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3.6.4. ábra: 
Széndioxiddaloltókészülék 

3.6.5. ábra: Tűzoltótakaró 3.6.6. ábra: Tűzoltókendő 

 A szerves kémiai laboratóriumban használatos készülékek anyaga általában üveg. A reakciók egy 
részénél hő fejlődik, vagy éppenséggel melegíteni kell a reakcióelegyet, esetleg hirtelen lehűteni. Az 
üvegnek tehát hőállónak kell lennie. Ugyanakkor a reakciók során korrozív anyagokat, tömény ásványi 
savakat, lúgokat használunk, s ezért a reakcióedénynek vegyszerállónak is kell lennie. A közönséges üveg 
savaknak, szerves oldószereknek ellenáll, lúgoknak azonban nem. Ezt az igényt csak különleges minőségű 
üvegek elégítik ki. 
 A laboratóriumi üvegeszközök egymáshoz csiszolatok segítségével kapcsolhatók. Ezek négy 
típusban készülnek: sík-, gömb-, henger- és kúpcsiszolatok (3.1. ábra). 

 

3.1. ábra (sík-, henger-, kúp- és gömbcsiszolat) 

 Síkcsiszolatot vákuumexszikkátorokon, hengercsiszolatot KPG-keverőknél, gömbcsiszolatot 
vákuumdesztilláló berendezéseken, kúpcsiszolatot lombikokon, hűtőkön, hőmérőkön, keverőperselyeken 
alkalmazunk. Az utóbbi ún. normál csiszolatot több méretben gyártják. Az Ncs jelölés (német: NS) melett 
lévő szám a kúp nagyobbik átmérőjére (mm) utal (Ncs 10, Ncs 14, Ncs 29, Ncs 45, Ncs 60). A különböző 
méretű csiszolatok összeillesztésére a csiszolatváltók szolgálnak. 
 A kúpcsiszolatokat általában szárazon illesztjük össze. Kivételt képez a vákuumdesztilláció. A 
gömb- és síkcsiszolatokat minden esetben vékonyan kenjük meg szilikonzsírral. Összeragadt 
kúpcsiszolatokat a külső csiszolat hirtelen felmelegítésével (jobban tágul, mint a belső) vagy a meleg 
csiszolatba lehűtés útján, magas forráspontú oldószer beszivatásával és újbóli felmelegítéssel szedhetjük szét. 
 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-6-04-abra-Szendioxiddalolto_keszulek.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-6-05-abra-Tuzoltotakaro.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-6-06-abra-Tuzoltokendo.jpg.JPG
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4. A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŰVELETEI 

4.1. A szerves kémiai reakciók kivitelezése 

A szerves kémiai laboratóriumi munkavégzés során leggyakoribb feladat valamilyen kémiai reakció 
végrehajtása. A kémiai reakciókat általában csiszolatos gömblombikban végezzük el. A gömblombikok 
lehetnek egy-, kettő-, három- és négy-nyakúak. 

A gömblombikot dió és fogó segítségével egy állványhoz rögzítjük. A lombik alá mágneses keverőt, a 
lombikba mágneses keverőmagot helyezünk. Heterogén fázisú, illetve nagyon sűrű, viszkózus 
reakcióelegyek intenzív keverését  KPG-keverőmotor segítségével lehet megvalósítani. Ebben az esetben a 
keverést keverőszár segítségével valósítjuk meg, ami egy perselyen keresztül csatlakozik a lombikhoz.  

A reakciók hűtéséhez, fűtéséhez használt közvetítő közeg tárolásához alumínium edényeket 
használunk. Az edények könnyebb behelyezéséhez, illetve kivételéhez a mágneses keverő alá célszerű 
laborliftet tenni, mely segítségével könnyen tudjuk mozgatni a rendszert. 

A reakcióelegyek fűtésére általában víz-, illetve olajfürdőt használunk. A közvetítő közeg 
hőmérsékletét hőmérő segítségével mérjük. A fürdő melegítése általában mágneses keverővel történik, de 
használhatunk gázégőt is. Ez utóbbi esetben a közvetítő közeget tartalmazó alumínium edény alá helyezzünk 
dróthálót, hogy a láng ne egy ponton érje az edényt. Nagyobb mennyiségű folyadékok esetén használhatunk 
elektromos melegítőkrátert is. Nagyon magas hőmérséklet eléréséhez légfürdőt (Babó-tölcsér) alkalmazunk. 
Ebben az esetben a vaskrátert közvetlenül lánggal melegítjük. 

A reakcióelegyek hűtésére a legtöbb esetben jeges vizes hűtést alkalmazunk. 0 °C alatti hőmérséklet 
előállításához sós-jeges fürdő (-10 °C-ig) vagy acetonos-szárazjeges fürdő (-70 °C-ig) használható. Ennél 
alacsonyabb hőmérséklet eléréséhez olyan hűtőfolyadékot vagy hűtőkeveréket kell választani, melynek 
fagyáspontja a kívánt hőmérsékleten van, magát a hűtőkeveréket cseppfolyós nitrogénnel lehet a 
fagyáspontján tartani. 

A lombikot, amennyiben melegítést kívánunk alkalmazni, visszafolyó hűtővel (reflux hűtő) kell 
ellátni. A hűtő hűtésére általában csapvizet használunk, melyet a hűtő alján vezetünk be, és a tetején ki. Ez 
azért fontos, mert így nem folyik ki a hűtővíz a hűtőből, akkor sem, ha megszűnik a hűtővíz áramlása. 
Amennyiben nincs szükség intenzív hűtésre, alkalmazhatunk álló vizes hűtést is. Ez esetben feltöltjük 
hűtővízzel a hűtőnket, majd ezt követően elzárjuk a vízcsapot. Bizonyos esetekben, amennyiben a 
reakcióelegy párolgása nem számottevő, használhatunk páracsövet is. Ilyenkor léghűtésről beszélünk. 

Bizonyos esetekben a reakcióelegy hőmérsékletének mérésére is szükség lehet. Erre a célra csiszolatos 
hőmérőt alkalmazunk. A hőmérő kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy a hőmérő teljesen beleérjen a 
reakcióelegybe. 

Amennyiben a reakció kivitelezése során folyadékok adagolására van szükség a lombikhoz 
csepegtetőtölcsért is csatlakoztatunk. Szilárd anyagok adagolása portölcsér segítségével történik. 

Ha a reakció során mérgező gázok keletkeznek elvezetésükhöz gázelvezető csonkot használunk. Ezt 
általában a hűtő tetejéhez csatlakoztatjuk. A gázelvezető csonkhoz megfelelő minőségű szilikon-csövet 
csatlakoztatunk, melynek másik végét a fülke elszívó nyílásába vezetjük. 

Ha a reakciót vízmentes körülmények között kell elvégezni, a hűtő tetejére kalcium-kloridos csövet 
helyezünk. Ebben az esetben a készüléket célszerű lánggal kihevíteni a reakció megkezdése előtt, üres 
állapotban inert gáz (száraz argon gáz vagy nagytisztaságú nitrogén) bevezetése mellett. 

 

 

 

 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-09-abra-Csiszolatos_gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-09-abra-Csiszolatos_gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-01-abra-2_nyaku_gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-02-abra-3_nyaku-gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-03-abra-4_nyaku_gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-05-abra-Dio.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-12-abra-Lombikfogo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-02-abra-Allvany.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-02-abra-Magneses_kevero.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-3-09-abra-Magneses_keveromagok.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-25-abra-KPG_keveroszar.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-26-abra-KPG_persely.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-01-abra-Aluminium_edeny.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-11-abra-Laborlift.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-21-abra-Homero.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-02-abra-Magneses_kevero.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-07-abra-Gazego.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-01-abra-Aluminium_edeny.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-03-abra-Melegitokrater.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-03-abra-Babo_tolcser.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-36-abra-Reflux_huto.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-32-abra-Paracso.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-07-abra-Csepegtetotolcser.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-34-abra-Portolcser.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-17-abra-Gazelvezetocsonk.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-05-abra-CaCl2_cso.JPG
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4.1.1. videó: Üvegeszközök szerelése 

 

 

4.1.2. videó: Többnyakú lombik szerelése 

 

 

4.1.3. videó: Reakciók kivitelezése 1 

 

 

4.1.4. videó: Reakciók kivitelezése 2 

 

 

4.1.5. videó: Reakciók kivitelezése 3 

 

 

4.1.6. videó: Reakciók kivitelezése 4 

 

 

4.1.7. videó: Reakciók kivitelezése 5 

 

 

4.1.8. videó: Kálcium-kloridos cső feltöltése 

 

 

 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-02_Uvegeszkozok_szerelese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-02_Uvegeszkozok_szerelese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-03_Tobbnyaku_lombik_szerelese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-03_Tobbnyaku_lombik_szerelese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-04_Reakciok%20kivitelezese_1.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-04_Reakciok%20kivitelezese_1.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-05_Reakciok_kivitelezese_2.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-05_Reakciok_kivitelezese_2.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-06_Reakciok_kivitelezese_3.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-06_Reakciok_kivitelezese_3.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-07_Reakciok_kivitelezese_4.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-07_Reakciok_kivitelezese_4.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-08_Reakciok_kivitelezese_5.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-08_Reakciok_kivitelezese_5.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-09_Kalcium-kloridos_cso_feltoltese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-09_Kalcium-kloridos_cso_feltoltese.wmv
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4.1.9. videó: Sósavgáz bevezetése 

 

4.1.10. videó: Forralás olajfürdővel és gázégővel 

 

 

4.1.11. videó: Forralás olajfürdővel és mágneses 
keverővel 

 

 

4.1.12. videó: Forralás melegítőkráteren 

 

 

4.1.13. videó: Forralás infralámpán 

 

 

4.1.14. videó: Forralás Babó-tölcsérrel 

 

 

4.1.15. videó: Hűtés acetonos szárazjéggel 

 

 

4.1.16. videó: Gumilabda feltöltése inert gázzal 

 

 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-10_Sosavgaz_bevezetese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-10_Sosavgaz_bevezetese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-11_Forralas_olajfurdovel_es_gazegovel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-11_Forralas_olajfurdovel_es_gazegovel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-12_Forralas_olajfurdovel_es_magneses_keverovel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-12_Forralas_olajfurdovel_es_magneses_keverovel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-12_Forralas_olajfurdovel_es_magneses_keverovel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-13_Forralas_melegitokrateren.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-13_Forralas_melegitokrateren.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-14_Forralas_infralampan.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-14_Forralas_infralampan.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-15_Forralas_Babo_tocserrel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-15_Forralas_Babo_tocserrel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-16_Hutes_acetonos_szarazjeggel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-16_Hutes_acetonos_szarazjeggel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-17_Gumilabda_feltoltese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-17_Gumilabda_feltoltese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-18_Merohenger_helyes_hasznalata.wmv
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4.1.17. videó: Mérőhenger helyes használata 

4.2. A szárítás (oldószermentesítés) 

Az adszorbeált és oldott víz eltávolítása a szerves anyagokból az egyik leggyakoribb feladat a szerves 
laboratóriumban. A nem vizes közegben lejátszódó reakciók jelentős része érzékeny a reaktánsok és 
oldószerek víztartalmára. Ilyenkor a víz egyrészt hidrolitikus reakciók kiváltásával, másrészt 
mellékreakciókat katalizálva csökkenti a termelést. Az oldószer víztartalma megakadályozhatja a kívánt 
reakció lejátszódását is (pl. Grignard-reagens képzése). 

A szerves reakciók termékei is szárítást igényelnek a legtöbb esetben. A reakciók feldolgozásánál az 
oldatok vízzel érintkezhetnek (pl. a reakciót vízre öntéssel szakítjuk meg vagy a szervetlen sókat vízzel 
mossuk ki), ezért bepárlásuk előtt a fizikailag oldott vizet el kell távolítani. A végtermék tisztításánál, ha 
vízbő1 kristályosítottunk át, a szilárd anyagot kiszűrés után szárítani kell. (Más oldószerbő1 történt 
átkristályosítás esetén az oldószernyomokat kell eltávolítanunk). 

A szerves anyagok szárítására (oldószermentesítésére) laboratóriumban általában szárítószereket 
alkalmazunk. 

4.2.1. A szárítószerek 

A szárítószerek a vizet kémiai reakcióval (pl. P2O5, Na, CaH2) vagy kristályvíz formában (pl. CaCl2, 
MgSO4) kötik meg. Jellemzésükre a szárítási intenzitást és a szárítási kapacitást használjuk. 

A szárítószer intenzitása (hatásossága) alatt azt értjük, hogy a szárítószer a szárítandó anyagból a vizet 
milyen mértékben képes eltávolítani. 

Szilárd anyag szárítása esetén az anyagban lévő víz (oldószer) egyensúlyban áll a felette lévő gőztér 
víztartalmával (oldószertartalmával). Amikor elértük az adott hőmérsékleti telített gőznyomást, további víz 
(oldószer) már nem tud a légtérbe kerülni. A szárítószer hidrátformája szintén egyensúlyban áll a gőztérrel 
oly módon, hogy a szárítószer mennyiségének és a gőztér víztartalmának függvényében a megfelelő 
hidrátformává alakul. Megfelelő mennyiségű szárítószer alkalmazása esetén a legalacsonyabb hidrátforma 
egyensúlyi gőznyomása szabja meg a gőztér víztartalmát (oldószertartalmát), ezáltal meghatározva a 
szárítandó anyag maradék nedvességtartalmát (oldószertartalmát). (Az adott mennyiségű víz [oldószer] 
mindenképpen a légtérbe lesz, ennél szárazabbá az anyag ily módon nem tehető.) Szerves oldószerek 
eltávolításánál természetesen nem hidrátforma képződik, hanem a szárítószer és a szerves oldószer komplexe 
vagy aggregátja. Nagy intenzitású szárítószer például a P2O5, amely irreverzibilisen köti meg a vizet 
(foszforsav képződik), így egyensúlyról nem beszélhetünk. 

A szárítószer kapacitása alatt az egységnyi mennyiségű szárítószer által felvett víz (oldószer) 
mennyiségét értjük. Ez az alábbi képlettel fejezhető ki: 

 

100.
G

G
rszárítósze

víz
=k , 

 
Gvíz a maximálisan felvehető víz súlya (g), 

Gszárítószer a szárítószer súlya (g). 
 
 
A szárítószerek kapacitása széles határok között változik. A magnézium-szulfát szobahőmérsékleten 

heptahidrátot (MgSO4.7H2O), a nátrium-szulfát dekahidrátot (Na2SO4.10H2O) képez, és tömegük 105, ill. 
127%-ának megfelelő vizet kötnek meg. Így ezek nagy kapacitású szárítószerek. A kisebb szárítási 
kapacitású kalcium-szulfát viszont csak hemihidrátot képez, ami 6 tömegszázalék vizet tartalmaz. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-18_Merohenger_helyes_hasznalata.wmv
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A nagy kapacitású szárítószer előnyös annyiban, hogy adott vízmennyiség eltávolításához kevesebb 
szárítószer szükséges, és oldatok szárításánál az adszorpciós veszteség is kisebb. Viszont a nagyobb 
víztartalmú hidrátok gőznyomása már szobahőmérsékleten is magas, és így szárítási intenzitásuk kicsi. Ezért 
gyakran alkalmazzák azt a megoldást, hogy először egy nagy kapacitású szárítószer alkalmazásával 
előszárítást végeznek, eltávolítva ezzel a víz nagy részét, majd leszűrés után, egy nagy intenzitású 
szárítószerrel hajtják végre a végszárítást (szakaszos szárítás). 

A szárítószerek új csoportját alkotják a molekulasziták. A molekulasziták olyan szintetikus zeolitok 
(nátrium- vagy kalcium-alumínium-szilikátok), amelyek meghatározott pórusnagyságúak és csak a 
pórusméretüknél kisebb molekulákat fogadják be. Használatuk, különösen oldószerek szárítására, gyorsan 
terjed. 

A szárítószerek csoportosítása történhet kémiai karakterük alapján is. Így megkülönböztetünk savas 
karakterű (P2O5, H2SO4), bázikus karakterű (Na2CO3, K2CO3, NaOH, KOH) és semleges karakterű (Na2SO4, 
MgSO4) szárítószereket. Bizonyos szárítószerek elsősorban szilárd anyagok szárítására alkalmazhatók, ezek 
(például a P2O5, NaOH, KOH) a megkötött víz hatására elfolyósodnak, így folyadékoktól való elválasztásuk 
nehézkes lenne. 

 
Apoláris karakterű szerves oldószerek (hexán, toluol, petroléter) megkötésére (kizárólag szilárd 

anyagok szárításánál) paraffinforgácsot szoktak használni. 
A leggyakrabban használt szárítószerek adatai. (4.1. táblázat) 

4.2.2. Gázok szárítása 

Gázok szárítását végezhetjük alacsony hőmérsékleten történő kifagyasztással. Ennek egyik módja, hogy a 
gázt lassan, hűtött rendszeren áramoltatjuk át. A módszer csak -50 °C alatt ad jó eredményt, mert e felett a 
jég gőztenziója még jelentős (-50 °C-on 3,99 kPa [30 Hgmm]; -70 °C-on 0,26 kPa [2 Hgmm]). 

Laboratóriumban a gázok szárításának legegyszerűbb módja, ha a gázt szárítószerrel töltött edényen 
vezetjük át. Szilárd szárítószernél (pl. KOH, CaCl2,  P2O5) U-csövet, folyékony szárítószernél (pl. kénsav) 
gázmosópalackot és kellő szilárdságú granulált szárítószereknél (pl. szilikagél, molekulasziták) 
szárítótornyot használunk. A szárítószer mennyiségét és a gázáramot úgy kell megválasztani, hogy a gáz 
legalább öt másodpercig érintkezzen a szárítószerrel. 

