyfüggvényének, hely (x irány) szerinti 

differenciálására. Fizikai jelentése: a rendszer két pontja között, valamely intenzív fizikai mennyiség 

különbségének egységnyi távolságra eső értéke.  

sebességgradiens  

 jele: grad v = 
x

vy

d

d
  

 mértékegysége: 1/s  

Az impulzustranszport hajtóereje. A rendszerben egy részecske y irányú sebességének, rá 

merőleges x irány szerinti differenciálhányadosa.  

koncentrációgradiens  

 jele: grad c = 
x

c

d

d B   

 mértékegysége: mol/m4  

 Az anyagáramlás, a diffúzió hajtóereje.  

hőmérsékletgradiens  

 jele: grad T = 
x

T

d

d
  

 mértékegysége: K/m  

 A hőáram hajtóereje.  

elektromos potenciálgradiens  

 jele: grad ϕ = 
xd

dϕ
  

 mértékegysége: V/m  

 Az elektromos potenciálgradiens az elektromos térerő, az elektromos töltésáram hajtóereje.  
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76. hármaspont  

 A fázisdiagramokon az a pont (állapotjelzők adatai, általában nyomás és hőmérséklet), 

amelynél az anyag mindhárom halmazállapotú fázisa stabilisan jelen lehet. A víz estében ez az érték 

610,5 Pa, és 0,007 6 oC.  

0 oC = 273,15 K (A kelvin definíciójában szereplő 273,16-os értéktől való eltérés oka, hogy 

a víz hármaspontja nem pontosan 0,000 oC).  

77. határfelületi feszültség  

 jele: γ  

 mértékegysége: N/m  

 Két kondenzált fázis (pl. két folyadékfázis, vagy folyadék és szilárd fázis) határán kialakuló 

felületi feszültség.  

78. heterogén rendszer  

A rendszer többfázisú, a fázisokat határfelületek választják el egymástól, és legalább egy 

tulajdonság a hely függvényében ugrásszerűen változik.  

Diszperz rendszer esetén tartalmaz olyan részecskéket, amelyek átmérője > 5.10-10 m.  

79. heterogén kémiai reakció  

 A heterogén rendszerben lejátszódó kémiai reakció. A részt vevő komponensek több(féle) 

fázisban vannak jelen. Pl.:  

CaCO3
(s) ←→  CaO(s) + CO2

(g)  

80. hidratáció  

 Az elektrolit képződésekor az ionok és az oldószer-molekulák közötti elektrosztatikus erők 

miközben a molekulákat, az ionokat a rácspontokból kiszakítják – az ion-ion, ill. az ion-

oldószermolekula közötti erőhatások nagyságától függő mértékben – oldott molekulák és szolvatált 

ionok (víz esetében hidratált ionok) jönnek létre. Az ionokat egy, vagy több rétegben irányítottan 

elhelyezkedő oldószer-molekulák (szolvát-, hidrátburokként) veszik körül.  

81. hidrosztatikai nyomás  

 jele: ph  

 mértékegysége: N/m2  
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 Függőleges vízoszlop (folyadékoszlop) nyomása. A h magasságú folyadékoszlop súlyának 

egységnyi felületre eső része:  

ph = ρ γ h .  

82. homogén rendszer  

 A rendszer összes sajátsága független a helytől. Benne a részecskék mérettartománya: 10-10 

<  Ø  <10-9 m.  

83. homogén kémiai reakció  

 A homogén rendszerben lejátszódó kémiai reakció. Minden részt vevő komponens 

ugyanabban a fázisban található. Pl.: 

CO2 + H2  ←→   CO + H2O . 

84. hosszúság  

 jele: l  

 mértékegysége: méter  

Az SI mértékegység-rendszer egyik alap fizikai mennyisége.  

85. hő  

 jele: Q  

 mértékegysége: J  

 Az energia egyik fajtája, amely semmilyen körülmények között sem alakítható át 

maradéktalanul más munkavá, energiává. Minden más energiaközlési folyamat a rendszer 

makroszkopikus változását (nevezhető rendezett mozgásnak) eredményezi. A hőfelvétel, vagy -

leadás pedig – néhány speciális esettől eltekintve – tapasztalataink szerint „nem látható” változással 

jár, mert a rendszer atomjainak, molekuláinak a mozgási energiája, kinetikus energiaja (belső 

energiaja) változik meg, valamint térfogati munkavégzés történik. Ezt nevezzük rendezetlen 

mozgásnak, s közben hőmérsékletváltozás következik be.  
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86. hőkapacitás  

 def.:  
T

Q
C

d

δ=   

 mértékegysége: J/K  

 A hőmennyiség hőmérséklet szerinti differenciálhányadosa. A rendszer hőmennyiségének 

változása 1 K hőmérsékletváltozás hatására. Az a hőmennyiség, amely a rendszer hőmérsékletét 1 

K-nel változtatja meg.  

 Állandó térfogaton:  

T

U

T

Q
C

V
V d

d

d

d =






=  . 

A rendszer energiájának változása állandó térfogat (izochór folyamat) esetén, ha a hőmérséklet 

1 K-nel változik.  

 Állandó nyomáson:  

T

Η

T

Q
C

p
p d

d

d

d =






=  . 

A rendszer energiájának változása állandó nyomás (izobár folyamat) esetén, ha a hőmérséklet 

1 K-nel változik. 

fajlagos hőkapacitás  

 jele:  cV, cp   

 mértékegysége: J/kg.K  

A hőkapacitás egységnyi tömegre vonatkoztatva.  

moláris hőkapacitás  

 jele:  CV, Cp   

 mértékegysége: J/mol.K  

A hőkapacitás egységnyi kémiai anyagmennyiségre vonatkoztatva.  
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87. hővezetés  

 Hőmérsékletkülönbség hatására kialakuló hőáram. Egyik transzport folyamat. 

88. hővezetési tényező  

 def.: λ  

 mértékegysége: J/K.s.m = W/K.m  

 Egységnyi hőmérsékletgradiens hatására, egységnyi keresztmetszeten időegység alatt 

áthaladt hőmennyiség. 

89. ideális  

 Idealizált tulajdonságokkal rendelkező (ténylegesen nem létező) elegyekre használatos jelző 

(ideális elegy).  

Hasonló idealizált tulajdonságokkal rendelkező (ténylegesen nem létező) tiszta gázokra a 

tökéletes jelzőt használjuk (tökéletes gáz). 

 Az elegy ideális viselkedéséhez nem kell feltételezni a komponensek tökéletes viselkedését. 

Ez az oka a két jelző (az ideális és a tökéletes) használatának. 

90. ideális elegy  

 Olyan ideális tulajdonságú többkomponensű, homogén rendszer, amelyben a komponensek 

az elegyedést követően megőrzik a tiszta állapotukban mutatott tulajdonságukat.  

91. idő  

 jele: t  

 mértékegysége: másodperc  

 Az SI mértékegység-rendszer egyik alap fizikai mennyisége. 

92. illékonyság  

 A többkomponensű folyadék elegyek feletti gőztérben a kisebb forráspontú 

komponenseknek nagyobb a parciális nyomásuk, illékonyabbak.  
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93. inhibitor  

 A kémiai reakció reakciósebességét csökkentő anyag, amely a reakcióban szerepet játszó 

aktív elemek hatását blokkolja.  

94. impulzus  

 def.: I = m v 

 mértékegysége: kg.m/s  

 Egy részecske tömegének és sebességének a szorzata.  

95. inhomogén  

 A rendszer legalább egy sajátsága nem független a helytől, de folytonos függvény szerint 

változik.  

96. integrális moláris mennyiség  

def.:  X = xBXB 

 A többkomponensű rendszer moláris fizikai mennyisége (X), amely komponenseinek 

parciális moláris mennyiségeiből (XB) a móltörttel (xB) súlyozott összegként számítható.  

97. intenzív fizikai mennyiség  

 Az a fizikai mennyiség, amely nem függ a tömegtől, az anyag mennyiségétől. A 

részrendszerek egyesítésekor e mennyiség kiegyenlítődik. Pl.: nyomás, hőmérséklet, kémiai 

potenciál, elektromos potenciál, az összes fajlagos fizikai mennyiség és moláris fizikai mennyiség.  

98. ion  

 Az elektromos töltéssel rendelkező részecske.  

99. ionmozgékonyság  

 jele: uB  

 mértékegysége: 
Vs

m2

⋅
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 A B ion ionmozgékonysága a részecskék mozgásának sebességét jelenti egységnyi térerő 

hatására.  

100. irreverzibilis folyamat  

 A gyakorlatban végbemenő folyamatok nem reverzibilis folyamatok, mert a rendszerben a 

változást kiváltó állapotjelzők mindig véges nagyságú értékkel térnek el egy-egy előző értéküktől.  

101. izobár folyamat  

 A folyamat során a rendszerben a nyomás állandó, dp = 0 . 

102. izochór folyamat  

 A folyamat során a rendszerben a térfogat állandó, dV = 0 . 

103. izoterm folyamat  

 A folyamat során a rendszerben a hőmérséklet állandó, dT = 0 . 

104. izoterma  

 Egy, vagy többváltozós függvénynek, T = állandó (izoterm) értékénél vett síkmetszete.  

105. kalomelelektród  

 A kalomelelektród másodfajú elektród és referencia-elektródként használjuk elektrokémiai 

méréseknél. Olyan elektród, amelynél a Hg a saját, rosszul oldódó Hg2Cl2 sóját (kalomelt) 

tartalmazó oldatba merül.  

Az elektród elektródpotenciálját – az oldhatósági egyensúlyi viszonyok alapján – az oldat Cl--ion 

koncentrációja határozza meg: −−=
Cl

o
kalkal lncTEE R  . Ha az oldat Cl--ion koncentrációját KCl-

dal pl. 1 mol/dm3 értékre, vagy 0,1 mol/dm3 -re beállítjuk, az elektródpotenciál értéke állandó lesz. 

Ezért tudjuk a galvánelemek elektromotoros erejének mérésénél összehasonlító, vagy referencia-

elektródként használni.  

106. kandela  

 jele: cd  

definíciója:  
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 A fényerősség SI alap fizikai mennyiség egysége. A kandela a fekete sugárzó 1/600000 

négyzetméternyi felületének fényerőssége, a felületre merőleges irányban, a platina dermedési 

hőmérsékletén, 101 325 Pa nyomáson. 

107. kapillárisnyomás  

 jele: pγ  

 mértékegysége: N/m2  

 A görbült (konvex, vagy konkáv) felszínű folyadék felett a telített gőznyomás eltér a sík 

felszínű folyadék tenziójától. A két nyomás közötti különbséget nevezzük kapilláris-, más esetben 

buboréknyomásnak. Ennek oka a folyadék felületi feszültségével (�), ill. a felületi erőkkel 

kapcsolatos, amely erők a felület összehúzódását okozzák. Ha a felület görbületi sugara r, akkor a � 

felületi feszültségű folyadék esetén a kapilláris nyomás:  

r
p

γ
γ

2=  . 

108. katalizátor  

 A kémiai reakció sebességét növelő anyag, amely a reakcióban új, kisebb aktiválási 

energiajú, parallel reakció lehetőségét biztosítja.  

109. katód  

 Az az elektród, amelyen elektrokémiai rendszerekben a redukciós részfolyamat (elektron 

felvétel, oxidációs szám csökkenés) megy végbe.  

110. kelvin  

 jele: K  

definíciója:  

 A termodinamikai hőmérséklet – SI alap fizikai mennyiség – egysége. 

A kelvin a víz hármaspont termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-szorosa.  