A szárítószer betöltésénél ügyeljünk arra, hogy a cső egyenletesen legyen megtöltve, mert a gáz a 
kisebb ellenállású helyeken – szárítás nélkül – gyorsabban halad át. Az összecsomósodásra (pl. P2O5) és 
elfolyósodásra (pl. KOH) hajlamos szárítószereket hordozóanyagokkal (azbesztgyapot, üveggyapot) keverve 
használjuk. 

 

4.2.2.1 videó: Gázok szárítása 

4.2.3. Folyadékok és oldatok szárítása 

Szerves folyadékok és oldatok szárítását laboratóriumban desztillációval vagy szárítószerekkel végezzük. 

4.2.3.1. Szárítás desztillációval 
A módszert oldószerek szárítására használjuk. 
A vízzel azeotróp elegyet nem képező folyadékok (pl. metil-alkohol) frakcionáló feltéten ledesztillálva 

száríthatók. 
Vízzel azeotróp elegyet képező és vízzel korlátlanul elegyedő szerves folyadékokat (pl. etil-alkohol) 

desztillációval a komponenseire szétválasztani nem lehet, mert az azeotróp összetételnél a folyadékfázisban 
és a gőzfázisban is ugyanaz az összetétel. Ilyenkor egy harmadik anyag hozzáadása segíthet a szétválasztást 
megvalósítani. (Részletesebben lásd a desztillációnál). 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/4-1-tablazat.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-18-abra-Gazmosopalack.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-04-abra-Keszulek_gaz_szaritasahoz.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-19_Gazok_szaritasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-19_Gazok_szaritasa.wmv
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Vízzel minimális forráspontú azeotrópot képező és vízzel korlátoltan elegyedő szerves folyadékok 
desztillációjánál először a vizet tartalmazó azeotróp elegy desztillál át, és a lombikban a vízmentes folyadék 
marad vissza, ha a víztartalom az azeotróp összetételnél kisebb volt. Ilyenkor a desztilláció alkalmas az 
oldószer szárítására vagy a rendszerből a víz eltávolítására (azeotróp szárítás). 

A benzol vízzel korlátoltan elegyedik és minimális forráspontú (69,2 °C) azeotrópot képez. 
Desztillációnál először 9% víztartalmú benzol távozik, amely kondenzálás után a szedőben szétválik. 
Amikor az egész vízmennyiség kidesztillált, a forráspont a tiszta benzol forráspontjára (80 °C) emelkedik és 
további desztillációval már száraz benzolt kapunk. Hasonló módon száríthatjuk a 4.2. táblázatban felsorolt 
oldószerek közül a vízzel korlátoltan elegyedőket (pl. toluol, széntetraklorid). 

 

4.2. Táblázat – Leggyakrabban előforduló azeotróp elegyek 

Azeotróp elegy Szerves komponens 
fp-ja (°C) 

Azeotróp összetétel 
(tömeg %) 

Azeotróp 
fp-ja (°C) 

Víz – etil-alkohol 78,3 5          95 78,2 
Víz – etil-acetát 78,0 9          91 70,0 
Víz – hangyasav 100,7 23        77 107,3 
Víz – dioxán 101,3 20       80 87,0 
Víz – széntetraklorid 77,0 4           96 66,0 
Víz – benzol 80,0 9         91 69,2 
Víz – toluol 111,0 20          80 84,1 
Víz – etil-alkohol - benzol 78,3        80,0 7      19     74 64,9 
Víz – terc-butil-alkohol 82,5 11,8       88,2 79,9 
Víz – propil-alkohol 97;3 28,3       71,7 87,0 
Víz – izopropil-alkohol 82,3 12,6       87,4 80,3 
Víz – acetonitril 81,5 14,2       85,8 76,0 

 
Az azeotróp szárításnál a szárítandó anyaghoz (pl. kristályos oxálsav vízmentesítése) vízzel korlátoltan 

elegyedő és minimális forráspontú azeotrópot képező oldószert (pl. toluol) adunk, majd az oldószert 
ledesztilláljuk. 

Az eljárást gyakran alkalmazzuk a szerves reakciókban képződő víz eltávolítására is (pl. 
észterképzésnél). Ilyenkor a reakcióelegyet tartalmazó lombik és a hűtő közé vízleválasztó feltétet iktatunk. 
A reakcióelegy forralásakor a képződött víz az oldószerrel azeotrópként eltávozik, majd kondenzálás után a 
feltétben szétválik. A szerves oldószer a lombikba visszafolyik, a víz a feltétben marad. Az eltávozott víz 
mennyiségét a feltét osztott részében pontosan mérhetjük. 

 

4.2.3.2. Szárítás szárítószerekkel 
Folyadékok és oldatok szárításakor a szilárd szárítószert az oldathoz adjuk, az elegyet időnként összerázva 
10-15 percig állni hagyjuk, majd a szárítószert kiszűrjük. 

A szárítószer kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy a szárítószer ne reagáljon az oldószerrel és az 
oldott anyaggal se, és ne oldódjék bennük. Ezért csak azonos karakterű szárítószert szabad használni. Savas 
karakterű anyagok szárítására savas tulajdonságú (P2O5,  H2SO4) vagy semleges (MgSO4), szerves bázisok 
szárítására bázikus kémhatású (pl. K2CO3) szárítószereket használjunk. Az egyik legolcsóbb szárítószer, a 
kalcium-klorid, mely oxigén- és nitrogéntartalmú anyagokkal (pl. alkoholok, aminok) komplexet képez, ezért 
ilyen vegyületek szárítására nem alkalmas. 

A szárítószert a megszárított oldatból szűréssel, dekantálással vagy centrifugálással távolíthatjuk el. 
Amikor egy oldószer szárítása kémiai reakcióval történik (pl. P2O5, Na, CaH2) a szárítószertől az 

oldószert desztillációval is elvá1aszthatjuk, ha az a reakciótermékekre (savak, v. bázisok) a forrásponton sem 
érzékeny. 

Szűrésnél az anyagveszteség lényegesen csökkenthető, ha kis felületű szárítószert (granulált) 
használunk, szűrésnél a szárítószert jól kinyomkodjuk, végül tiszta oldószerrel kimossuk. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-49-abra-Vizlevalaszto_feltet.JPG
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Molekulaszitával történő szárítás esetén három módszer alkalmazható: 
1) Az oldószert a molekulaszitán állni hagyjuk. Az egyensúly beállásához 1-2 nap szükséges. A 

módszer előnye, hogy az oldószert állandóan szárazon tartja. 
2) Az oldószert a molekulaszitáról ledesztilláljuk. A módszer alacsony forráspontú oldószereknél 

előnyösen alkalmazható. 
3) Az oldószert, közvetlenül felhasználás előtt, molekulaszitával töltött oszlopon engedjük át. (Az 

oldószer nedvességtartalmára különösen érzékeny reakcióknál az oszlopon átbocsátott oldószert 
friss molekulaszitáról még le is szokták desztillálni.) 

 

4.2.3.2.1. videó: Szerves folyadékok szárítása 

 

 

4.2.3.2.2. videó: Nátrium préselés absz 
oldószert tartalmazó üvegbe 

 

4.2.4. Szilárd anyagok szárítása 

A szilárd anyagok szárításának igénye kétféleképpen vetődhet fel. Egyrészt a kémiai reakciókban felhasznált 
reaktánsoknak száraznak kell lenni, másrészt a reakciókból kinyert vagy átkristályosítással tisztított 
anyagokat azonosítás előtt szárítani (oldószermentesíteni) kell. 

Ha az anyag levegőre nem érzékeny, és az átkristályosításra használt oldószer gőzei illékonyak, a 
szárítás egyszerűen megoldható úgy, hogy az anyagot vékony rétegben óraüvegen szétterítve állni hagyjuk. 
Időnként az anyagot spatulával átforgatjuk, és a rögöket eldolgozzuk. Légszáraz anyag nyeréséhez legalább 
néhány óra, de sok esetben néhány nap szükséges. 

A szárítás intenzitása fokozható, ha az anyagot szárítószekrényben vagy infralámpa alatt melegítjük. 
Mindkét esetben ügyelni kell arra, hogy a hőmérséklet jóval a tiszta anyag olvadáspontja alatt maradjon, 
mert a nedves anyag könnyen elfolyósodhat. 

Ezeknél a módszereknél a szárítás hatásossága a környező levegő páratartalmától függ. Például 60%-
os relatív páratartalomnál a vízgőz részleges nyomása szobahőmérsékleten 1,82 kPa (14 Hgmm). Ha ennél 
hatásosabb szárítást akarunk elérni, úgy a szárítást vákuumban, szárítószerekkel kell végezni. 
 Vákuumszárításra vastag falú üvegedényt, ún. exszikkátort használunk. 
 Az exszikkátorban a szárítószer nem érintkezik a szárítandó anyaggal, feladata az anyagról elpárolgó 
oldószer megkötése. Ezért a szárítószert úgy kell megválasztani, hogy az eltávolítandó oldószert (víz, szerves 
oldószer) megkösse. Savas jellegű oldószerek eltávolítására bázisos töltetet (KOH, K2CO3), bázikus 
oldószerek elvitelére savas töltetet (pl. P2O5) használunk. Éter, kloroform, széntetraklorid és szénhidrogén 
gőzök megkötésére paraffinforgácsot alkalmazunk. 

Az exszikkátort vákuum alá helyezni vagy vákuum alatt tartani csak védődrótháló alatt szabad. 
Nyitásnál a levegőt lassan, a szívócsonkra illesztett szűrőpapíron keresztül engedjük be! 

Magasabb forráspontú oldószerek és erősebben kötött kristályoldószerek (kristályvíz, kristályalkohol) 
eltávolítására vákuumszárító-szekrényt, ill. kisebb mennyiségeknél vákuumszárító-pisztolyt használunk. 

A vákuumszárító-pisztolyban foszforpentoxidot vagy paraffinforgácsot használunk szárítószernek, 
melegítésre az anyag olvadáspontjánál alacsonyabb forráspontú oldószert (víz, hexán, toluol) alkalmazunk. 

 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-20_Szerves_folyadekok_szaritasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-20_Szerves_folyadekok_szaritasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-21_Natrium_preselese_absz_oldoszert_tartalmazo_uvegbe.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-21_Natrium_preselese_absz_oldoszert_tartalmazo_uvegbe.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-21_Natrium_preselese_absz_oldoszert_tartalmazo_uvegbe.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-15-abra-Exikkator.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-16-abra-Vakuumszarito_pisztoly.JPG
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4.2.4.1.videó: Szilárd anyagok szárítása 

 

 

4.2.4.2. videó: Hőre érzékeny anyagok szárítása 

 

4.3. Az átkristályosítás 

A kémiai reakciókból elkülönített szilárd anyagok és kristályosodásra hajlamos olajok tisztításának 
legfontosabb módszere az átkristályosítás. Az átkristályosítás során az anyagot olyan oldószerben oldjuk, 
amelyben a főtermék oldhatóságának hőmérsékleti koefficiense nagy, vagyis melegen jól oldódik, az oldatot 
lehűtve viszont nagy része kikristályosodik. 

Az átkristályosítás művelete az alábbi lépésekből áll: 
1. az oldószer kiválasztása 
2. az anyag feloldása 
3. a forró oldat derítése és szűrése 
4. a kristályosítás 
5. a kivált kristályok kiszűrése és szárítása (oldószermentesítése). 

4.3.1. Az oldószer kiválasztása 

Az oldószerrel szemben támasztott elsődleges követelmény, hogy ne reagáljon a tisztítandó anyaggal, és ne 
tartalmazzon olyan szennyezést, mely a művelet során kémiai reakciót vált ki. További követelmény, hogy 
az oldószer jól oldja a tisztítandó anyagot magas hőmérsékleten, de nagyon kis mértékben oldja alacsony 
hőmérsékleten. A szennyezések vagy nagyon jól, vagy egyáltalán ne oldódjanak benne. 

Ismert szerkezetű anyagok tisztításánál az anyag oldékonyságáról kézikönyvekből tájékozódhatunk. 
Ha irodalmi adat nem áll rendelkezésünkre, elméleti megfontolások alapján dönthetjük el, hogy milyen 
oldószerrel érdemes próbálkoznunk, majd ezt követően oldáspróbát kell végeznünk. 

Az anyagok oldékonysága kémiai szerkezetüktől függ. Az anyag abban az oldószerben oldódik 
legjobban, amelyhez kémiai szerkezete és ebből fakadó kémiai és fizikai tulajdonságai legközelebb állnak. 
Az elágazó láncú vegyületek általában jobban oldódnak, mint egyenes láncú izomerjeik. Homológ sorokban 
az oldhatóság a szénlánc növekedésével a szénhidrogénekéhez válik hasonlóvá. 

Az oldószer kiválasztásánál lényeges az oldószer forráspontja is. Az oldószer forráspontja ne legyen 
túl alacsony vagy túl magas. Alacsony forráspontú oldószerben kevés anyagot tudunk feloldani, míg a magas 
forráspontú oldószer felmelegítésénél az átkristályosítandó anyag elbomolhat. 

Az oldáspróbák során 0,1 g elporított anyagot kémcsőbe helyezünk és cseppenként, állandó rázogatás 
közben hozzáadjuk az oldószert. Ha az anyag 1 ml-nél kevesebb oldószerben már enyhe melegítésre 
feloldódik, úgy az oldószer nem alkalmas átkristályosításra. Amennyiben a minta 1 ml oldószerben forrón is 
csak részben oldódik, további oldószer hozzáadásával és ismételt felmelegítéssel igyekszünk oldatba vinni. 
Ha az anyag 1–3 ml forró oldószerben feloldódott, akkor az oldatot vízcsap alatt lehűtjük és a kristályosítást 
a kémcső belső falának kapargatásával megindítjuk. Amennyiben az anyag nagy része jól fejlett kristályos 
formában kiválik, úgy az oldószer átkristályosításra alkalmas. 

 
 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-22_Szilard_anyagok_szaritasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-22_Szilard_anyagok_szaritasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-23_Hore_erzekeny_anyagok_szaritasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-23_Hore_erzekeny_anyagok_szaritasa.wmv
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4.3. Táblázat – Az átkristályosításra leggyakrabban használt oldószerek adatai 

 Fp. Op. sűrűség nD gyúlékonyság 

 (°C) (°C) (g/cm3) (20 °C)  

Aceton 57 - 95 0,79 1,3585 +++ 
Acetonitril 80 - 46 0,79 1,3442 ++ 
Benzol 80 5,5 0,88 1,5011 +++ 
Kloroform 61 - 63,5 1,49 1,4459 - 
Ciklohexán 81 6,5 0,78 1,4266 +++ 
Dietiléter 35 -116 0,71 1,3526 +++ 
Diklórmetán 41 - 95 1,34 1,4242 - 
Dimetilformamid 153 - 60 0,94 1,4305 + 
Dimetilszulfoxid 189 18,5 1,10 1,4770 + 
Dioxán 101 12 1,03 1,4224 +++ 
Ecetsav 118 17 1,05 1,3716 + 
Eti1-alkohol 78 -117 0,81 1,3611 +++ 
Etil-acetát 77 - 83,5 0,9 1,3723 +++ 
Hexán 68 - 95 0,66 1,3751 +++ 
Ligroin 60-90  0,67  +++ 
Metil-alkohol 65 - 94 0,79 1,3288 + 
Petroléter 30-60  0,64  +++ 
Széntetraklorid 77 - 23 1,59 1,4601 - 
Tetrahidrofurán 65 - 65 0,89 1,4050 +++ 
Toluol 111 - 95 0,87 1,4961 ++ 
Víz 100 0 1.00 1,333 - 

4.3.2. Az anyag feloldása 

A gondosan elporított anyagot olyan gömblombikba helyezzük, melynek mérete kb. kétszerese a várhatóan 
szükséges oldószermennyiségnek. A lombikba forrkövet teszünk, majd hozzáadjuk az irodalmi adatok által 
számított vagy az oldáspróbák segítségével kalkulált oldószermennyiség kétharmad részét. A szennyezések 
gyakran megnövelik az anyag oldhatóságát, ezért a teljes mennyiség hozzáadása nem célszerű. A lombikra 
visszafolyó hűtőt csatlakoztatunk, majd infralámpa felett forrásig melegítjük. Amennyiben pár perc forralás 
után a teljes anyagmennyiség nem oldódott fel teljesen, a hűtőn keresztül, apró részletekben további 
oldószert adagolunk hozzá. Az egyes részletek után meg kell várni, hogy az oldat újra felforrjon. Az 
adagolást az anyag teljes feloldódásáig kell folytatni. 

Amennyiben az anyag oldhatatlan szennyezést tartalmaz, érdemes az első részlet hozzáadása után a 
forró oldatot leszűrni, majd a kiszűrt anyagot friss oldószer hozzáadása után újra felforralni. (A hozzáadott 
oldószer mennyisége ez esetben kb. az eredetileg számított hatoda.) A művelet kétszer-háromszor is 
megismételhető. A szűrések során kapott szűrleteket nem szabad összekeverni, belőlük a kristályosításokat 
külön-külön kell elvégezni, és az egyes kristályfrakciók minőségi egyezését követően lehet azokat 
egyesíteni. 

Hosszabb forralás alatt a forrkő kimerülhet (megszűnik a buborékképződés), ilyenkor fennáll a 
veszélye az oldat túlhevülésének. Ilyen esetben az oldatot forráspontja alá hűtjük, majd a hűtőn keresztül 
friss forrkövet adunk hozzá. 
 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-24_Atkristalyositas_1-Az_anyag_felvitele.wmv
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4.3.2.1 videó: Átkristályosítás 1._Az anyag feloldása 

4.3.3. A forró oldat derítése és szűrése 

Nem oldódó szennyezések (homok, szűrőpapír-darabkák, dugómaradványok stb.) illetve gyantás maradékok 
eltávolítását célozza a forró oldat szűrése. A szűrést gyorsan kell elvégezni, mert az oldat kismértékű 
lehűlésekor is már megindulhat a kristályosodás. Ezért már az anyag feloldása előtt célszerű a művelethez az 
eszközöket előkészíteni. A szűréshez széles szájú Erlenmeyer-lombikot használunk, amelybe tölcsért 
helyezünk. A tölcsérbe redős szűrőpapírt hajtogatunk. 
 A redős szűrőpapírt szűrőpapírból készítjük oly módon, hogy a négyzet alakú szűrőpapírt először 
négybe hajtjuk, majd a két sarkának az átlóhoz hajtása után újra félbehajtjuk. Ekkor levágjuk a középső 
résznél kilógó háromszöget. A szétnyitott szűrőpapírt kifordítva helyezzük a tölcsérbe. A szűrőpapír méretét 
úgy kell megválasztani, hogy hajtogatás után 5-10 mm-re a tölcsér pereme alá érjen. 

A szerves reakcióból izolált nyersterméket gyakran nagyobb molekulasúlyú színes anyag szennyezi. 
A reakcióban képződött gyantaszerű termék az oldat zavarosodását okozhatja. A szennyezés a forró 
oldószerben feloldódik, de lehűtéskor a kivált kristályok felületén ismét adszorbeálódik. 

A színezőanyagok és gyanták eltávolítására aktív szenet használunk. (A csontszén, magas szervetlen 
sótartalma miatt, kevésbé alkalmas.) A folyamatot derítésnek nevezzük. Derítésnél az anyag feloldása után a 
forró oldatot forráspontja alá hűtjük, és az anyag 1-2%-ának megfelelő mennyiségű aktív szenet adunk 
hozzá. A keveréket rázogatás közben néhány percig forraljuk, majd forrón szűrjük. 

A derítés vizes oldatoknál a legeredményesebb. Szerves oldószereknél előfordul, hogy a színezőanyag 
adszorpciója forrásponton csak kismértékű. Ilyenkor az anyagot alacsony forráspontú oldószerben feloldjuk, 
szobahőmérsékleten aktív szénnel kikevertetjük, hidegen szűrjük, és az oldószert vákuumban bepároljuk, 
majd a visszamaradt anyagot megfelelő oldószerből átkristályosítjuk. 

Gyakran előfordul, hogy a gyors szűrés ellenére megkezdődik az anyag kristályosodása. Ennek 
kockázatát előmelegített vagy melegíthető tölcsér alkalmazásával csökkenthetjük. 

Ha szűrés közben mégis megindul a kristályosodás, abban az esetben a redős szűrőpapírt vissza kell 
tenni a lombikba; kevés oldószer és forrkő alkalmazásával pár percig forralni, majd a feloldódott anyagot 
újra szűrni. 

Kis mennyiségű oldatok szűrését nyomószűrőn végezzük. A nyomószűrő elkeskenyedő részébe vattát 
teszünk, kevés oldószerrel megnedvesítjük, majd az oldat betöltése után az oldatot a vattán túlnyomással 
átpréseljük. 

 

4.3.3.1. videó: Átkristályosítás 2._A forró oldat 
szűrése 

 

 

4.3.3.2 videó: Átkristályosítás 3._A derítés 

 

4.3.4. A kristályosítás 

Szűrés után a forró oldatot óraüveggel befedjük, és hűlni hagyjuk. A lehűlés sebessége meghatározza a 
kiváló kristályok méretét. Gyors lehűlésnél sok apró kristály képződik, amelyek nagy fajlagos felülete 
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oldószernyomokat tud adszorbeálni. Lassú lehűlés nagyobb kristályméret kialakulásához vezethet, ami 
viszont anyalúggal szennyezett zárványokat képezhet. Gyakorlati szempontból az ajánlható, hogy a hagyjuk 
az oldatot magától lehűlni. A végén az oldatot jeges vízbe vagy hűtőszekrénybe tehetjük a jobb 
kristálykiválás elősegítése végett. Ez utóbbi esetben tekintettel kell lenni az oldat fagyáspontjára. (Benzoesav 
kristályok.) Azon esetekben, mikor lényeges a képződő kristály mérete és alakja (pl. röntgendiffrakciós 
vizsgálatok esetén), speciális hűtési technikákat kell alkalmazni. 

Hűlés közben általában magától megindul a kristályosodás. Ha ez mégsem történne meg, oltókristály 
alkalmazásával vagy a lombik falának kapargatásával lehet a kristályosítást megindítani. Ha túl sok oldószert 
adtunk az anyagunkhoz, azaz az oldat nagyon híg, akkor óvatos bepárlással is megindítható a kristályosodás. 
Ez esetben azonban gyakran előfordul, hogy amorf formában vagy olajosan válik le az anyag. Mindkét 
esetben a teljes bepárlást követően a kristályosítást az elejéről kell kezdeni. Ha nagyon tömény oldatot 
készítünk, akkor is megtörténhet, hogy nem szilárd kristály, hanem olajos leválás következik be. Ilyenkor 
hígítással érhetjük el a kívánt kristálykiválást. 

 

4.3.4.1. videó: Átkristályosítás 4._A kristályosodás 

 

 

4.3.4.2. videó: Kristályképződés 1 

 

 

4.3.4.3. videó: Kristályképződés 2 

4.3.5. A kivált kristályok kiszűrése és szárítása (oldószermentesítése) 

A kristályos anyag elkülönítése az anyalúgtól szűréssel, vagy centrifugálással történhet. 
A szűrést célszerű vákuum segítségével végezni, ami az anyalúg gyors és tökéletes eltávolítását teszi 

lehetővé. A tölcsér méretét úgy választjuk meg, hogy a kristályos anyag a szűrő teljes felületét fedje, 
lehetőleg vastag rétegben, így az anyalúg jó1 kipréselhető belőle, de a tölcsér felénél magasabbra ne érjen. A 
szívópalackot az anyalúg legfeljebb kétharmadáig töltse fel. A folyadék ne érje el a szürőtölcsér végét vagy a 
szívópalack oldalcsövét. 

Az anyagok szűréséhez üvegszűrőt vagy Büchner-tölcsért  használunk. Kisebb anyagmennyiség esetén 
a szívópalack helyett szívókémcső is használható. 

A tölcsért gumidugóval, vagy gumikónusszal a szívópalackhoz illesztjük, majd a palackot – biztonsági 
edényen keresztül – vízsugárszivattyúhoz kapcsoljuk. A szűrendő anyagot ezután a tölcsérbe öntjük. 
Célszerű az elején nem felkeverni az oldatot, megkönnyítve ezzel az oldószer nagy részének átfolyását. A 
szűrés végén viszont érdemes az üvegedény körkörös mozgatásával fellazítani a szilárd anyagot, hogy minél 
kevesebb veszteséggel ki tudjuk önteni. Az üvegedényben maradt szilárd anyagot először az anyalúg, végül 
kevés hideg oldószer segítségével moshatjuk át a tölcsérbe. Az anyalúg eltávolítása után a szilárd anyagot a 
kristályosításra használt hideg oldószerrel vagy azzal elegyedő, de az anyagot nem oldó oldószerrel 
moshatjuk. Mosás közben, ha üvegszűrővel dolgozunk, akkor szüntessük meg a vákuumot, és az anyagot jól 
keverjük el az oldószerrel. Ezt követően a vákuum ismételt alkalmazásával az oldószert tökéletesen 
távolítsuk el. A műveletet kétszer-háromszor ismételjük meg. 

Abban az esetben, ha a szűrendő anyag eltömi a szűrő pórusait, a szilárd anyag elválasztását az 
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anyalúgtól centrifugálás segítségével valósíthatjuk meg. Ehhez kézi centrifugát, vagy 2000-3000 
(fordulat/perc) fordulatszámú, gépi meghajtású ülepítőcentrifugát használhatunk. A szűrendő anyagot páros 
számú, azonos súlyú részletben, szimmetrikusan elhelyezve szabad csak a centrifugába tenni. A 
centrifugálást követően az oldószert leöntjük a szilárd anyagról, kevés tiszta oldószerrel felkeverjük, majd 
újra centrifugáljuk. A műveletet kétszer-háromszor ismételhetjük. Legvégül a szilárd anyagon maradt 
oldószernyomokat szűrőpapír segítségével távolítjuk el. 

A kimosott anyagot megfelelő edénybe (óraüveg, petricsésze, papírcsónak, porcelántál, stb.) tesszük és 
megszárítjuk (oldószermentesítjük). 

 

4.3.5.1. videó: Redősszűrő készítés 

 

 

4.3.5.2.videó: Szűrés redősszűrőn 

 

 

4.3.5.3. videó: Szűrés Büchnertölcsérrel 

 

 

4.3.5.4. videó: Szűrés üvegszűrőn 

 

 

4.3.5.5. videó: Szűrés gömblombikba 

 

 

4.3.5.6. videó: Papírcsónak készítése 

 

4.3.6. Átkristályosítás keverék oldószerből 

Esetenként előfordul, hogy átkristályosítandó anyagunkhoz nem találunk megfelelő oldószert, mert az anyag 
egyes oldószerekben már hidegen is jól oldódik, más oldószerekben viszont forrón sem oldható fel. Ilyen 
esetben keverék oldószeres átkristályosítást kell végezni. 

Ilyenkor az anyagunkat feloldjuk abban az oldószerben, melyben jól oldódik. Az oldást ebben az 
esetben is forrón kell végezni a korábban leírtak szerint, és törekedni kell arra, hogy a keletkező oldat minél 
töményebb legyen. Szükség esetén elvégezzük a derítést is. Ezt követően az oldathoz addig adagolunk egy 
olyan oldószert, amely korlátlanul elegyedik az előzővel, és az anyagunkat egyáltalán nem, vagy nagyon 
rosszul oldja, amíg az oldat zavarosodni nem kezd. (Az adagolást mindkét oldószer forráspontja alatti 
hőmérsékleten kell végezni.) Ezt követően a zavarosodást enyhe melegítéssel megszüntetjük, a kapott oldatot 
szükség esetén szűrjük, majd hagyjuk lehűlni és kristályosodni. A kristályok átmosására ebben az esetben a 
kristályosításhoz használt oldószerelegyet használjuk. 
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Leggyakrabban használt oldószerpárok: ecetsav–víz, alkohol–víz, alkohol–éter, aceton–víz. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre irodalmi adat az oldószerelegy kiválasztására, akkor ebben az 

esetben is oldáspróbákat kell végezni. 
 

4.3.7. Kristályosítás olvadékból 

Gyakran a reakciók nyers terméke az oldat lehűtésekor nem kristályos formában válik ki, hanem valamilyen 
szennyeződés, vagy gyantás melléktermék jelenléte miatt olajként különül el. Ha a kristályosodást 
oltókristállyal vagy kapargatással sem tudjuk elindítani, célszerű a kristályosítást az olvadékból 
megkísérelni. 

A kristálygócok képződése és a kristályok növekedése eltérő módon függ a hőmérséklettő1. A 
gócképződés mintegy 100 °C-kal, a kristálynövekedés 20–50 °C-kal az olvadáspont alatt a leggyorsabb. 
Ezért az olajos anyagot néhány órára hűtőkeverékben lehűtjük, majd lassan hagyjuk szobahőmérsékletre 
melegedni. 

Esetenként célt érhetünk el, ha az olajhoz olyan oldószert adunk, amelyben az anyag rosszul oldódik, 
és azzal eldörzsöljük. 

Ha a kristályosítás olvadékból sem sikerült, úgy az anyag szennyezettségét más módon kell 
csökkenteni, majd a kristályosítást ismét megkísérelni. (Pl. savas karakterű szennyezések szódaoldattal, 
bázikus anyagok savakkal, aldehidek biszulfittal kimoshatók.) 

4.4. A Desztilláció 

Ha melegítéssel valamely folyadék halmazállapotú anyagot gőz halmazállapotba viszünk át, majd 
kondenzáltatjuk, desztillációt végzünk. 

A szerves preparatív gyakorlatban ezt a módszert választjuk, ha illékony anyagot akarunk elválasztani 
nem illó anyagoktól, vagy ha folyadék elegyeket akarunk szétválasztani. 

A műveleteteket az alábbi módon csoportosíthatjuk: 
– egyszerü desztilláció (az illó komponensre van szükségünk) 
– bepárlás (a nem illó komponensre van szükségünk) 
– frakcionált desztilláció (folyadékelegyek esetén). 

4.4.1. Egyszerű desztilláció 

Egy folyadék akkor forr, ha tenziója a melegítés során eléri a külső nyomást. Pontosabban a forrás akkor 
indul meg, ha ez a tenzió meghaladja a külső nyomás és a folyadékoszlop hidrosztatikai nyomásának 
összegét, és a gőzbuborék képes a felületi feszültség legyőzésére. A felületi feszültség az oka annak, hogy a 
nyugalomban levő folyadékok sokszor jóval forrpontjuk fölé melegíthetők (túlhevült állapot). Ilyen 
állapotban, ha a forrás mégis megindul, az a folyadék viharos sebességű felforrását és áthabzását 
eredményezi. Ennek elkerülésére a desztillálandó folyadékba a melegítés megkezdése előtt, de 
mindenképpen forráspont alatti hőmérsékleten forrkövet teszünk, vagy a desztillációt áIlandó kevertetés 
közben (pl. mágneses keverővel) hajtjuk végre. A desztillálandó folyadék folyadékoszlopának nyomása 
általában elhanyagolható a külső nyomáshoz képest, ezért a forrás bekövetkezésének feltételénél csak az 
utóbbit vesszük figyelembe. 

Ideális elegyek esetében a folyadékelegy egyik komponensének nyomása (p1) a gőztérben arányos az 
illető anyag folyadékfázisban mért móltörtjével (x1) (Raoult-törvény). 

p1 = x1p1
0, 

ahol p1
0 a tiszta anyag tenziója adott hőmérsékleten. 

 
Ideális gázelegyek nyomása az elegy egyes komponenseinek nyomásából tevődik össze (Dalton-

törvény): 
p = p1 +p2 +p3 +…..+pn 

Kétkomponensű elegy esetén a forrás feltétele: 
pkülső = x1p1

0 + (1-x1)p2
0, 

Ha a p1
0 ≈ 0, azaz az egyik komponens gyakorlatilag nem illó (pl. szervetlen só, akkor a fenti 

egyenletből nyilvánvaló, hogy az elegy tenziógörbéje a tiszta 2-es komponens tenziógörbéje alatt halad, 
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mivel 1-x1 < 1 (4.4.1. ábra). 
 

 

4.4.1. ábra 

Az ábrábó1 kitűnik, hogy a külső nyomást az elegy magasabb hőfokon fogja elérni (b görbe – 
forráspont-emelkedés!), mint a tiszta illékony komponens (a görbe). A desztilláció során a desztillációs 
maradék forrpontja állandóan emelkedik, mivel a nem illó komponens koncentrációja nő. A gőztérben a 
tiszta illó komponens van jelen, ezért ott a mért hőmérséklet állandó marad. 

 

4.4.1.1. A desztilláció kivitelezése 
Az egyszerű desztillációt a szerves laboratóriumban általában kétféle készülékben hajtjuk végre. 

Nagyobb mennyiségű folyadék desztillálására alkalmas készülék az adólombikbó1, Szegedi-pipából , a 
leszállóhűtőből és a szedőlombikból áll. Az összeszerelés sorrendje a következő: a hűtőfogóval befogott, és 
függőlegesre állított leszállóhűtőbe beletesszük a Szegedi pipát, ezután az adólombikot úgy szereljük fel, 
hogy a pipa szabad csiszolata köré nyitott állapotban lombikfogót teszünk, majd azt a lombik és a pipa 
összeillesztése után meghúzzuk, ügyelve arra, hogy a lombikfogó merev nyelve már a meghúzás előtt 
simuljon az adólombik nyakára. A Szegedi pipa egyik 10-es csiszolatát bedugjuk, a másikba olyan benyúló 
hőmérőt teszünk, amelynek higanyzsákja a páracső alsó harmadáig ér (ált. 60 mm-es benyúlású hőmérő). A 
szedőlombikot úgy helyezzük a leszálló hűtőre, hogy lombikfogóval azt is rögzítjük. A szedőlombikot 
szükség esetén jeges vízzel hűthetjük, ilyenkor a hűtésre szolgáló lábast alulról, karikára helyezett hálóval 
támasztjuk alá. A leszállóhűtőn alul ún. vákuumcsonk található, amely arra szolgál, hogy a rendszer nyitott 
legyen. Erre kalcium-kloridos csövet csatlakoztathatunk, ha vízmentes körülmények között kell desztillálni. 
Ha mérgező, maró gázok fejlődnek, akkor ezen keresztül vezethetjük el gumicsővel a gázokat a fülke 
kürtőjébe. A hűtővíz be- és elvezetését az áramló gőz irányával ellentétesen kell biztosítani. 