 0 oC = 273,15 K (A kelvin definíciójában szereplő 273,16-os osztótól való eltérés oka, hogy 

a víz hármaspontja nem 0 oC, hanem ~ 0,01 oC).  
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111. kémiai anyagmennyiség  

jele: n  

 mértékegysége: mol  

Az SI mértékegység-rendszer egyik alap fizikai mennyisége.  

112. kémiai potenciál  

 def.:  µB = 

Bi,,B ≠










nTp
n

G

∂
∂

 

 mértékegysége: J/mol  

Más néven parciális moláris szabadentalpia, parciális moláris mennyiség. A B komponens 

kémiai potenciálja egy intenzív fizikai mennyiség, ami megadja, hogy a B komponens egységnyi 

kémiai anyagmennyiség-változása esetén – azaz 1 mol hozzáadása a rendszer nagyon nagy 

mennyiségéhez – mennyivel változtatja meg a rendszer szabadentalpiáját, azaz az integrális moláris 

mennyiségét (miközben a rendszerben a hőmérséklet, a nyomás és a B komponens kivételével az 

összes többi komponens anyagmennyisége állandó marad). A kémiai potenciál abszolút értéke nem 

ismeretes, gyakorlatban a folyamatokban bekövetkező megváltozása fontos. 

 Gázok esetén az ideális elegy valamelyik B komponensének kémiai potenciálja T 

hőmérsékleten és p össznyomáson – standard állapotként a tiszta B komponens állapotát po = 105 Pa 

standard nyomáson választva – az alábbi:  

o
Bo

BBo
o
B

id
B lnlnln

p

p
TxT

p

p
T RRR +=++= µµµ  . 

Folyadékok és szilárd anyagok (kondenzált rendszerek) esetén az ideális elegy valamelyik B 

komponensének kémiai potenciálja T hőmérsékleten – standard állapotként a tiszta B komponens 

állapotát választva – az alábbi: 

B
o
B

id
B ln xTR+= µµ  . 

A reális elegyek esetében gázrendszereknél a kémiai potenciál kifejezésében (és más 

termodinamikai mennyiségek számításánál) a nyomás helyett a fugacitást, kondenzált rendszereknél 

a móltört helyett az aktivitást használjuk.  
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113. képződési entalpiaváltozás (képződéshő)  

 jele: ∆fH  

 mértékegysége: J/mol, J/g  

 Egységnyi kémiai anyagmennyiségű (moláris képződéshő), vagy tömegű (fajlagos 

képződéshő) vegyületnek, állandó nyomáson (izobár folyamat) elmeiből történő képződését kísérő 

hőmennyiség.  

114. képződési reakció  

Egy vegyület A és B és ... stb. elemeiből történő képződésekor lejátszódó folyamat.  

Pl.:   aA + bB = AaBb  

általánosan:       0 ≡ ΣBνBB  

115. keverék  

 A többkomponensű, heterogén rendszert nevezzük keveréknek.  

116. kihozatali fok  

 jele: α  

 Az dinamikus egyensúlyra vezető kémiai reakciókban a keletkező anyagok (termékek) 

gyakorlati mennyiségi arányát jelenti a teljes átalakulás esetén képződő termék mennyiségéhez.  

117. kilogramm  

 jele: kg  

definíciója:  

 A tömeg – SI alap fizikai mennyiség – egysége. A kilogramm az 1889. évben Párizsban 

megtartott Első Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a 

Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sévres-ben őrzött, platina-irídium henger tömege.  
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118. kinematikai viszkozitás  

 def.:  
ρ
ην =   

 mértékegysége: m2/s  

A viszkozitási tényező (dinamikai viszkozitás) és a sűrűség hányadosa.  

119. kinetikus energia  

 jele: Ekin  

 mértékegysége: J  

 Ha a gázhalmazállapotú rendszer atomos felépítésű, akkor a részecskéi egyenes vonalú, 

egyenletes sebességű mozgást végeznek. Ha molekulák alkotják, akkor rezgő és forgó mozgást is 

végeznek. Ezekből a mozgásformákból származó energiát nevezzük kinetikus energiának. A 

kinetikus energia a rendezetlen hőmozgásból származó energia, belső energia.  

120. kohéziós erő  

 Kémiailag azonos minőségű részecskéket összetartó, vonzóerők elnevezése. Ilyen erő ellen 

kell munkat végezni a darabolás, diszpergálás, felületnövelés, párolgás során. Ilyen erő működik a 

reális gázmolekulák között is, amit a van der Waals-egyenletben a nyomást korrigáló taggal veszünk 

figyelembe.  

121. kolligatív sajátság  

 A többkomponensű homogén rendszerben az oldószer valamely, tiszta állapotban mutatott 

tulajdonságának a megváltozása független az oldott komponens anyagi minőségétől.  

122. kolloid rendszer  

 Más néven mikroheterogén rendszer, amelyben találhatók olyan diszpergált részecskék, 

amelyeknek legalább egyirányú mérete a kolloid mérettartományba esik.  10-9 <  Ø  < 5.10-7 m.  

123. komponens  

 A rendszert alkotó, kémiailag egységes részecskéinek halmaza.  
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124. kompresszibilitási tényező  

 def.: 
T

pV
Z

R
=   

 mértékegysége: nincs  

 A kompresszibilitási tényező értékének eltérése 1-től, annak mértéke, hogy az adott gáz az 

adott állapotban mennyire tér el a tökéletes gáz viselkedésétől.  

125. koncentrációs galváncella  

 A galvánelemek egyik fajtája. Két azonos anyagi minőségű, azonos felépítésű elektród 

között elektromos potenciálkülönbség alakulhat ki abban az esetben is, ha a két fém anyagi 

minősége megegyezik, de eltérő ionkoncentrációjú oldatba merülnek (elektrolit-koncentrációs 

galvánelem), vagy a két elektrolit koncentrációja megegyezik, de, a fémek koncentrációja eltér 

egymástól (elektród-koncentrációs galvánelem).  