Az adólombikot csak kétharmadig szabad folyadékkal megtölteni, ugyanis a folyadék, melegítésre 
kitágul, és desztilláció közben fennáll az áthabzás veszélye is. 

A desztillációt csak közvetítő fürdő segítségével szabad végezni. Ennek hőfokát úgy kell szabályozni, 
hogy az maximum 30-40 °C-kal legyen magasabb, mint a desztillálandó folyadék forráspontja. 

Kevesebb, és nem túl illékony anyag desztillációjához Claisen-feltétet vagy Galléros-feltétet 
használunk. A készülék összeszerelésének sorrendje a következő: az adólombik lombikfogóval történő 
megfelelő rögzítése után belehelyezzük a Claisen-feltétet, majd szintén lombikfogóval rögzítjük a 
szedőlombikot is. Figyeljünk arra, hogy az adó- és a szedőlombikot két külön állványhoz rögzítsük. A 
hőmérőt a hűtőhöz közelebb eső csiszolatba helyezzük úgy, hogy higanyzsák teljesen a gőz útjába kerüljön, a 
másik csiszolatot pedig bedugjuk. Galléros készülék használata esetén a feltétet az adólombikba helyezzük, 
és a szedőlombikot a feltéthez klipsz segítségével rögzítjük. Ha a desztillációt fűthető mágneses keverővel 
kívánjuk végrehajtani, akkor az adólombikba mágneses keverőmagot helyezünk, és a közvetítő víz- vagy 
olajfürdőt üveg-, vagy alumíniumedényben a lombik alá helyezzük. 

A hűtést a desztillálandó folyadék forrpontjától függően 120–130 °C-ig áramló vízzel, 130–150 °C 
között állóvízzel, 150 °C felett hűtővíz nélkül biztosítjuk. Nagyon illékony folyadékok desztillációja esetén a 
szedőlombikot külön is hűthetjük (jeges vízzel, hűtőkeverékkel, acetonos szárazjéggel stb.). 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-02-abra-Desztillalo_berendezes_nagy_anyagmennyiseghez.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-09-abra-Csiszolatos_gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-37-abra-Szegedi_pipa.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-13-abra-Desztillalo_huto.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-09-abra-Csiszolatos_gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-09-abra-Hutofogo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-12-abra-Lombikfogo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-01-abra-Aluminium_edeny.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-14-abra-Szurokarika.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-06-abra-Claisen_feltet.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-16-abra-Galleros_feltet.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-01-abra-Desztillalo_berendezes_kis_anyagmennyiseghez.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-09-abra-Csiszolatos_gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-12-abra-Lombikfogo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-02-abra-Allvany.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-03-abra-Desztillalas_gallerosfeltettel.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-3-08-abra-Klipsz.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-02-abra-Magneses_kevero.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-3-09-abra-Magneses_keveromagok.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-27-abra-Kristalyositotal.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-01-abra-Aluminium_edeny.jpg.JPG
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4.4.1.1.1. videó: Desztillálás Claisen feltéttel 

 

 

4.4.1.1.2.  videó: Desztillálás galléros feltéttel 

 

4.4.2. Bepárlás légköri nyomáson 

Bepárlásnak azt a műveletet nevezzük, amikor az oldott anyag kinyerése céljából az oldatokból az oldószert 
ledesztilláljuk. Mind a Szegedi pipával, mind a Claisen-feltéttel szerelt készülék alkalmas bepárlásra is. 
Ilyenkor a pipa, illetve a Claisen-feltét hőmérő melletti csiszolatába oldalszár nélküli csepegtetőtölcsért 
helyezünk, és ebből adagoljuk a bepárlandó oldatot a készülékbe olyan ütemben, hogy a 
desztillálólombikban a folyadékszint ne haladja meg az edény térfogatának kétharmadát. Egyszerű bepárlást 
csak akkor végezzünk, ha a ledesztillálni kívánt oldószer alacsony forráspontú, és a visszamaradó szerves 
anyag hőre nem érzékeny. Magas forrpontú oldószer eltávolítása vagy hőre kényes oldott anyag esetén 
vákuumbepárlást alkalmazunk, vagy rotációs bepárlót („rotadeszt”-et) használunk. 

4.4.3. Bepárlás csökkentett nyomáson 

A bepárlás során a nem illó komponens koncentrációja állandóan nő, s ezzel együtt növekszik az oldat 
forrpontja. Az oldószer utolsó nyomainak eltávolítása céljából az elegy hőmérsékletét jóval az oldószer fp.-ja 
fölé kell emelni. Ha a termék szilárd, az a bepárlás közben kiválhat a lombik falára, s mivel a szilárd anyag 
rosszabb hővezető, mint a folyadék, túlhevülésre van lehetőség. A szerves vegyületek hőre érzékenyek. Ezért 
a felsorolt káros hatásokat el kell kerülni. Ezt vákuumbepárlással érhetjük el. Különösen kíméletes bepárlás 
végezhető az ún. rotációs bepárlókkal (rotadesztekkel). 

Az adólombikot maximálisan a feléig szabad feltölteni. Méretét a bepárlási maradék mennyiségéhez 
kell megválasztani. Ha híg oldatot párolunk be, akkor azt a beszívócsonkon keresztül olyan ütemben 
adagoljuk, amilyen ütemben a desztilláció előrehalad. 

 

4.4.3.1. videó: A vákuumbepárló használata 

4.4.4. Frakcionált desztilláció 

Két vagy több illékony komponenst tartalmazó folyadékelegyek desztillációval történő szétválasztása 
bonyolult feladat. Az egyszerűség kedvéért csak a kétkomponensű elegyek desztillációjával foglalkozunk. 
 

A Raoult- és Dalton-törvény felhasználása alapján 
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ahol  xn a  folyadék-,  x'n a gőzfázisban az n-ik komponens móltörtje. Ha az 1-es anyag illékonyabb, akkor 
igaz, hogy 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-36_Desztillalas_Claisen_feltettel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-36_Desztillalas_Claisen_feltettel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-37_Desztillalas_galleros_feltettel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-37_Desztillalas_galleros_feltettel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-37-abra-Szegedi_pipa.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-06-abra-Claisen_feltet.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-12-abra-Vakuumbeparlo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-12-abra-Vakuumbeparlo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-38_A_vakuumbeparlo_hasznalata.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-38_A_vakuumbeparlo_hasznalata.wmv
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azaz a gőzfázisban nagyobb lesz az illékonyabb komponens koncentrációja, mint a folyadékfázisban volt. 
Ezen alapszik a kétkomponensű elegy desztillációs szétválasztása. A hőmérséklet (T) és összetétel (x) 
diagram jól szemlélteti a viszonyokat (4.4.2. ábra). 

 

4.4.2. ábra 

Legyen a desztillálandó elegy benzol (fp.: 80 °C) és toluol (fp.: 111 °C) 58 mól%; 42 mó1% -os 
elegye. Ez az elegy 90 °C-on forr (A) s az első csepp desztillátum összetétele 78 mó1% benzol és 22 mó1% 
toluol (B, C). A desztillációs maradékban nőtt a magasabb forráspontú toluol koncentrációja. Az oldat 
forrpontja növekszik (A'), s bár a hozzátartozó egyensúlyi gőzben még mindig jóval több a benzol, mint a 
toluol (B', C'), de móltörtje C-hez képest csökkent. Gondolatban tovább folytatva az utolsó csepp anyag 
átdesztillálásáig a desztillációt, végül a desztillátum összetétele azonossá válik a kiindulóelegy 
összetételével. Elválasztást úgy érhetünk csak el, ha a C-C” közötti frakciót újradesztilláljuk. Ekkor sem 
kapunk még teljesen tiszta benzolt, de a desztillátum első néhány ml-ében a benzol koncentrációja 90 mó1% 
felett lesz. Ezt a frakciót újra desztillálva már csaknem tiszta benzolt kapunk. Kellő számú ismétléssel 
elvileg is csak rendkívül kis mennyiségű tiszta benzolhoz juthatunk. Ez az eljárás fárasztó és időigényes. 
Szerencsére ezt az ismételt desztillációt a desztillációs kolonnák automatikusan elvégzik. 

A desztillálókolonnák tulajdonképpen megnyújtják a gőz útját a desztillálólombiktól a hűtőig. A 
kolonna alján a hőmérséklet gyakorlatilag azonos a desztillálólombikban levő hőmérséklettel, a tetején az 
alacsonyabb forráspontú anyag forrpontjával. A felszálló gőz egy része kondenzál, és visszafelé folyik az 
oszlopban. A lecsepegő kondenzátum és a fölszálló gőz találkozik, egyensúly áll be közöttük, s a 
továbbhaladó gőz az illékonyabb, a lecsepegő kondenzátum (ún. reflux) a kevésbé illékonyabb 
komponensben dúsul föl. (A-B-C-D-E folyamat). Ideális esetben a kolonnafejnél a tiszta il1ékonyabb 
komponens távozik, s végül a desztillációs maradék a magasabb forrpontú komponenst tartalmazza. 

A kolonna a felsorolt kívánalmaknak akkor tud eleget tenni, ha 
1. bensőséges és intenzív érintkezés jöhet létre a gőz és a folyadékfázis között, 
2. megfelelő hőmérsékletgradiens tartható fenn a kolonnában, 
3. elég hosszú a kolonna, 
4. elég nagy a forráspontkülönbség a szétválasztandó anyagok között. 

Ezért a kolonnák kiképzésénél arra törekednek, hogy 
1. minél nagyobb felületen jöhessen létre érintkezés gőz és folyadék között,  
2. ne csökkenjen hirtelen a hőmérséklet a kolonnában. 
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4.4.3. ábra 4.4.4. ábra 4.4.5. ábra 

Az első esetben ezt különböző töltetekkel (1. pl. Hempel-feltét [4.4.3. ábra]), vagy a kolonna belső 
felületének beszúrásokkal (Vigreux-feltét [4.4.4. ábra] ), vagy más úton történő növelésével (1. pl. Widmer-
feltét [4.4.5. ábra]) érik el. A második pontot a kolonna vákuumköpennyel történő szigetelésével, vagy 
egyszerűbben külső azbesztzsinóros szigeteléssel lehet biztosítani. A hőmérsékletgradiens a refluxarány 
(kondenzált gőz/elvett desztillátum) beállításával is szabályozható. Ezt szolgálják az ún. deflegmátorok 
(4.4.6. ábra). 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-51-abra-Wigreux_feltet.JPG
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4.4.6. ábra 

Nemideális elegyek esetén előfordul, hogy egy bizonyos összetételű elegy forráspontja alacsonyabb 
(minimális forráspontú azeotróp), vagy magasabb (maximális forráspontú azeotróp), mint az alacsonyabban, 
illetve magasabban forró tiszta komponensé (4.4.7. és 4.4.8. ábra). 

 

4.4.7. ábra 
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4.4.8. ábra 

Minimális forráspontú azeotrópot képez például a víz és az etilalkohol (4.4.7. ábra). Az azeotróp 
összetételénél nagyobb víztartalmú elegyből desztillációval nem nyerhető tiszta etilalkohol, maximum az 
azeotróp összetételnek (95,57% etanol + 4,43% víz) megfelelő elegy. A hangyasav–víz elegy (4.4.8. ábra) 
maximális forrpontú azeotrópot képez (77,5% hangyasav + 22,5% víz), így bármely hangyasav–víz elegy 
desztillációs maradéka ilyen összetételű lesz. 

Ilyen esetekben a komponensek elválasztására más módszerhez kell folyamodnunk. Segíthet például 
egy harmadik komponens hozzáadása. 

A binér (kétkomponensű) azeotrópok mellett léteznek többkomponensű azeotrópok is. A víz–etanol 
elegyhez benzolt adva minimális forráspontú ternér azeotróp képződik (74,1% benzol; 18,5% etanol és 7,4% 
víz). Ezzel a módszerrel 95%-os etanolból is lehet desztillációval vízmentes etanolt készíteni, mivel az 
átdesztilláló legalacsonyabb forrpontú ternér azeotrópban a víz–etanol arány nagyobb, minta binér víz–etanol 
elegyben. 

4.4.5. Desztilláció csökkentett nyomáson (vákuumdesztilláció) 

A szerves vegyületek túlnyomó többsége hőre érzékeny, s bomlás nélkül nem melegíthető forrpontjáig 
légköri nyomáson. Atmoszférikus forráspontjukon bomló vegyületek is desztillálhatóak azonban, ha a 
desztillálólombikban a nyomást nagymértékben csökkentjük, ún. vákuumdesztillációt végzünk. 

A folyadékok tenziója ugyanis exponenciálisan nő a hőmérséklettel (4.4.9.ábra). A 
nyomáscsökkenéssel forráspontcsökkenés jár. A függvény exponenciális jellegébő1 következik, hogy 
jelentős forráspontcsökkenésre csak 2,6–4 kPa (20–30 Hgmm) nyomás alatt számíthatunk. 
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4.4.9. ábra 

Általában nem áll rendelkezésünkre a desztillálni kívánt szerves anyag tenziódiagramja, azonban az 
adott nyomásértékhez tartozó várható forráspont az ún. Cox-diagram (log p – 1/T diagramban, 4.4.10. ábra) 
segítségével, jó közelítéssel meghatározható. A folyadék tenziójának logaritmusa ugyanis arányos a 
hozzátartozó abszolút hőmérséklet reciprokával (Clausius–Clapeyron-egyenlet): 

B
T
Ap log +-=  

ahol p a nyomás, T az abszolút hőmérséklet, B konstans, A pedig a párolgáshővel arányos mennyiség. Ez 
utóbbi ugyan kis mértékben hőfokfüggő, azonban a gyakorlatban szokásos hőmérsékletintervallumokban 
konstansnak vehető. A log p – 1/T diagramban két különböző nyomás – forráspontadatból egyenes 
szerkeszthető, s erről viszonylag pontosan meghatározható az illető anyag forráspontja különböző 
nyomásokon. 

 

4.4.10. ábra 

Közelítőleg egyetlen összetartozó nyomás–forráspont értékpárból is meghatározható az illető anyag 
Cox-egyenese úgy, hogy ezen a ponton keresztül párhuzamost húzunk egy ismert rokon szerkezetű anyag 
egyenesével. 

A laborgyakorlat során egy nyomás–hőmérséklet nomográfot használunk (4.4.11. ábra). Ez három 
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skálából áll. Az (A) oszlopon a vákuumban mért hőmérséklet látható, a (B) oszlop a légköri nyomáson mért 
forrpontot tartalmazza, a (C) oszlop a nyomásértékeket ábrázolja. A nomográf használata a következőképpen 
történik. Jelöljük be a készülékben uralkodó nyomásértéket a (C) oszlopban. Ezután kössük össze ezt egy 
egyenessel az anyag légköri forrpontjával, amit a (B) oszlopban tudunk kijelölni. Hosszabbítsuk meg az 
egyenest az (A) oszlopig, ahol a metszéspontban leolvashatjuk a desztilláció során várható forráspontértéket. 

 

4.4.11. ábra 

Teljes méretű nomográf letölthető innen. 

 

4.4.5.1. A vákuumdesztilláció kivitelezése 
A vákuumdesztilláció készüléke Claisen-feltétből,   adó és szedőlombikból, kapillárisból, hőmérőből és 
biztonsági palackból áll. A vákuum mérésére leggyakrabban nyitott, U-csöves manométer szolgál. 

Vákuumdesztillációnál különösen nagy a túlhevülés és az áthabzás veszélye. Ennek 
megakadályozására szolgál a hajszálvékony kapilláris, amelyen keresztül levegő vagy inert gáz buborékol át 
egyenletesen a desztillálandó folyadékon. A buborék képződését intenzív keveréssel is biztosíthatjuk. 
Kapilláris alkalmazásakor azt olyan vékonyra húzzuk, hogy a beáramló gáz ne rontsa le a vákuumot. A 
beáramló gáz mennyiségét a kapillárisra illesztett vákuum gumicső elszorításával (pl. Hofmann-szorítóval is 
szabályozhatjuk. 

Vákuumdesztillációnál a következőkre kell gondosan ügyelni: 
1. Győződjünk meg arról, hogy a lombikok és a Claisen-feltét vastag falú és teljesen ép legyen. A 

készülék evakuálásakor védőálarcot vagy védőszemüveget kell viselni! 
2. A készülék összeszerelésére az egyszerű desztilláció kivitelezésénél leírtak a mérvadóak azzal 

a különbséggel, hogy a csiszolatok felső részét vákuumzsírral egyenletesen kenjük be. 
Gondosan összeszerelt készüléken mért vákuum alig kisebb, mint a szivattyú által létesített 
vákuum. 

A vákuumdesztilláció kivitelezése a következőképpen történik: 
1. Az adólombikot maximum félig töltjük a desztillálandó folyadékkal. 
2. Belehelyezzük a lombikba a kapillárist vagy elindítjuk a folyadék kevertetését. 
3. Megindítjuk a hűtővizet. 
4. Nyomás alá helyezzük a készüléket oly módon, hogy megnyitjuk a vákuumszivattyú csapját, és 

a manuális nyomásszabályzóval óvatosan beállítjuk a vákuumot. Megvárjuk, amíg a vákuum 
eléri a maximális értékét, és csak ezt követően kezdjük elé a készülék melegítését. 

5. Vákuumdesztillálni csak közvetítőfürdővel szabad. A fürdő hőmérsékletét úgy szabályozzuk, 
hogy az mindössze 15-20 °C-kal legyen magasabb a fejhőmérsékletnél. Túl gyors desztilláció 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/nomograf.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-15-abra-Vakuumdesztillalo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-06-abra-Claisen_feltet.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-09-abra-Csiszolatos_gomblombik.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-22-abra-Kapillaris_vakuum.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-21-abra-Homero.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-04-abra-Biztonsagi_palack.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-13-abra-U_csoves_manometer.JPG
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megnöveli a nyomásesést a készülékben, a tényleges és a mért vákuum között jelentős lesz a 
különbség. 

6. Desztilláció közben a szedőcserét úgy hajtjuk végre, hogy kiemeljük az adólombikot a 
fürdőből, zárjuk a vákuumszivattyú csapját, majd a gumicsövet óvatosan lehúzzuk a 
vákuumcsonkról. Ezután kicseréljük a szedőlombikot, majd visszahelyezzük a gumicsövet. A 
vákuumszivattyú csapjának óvatos kinyitásával helyreállítjuk a vákuumot. Csak az előző 
végvákuum elérése után helyezzük vissza a közvetítő fürdőt az adólombik alá. 

7. A desztilláció végén a közvetítő fürdőt eltávolítjuk, s csak a készülék lehűlése után szüntetjük 
meg a vákuumot az előbb leírt módon. 

Normál 1,3–2,6 kPa (10–20 Hgmm) vákuum létrehozására leggyakrabban vízsugárszivattyút vagy 
membránszivattyút alkalmazunk. Vízsugárszivattyú alkalmazása esetén a vákuum nagyságának az áramló 
víz tenziója szab határt. A víznyomás ingadozása miatt van szükség a biztonsági palackra, ugyanis a 
víznyomás csökkenésekor a készülék „visszaszív”, a víz azonban nem a készülékbe, hanem a biztonsági 
palackba folyik. Nagyobb, 130–1,3 Pa (1–0,01 Hgmm)-es vákuumot ún. olajszivattyúval állítunk elő. Ezeket 
a szivattyúkat gondosan óvni kell a szerves anyagok gőzeitől, savaktó1, bázisoktól, víztől. Ha 
olajszivattyúval kívánunk desztillálni, akkor előbb vízsugárszivattyú segítségével gondosan távolítsuk el az 
alacsony forráspontú komponenseket. Az olajszivattyút a szivattyú és a készülék közé bekötött csapdákkal 
kell védeni. Olajszivattyút szárazjeges csapda nélkül nem szabad használni! A szárazjeges csapda az 
oldószergőzök kondenzáltatására szolgál. Savas kémhatású, nehezen kondenzálódó gőzöket granulált 
nátrium-hidroxiddal töltött csapdával távolítjuk el. 1,3 Pa (10-2 Hgmm)-nél nagyobb vákuumot 
higanydiffúziós szivattyúval létesíthetünk. 

Vákuum mérésére leggyakrabban a nyitott, U-csöves manométert használjuk. A vákuum nagyságát a 
külső légnyomás és a két higanynívó különbségéből (ténylegesen a 0 ponttól lefelé, illetve felfelé mért 
értékek összeadásával) számított nyomás különbsége adja meg.  

Az olajszivattyúval létesített vákuumot vakuszkóppal mérjük. A vakuszkóp vastagabb szára zárt U-
csöves manométerként, vékonyabb szára McLeod-manométerként (Boyle–Mariotte-törvény alapján) 
működik. A vízszintes állásban evakuált vakuszkópot függőlegesre állítjuk, s a vékony szárban összepréselt 
levegő mennyiségébő1 kalibrált skála alapján olvasható le a vákuum értéke. 

 

4.4.5.1.1. videó: Vákuumdesztillálás 

 

 

4.4.5.1.2. videó: Vákuumdesztillálás kapillárissal 

 

 

4.4.5.1.3. videó: Kapilláris húzása csipesszel 

 

 

4.4.5.1.4. videó: Kapilláris készítése üvegbottal 

 

 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-04-abra-Membranszivattyu.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-04-abra-Biztonsagi_palack.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-06-abra-Olajszivattyu.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-08-abra-Szarazjeges_csapda.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-13-abra-U_csoves_manometer.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-14-abra-Vakuszkop.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-39_Vakuumdesztillalas.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-39_Vakuumdesztillalas.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-40_Vakuumdesztillalas_kapillarissal.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-40_Vakuumdesztillalas_kapillarissal.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-41_Kapillaris_huzasa_csipesszel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-41_Kapillaris_huzasa_csipesszel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-42_Kapillaris_keszitese_uvegbottal.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-42_Kapillaris_keszitese_uvegbottal.wmv
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4.4.6. Vízgőzdesztilláció 

Vízzel nem, vagy csak igen korlátoltan elegyedő folyadék (szilárd anyagok) desztillációjára szolgáló 
módszer a vízgőzdesztilláció. Nehezen szűrhető vagy kátrányos reakcióelegyekből gyakran az egyetlen 
módszer, ahogyan a terméket izolálni tudjuk. 

A módszer elve a következő. Két, egymással nem elegyedő folyadék felett a gőztenzió: 
p = p1

0 + p2
0, 

ahol p1
0 és p2

0 a tiszta komponensek tenziója adott hőmérsékleten. A gőztérben mért nyomás tehát független 
a kérdéses komponens folyadékfázisú koncentrációjátó1. Az összefüggésből az is kiolvasható, hogy az elegy 
gőztenziója minden hőmérsékleten nagyobb, mint bármelyik komponens tenziója külön-külön, köztük a 
tiszta illékonyabb komponens tenziójánál is. Az elegy tehát alacsonyabb hőmérsékleten forr, mint az 
illékonyabb tiszta anyag. Ebből következik a vízgőz-desztilláció másik előnye, hogy a szerves anyag jóval 
atmoszférikus forráspontja alatt (100 °C alatt) desztillálható vízgőzzel. 

A 4.4.12. ábrán a víz és a brómbenzol tenziógörbéje látható. A szaggatott vonal az elegy együttes 
gőznyomását ábrázolja. Látható, hogy ez a görbe végig az illékonyabb komponens, a víz tenziógörbéje felett 
halad. 

 

4.4.12. ábra 

A következő ábrán (4.4.13. ábra) a víz és a brómbenzol tenziógörbéjét úgy ábrázoltuk, hogy a víz 
tenziógörbéje 0 pontjának a brómbenzol 101,3 kPa (760 Hgmm) nyomását választottuk, és a víz gőznyomása 
101,3 kPa (760 Hgmm) értéket a brómbenzol nyomásának 0 ordinátájánál éri el. A két görbe 
metszéspontjában a két folyadék együttes tenziója 101,3 kPa (760 Hgmm), a metszésponthoz tartozó fp., az 
elegy forráspontja (95 °C). 

Az elegy forráspontja mindaddig állandó, míg mindkét komponens jelen van. 
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4.4.13. ábra 

Az egységnyi mennyiségű vízzel átdesztillálható szerves anyag mennyiségét a Dalton-törvény és a 
móltömegek ismerete alapján számíthatjuk ki. 

 
 A Dalton-törvény szerint a két anyag mó1száma a gőztérben egyenlő a komponensek tenziójának 
hányadosával: 

2

1

2

1

p
p

n
n

°
°

= , 

ahol n1 = g1/M1 
n2 = g2/M2 
M az illető anyag móltömege, g a tömege. 
Legyen a 2-es komponens a víz, akkor az egységnyi vízgőzzel átdesztilláló anyag mennyisége: 
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Ez az érték annál nagyobb, minél nagyobb az illető anyag móltömege (M1) és tenziója (p1
0). A konkrét 

értékek brómbenzol/víz elegy esetén: 
 

p1
0 = p brómbenzol = 16 kPa (120 Hgmm) 

p2
0 = p víz = 85,3 kPa (640 Hgmm) 

M brómbenzol : 157 g/mól 
M víz : 18 g/mól, 

64,1
183,85

15716
g

g
víz

brómbenzol
=

×
×

= . 

Láthatjuk, hogy a csekély tenzió ellenére is a brómbenzol gazdaságosan vízgőzdesztillálható, mert 1 g 
vízzel 1,64 g brómbenzol desztillál át. 

Vízzel elegyedő anyagok forráspontja desztilláció közben a két komponens forráspontja közé esik, 
hacsak nem képeznek minimális forráspontú azeotrópot. Vízgőzdesztillációnál az elegy forráspontja az 
illékonyabb komponens forráspontja alatt van. Számos szerves anyag vízzel korlátozottan elegyedik. Ezek 
vízgőzdesztillációja hatásosan, kisózással hajtható végre. Ekkor azonban számolnunk kell a só okozta 
forráspont-emelkedéssel. A vízgőzfejlesztő kazánbó1 (1. később) bevezetett 100 °C-os gőz a 
desztillálólombikban kondenzál, s a növekvő folyadéktérfogattal nő az áthabzás veszélye. Ilyenkor 
gondoskodnunk kell a desztillálólombik külön melegítéséről. 
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4.4.6.1. A vízgőzdesztilláció kivitelezése 
Vízgőzdesztillációhoz leggyakrabban használt készülékek: folyadék vízgőzdesztillációja esetén  és  szilárd 
anyag vízgőzdesztillációja esetén. 

Mindkét esetben egy 1 literes gömblombik szolgál vízgőzfejlesztő kazánként, amit elektromos 
melegítőkráterrel fűtünk. A kazánba nyomáskiegyenlítő csövet (vízgőzdesztilláló feltét) helyezzünk. A 
nyomáskiegyenlítő szerepe az, hogy ha a készülékben dugulás következik be, a készülék ne robbanjon fel. A 
lombikot kétharmadáig töltjük vízzel, forrkövet teszünk bele, és addig melegítjük, amíg forrásba nem jön a 
víz. A fejlődő gőzt egy üvegfeltéttel a vízgőzdesztillációhoz használatos Szegedi-pipán keresztül az 
adólombikba vezetjük. Az adólombikba nyúló üvegcső hosszát úgy választjuk meg, hogy az a lombik 
fenekétől 2-3 mm-rel feljebb érjen. A desztillálandó keverék és a kazánbó1 átdesztillált kondenzált víz 
mennyisége együttesen sem lehet több a lombik térfogatának a felénél. A kazán kivezető csonkját és a 
gőzbevezető üvegcsövet rövid gumicsővel kössük össze. A kiáramló gőz magával viszi a desztillálandó 
szerves anyagot, és a Szegedi-pipán át a desztillálóhűtőbe jut. Itt lehűlve a szedőlombikba gyűlik össze, amit 
célszerű jeges vízzel hűteni. 

Szilárd anyagok vízgőzdesztillációja esetén a Szegedi-pipához egy Y-feltétet csatlakoztatunk. Ehhez 
csatlakoztatjuk a szedőlombikot és a refluxhűtőt. Ezáltal a lekondenzáló és megszilárduló anyag közvetlenül 
a szedőlombikba jut, csökkentve ezzel annak a veszélyét, hogy az a hűtőben bekristályosodva dugulást 
okozzon, ami a készülék felrobbanásához vezethet. Ha a hűtőbe mégis szilárd anyag kerülne, annak 
tisztítását könnyedén el lehet végezni. 

Ha a vízgőzdesztilláció során az adólombikban nagyon felgyűlne a víz, és még nem ért véget a 
desztilláció, akkor az adólombikot külön is melegítjük. A desztillációt addig végezzük, amíg a hűtő falán 
„zsíros” cseppekben kondenzál a desztillátum. Ha bizonytalanok vagyunk a desztilláció végének 
megállapításánál, úgy távolítsuk el a szedőlombikot, s szedjünk kémcsőbe  vagy kis lombikba 10-15 ml 
desztillátumot. Ha nem látunk két fázist, a desztillációt befejezettnek tekinthetjük. 

A desztillációt a nyomáskiegyenlítő cső kiemelésével állíthatjuk le. (Ronggyal fogjuk meg, nehogy 
leforrázzuk a kezünket!) Csak ezután szüntessük meg a melegítést. 

Erősen habzó anyagoknál Szegedi-pipa helyett Claisen-feltétet is alkalmazhatunk. 
Sok esetben a reakcióelegyben levő víz is elegendő a vízgőzdesztillációhoz. Ilyenkor nem szükséges 

külön vízgőzdesztilláló kazán. Kismennyiségű vízgőzigény esetében sem kell külön kazán, hanem az 
atmoszférikus bepárlásnál leírt készüléket  használjuk, s a vizet csepegtetőtölcsérbő1 folyamatosan pótoljuk. 

Vízgőzdesztillálni vákuumban is lehet. Ilyenkor az esetek többségénél egyszerű vákuumdesztilláló 
készüléket használunk, és gondoskodunk a víz pótlásáról. 

 

 

4.4.6.1.1. videó: Vízgőzdesztilláció 1._Folyadékok 
vizgőzdesztillálása 

 

 

4.4.6.1.2. videó: Vízgőzdesztilláció 2._Szilárd 
anyagok vizgőzdesztillálása 

 

4.4.7. Szublimálás 

Szilárd anyagok tisztításának gyakori módszere a szublimálás. Szublimáláson a szilárd anyag gőzzé 
alakítását és a gőz szilárd anyaggá történő közvetlen átalakítását értjük a folyadékfázis kihagyásával. 

A szublimálással történő tisztításnak két feltétele van: 
1. a szilárd anyag relatíve nagy gőznyomással rendelkezzen, 
2. a szennyezőanyagoknak ne legyen számottevő gőznyomásuk, vagy ez jelentősen különbözzön 

a tisztítandó anyagétól. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-17-abra-Vizgozdesztillalo_berendezes_folyadekok_desztillalasahoz.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-18-abra-Vizgozdesztillalo_berendezes_szilard_anyagok_desztillalasahoz.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-18-abra-Vizgozdesztillalo_berendezes_szilard_anyagok_desztillalasahoz.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-03-abra-Melegitokrater.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-03-abra-Melegitokrater.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-48-abra-Vizgozdesztillalo_feltet.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-38-abra-Szegedi_pipa_feltettel.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-39-abra-Szegedi_pipa_vizgozdesztillalashoz.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-13-abra-Desztillalo_huto.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-52-abra-Y_feltet.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-36-abra-Reflux_huto.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-23-abra-Kemcso.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-48-abra-Vizgozdesztillalo_feltet.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-06-abra-Claisen_feltet.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-01-abra-Desztillalo_berendezes_kis_anyagmennyiseghez.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-15-abra-Vakuumdesztillalo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-15-abra-Vakuumdesztillalo.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-43_Vizgozdesztillacio_1.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-43_Vizgozdesztillacio_1.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-43_Vizgozdesztillacio_1.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-44_Vizgozdesztillacio_2.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-44_Vizgozdesztillacio_2.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-44_Vizgozdesztillacio_2.wmv
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A szublimálás elvét az ún. fázisdiagramon tanulmányozhatjuk (4.4.14. ábra). 

 

4.4.14. ábra 

Az AO görbe mentén a szilárd és gőzfázis van egyensúlyban, az OB görbe a szilárd–folyadék, az OC 
görbe a folyadék–gőz egyensúlyi görbéje. Az O pontban, az ún. hármaspontban a szilárd–folyadék–gőz van 
egymással egyensúlyban. 

Szigorúan véve szublimáláson csak az AO görbe mentén végbemenő fázisátalakulást értjük. Így 
viselkedik pl. a szilárd széndioxid (szárazjég). Az anyagok egy részének a tenziója azonban csak a 
hármasponton vagy annak közelében válik elég naggyá ahhoz, hogy szublimálható legyen. Ez utóbbi, ún. 
részleges szublimálás valójában már nem a folyadékfázis teljes kihagyásával zajlik. 

A szerves anyagok jelentős hányadának tenziója nem éri el a légköri nyomást a hármaspont alatt, sőt 
hármaspontjukon már bomlanak. Ezek az anyagok vákuumban szublimálhatók. 

 

4.4.7.1. A szublimálás kivitelezése 
Szublimálni általában kis anyagmennyiségeket (0,1–1 g) szoktunk, s a fentiek figyelembevételével az esetek 
túlnyomó részében vákuumban végezzük ezt a tisztítási műveletet. 

A leggyakrabban alkalmazott szublimálókészülékben az anyagot a hüvely aljába tesszük, s a 
készüléket vákuum alá helyezzük. Ezután a készüléket fürdő segítségével melegíteni kezdjük. A hidegujjon 
kristályok formájában rakódik le az anyag. A készüléket időről időre szétszereljük (fűtés megszüntetése, 
vákuum megszüntetése, hidegujj óvatos kiemelése), s a hidegujjról tiszta kristályosítótálba kaparjuk az 
anyagot. 

 

4.4.7.1 1.videó: Szublimálás 

4.5 Az Extrakció 

Az extrakció (kivonás) megoszláson alapuló elválasztási módszer. Attó1 függően, hogy a megoszlás két, 
egymással nem elegyedő folyadék között, vagy szilárd fázis és folyadék között következik be, 
megkülönböztetünk folyadék–folyadék (szolvens-) és szilárd–folyadék (diffúziós) extrakciót. 

A folyadék–folyadék extrakciót végezhetjük 
– szakaszosan (kirázás) 
– folyamatosan (perforálás). 

A szilárd–folyadék extrakció is lehet 
– szakaszos – kilúgozás (hidegen) 
  – digerálás (melegen) 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-10-abra-Szublimalo_keszulek.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-45_Szublimalas.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-45_Szublimalas.wmv


4. A szerves kémiai laboratórium alapműveletei 73 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

– folyamatos – perkolálás (hidegen) 
  – extrahálás (melegen). 