126. kondenzáció  

Olyan fázisátmeneti folyamat, amelynek során légnemű anyagból (gőzből) folyadék, vagy 

szilárd halmazállapotú anyag képződik. A párolgással és a szublimációval ellentétes irányú 

folyamat.  

127. kondenzált rendszer  

 A folyékony és a szilárd halmazállapotú anyagokat nevezzük kondenzált rendszereknek.  

128. konszekutív reakció  

 Sorozatos, vagyis egymást követő, összetett kémiai reakció. Az ilyen reakció eredő 

sebességét a leglassúbb részfolyamat sebessége határozza meg.  

129. kontaktegyensúly  

 Ha két különböző, de önmagában homogén rendszert egymással érintkezésbe hozunk, és a 

közös határfelület legalább egy részecske számára átjárható, akkor a rendszerben olyan önként 

végbemenő – dinamikus egyensúlyi állapot elérése irányába mutató – folyamatok indulnak meg, 

amelyek az adott részecske kémiai potenciáljának a kiegyenlítődéséhez vezetnek. E részecskére nézve 

beáll a megoszlási egyensúly, vagy más megnevezéssel a kontaktegyensúly. Érvényes ez a 

megállapítás olyan heterogén rendszerekre nézve is, amelyekben a fázishatár csak elektromos 

töltéssel rendelkező részecskék számára áteresztő.  
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Ilyen rendszerekben – mint amilyenek pl. az egymással érintkező fémek, vagy egy fém és vele 

érintkező elektrolit – a megoszlási egyensúly kialakulása természetesen nemcsak anyagtranszporttal, 

hanem elektromos töltéstranszporttal, az pedig elektromos potenciálkülönbség kialakulásával is 

együtt jár.  

130. kontaktpotenciál  

 A kontaktegyensúly kialakulását jellemző – a két fázis határán kialakuló kettősréteg közötti – 

Galvani-potenciál-különbség. Ilyen potenciálkülönbség alakul ki két eltérő minőségű fém 

érintkezésekor és valamilyen fém és saját sóját tartalmazó oldat érintkezésekor is (Nernst-

potenciál).  

131. környezet  

 A természet azon része, amely körbeveszi a vizsgálat tárgyát, a rendszert, amit attól – legalább 

elvileg – elhatárolunk.  

132. kritikus h őmérséklet  

 jele: Tc  

 mértékegysége: K  

 A légnemű halmazállapotú anyag e hőmérséklet felett semmilyen nagy nyomáson sem 

cseppfolyósítható. Tc alatt a gázok izoterm térfogatcsökkentése nem a nyomás növekedését, hanem 

a légnemű anyag kondenzációját eredményezi. Tc felett a légnemű anyagot gáznak, Tc-nél kisebb 

hőmérsékleten gőznek nevezzük.  

 Tiszta anyag kritikus hőmérséklete az anyagi minőségre jellemző állandó. Elegyekre a 

pszeudo kritikus hőmérséklet a tiszta komponensek kritikus hőmérsékleteiből – a móltörtekkel 

súlyozott összegként – számítható.  

133. kritikus nyomás  

 jele: pc  

 mértékegysége: Pa  

 A gázok kritikus izotermajának inflexiós pontjához tartozó nyomás. Tiszta anyag kritikus 

nyomása az anyagi minőségre jellemző állandó, elegyekre a pszeudo kritikus nyomás a tiszta 

komponensek kritikus nyomásaiból a móltörtekkel súlyozva számítható.  
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134. maradék térfogat  

 def.: α = V tök - V re 

 mértékegysége: m3/mol  

 A maradék térfogat a gáz reális viselkedésének mértéke. A tökéletes gáz adott állapotjelzők 

esetén számítható moláris térfogatnak és a tényleges (reálisan viselkedő) gáz/gőz moláris 

térfogatnak a különbsége.  

135. másodfajú elektród  

 Olyan elektród, amelynél a fém a saját, rosszul oldódó sóját tartalmazó oldatba merül. Az 

ilyen elektród elektródpotenciálját a rosszul oldódó só anionjának a koncentrációja határozza meg. 

Leggyakrabban referencia-elektródként használjuk. Pl.:  Ag+/AgCl  

+2
2Hg /Hg2Cl2  kalomelelektród 

136. másodperc  

 jele: s  

definíciója:  

 Az idő – SI alap fizikai mennyiség – egysége. A másodperc az alapállapotú cézium-133-atom két 

hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás  9 192 631 770  periódusának 

időtartama.  

137. megfordítható reakció  

 Az dinamikus egyensúlyi állapot zárt rendszerben minkét irányból – az egyensúlyinál kisebb 

és nagyobb reakciókoordináta értékből – kiindulva is elérhető.  

 

138. megoszlás  

 Egymással érintkező, de eltérő halmazállapotú, vagy csak korlátozottan elegyedő kondenzált 

fázisokban oldódó harmadik komponensre nézve alakulhat ki megoszlási egyensúly. A dinamikus 

egyensúlyban a két fázisban a harmadik komponens koncentrációjának a hányadosa állandó 

(megoszlási egyensúlyi állandó).  
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139. méter  

 jele: m 

 definíciója: 

 A hosszúság – SI alap fizikai mennyiség – egysége. A méter a kripton-86-atom (2p)10 és (5d)5 

energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő, vákuumban terjedő sugárzás hullámhosszúságának 1 

650 763,73-szorosa.  

140. mol  

 jele: mol  

definíciója:  

 A kémiai anyagmennyiség – SI alap fizikai mennyiség – egysége. A mol annak a rendszernek a 

kémiai anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kg 

C12
6 -izotópban. (Az elemi egység fajtáját mindig meg kell adni!) 

141. molális fagyáspont-csökkenés  

 jele: ∆mTm  

 mértékegysége: K/mol.kg-1  

 Az 1 mol/kg molalitású oldat fagyáspontja és a tiszta oldószer fagyáspontja közötti 

különbség. Az oldószer anyagi minőségére jellemző állandó.  