4.5.1. Folyadék–folyadék extrakció 

A szerves vegyületek kinyerésének fontos módszere. A szerves laboratóriumi gyakorlatban leggyakrabban az 
alábbi három eset fordul elő: 

a) A szerves vegyületet vizes oldatábó1, valamilyen vízzel nem elegyedő szerves oldószerrel kívánjuk 
kinyerni. 

b) A szerves vegyületet tartalmazó szerves oldószerben oldott savas vagy bázikus katalizátort, vagy 
szervetlen sót vízzel kívánjuk eltávolítani a szerves vegyület mellől. 

c) Szerves savakat vagy bázisokat akarunk más szerves vegyületektől elválasztani úgy, hogy az elegy 
szerves oldószerben készült oldatát szervetlen bázisok vagy savak híg vizes oldatával extraháljuk. 

Mindhárom módszer azon alapszik, hogy a kinyerni vagy eltávolítani szándékozott anyag két, 
egymással nem elegyedő oldószer között megoszlik. Jelöljük az extrahálandó oldat térfogatát „A”-val, az 
extraháló oldószer térfogatát „B”-vel. Az extrakció után visszamaradó oldatot raffinátumnak (jele:  R),  a  
kioldott anyagot tartalmazó oldatot extraktumnak (jele E) nevezzük. 

A két fázis között megoszló anyagot az ún. megoszlási hányadossal jellemezhetjük: 
 

x
yk = , 

ahol y az anyag koncentrációja az extraktumban, 
 x az anyag koncentrációja a raffinátumban. 
A két oldat mennyiségének hányadosa a folyadékarány (f) 

R
Ef =   és  

A
Bf = . 

A megoszlási hányados és a folyadékarány szorzatát (K) részesítő hányadosnak nevezzük. 

K = f·k. 
A megoszlási hányados (k) két, egymással nem elegyedő oldószer esetén, adott hőmérsékleten az 

extrahálandó anyagra jellemző állandó. Csak egymással gyakorlatilag nem elegyedő híg oldatok esetében 
igaz, hogy k = konstans és f = konstans. Az extrakció lényegének tárgyalásakor csak ezt az esetet vesszük 
figyelembe. A gyakorlatban ugyanis általában a k ≠ konstans és f ≠ konstans. Ilyen esetekben a 
koncentrációviszonyokat az extraktumban és a raffinátumban grafikus módszerrel lehet meghatározni: 
részletesen 1ásd a Vegyipari műveletek c. tárgyban. 

 

4.5.1.1. Kirázás 
Laboratóriumban ezt a műveletet választótölcsérben végezzük. Használatba vétel e1őtt győződjünk meg 
arról, hogy a választótölcsér csapja és dugója jól zár-e. A választótölcsért szűrőkarikára helyezzük. 

A választótölcsérbe tölcséren keresztül beöntjük az extrahálandó oldatot, majd az extraháló oldószert. 
A választótölcsért bedugjuk, kézbe vesszük, majd a fázisok első, óvatos összerázása után – a választótölcsér 
szárát felfelé fordítva – a nyomás kiegyenlítése céljából a csapot kinyitjuk („levegőztetés”). Az összerázást 
és levegőztetést néhányszor megismételjük, majd a választótölcsért karikába tesszük, és a dugóját kivesszük. 
Megvárjuk, amíg a fázisok szétválnak, majd az alsó fázist a leeresztőcsapon keresztül Erlenmeyer-lombikba 
engedjük. Ezután a felső fázist egy másik Erlenmeyer-lombikba öntjük ki, a választótölcsér beöntőnyílásán 
keresztül. 

 
Két kérdés vetődik fel a kirázásnál. Mennyi oldószerrel és hányszor végezzük a kirázást, hogy az 

hatásos legyen? Erre a választ az extrakció anyagmérlege alapján adhatjuk meg. 
 

Ax0 + By0 = Rx1 + Ey1, 
 

ahol az alsó indexek a kezdeti, ill. n-ik kirázás utáni koncentrációkra utalnak. Tekintve, hogy tiszta 
oldószerrel extrahálunk y0 = 0, valamint híg oldatok esetén f = konstans (A = R; B = E) az egyenlet 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-46-abra-Valasztotolcser.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-47-abra-Valasztotolcser2.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-53-abra-Valasztotolcser_helyes_tartasa_1.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-54-abra-Valasztotolcser_helyes_tartasa_2.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-14-abra-Erlenmeyer_lombik.JPG
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Ax0 = Ax1 + By1 

formára egyszerűsödik. Az y = kx, valamint az f = B/A összefüggéseket felhasználva egyszeri kirázás után a 
raffinátum koncentrációja 

K1
1x

kf1
1xx 001

+
=

×+
= . 

 
Ha a második kirázásnál is B mennyiségű oldószert használunk, akkor 
 

Ax1 = Ax2 + By2, 
amiből 

)
K1

1(x
K1

1xx 012
+

=
+

= 2, 

 
n-szeri kirázás után a raffinátumban maradt anyag koncentrációja 
 

)
K1

1(xx 0n
+

= n, 
 
Ebből következik, hogy az extrakcióban felhasznált oldószert célszerű több kisebb részletben 

alkalmazni, mint az egésszel egyszeri kirázást végezni. Bizonyítható, hogy az extrakció hatásfokának az 
optimuma abban az esetben van, ha az extraháló oldószert n egyenlő részletben használjuk fel. Ha a 
megoszlási hányados k < 1, akkor is az oldat térfogatának megfelelő 20-30%-nyi oldószerrészletekkel 3–5 
kirázást végezve gyakorlatilag veszteség nélkül vihetjük át az anyagot az extraktumba. 

 
Egy egyszerű példán szemléltetve: 

Legyen k = 9, és A = B. Háromszor elvégezve az extrakciót, a következő eredményt kapjuk. 
 

 x y 
kiindulás 100 0 
1. extrakció után 10 90 
2. extrakció után 1 9 
3. extrakció után 0,1 0,9 

 
A három extraktumot egyesítve, bepárlás után az anyag 99,9%-át kapjuk meg, míg a raffinátumban 
csak a 0,1%-a maradt. 
Ha az extrakciót egylépésben végezzük el a háromszoros oldószermennyiséggel (f = 3), 
akkor x1 = x0·1/(1+3·9) = 0,0357x0.  
Ez azt jelenti, hogy az extraktumban az anyag 96,43%-a található, míg a raffinátumban 3,57% marad 
szemben az előző 0,1%-kal. 

 
Néhány gyakorlati tanács a kirázáshoz: 
1. Egy kirázási műveletnél a két oldat össztérfogata ne legyen több a választótölcsér térfogatának 2/3-
ánál! 
2. Alacsony forráspontú oldószerrel (pl. éter, diklór-metán) végzett extrakció vagy vizes nátrium-

karbonát, nátrium-hidrogén-karbonát oldattal történő kirázás (CO2 fejlődik!) esetén, a szokásosnál 
gyakrabban gondoskodjunk a nyomáskiegyenlítésről. 

3. Ha az anyag oldhatósága lehetővé teszi, az étert helyettesítsük más szerves oldószerrel (pl. 
diklórmetánnal). Az éter ugyanis különösen tűz- és robbanásveszélyes (fp.: 35 °C), valamint vízben 
korlátozottan (7,5%), savas vízben pedig jól oldódik. 

4. A szerves anyagok vízoldhatóságát ún. kisózással (telített nátrium-klorid oldat hozzáadásával) 
csökkenthetjük. 
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5. Kirázásnál gyakran képződik emulzió. Ennek oka lehet  
a) lebegő szilárd szennyeződés 
b) csekély fajsúlykülönbség a két fázis között 
c) megnövekedett felületi feszültség. 

Az emulzió megszüntetésének módjai ettől függően különbözőek: 
a) az elegyet redős szűrőn, üvegszűrőn vagy Büchner-szűrőn leszűrjük, ha lehetséges, 

szilikonolajjal impregnált szűrőpapíron 
b) kisózással, vagy víz hozzáadásával megváltoztatjuk a vizes fázis, oldószer hozzáadással 

vagy kisebb-nagyobb fajsúlyú szerves oldószer hozzáadásával megváltoztatjuk a szerves 
fázis fajsúlyát 

c) megváltoztatjuk a pH-t (ha ez a terméket nem károsítja!). 
6. Amíg nem győződtünk meg arról, hogy a számunkra értékes anyag melyik fázisban van, egyik 

fázist se öntsük ki! 

 

4.5.1.1.1. videó: A választótölcsér helyes 
használata 

 

 

4.5.1.1.2. videó: Az extrakció kivitelezése 

 

4.5.1.2. Perforálás 
Ha a szerves vegyület lényegesen jobban oldódik vízben, mint az extraháló szerves oldószerben, akkor 
választjuk ezt az extrakciós módszert. Kétfajta készülék használatos attól függően, hogy az extraháló 
oldószer kisebb, vagy nagyobb fajsúlyú a raffinátumnál. Mindkét készülék azt az elvet valósítja meg, hogy 
az extraháló oldószert cseppenként áramoltatja keresztül az oldaton (kirázás nagy „n” mellett), s az 
extrahálószer recirkulációjával biztosítja, hogy ne legyen szükség túl sok oldószerre. 

 

4.5.1.2.1. videó: Perforálás kisebb sűrűségű 
oldószerrel 

 

 

4.5.1.2.2. videó: Perforálás nagyobb sűrűségű 
oldószerrel 

 

4.5.2. Szilárd–folyadék extrakció 

Szerves kémiai laboratóriumban leggyakrabban használatos készülék szilárd anyagkeverékből folyadékkal 
történő extrakcióra a Soxhlet-extraktor. A lombikban forralt extraháló oldószer gőzei az oldalcsövön 
keresztül jutnak el a hűtőbe, ahol kondenzálnak, és a hengerbe csepegnek. A hengerben egy arra alkalmas 
hüvelyben van az extrahálandó szilárd anyag, amelyet célszerű szűrőpapír koronggal lefedni, hogy az áramló 
oldószer a szilárd anyagot ne hordja ki. Amikor a lecsepegő oldószer szintje eléri a szifon felső hajlatát, 
akkor az extraktum a szifonon keresztül a lombikba folyik, s a művelet kezdődik elölről. Az extrahálandó 
anyag koncentrációja a lombikban egyre növekszik. A műveletet addig folytatjuk, amíg az oldószer már több 
anyagot nem extrahál ki 
.  

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-3-13-abra-Redosszuro.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-2-44-abra-Uvegszuro.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-3-03-abra-Buchnertolcser.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-46_A%20valasztotolcser_helyes_hasznalata.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-46_A%20valasztotolcser_helyes_hasznalata.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-46_A%20valasztotolcser_helyes_hasznalata.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-47_Az_extrakcio_kivitelezese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-47_Az_extrakcio_kivitelezese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-07-abra-Perforator_2.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-07-abra-Perforator_2.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-06-abra-Perforator_1.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-48_Perforalas_kisebb_surusegu_oldoszerrel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-48_Perforalas_kisebb_surusegu_oldoszerrel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-48_Perforalas_kisebb_surusegu_oldoszerrel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-49_Perforalas_nagyobb_surusegu_oldoszerrel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-49_Perforalas_nagyobb_surusegu_oldoszerrel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-49_Perforalas_nagyobb_surusegu_oldoszerrel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-4-09-abra-Soxlett_extraktor.JPG
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4.5.2.1. videó: Soxhlet-extraktor működése

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-50_Soxlett_extraktor_mukodese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-50_Soxlett_extraktor_mukodese.wmv
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5. A SZERVES MOLEKULÁK AZONOSÍTÁSÁNAK ÉS 
JELLEMZÉSÉNEK MÓDSZEREI 

A fejezet a szerves anyagok fizikai adatai közül csak az olvadáspont, a forráspont, a törésmutató és az optikai 
forgatóképesség meghatározásával foglalkozik, valamint a kromatográfia alapjaira tér ki. Az anyagok 
spektrális tulajdonságait a 9. fejezet tárgyalja. 

5.1. A szerves molekulák fizikai tulajdonságainak meghatározása 

5.1.1. Az olvadáspont-meghatározás 

5.1.1.1. Az olvadáspont 
Az olvadáspont az a hőmérséklet, ahol az anyag szilárd és folyékony fázisa egymással egyensúlyban van. 
Ezen a hőmérsékleten a szilárd fázis gőznyomása megegyezik a folyadékfázis gőznyomásával. 
Következésképpen az anyag hőmérséklete mindaddig nem változik, amíg az egyik fázis el nem tűnik (5.1.1. 
ábra). 

 

5.1.1. ábra 

A folyamatot gőznyomás–hőmérséklet diagramban ábrázolhatjuk (5.1.2. ábra). A tiszta kristályos 
anyagot melegítve, gőznyomása az olvadáspontig nő (AO görbe), majd az anyag megolvad, és a külső 
hőmérséklet további növelésekor a folyadék gőznyomása tovább növekszik (OB görbe). 

Tiszta folyadék lehűtésekor a folyadék tenziója csökken, majd az olvadásponttal megegyező 
hőmérsékleten, a fagyásponton az anyag megszilárdul. Gyakran a folyadék fagyáspontja alá is hűthető (OC 
görbe), de ilyenkor a kristályosodás megindulásakor az anyag hőmérséklete felemelkedik a fagyáspontra. 
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5.1.2. ábra 

Mivel az olvadáspont pontos meghatározása sok anyagot és időt igényelne, szerves laboratóriumban az 
ún. kapilláris olvadáspontot mérjük. A legtöbb kézikönyv is kapillárisolvadáspont-értékeket közöl. A 
kapilláris olvadáspont általában magasabb, mint a tényleges olvadáspont. 

A tiszta szerves anyagok olvadáspontja éles, 0,5–1 °C hőmérséklettartományban megolvadnak. Az 
anyagban oldódó vagy részben oldódó szennyezések azonban az olvadáspont jelentős csökkenését, és az 
olvadási határok kiszélesedését okozzák. 

Az olvadáspont-csökkenést a naftalin–bifenil rendszer fázisdiagramján mutatjuk be (5.1.3. ábra). 

 

5.1.3. ábra 

A tiszta naftalin 80 °C-on, a tiszta bifenil 69 °C-on olvad, és bármilyen összetételnél gyakorlatilag 
ideális oldatot képeznek egymással. Az AC görbe a naftalin olvadáspont-csökkenését, a BC görbe a bifenil 
olvadáspont-csökkenését mutatja. A legalacsonyabb az 56% bifenilből és 44% naftalinból álló eutektikum 
olvadáspontja (39,4 °C). 

Ha 20% bifenilt tartalmazó szilárd naftalint melegíteni kezdünk, akkor az eutektikum olvadáspontjáig 
nem észlelünk változást. Az eutektikum olvadáspontján azonban az eutektikum összetételének megfelelő 
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folyadékelegy képződik mindaddig, amíg a bifenil egész mennyisége oldatba nem megy: – A hőmérsékletet 
tovább emelve a naftalin is olvadni kezd. A hőmérsékletet a D' pontig (50 °C) emelve a folyékony fázis a D' 
pontnak megfelelő összetételű lesz (47% bifenil és 53% naftalin), amely a szilárd naftalinnal van 
egyensúlyban. További hőmérsékletemelésre a folyékony fázis összetétele a D' D" görbe mentén változik és 
végül D" pontban (70 °C)  a  szilárd  fázis  teljesen  feloldódik.  Ezek  szerint  a  tiszta  állapotban  80  °C-os 
olvadáspontú naftalin 20% bifenillel „szennyezve”  39,4–70 °C között olvad meg. 

Az olvadáspont-csökkenés híg oldatoknál számítható a  

Mg
gK1000ΔT
2

1
××=  

összefüggésbő1, ahol g1 és g2 az oldott anyag és oldószer tömege, M az oldott anyag molekulatömege, K az 
oldószer moláris fagyáspontcsökkenése. Az egyenlet segítségével a szennyezőanyag mennyisége 
kiszámítható, ill g1, g2 és K ismeretében az anyag molekulasúlya meghatározható. 

A széles olvadási intervallum nem szükségképpen szennyezéstől ered. Sok szerves anyag kissé 
elbomlik, mielőtt megolvadna, amit az anyag elszíneződésérő1, zsugorodásáról, esetleg gázfejlődésről 
vehetünk észre. Más esetben az anyag melegítésre teljesen elbomlik, és előtte annyira sötétedik, hogy 
olvadáspontja nem is mérhető. 

5.1.1.2. A kapilláris olvadáspont meghatározása 
A kapilláris olvadáspont meghatározása néhány mg anyagból elvégezhető. Az anyagot kapilláriscsőbe 
töltjük, majd a csövet folyadékfürdőbe merülő hőmérőhöz rögzítjük, és a fürdő hőmérsékletét lassan addig 
emeljük, amíg az anyag megolvad. A műveletet elektromos olvadáspontmérő készülékkel is elvégezhetjük. 

A méréshez használt kapilláris 10 cm hosszú, 1 mm belső átmérőjű, egyik végén leforrasztott, vékony 
falú üvegcső, amelyet gondosan kimosott és kiszárított üvegcsőből készítünk. 

A kapilláris megtöltéséhez kevés (< 0,1 g) száraz anyagot finoman elporítunk, óraüvegre visszük, a 
kapilláris nyitott végét az anyagba mártjuk, és a kapilláris szájába került anyagot a cső óvatos kopogtatásával 
vagy a csövet üvegcsövön át óraüvegre ejtegetve, lerázzuk a kapilláris aljára. A töltési műveletet addig 
ismételjük, amíg az anyagból a kapillárisban 3–5 mm hosszú tömör oszlop képződik. 

Szublimáló anyagok olvadáspontjának mérésénél, az anyag betöltése után a kapilláris nyitott végét is 
leforrasztjuk. 