142. molális forráspont-emelkedés  

 jele: ∆mTb  

 mértékegysége: K/mol.kg-1  

 Az 1 mol/kg molalitású oldat forráspontja és a tiszta oldószer forráspontja közötti 

különbség. Az oldószer anyagi minőségére jellemző állandó.  

143. moláris felület  

 jele: Am  

 mértékegysége: m2/mol  
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 Kondenzált fázisú rendszerek egységnyi kémiai anyagmennyiségének a felülete.  

144. moláris fizikai mennyiség  

 A kémiai anyagmennyiség egységre vonatkoztatott fizikai mennyiség. Minden moláris 

fizikai mennyiség intenzív fizikai mennyiség. Az elegyek esetén definiálunk parciális moláris 

mennyiséget és integrális moláris mennyiséget . 

145. moláris fajlagos elektromos vezetés  

 def.: 
c

Λ
κ1000=   c   a moláris koncentráció, mol/dm3  

 mértékegysége: S.cm2/mol  

 A fajlagos elektromos vezetés és a moláris koncentráció hányadosa. Egységnyi 

oldaltávolságú (1 cm), számszerűen 1/c dm3 térfogatú hasábban lévő elektrolit (1 mol) szemközti 

oldalai (mint elektródfelületek) között mérhető ellenállás reciproka.  

146. moláris térfogat  

 jele: Vm  

 mértékegysége: m3/mol  

 Bármilyen anyag egységnyi kémiai anyagmennyiségének a térfogata az adott nyomáson és 

hőmérsékleten.  

 Tökéletes gázok, azonos nyomáson és hőmérsékleten, azonos anyagmennyiség esetén 

azonos a térfogatuk (Avogadro-törvény). Ezért a moláris térfogatuk is azonos. Pl. 25 oC-on és 1 bar 

nyomáson 24,5 dm3/mol.  

147. molekularitás  

 A molekularitás azt adja meg, hogy a reakció során egy adott pillanatban hány részecskének 

kell ütköznie, hogy új molekula létrejöhessen. 

148. munka  

 jele: w  

 mértékegysége: J  
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 A termodinamika I. főtétele szerint egy rendszer belső energiaja hőközléssel és/vagy 

munkavégzéssel növelhető, vagy csökkenthető:  

dU = δQ + dw . 

Különböző munkát ismerünk. Minden fajta munka egy intenzív fizikai mennyiség /P/ és egy extenzív 

fizikai mennyiség változásának /dX/ a szorzataként írható fel:  dw = P dX . 

Pl.:  mechanikai munka: dwmech = F dl  

 térfogati munka: dwtérf = -p dV  

 elektromos munka: dwel = ϕ dq  

 felületi munka: dwfel = γ dA  

 oldódási, elegyedési munka: dwold = µB dnB  

149. Nernst-potenciál  

 jele: E  

 mértékegysége: V  

 Más néven elektródpotenciál. Az elektród és a vele érintkező – az elektród ionjait tartalmazó 

– oldat elektromos potenciáljainak – Galvani-potenciálok – különbsége. A fém és az oldat 

fázishatárán kialakuló elektromos kettősréteg potenciálja.  

150. normál állapot  

 Gázok 0 oC hőmérsékletű és 101 325 Pa nyomású állapota.  

151. nyitott rendszer  

 A rendszer és a környezet között anyagátmenet és hőátmenet is lehetséges. 

152. nyomás  

 jele: p  

 mértékegysége: N/m2  
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Egységnyi nagyságú felületre merőlegesen ható nyomóerő. A különféle fizikai-kémiai 

jelenségeknél különböző nyomások lépnek fel. Pl.: barometrikus nyomás, hidrosztatikai nyomás, 

kapillárisnyomás, ozmózisnyomás stb. 

153. oldhatóság  

 Az oldódás során - adott hőmérsékleten és nyomáson - az oldódási egyensúlyi állapotban 

kialakuló telített oldat koncentrációja.  

154. oldhatósági szorzat  

  jele: L  

 

 A rosszul oldódó vegyületek oldataiban a vegyület elektrolitos disszociációja során képződő 

ionok koncentrációjának megfelelő hatványú szorzata:  

L = −+ AK
cc  . 

155. oldódás  

 Különböző halmazállapotú anyagnak általában folyadékfázissal – mint oldószerrel – történő 

elegyedése. Az oldódás endoterm folyamat vagy exoterm folyamat is lehet.  

156. olvadási entalpiaváltozás (olvadáshő)  

 jele: ∆mH  

 mértékegysége: J/mol, J/g  

 Egységnyi kémiai anyagmennyiségű, (moláris olvadáshő), vagy tömegű (fajlagos 

olvadáshő), szilárd anyagnak, adott nyomáson folyadékká alakításához szükséges hőmennyiség. 

Előjele mindig pozitív.  

157. olvadás  

 A dermedéssel, vagy fagyással ellentétes irányú, mindig endoterm folyamat.  

158. olvadáspont  

 jele: Tm  

 mértékegysége: K  
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 Az olvadás-, vagy fagyáspont a tiszta szilárd anyag hőmérséklete adott nyomáson, amelynél a 

szilárd és a folyadék fázis egymással dinamikus egyensúlyban van.  

159. olvadáspont-csökkenés  

 jele: ∆mTfcs  

 mértékegysége: K  

 Az oldat és a tiszta oldószer olvadás-, vagy fagyáspontja közötti különbség. Egy oldat 

fagyáspontja mindig kisebb, mint a tiszta oldószeré; kolligatív sajátság. A molális fagyáspont-

csökkenés az oldószer anyagi minőségére jellemző állandó.  

160. oxidáció  

 Kémiai és elektrokémiai folyamatokban az elektronleadással járó részreakció, amelynek 

következtében oxidációs szám-növekedés következik be. 

161. oxidációfok  

 Egy vegyületben a változó vegyértékű elem eltérő oxidációs számmal szerepelhet. A 

súlyozott, átlagos oxidációs számot nevezzük oxidációfoknak.  

162. oxidációs szám  

 Egy elem oxidációs állapotának jellemzésére szolgáló, előjeles egész szám, amely megadja 

egy vegyület képződése során a molekulájában az adott eleme által felvett (negatív előjel), vagy 

leadott elektronok számát (pozitív előjel).  

163. ozmózisnyomás  

 jele: π,  pozm  

 mértékegysége: Pa  

 Ha egy oldatot az oldószertől féligáteresztő hártya (pórusain csak a kisebb részecskék férnek 

át) választ el, megindul az oldószer molekulák diffúziója a hártyán keresztül. Ennek a hajtóereje az, 

hogy az oldószer kémiai potenciál kisebb az oldatban, mint a tiszta oldószerben. Az átáramló 

oldószer hatására az oldat hígul, mert nő a térfogata, s ez pl. egy hidrosztatikai nyomáskülönbséget 

idéz elő. Ez a nyomáskülönbség hat a féligáteresztő hártyára, és ezt nevezzük ozmózisnyomásnak.  
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164. parallel reakció  

 Párhuzamos, vagy szimultán összetett kémiai reakció. Az ilyen folyamat eredő 

reakciósebességét a részfolyamatok sebességének összege határozza meg.  

165. parciális moláris mennyiség  

 def.:  XB = 

Bi,,B ≠










nTp
n

X

∂
∂

  

A B komponens részesedése a rendszer valamely X integrális moláris fizikai mennyiségéből. 

A B komponens parciális moláris mennyisége megadja, hogy a többkomponensű homogén 

rendszerben (elegyben) a B komponens egységnyi kémiai anyagmennyiség-változása esetén – azaz 

1 mol hozzáadása a rendszer nagyon nagy mennyiségéhez – mennyivel változik meg a rendszer 

valamilyen X moláris sajátsága (miközben a rendszerben a hőmérséklet, a nyomás és a B 

komponens kivételével az összes többi komponens anyagmennyisége állandó marad). A parciális 

moláris mennyiség intenzív fizikai mennyiség. A komponensek parciális moláris értékeinek 

móltörttel súlyozott összege a rendszer integrális moláris mennyisége (X): 

X = ΣBxB XB . 

Ilyen parciális moláris mennyiség, pl. 

 a parciális moláris térfogat (VB), 

 a parciális moláris szabadentalpia (GB), más néven a kémiai potenciál (�B), 

 a parciális moláris hőkapacitás, (CpB), 

 az elegyedési parciális moláris fizikai mennyiségek,  

 az elegyedési parciális moláris excessz mennyiségek.  

166. parciális nyomás  

 jele: pB  

 mértékegysége: Pa  
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Az a nyomás, amit akkor fejtene ki a gázelegy adott B komponense, ha az egyedül töltené ki 

a rendelkezésre álló teljes térfogatot. A B komponens részesedése a rendszer össznyomásából. A 

komponensek parciális nyomásának összege adja a rendszer össznyomását.  

167. párolgás  

 Olyan fázisátalakulási folyamat, amelynek során a folyadékból gőz lesz. Mindig endoterm 

folyamat.  

168. párolgási entalpiaváltozás (párolgáshő)  

 jele: ∆vH  

 mértékegysége: J/mol, J/g  

 Egységnyi kémiai anyagmennyiségű, (moláris párolgáshő), vagy tömegű (fajlagos 

párolgáshő), adott hőmérsékletű folyadéknak, állandó nyomáson gőzzé alakításához szükséges 

hőmennyiség. Előjele mindig pozitív.  

169. pH  

 jele:  pH  

 mértékegysége: nincs 

 def.: -lgaH3O+  

 A savasság-lúgosság jellemzésére megalkotott fogalom. A hidrogénion (hidroxóniumion) 

aktivitásának (molaritásának) negatív előjelű, 10-es alapú logaritmusa. 

170. pszeudo kritikus hőmérséklet  

 def.:  Bc,B Bpszc TxT ∑=  

 mértékegysége: K  

 A pszeudo kritikus hőmérséklet az elegy kritikus hőmérséklete, amit a komponensek 

móltörtekkel súlyozott kritikus hőmérséklete összegeként számítunk.  

171. pszeudo kritikus nyomás  

 def.:  Bc,B Bpszc pxp ∑=  

 mértékegysége: Pa  
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 A pszeudo kritikus nyomás az elegyek kritikus nyomása, amit a komponensek móltörtekkel 

súlyozott kritikus nyomása összegeként számítunk.  

172. reakciókoordináta  

 def.:  

B

B

ν
ξ

n∆
=   

 mértékegysége: mol  

Egy kémiai reakcióban részt vevő valamelyik komponens (általánosan a B komponens) kémiai 

anyagmennyiségének a megváltozása a kiindulástól számítva, osztva a komponensnek a 

reakcióegyenletben szereplő sztöchiometriai számával.  

173. reakció hőkapacitásfüggvény  

 jele: ∆rCp(T) függvény  

 mértékegysége: J/K  

 

 A reakció termodinamikai adatainak számítására szolgáló, a reakcióegyenlet alapján, az abban 

részt vevő komponensek moláris hőkapacitás függvényeiből képzett függvény.  

174. reakciórend  

 Kémiai reakció sebességi egyenletében, a koncentrációk hatványkitevőinek összege. 

Megmutatja, hogy a reakciósebesség a koncentráció(k)nak hányadik hatványával arányos.  

175. reakciósebesség  

 jele: v  

 mértékegysége: mol/dm3.s  

 A kémiai reakció sebessége általánosan megfogalmazva a reakciókoordináta idő szerinti 

differenciálhányadosa. Gyakorlatban vagy a kiindulási anyag(ok), vagy a keletkező termékek 

koncentrációjának időegységre eső megváltozásával számolunk.  