Az olvadáspontmérő készülékben közvetítő fürdőnek kénsavat, paraffint vagy szilikonolajat 
használunk. 

Kénsavval töltött készülék 250 °C-ig melegíthető. Ismételt felmelegítésnél jelentkező elszíneződése 
néhány kristály nátrium-nitrát vagy kálium-nitrát hozzáadásával elkerülhető. A forró kénsav rendkívül 
veszélyes, ezért a készülék alá vastag törlőruhát tegyünk, amely a lombik eltörése esetén a kénsav 
szétfröccsenését megakadályozza. 

Az olvadáspont meghatározásakor a kapillárist a fürdőben úgy kell elhelyezni, hogy az anyag és a 
hőmérő higanyzsákja közel egy magasságban legyen. A lombik melegítését nem kormozó és nem fújtató 
gázlánggal, lassan (kezdetben 5 °C/perc, majd az olvadáspont közelében 1 °C/perc sebességgel) végezzük. A 
paraffin és a szilikonolaj hőkapacitása kisebb, mint a kénsavé, így az ezekkel töltött készülékek gyengébb 
melegítést igényelnek. 

Elektromos olvadáspontmérő készülék esetén a behelyezett kapillárist nagyítón keresztül figyelhetjük. 
A fűtés sebességét manuálisan vagy digitálisan szabályozhatjuk. 

Olvadáspontnak az első folyadékcsepp megjelenése és a szilárd anyag eltűnése közötti hőmérséklet-
tartományt jegyezzük fel. Mellette az első zsugorodás hőmérsékletét, az ún. lágyulási pontot is regisztráljuk. 

 

5.1.1.2.1. videó: Olvadáspontmérés elektromos olvadáspontmérő készülékkel 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-07-abra-Olvadaspontmero.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-51_Olvadaspontmeres_elektromos_olvadaspontmero_keszulekkel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-51_Olvadaspontmeres_elektromos_olvadaspontmero_keszulekkel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-52_Op_kapillaris_keszitese.wmv
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5.1.1.2.2. videó: Op. kapilláris készítése 

250 °C-nál magasabban olvadó anyagok olvadáspontját fémblokkban határozzuk meg (5.1.4. ábra). 

 

5.1.4. ábra 

5.1.1.3. Mikroszkópos olvadáspont-meghatározás 
Az olvadáspont meghatározását nagyon kicsiny anyagmennyiségből (< 0,5–1 mg) elvégezhetjük 
mikroszkópos megfigyeléssel. Az anyag néhány kristályát megfelelő berendezés (Kofler-blokk, Boetius-
készülék) fűthető mikroszkóp tárgyasztalára helyezzük, majd a tárgyasztal hőmérsékletét 2–4 °C/perc 
sebességgel hevítjük. Az olvadás kezdetének azt a hőmérsékletet tekintjük, amelyen a kristályok élei 
lekerekednek, majd az olvadási intervallum végének azt, amelyen a kristályok teljesen megolvadnak. 
 

5.1.1.4. Keverék-olvadáspont 
Mint korábban már tárgyaltuk, az anyagok keverékei széles hőmérséklettartományban olvadnak meg, és az 
esetek többségében olvadáspontjuk legalább az egyik tiszta komponens olvadáspontjánál alacsonyabb. Ez az 
olvadáspont-csökkenés felhasználható szerves vegyületek „keverék-olvadásponttal” történő azonosítására. 
Ugyanis ha a két anyag keveréke a tiszta anyagok valamelyikénél alacsonyabb hőmérsékleten olvad meg, 
szerkezetük vagy konfigurációjuk nem lehet azonos. 

Azonban az olvadáspont-csökkenés elmaradásából nem következtethetünk egyértelműen az anyagok 
azonosságára. Gyakran a két kristályos anyag addíciós terméket vagy szilárd oldatot képez egymással, és 
ilyenkor keverékük olvadáspontja lehet azonos, vagy magasabb is a tiszta anyagok olvadáspontjánál. 

 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-52_Op_kapillaris_keszitese.wmv
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5.1.5. ábra 

Például a fenol az α-naftilaminnal 1:1 mó1arányú molekulavegyületet képez (5.1.5. ábra). Ha a 41 
°C olvadáspontú fenolhoz α-naftilamint adunk, a C-pont eléréséig csökken az olvadáspont (14 °C), majd 
innen kezdődően növekszik addig, amíg elérjük a molekulavegyület összetételét (D-pont, op.: 28,4 °C). Az 
α-naftilamin mennyiségének növelésekor az E-pontig ismét olvadáspont-csökkenést észlelünk, majd innen 
kezdődően olvadáspont-emelkedést. 

Szilárd oldatoknál az olvadékbó1 a két komponens külön kristályosodik ki. Ilyenkor leggyakoribb 
eset, hogy a fázisdiagram sem minimumot, sem maximumot nem tartalmaz (5.1.6. ábra). 

Mivel a keverék-olvadáspont két anyag azonosításánál nem lehet egyedül döntő, az azonosítandó 
anyagok valamilyen származékait is elkészítjük, és azok keverék-olvadáspont meghatározását is 
elvégezzük. 

A keverék és a két tiszta anyag olvadáspontjának meghatározását egy műveletben végezzük el. A 
mérést célszerű legalább három, különböző százalékos összetételű keverékkel megismételni. 

 

5.1.6. ábra 

5.1.1.5. Az olvadáspont és a molekulaszerkezet összefüggése 
Mivel az olvadásponton a folyadék és szilárd fázis egyensúlyban van, azaz a folyadék–szilárd fázisátmenetet 
szabadenergia-változás nem kíséri (ΔG = 0), az ún. abszolút olvadáspontot úgy kapjuk, hogy a képződési 
entalpiát osztjuk a képződési entrópiával: 

ΔS
ΔHT = . 

Az olvadáspont változása a molekulaszerkezet változásával nem jósolható olyan pontosan, mint a 
forráspont, mert a képződési entalpia és entrópia még hasonló szerkezetű vegyületeknél is széles határok 
között változhat. 
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Az olvadáspont általában nő a molekulasúly növekedésével. Homológ soron belül azonban a sorozat 
első tagjainak olvadáspontja jelentősen eltér attól, amit a magasabb szénatomszámú tagok viselkedése 
alapján várnánk. Egyenes láncú alifás vegyületek homológ sorainál (pl. karbonsavak), az olvadáspont 
gyakran alternál: az egymást követő tagok olvadáspontja magasabb, vagy alacsonyabb az előzőnél, attól 
függően, hogy a szénatomok száma páros, vagy páratlan. 

Poláris csoportot tartalmazó vegyületek olvadáspontja magasabb, mint az apoláris megfelelőjüké. A 
butil-alkohol magasabb olvadáspontja (-87 °C) a dietil-éternél (-116 °C) jól értelmezhető a poláris alkohol 
nagyobb képződéshőjével (8,93 kJ/mól, ill. 6,87 kJ/mól). Hasonlóan, a para diszubsztituált 
benzolszármazékoknak az orto-izomereknél magasabb olvadáspontja a para-izomerek nagyobb 
képződéshőjével magyarázható (pl. p-xilol 13,3 °C, o-xilol -25 °C), mert a képződési entrópia a két izomerre 
gyakorlatilag alig különbözik. 

Elágazó, vagy ciklusos vegyületek olvadáspontja általában magasabb, mint egyenes láncú izomerjeiké. 
A terc-butil-alkohol izomerjeinél lényegesen magasabb olvadáspontja (25 °C) alacsony képződési 
entrópiájával magyarázható (22,8 J/mól*fok; butil-alkohol 48,3 J/mól*fok). Hasonlóan, a ciklohexán magas 
olvadáspontja (6,6 °C), összehasonlítva a metil-ciklohexánéval (-126 °C), a vegyület szokatlanul alacsony 
képződési entrópiájával (9,58 J/mól*fok; metil-ciklohexán 46,2 J/mól*fok) értelmezhető. 

Elágazás vagy gyűrű jelenléte a molekulában (magas szimmetria), szűkíti azt a hőmérséklettartományt, 
ahol az anyag folyadékként van jelen. Szélső esetben a folyadékfázis el is marad, az anyag megolvadás 
nélkül szublimál (pl. hexaklóretán). 

5.1.2. A forráspont-meghatározás 

Ha megfelelő anyagmennyiség áll rendelkezésünkre, a folyadék forráspontját desztillációval határozzuk 
meg. A desztilláció során a gőzök hőmérsékletét mérjük, és forráspontnak azt a hőmérséklettartományt 
(valamint a hozzátartozó nyomásértéket) adjuk meg, amelyben az anyag nagy része átdesztillált (4.4. 
fejezet). 

A mikro preparatív módszerek és kromatográfiás elválasztási eljárások elterjedésével egyre 
gyakrabban egy cm3-nél kisebb anyagmennyiségek forráspontját kell meghatároznunk. Ilyenkor a 
forráspontot kapilláris csőben mérjük. 

5.1.2.1. Mikro forráspont-meghatározás 
A mikro forráspont-meghatározáshoz 10–15 cm hosszú, 3–5 mm belső átmérőjű, egyik végén leforrasztott 
üvegcsövet használunk, amelybe két csepp anyagot viszünk. Ebbe olyan kapillárist állítunk, mely az alsó 
végétől 5 mm-re összeolvasztott. A csövet hőmérőhöz erősítjük, és a hőmérőt olvadáspont-meghatározó 
készülékbe helyezzük (5.1.7. ábra). A készüléket lassan addig melegítjük, amíg a kapillárisból folyamatosan 
buborékok távoznak el. A fürdőt hűlni hagyjuk, és azt a hőmérsékletet jegyezzük fel, amelynél a buborék 
már nem tud eltávozni a kapillárisból. 

 

5.1.7. ábra   
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5.1.2.2. A forráspont és a molekulaszerkezet összefüggése 
Az anyag forráspontja a folyamatot kísérő entalpia- és entrópiaváltozásból számítható: 

ΔS
ΔHTfp = . 

A képletben szereplő entalpiaváltozás vagy párolgáshő annak az energiának a mértéke, amelyet a 
molekulák szétválasztásához, a molekulákat összekötő intermolekuláris erőkkel szemben kell befektetnünk. 
Mennél erősebbek a molekulák között ható erők, annál nagyobb a párolgáshő, következésképpen annál 
magasabb az anyag forráspontja. 

A molekulák között ható erőket két csoportra oszthatjuk: a hidrogénhíd-kötésekre és a van der Waals 
kölcsönhatásokra. Az utóbbin belül megkülönböztetünk dipól–dipól kölcsönhatásokat és indukált dipól–
indukált dipól kölcsönhatásokat (diszperziós kölcsönhatás). 

A molekulasúly növelésével emelkedik a forráspont, a növekvő van der Waals erők miatt, a 
láncelágazások növelésével viszont forráspont-csökkenést tapasztalunk. Minél több metilén-csoportot 
tartalmaz a molekula, annál nagyobb a van der Waals erő, és magasabb a forráspont. Elágazó láncú szén-
hidrogéneknél kisebb felület áll rendelkezésre intermolekuláris erők fellépésére, ami viszont alacsonyabb 
forráspontot eredményez. 

Poláris csoportokat tartalmazó molekulák dipól–dipól kölcsönhatása fokozza az intemolekuláris 
erőket. Az éterek, aldehidek, ketonok, észterek, nitrilek és nitrovegyületek sorában a funkciós csoport 
polaritásának növekedésével nő a forráspont. 

Hidroxilcsoportot és aminocsoportot tartalmazó molekuláknál létrejövő hidrogénkötések erős 
összetartó erőt hoznak létre a molekulák között. Az alkoholok, primer és szekunder aminok, fenolok, 
karbonsavak, szubsztituálatlan és monoszubsztituált savamidok magas forráspontja e vegyületekben fellépő 
intermolekuláris hidrogénkötések eredménye. 

A párolgási entrópia a folyamat során fellépő nagyobb rendezetlenséget méri. Homo1óg sorokon belül 
a molekulasúly növekedésével az entrópia kismértékben nő, és nem függ a láncelágazástó1. Értéke a közepes 
forráspontú anyagoknál 84–92,4 J/mól*fok közé esik. 

5.1.3. A törésmutató 

A fény különböző anyagokban különböző sebességgel halad, amit a két közeg határfelületén fellépő 
fénytöréssel észlelünk. A törésmutató (n) a monokromatikus fény vákuumban mért terjedési sebességének 
(c1) viszonya a vizsgált anyagban mért sebességhez (c2),  amit  kifejezhetünk  a  beeső és  a  kilépő fény  ún.  
törésszögével (5.1.8. ábra). 

βsin 
αsin 
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A szerves laboratóriumban használatos Abbe-refraktométerek a fény teljes visszaverődésének 
határszögét mérik, amint az a vizsgált anyagból ismert törésmutatójú prizmába lép. A készülék úgy van 
kalibrálva. hogy az értékeket törésmutató egységekben adja a nátrium D-vonalára. Mivel a szerves 
folyadékok törésmutatója 3,5–5,5 x 10-4 értékkel csökken a hőmérséklet emelkedésével, a mérés 
hőmérsékletét is meg kell adjuk (pl. nD

20). 
A méréskor két csepp anyagmintát a refraktométer prizmái közé viszünk, majd a látómezőt élesre 

állítjuk (fekete-fehér), és a refraktométer csavarjának forgatásával a fekete mezőt a tengelykeresztre hozzuk 
(5.1.9. ábra), majd a mérőskálán leolvassuk a törésmutató értékét. 

A mérés befejeztével a prizmát acetonos vagy etanolos puha ruhával szárazra töröljük. 
A készülék kalibrálását desztillált vízzel végezzük (nD = 1,3330). 

 

5.1.3.1 videó: Törésmutató mérés 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-5-09-abra-Refraktometer_1.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-53_Toresmutatomeres.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-53_Toresmutatomeres.wmv
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5.1.8. ábra 5.1.9. ábra 

5.1.4. Az optikai forgatóképesség mérése 

Az optikai forgatást az optikailag aktív vegyületek jellemzésére és azonosítására alkalmazzuk. 
Leggyakrabban a fajlagos forgatóképességet használjuk, amely 

oldatokra: 

[a ]t
λ = 

lc ×
×100a

, 

folyadékokra: 

[a ] t
λ = 

dc ×
a

, 

ahol 
α az elforgatás szöge, 
c az oldat koncentrációja (g/100 cm3), 
d a folyadék sűrűsége (g/cm3), 
1 a rétegvastagság (dm), 
λ a fény hullámhossza, 
t a hőmérséklet. 

Az elforgatás szögét (α) polariméterrel mérjük. A polariméterben a monokromatikus fényt Nicol-
prizma polarizálja, majd a vizsgálandó anyagmintán történő áthaladás után a fény síkjának elfordulását egy 
másik forgatható Nicol-prizmával határozzuk meg. A vizuális készülékeknél a mérés során a készülék 
látómezejének két felét kell azonos színűre hozni. 

A méréshez ismert koncentrációjú híg oldatot készítünk (0,5–2 g/100 ml). Oldószernek leggyakrabban 
vizet, metil-alkoholt, etil-alkoholt és kloroformot használunk. Az oldatból az esetleg jelen levő szilárd 
szennyeződéseket szűréssel eltávolítjuk. Az oldatot 1 vagy 2 deciméter hosszúságú, mindkét végén csavaros 
zárú üvegablakkal ellátott üvegcsőbe töltjük. Ügyeljünk arra, hogy a csőben légbuborék ne maradjon. 

A fajlagos forgatóképesség függ a koncentrációtól, az oldószertől, a mérésnél használt fény 
hullámhosszától és kismértékben az oldat hőmérsékletétől. Ezért a forgatási adatok megadásánál ezeket is fel 
kell tüntetnünk: 
pl. [α]D

20 = +10,0° (c = 1, kloroform). 
A koncentrációfüggés könnyen belátható. Minél nagyobb a fény útjába eső molekulák száma, annál 
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nagyobb az optikai forgatás. Ez a növekedés azonban nem egyenesen arányos (általában kisebb) a 
koncentráció növekedésével. Tömény oldatokban ugyanis az oldott anyag molekulái közötti kölcsönhatások 
is előtérbe kerülnek, és ez más irányba befolyásolja a forgatást, mint a híg oldatokban egyedül létező 
szolvatáció. 

A szolvatációval értelmezhető a forgatóképesség erősen eltérő értéke különböző oldószerekben is. 
Esetenként az oldószer cseréje a forgatás irányát is megváltoztatja. 

A hőmérséklet változása az oldat kismértékű hőtágulásán, ill. kontrakcióján túlmenően a konformációs 
izomerek – amelyeknek az optikai forgatása is különböző – relatív arányát és a molekula szolvatációját 
befolyásolja. 

Az optikai forgatás mértéke és gyakran az iránya is függ az alkalmazott fény hullámhosszától. Az 
irodalomban a forgatási értékek nagy részét a nátrium D-vonalára (589 nm) találjuk meg. Azonban a forgatás 
értéke általában nagyobb rövidebb hullámhosszon, és szemünk is érzékenyebb a rövidebb hullámhosszú 
fényre. Ezért újabban a higany ív zöld vonalán (546 nm) mért értékek terjednek el. 