176. reális elegy  

 Ha az elegy képződése – komponenseinek elegyítése – térfogat- és/vagy entalpiaváltozással 

jár, reális viselkedésűnek nevezzük. A tulajdonságai eltérnek az ideális elegy tulajdonságaitól. 
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177. reális gáz  

 A gyakorlatban előforduló gázok nem elégítik ki a tökéletes gázokra vonatkozó feltételeket. 

178. redukció  

 Kémiai és elektrokémiai folyamatokban az elektronfelvétellel járó részreakció, amelynek 

következtében oxidációszám-csökkenés következik be.  

179. redukált hőmérséklet  

 def.: 
c

r T

T
T =   

 mértékegysége: nincs  

 A gáz/gőz hőmérsékletének jellemzésére szolgál, és megmutatja, hogy az adott gáz/gőz 

hőmérséklete hányszorosa az adott tiszta anyag kritikus hőmérsékletének.  

180. redukált nyomás  

 def.: 
c

r p

p
p =   

 mértékegysége: nincs  

 A gáz/gőz hőmérsékletének jellemzésére szolgál, és megmutatja, hogy az adott gáz/gőz 

nyomása hányszorosa az adott tiszta anyag kritikus nyomásának.  

181. redox reakció  

 Redox reakciónak nevezzük azt a kémiai folyamatot, melyben a reakciópartnerek 

oxidációfoka (oxidációs száma) megváltozik. Ilyen folyamatban az egyik reakciópartner felvesz, a 

másik pedig lead azonos számú elektront.  

Az elektront leadó partner oxidálódik, oxidációs száma nő. Az ilyen tulajdonságú 

reakciópartnert nevezzük redukálószernek. 

Az elektront felvevő partner redukálódik, oxidációs száma csökken. Ez az oxidálószer.  
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182. redoxelektród  

 Olyan elektród, amelynek az elektródpotenciálját valamilyen indifferens fém felületén 

lejátszódó redox reakció határozza meg.  

183. referencia-elektród  

 Más elnevezéssel összehasonlító-, vagy vonatkoztatási elektród. Elektrokémiai méréseknél 

használatos, általában másodfajú elektród, amelynek az elektródpotenciálja bizonyos körülmények 

között állandó. Pl. +2
2Hg /Hg2Cl2-, vagy kalomelelektród, Ag+/AgCl-elektród. Az elektród fémje a 

rosszul oldódó klorid só telített oldatába merül.  

Elektródpotenciáljuk a sóoldat kloridionjának a koncentrációjától függ, amit általában KCl-

dal adott értékre állítanak be. Pl.: 0,1 mólos-, mólos-, telített kalomelelektród.  

184. reguláris (szabályos) elegy  

 Olyan reális elegy, amely képződésének entrópiaváltozása az ideális elegyével azonos.  

185. relatív sűrűség  

 def.:  
2

1
rel ρ

ρρ =   

 mértékegysége: nincs  

 

Gázok sűrűségének a hányadosa – azonos állapotban –, ami a moláris tömegük hányadosával 

egyezik meg. Leggyakrabban a gázoknak az ugyanolyan állapotú levegőre vonatkozó sűrűségét 

használjuk.  

 

186. rendszer  

 A természet azon része, amely a vizsgálat tárgya, és legalább elvileg elhatárolunk a 

környezetétől.  

 

187. rendszerközpontú szemlélet  

A termodinamikai mennyiségeket megállapodás szerint a rendszer szempontjából előjeles 

mennyiségekként kezeljük: a rendszeren végzett bármilyen munka, az általa felvett hő és mindenféle 

endoterm folyamat hőeffektusa pozitív előjelű (ilyenkor a rendszer energiája növekszik). A rendszer 
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által végzett munka, az általa leadott hő és mindenféle exoterm folyamat pedig negatív előjelű 

(ilyenkor a rendszer energiája csökken).  

188. reverzibilis folyamat  

 Csak elméletileg létező folyamat, amelynél a rendszerben a változást kiváltó állapotjelzők 

mindig csak végtelen kis (differenciálisan kicsi) értékkel térnek el egy-egy előző értéküktől.  

189. SI  

Nemzetközi Mértékegység Rendszer (Systéme International d'Unités) rövidítése.  

190. SI alap fizikai mennyiség  

 Hét, egymástól független fizikai mennyiséget definiáltak. Ezekből a mennyiségekből – 

szorzás és vagy osztás művelet útján – az összes többi előállítható. Ezek:  

 tömeg, 

 hosszúság, 

 idő, 

 elektromos (töltés)áram (áramerősség), 

 fényerősség, 

 térfogati munka, 

 kémiai anyagmennyiség. 

191. stacioner állapot  

 A rendszer állapotának az idő függvényében állandósult, dinamikus – de nem feltétlenül 

egyensúlyi – állapota.  

192. standard állapot  

 Megállapodás szerinti állapotjelző értékek esetén az anyagi rendszerek állapota. 

Leggyakrabban az anyag 25 oC hőmérsékletű és 101 325 Pa nyomású állapota.  

 

193. standard elektródpotenciál  

 jele: Eo  
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 mértékegysége: V  

 Az elektród elektródpotenciálja (Nernst-potenciál) standard állapotban: 25 oC-on, 1 mol/dm3 

ionkoncentrációjú oldat esetén.  

194. szabadenergia  

 jele: A  

 def.: A = U – T S  

 mértékegysége: J  

Az állandó térfogaton lejátszódó folyamatokban a belső energia-változásnak és a 

rendezetlenség-változást jellemző kötött energiának a különbsége. Más megfogalmazásban: az 

izochór folyamatok során maximálisan hasznosítható munka része.  

195. szabadentalpia  

 jele: G  

 def.: G = H - TS  

 mértékegysége: J  

Az állandó nyomáson lejátszódó folyamatokban az entalpiaváltozásnak és a rendezetlenség-

változást jellemző kötött energiának a különbsége. Más megfogalmazásban: az izobár folyamatok 

során maximálisan hasznosítható munka része.  

196. szigetelt rendszer  

 A rendszer és a környezet között hőátmenet nem lehetséges. dQ = 0  

197. szilárd elektrolit  

 Szilárd halmazállapotú ionvezető. Az elektromos töltést a kristályrácsban elmozduló ionok 

szállítják. Általában ionos kötéstípusú vegyületek, gyakran unipoláris vezetők.  

 

198. sztöchiometriai szám  

 jele: νB  
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 Reakcióegyenletekben, a részt vevő komponensek jele előtt álló, általában kis egész szám, 

ami az egymással maradék nélkül reagáló kémiai anyagmennyiséget adja meg.  

199. szublimáció  

 Szilárd halmazállapotú anyagnak közvetlenül gőzzé történő fázisátalakulása.  

200. tenzió  

 jele: p  

 mértékegysége: Pa  

 A zárt rendszerben a folyadékfázis felett, dinamikus egyensúlyi állapotban kialakuló telített 

gőznyomás.  

201. térerő  

 jele: E  

 def.: 
x

U
E

d

d=   

 mértékegysége: V/m  

 Egységnyi távolságra eső elektromos potenciál-változás, vagyis elektromos 

potenciálgradiens.  

202. térfogati munka  

 def.:  ∫−=
2

1

tf d
V

V
Vpw  

 mértékegysége: J  

 A rendszer térfogatváltozását (hőtágulását) kísérő - okozó - munka. A kondenzált rendszerek 

esetében gyakorlatilag elhanyagolhatóan kicsi.  

 

203. termodinamikai hőmérséklet  

 Jele: T  
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mértékegysége: kelvin  

 

 Az SI mértékegység-rendszer egyik alap fizikai mennyisége.  

204. termodinamikai valószínűség  

 jele: W 

 mértékegysége: nincs  

 

A termodinamikai valószínűség az a szám, ami megadja, hogy az adott rendszer állapota 

(makroállapota) hányféleképpen - hány mikroállapottal - valósulhat meg. Minél nagyobb az értéke, a 

rendszer annál rendezetlenebb, annál nagyobb az entrópiája.  

205. tökéletes  

 Idealizált tulajdonságokkal rendelkező (ténylegesen nem létező) tiszta gázokra használatos 

jelző (tökéletes gáz).  

Hasonló idealizált tulajdonságokkal rendelkező (ténylegesen nem létező) elegyekre az 

ideális jelzőt használjuk (ideális elegy).  

206. tökéletes gáz  

 Olyan elképzelt, ideális tulajdonságú atomokból álló rendszer, amelyben az atomok 

pontszerűek (nincs saját térfogatuk), csak egyenes vonalú, egyenletes mozgást végeznek, és 

tökéletesen rugalmasan ütköznek.  

207. tömeg  

 jele: m  

egysége: kilogramm  

 

 Az SI mértékegység-rendszer egyik alap fizikai mennyisége.  

 

208. transzport folyamat  

 Olyan folyamat, amely során intenzív fizikai mennyiség gradiensének hatására extenzív 

fizikai mennyiség árama jön létre. Az alábbi transzport jelenségeket különböztetjük meg:  
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impulzustranszport, viszkozitás  

kémiai anyagmennyiség transzport, diffúzió  

elektromos töltés transzport, elektromos vezetés  

hőtranszport, hővezetés  

209. unipoláris vezető  

 Az elektrolitokban az ionok elektromos térerő hatására elektromos töltést szállítanak. Azt az 

elektrolitot, amelyben csak a kationok, vagy pedig csak az anionok vesznek részt a 

töltésszállításban, unipoláris vezetőnek nevezzük.  

210. vákuum  

 A csak elvileg létező légüres tér megnevezése. Gyakorlatban használjuk egy adott 

nyomásnál (általában a külső légnyomásnál) kisebb nyomású terek megnevezésére is.  

211. vezetési együttható  

 def.: j = L grad Z  

 

L = η, D, λ, κ  vezetési együtthatók  

Z = v, µ, T, U intenzív fizikai mennyiségek  

 A transzport folyamat során az áramsűrűség, fluxus (j) a megfelelő intenzív fizikai 

mennyiség gradiensének (Z) hatására alakul ki. A két mennyiség között a vezetési együttható (L) az 

arányossági tényező.  

212. viszkozitás  

 Folyadékrétegeknek egymáson történő elmozdulásával, elcsúszásával, elnyíródásával szemben 

fellépő ellenállás. Az egyik transzport folyamat, az impulzustranszport.  

 

213. viszkozitási tényező (dinamikai viszkozitás) 

 jele: η  

mértékegysége: N.s/m2 = Pa.s  
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 Viszkózus folyás során egységnyi felületen, egységnyi idő alatt egységnyi sebességgradiens 

esetén átadott impulzus.  

214. víz ionszorzat  

 def.:  Kv = cH3O+ cOH-  

mértékegysége: (mol/dm3)2  

 A víz elektrolitos disszociációja során képződő hidrogénion (hidroxóniumion, oxóniumion) és 

hidroxidion moláris koncentrációjának a szorzata. Vizes oldatokban ez – a hőmérséklettől kissé függő 

– állandó. 

 A tiszta víz gyenge elektrolit, kis mértékben disszociál és a  

2H2O →← H3O
+ + OH-  

reakció alapján dinamikus egyensúly alakul ki a disszociált és a nem disszociált részecskék között. 

Egyensúlyi állapotban a disszociációs egyensúlyi állandó: 

Kc  =  
2

OH

OHOH

2

3

c

cc −+

.  

 A víz kis mértékű disszociációfok miatt a nevezőben szereplő vízkoncentráció konstansnak 

tekinthető (cH2O = 55,55 mol/dm3), vagyis az egyenletben a számláló is állandó. A  

Kv = cH3O+ cOH- 

kifejezést a víz ionszorzatának nevezzük. Értéke 25 oC-on: Kv = 1,008.10-14 mol2/dm6.  

215. zárt rendszer  

 A rendszer és a környezet között anyagátmenet nem lehetséges, de energia átmenet igen. 
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