5.2. Kromatográfia 

A szerves vegyületek keverékeinek egyik elválasztási lehetősége a kromatográfia. Ez a görög χρῶμα 
(chroma „szín”)  és  a  γράφειν (graphein „írni”) szavakból eredő kifejezés gyűjtőfogalom olyan elválasztási 
technikák együttesére, melyeknek célja a szerves kémiai laboratóriumokban analitikai jellemzés vagy 
preparatív tisztítás is lehet. Mivel a kromatográfia a korábban tárgyalt preparatív elválasztási műveleteknél 
jellemzően nagyobb munka- és időigényű, a kromatográfiás eljárásokat jellemzően akkor használjuk 
tisztítási célokra, ha azokkal nem értünk el eredményt.  

5.2.1. A kromatográfia alapjai 

A kromatográfiás eljárások tárgyalásához, megértéséhez először tisztázni kell a kromatográfia 
alapfogalmait1: 

Kromatográfia 

A kromatográfia olyan fizikai elválasztási módszer, amelynél az elválasztandó komponensek két olyan fázis 
között oszlanak, melyek közül az egyik álló fázis (stacioner fázis), míg a másik ún. mozgó fázis, ami 
meghatározott irányban mozog. 

Kromatogram 

A detektor válaszának grafikus vagy egyéb módon történő megjelenítése (tárolása), amely az elfolyó 
eluensben az anyagok koncentrációjának vagy más sajátságának felhasználásával jeleníti meg az eluensbeli 
koncentrációt az elfolyó eluens térfogata vagy az idő függvényében. Planáris kromatográfiák során a 
„kromatogram” magára az elválasztott zónákat tartalmazó papírra vagy lapra vonatkozhat. 

Álló (stacioner) fázis 

Az álló (stacioner) fázis a kromatográfiás rendszert alkotó fázisok egyike. Lehet szilárd, gél vagy folyadék. 
A folyadék lehet szilárd fázison eloszlatott, ebben az esetben a szilárd fázis is hozzájárulhat az elválasztási 
folyamathoz. A folyadék fázis lehet a szilárd fázisra rögzített (rögzített fázis) vagy ahhoz kovalens 
kötésekkel kötött (kötött fázis). 

A kromatográfiás töltet vagy adszorbens használható általános fogalomként az állófázis különböző fenti 
formáinak megnevezésére. 

Mozgó fázis 

Mozgásra képes közeg, amely határozott irányban áthalad az álló fázison. Ez a közeg lehet folyadék 
(Folyadékkromatográfia),  gáz  (Gázkromatográfia) vagy szuperkritikus közeg (Szuperkritikus-folyadék 
kromatográfia). Gázkromatográfiában a mozgó fázis megnevezésére a vivőgáz megnevezés is használható. 
Elúciós kromatográfia esetén a mozgó fázis megnevezésére az eluens kifejezés is használható. 

 
                                                   
1 IUPAC Nomenclature for Cromatography, Pure Appl. Chem. 1993, 65, 819–872. 
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Minta 

Olyan többkomponensű elegy, amelyet a kromatográfia segítségével kívánunk elválasztani úgy, hogy a 
mintát a mozgó fázis az álló fázison át mozgatja. 
A kromatográfia alapvető megvalósítási módjai1: 

Frontális kromatográfia 

Olyan eljárás, melynek során magát a többkomponensű mintát (folyadék vagy gáz) táplálják folyamatosan a 
kromatográfiás állófázisra. A frontális kromatográfiában nem alkalmaznak további mozgó fázist. Az 
állófázison történő áthaladás közben az egyes komponensek, megoszlási együtthatójuknak megfelelően, 
különböző mértékben kötődnek meg, és különböző sebességgel haladnak az áramlás irányában. A 
rendszerből először a legkevésbé szorbeálódó komponens lép ki, tehát csak a legkevésbé kötődő komponens 
egy része nyerhető ki tisztán. A folyamatos betáplálás miatt a többi komponens a náluk gyengébben 
kötődőkkel együtt lép ki.  

Kiszorításos kromatográfia 

Olyan eljárás, melynek során a mozgó fázishoz olyan kiszorító (displacer) anyagot adnak, amelyet az 
állófázis erősebben tart vissza, mint az elválasztandó elegy komponenseit. A többkomponensű minta bevitele 
után a kiszorítás következtében a minta komponensei megkötődő képességük sorrendjében elrendeződve 
külön zónákat alkotnak, és megfelelő úthossz után egymás után léphetnek ki a rendszerből.  

Elúciós kromatográfia 

Olyan eljárás, melynek során a mozgó fázis folyamatosan halad át az álló fázison és ebbe a rendszerbe adják 
a minta meghatározott mennyiségét. A minta komponensei kötődési képességük sorrendjében haladnak előre 
az álló fázison, és megfelelő úthossz után egymástól elkülönülve léphetnek ki a rendszerből. 
 

A kromatográfiás elválasztások azon alapulnak, hogy az adott anyagkeveréket egy mozgó fázis (ez 
folyadék vagy gáz lehet) segítségével álló fázison (ez lehet szilárd vagy folyadék) visszük keresztül. A 
folyamat során a két, egymással nem elegyedő fázis között az anyagkeveréket alkotó komponensek 
megoszlási hányadosa eltérő.  

 
Egy kétfázisú rendszerben egy anyag megoszlási hányados, K a következőképpen definiálható: 

 
K = cm/cst, 

 
ahol  cm az anyag koncentrációja a mozgó fázisban és 

  cst az anyag koncentrációja az álló (stacioner) fázisban. 
 

Ennek eredményeképpen az állófázishoz jobban kötődő komponensek lassabban haladnak, míg a 
mozgó fázis azt a komponenst viszi magával nagyobb sebességgel, amelynek a mozgó fázis irányában 
nagyobb a megoszlási hányadosa (5.2.1. ábra). Ennek lesz a legkisebb késleltetési vagy retenciós ideje (tR), 
illetve retenciós térfogata (VR), tehát ennek a komponensnek felel meg a kromatogram sorrendben első 
sávja. A többi komponens retenciós ideje természetesen nagyobb. 
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5.2.1. ábra: Az oszlopkromatográfia elve 

Mivel a minta komponenseinek teljes elválasztását - történjék az akár elemzési céllal, akár preparatív 
léptékű tisztítási műveletként - az elúciós kromatográfiás módszerekkel tudjuk megvalósítani, ezért ebben a 
fejezetben a továbbiakban csak elúciós kromatográfiás eljárásokat tárgyalunk. 

5.2.2. A szerves preparatív munkákkal kapcsolatos kromatográfiás eljárások 

A kromatográfiás eljárások megvalósítási lehetőségeinek bemutatása után e fejezetben részletesen csak 
azokat az eljárásokat tárgyaljuk, melyek a mai szerves kémiai laboratóriumi eljárások közvetlen részeinek 
tekinthetőek (vékonyréteg-kromatográfia analítikai vagy preparatív léptékben, illetve különféle preparatív 
oszlopkromatográfiás módszerek). A szerves kémiai munka értékelésének szerves részét képező, ám azzal 
nem szorosan egybefonódó módszereket (gázkromatográfia, HPLC) csak megemlítjük, hiszen e technikák 
részleteit az analítikai kémiával foglalkozó tárgyak részletesen elemzik mind elméleti, mind megvalósítási 
szempontból. 

5.2.2.1. A kromatográfiás eljárások osztályzása 
A kromatográfiás eljárásokat az elválasztás elve, a megvalósítás során alkalmazott állófázis geometriája és a 
mozgófázis milyensége szerint osztályozhatjuk (5.5.2. ábra). 
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5.2.2. ábra: A kromatográfiás módszerek csoportosítása 

Az álló fázis lehet szilárd, vagy folyadék (a folyadék legtöbbször szilárd anyagra, ún. hordozóra felvitt 
folyadék). A mozgó fázis lehet folyadék, szuperkritikus folyadék vagy gáz, ami egyben folyadék-, 
szuperkritikus folyadék- vagy gázkromatográfiát jelöl. A kromatográfiás eljárásokat tovább csoportosíthatjuk 
a két fázis között zajló folyamatok jellege, illetve az állófázis tulajdonságai alapján.  

Amennyiben az álló fázis szilárd, és jellemzően adszorpciós tuladonságokkal bír, adszorpciós 
kromatográfiáról beszélünk. A minta komponensei aszerint különülnek el és haladnak az álló fázison 
keresztül, hogy milyen erősen adszorbálódnak az álló fázisra és milyen az oldékonyságuk a mozgó fázisban. 

Abban az esetben, ha az álló fázis hordozóra felvitt folyadék (mint említettük, ez legtöbbször szilárd 
hordozóra felvitt folyadék), az elválasztási folyamat meghatározója a minta komponenseinek oldékonysága, 
pontosabban affinitása a két fázishoz. Mivel a fő különbség a komponensek különböző megoszlása a két 
fázis között (a folyamatokra a Henry- és Nernst-féle megoszlási törvények vonatkoznak), ezt a módszert 
megoszlásos kromatográfiának nevezzük. 

Ezeket és az állófázis további sajátságaitól függő lehetőségeket az 5.2.1. táblázat foglalja össze. 

5.2.1. táblázat  A kromatográfiás módszerek csoportosítása az álló és a mozgófázis sajátságai alapján 

Álló fázis Mozgó fázis 
 Folyadék Gáz 
Szilárd 
(adszorbens) 

Folyadék–szilárd kromatográfia 
(Adszorpciós kromatográfia) 
Oszlop, vékonyréteg vagy 
papírkromatográfia 

Gáz–szilárd kromatográfia 
(adszorpciós gázkromatográfia) 
Oszlop, vagy kapilláris gázkromatográfia 

Folyadék 
(hordozón vagy 
anélkül) 

Folyadék–folyadék kromatográfia 
(Megoszlásos kromatográfia) 
Megoszlásos oszlop, vékonyréteg vagy 
papírkromatográfia 

Gáz–folyadék kromatográfia 
(Megoszlásos gázkromatográfia) 
Oszlop, vagy kapilláris gázkromatográfia 

Ioncserélő Ionkromatográfia  
Gél Gélkromatográfia  

 
A további fejezetekben elsősorban a szerves kémiai laborgyakorlatban preparatív és kimutatási célokra 

használt kromatográfiás eljárásokat mutatjuk be. Bár a modern szerves kémiai laboratóriumokban egyre több 
analítikai módszer is megjelenik, a kifejezetten analitikai módszereket csak megemlítjük és csak a preparatív 
elválasztási célokra alkalmazott adszorpciós oszlopkromatográfiát és vékonyréteg-kromatográfiát tárgyaljuk 
részletesebben. 
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5.2.2.2. Adszorpciós oszlopkromatográfia 
Az adszorpciós oszlopkromatográfia a legrégebbi kromatográfiás eljárás, Mihail Szemjonovics Cvet 
(Михаил Семенович Цвет, latin átírásokban Tsvett, Tswett, Tswet, Zwet, and Cvet) (1872–1919) orosz 
botanikus nevéhez fűződik (5.2.3. ábra).2 Csak érdekesség, hogy „Цвет” jelentése az orosz nyelvben szín és 
virág egyaránt.  

 
 

5.2.3. ábra: Az első adszorpciós oszlopkromatográfiás elválasztások 

Ugyancsak említésre méltó, hogy az első kromatográfiás eljárások (5.2.3. ábra) nem a ma „klasszikusnak” 
tekintett gravitációs elúciót alkalmazták, hanem mind a később újra felfedezett „flash” (kisnyomású) 
kromatográfiát (5.2.3. ábra (a)), mind a vákuumkromatográfiát (5.2.3. ábra (b)). 

5.2.2.2.1 Az adszorpció 

A molekulák adszorpciója a szilárd fázison többféle kölcsönhatással valósulhat meg. A legfontosabb 
kölcsönhatások a diszperziós erők, a dipól-dipól kölcsönhatások, hidrogénhidas kötések, gyenge kémiai 
kötések (komplex képzés) lehetnek.  

Az elúciós kromatográfiában az elválasztás és az adszorpciós folyamatok közötti összefüggéseket az 
adszorpciós izotermák segítségével jellemezhetjük (5.2.4. ábra). Az adszorpciós izoterma az adszorbeált 
anyag egyensúlyi koncentrációját (mganyag×gadszorbens

-1) ábrázolja az anyag oldatbeli koncentrációjának 
(mganyag×cmoldat

-3) függvényében. Az adszorpciós izoterma lefutása lehet lineáris, konvex és konkáv (5.2.4. 
ábra (a), (b), (c)).  
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5.2.4. ábra: Adszorpciós izotermák 

 

                                                   
2 Tswett, M. S. (1905) "O novoy kategorii adsorbtsionnykh yavleny i o primenenii ikh k biokkhimicheskomu analizu" 
(On a new category of adsorption phenomena and on its application to biochemical analysis), Trudy Varhavskago 
Obshchestva Estestvoispytatelei, Otdelenie Biologii (A Varsói Természettudósok Szövetsége Kiadványai, Biológia 
Szekció), vol. 14, no. 6, pp. 20-39. (Bár Cvet kéziratát 1903-ban nyújtotta be, ám közlésre csak 1905-ben került sor) 
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5.2.5. ábra: Anyageloszlás az adszorbensen 

Kis koncentrációk esetében minden adszorpciós izoterma lineáris és a koncentráció növelésével 
általában konvexszé válik. 

Lineáris adszorpciós izotermák esetén az anyag eloszlása az elúciós folyamat során az adszorbens 
(oszlop vagy vékonyréteg lap) hossza mentén, szimmetrikus Gauss-görbe szerinti (5.2.5. ábra [a]). Konvex 
illetve konkáv adszorpciós izotermák esetében az anyag szélesebb tartományban oszlik el (5.2.5. ábra [b] és 
[c]). Könnyen belátható, hogy oszlopkromatográfia esetén az oszlopról eluálódó oldatban a koncentrációt az 
elúciós térfogat függvényében ábrázolva, hasonló görbéket kapunk, tehát nem lineáris adszorpciós izotermák 
esetén az anyag az eluátumban nagyobb térfogatban jelenik meg. 

Emiatt fontos, hogy a folyadék adszorpciós kromatográfiában az adszorpciós izoterma lineáris 
szakaszán dolgozzunk (5.2.6. ábra [a]), mert ekkor kapjuk a lehető legszűkebb, szimmetrikus anyageloszlást. 
Ezekből következik, hogy minden kromatográfiás elválasztás esetében van egy olyan anyag/adszorbens 
arány, ami felett az anyag adszorpciós izotermája már nem lineáris (5.2.6. ábra [b]), tehát ennél jobban nem 
célszerű növelni a felvitt minta mennyiségét. Az adott kromatográfiás rendszer terhelhetőségét (kapacitását) 
tehát végső soron az adszorpciós izoterma linearitása határozza meg. 

ko
nc

en
trá

ci
ó

(m
g.

cm
-3

)

ad
sz

or
be

ál
t(

m
g.

g-1
)

ko
nc

en
trá

ci
ó

(m
g.

cm
-3

)

 

5.2.6. ábra: Az elválasztás hatékonyságának függése a minta mennyiségétől 
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Az anyag vándorlási sebességét az adszorpciós izoterma iránytangense, az ún. részesítő hányados (K) 
szabja meg. 

. 
A részesítő hányados függ az adszorbenstől, a kifejlesztő vagy eluáló oldószertől, a minta 

molekulaszerkezetétől és a hőmérséklettől. 
 

Az adszorpciós izoterma lineáris szakaszán az anyag vándorlási sebessége és részesítő hányadosa is 
független a koncentrációtól, ami az eredmények reprodukálhatósága szempontjából jelentős. 

 
A vándorlási sebességet vékonyréteg-kromatográfiában az Rf értékkel fejezzük ki. 

. 
Oszlopkromatográfiában a retenciós térfogatot (VR) használjuk. A retenciós térfogat az anyag 

eluálásához szükséges oldószer mennyisége. 
 
Az Rf és VR összefüggése a részesítő hányadossal (az adszorpciós izoterma lineáris szakaszán): 

 

, 
 

VR= mhK + Vst, ahol   mh az adszorbens mennyisége; 
Vst az oszlopban lévő oldószer mennyisége. 

5.2.2.2.2 Adszorbensek 

Az adszorbens az anyag adszorpciós izotermájának linearitását (adszorbens kapacitás) és a részesítő 
hányadost befolyásolja. Az adszorbens minőségét a szelektivitása, kapacitása és aktivitása határozza meg. A 
szelektivitás azzal függ össze, hogy az adszorbens mennyire képes egy bizonyos anyagot jobban megkötni, 
mint a többit. A kapacitás megadja a súlyegység által adszorbeálható anyagmennyiséget, az aktivitás a 
kötőképesség erősségét. 

Az adszorbens kapacitása nagyobb a nagy fajlagos felületű (200–800 m2/g) és kisebb aktivitású 
adszorbensek esetén. A nagy fajlagos felületet nagy porozitással és közepes diszperzitásfokkal célszerű 
elérni, mert nagy diszperzitásfokú adszorbensnél a kolonna ellenállása nagyon megnő. Lényeges az 
adszorbens egyenletes szemcsenagysága is, mert különböző szemcsenagyságnál a kisebb szemcsék kitöltik a 
nagyobbak közötti helyet és nő az oszlop ellenállása. 

Az adszorbens kapacitása általában nagyobb, ha aktivitása kisebb. Kisebb aktivitású adszorbensen 
ugyanis az anyag nagyobb felületen adszorbeálódik. Ezért az aktivitást egyes esetekben csökkenteni kell. 
Poláris adszorbenseknél (pl. aluminium-oxid, szilikagél stb.) az aktivitás csökkentésére víz, glikol és 
alkoholok használhatók. Apoláris adszorbenseket (pl. aktív szén) zsírsavakkal kezelhetünk. 

Az adszorbens kapacitását az elválasztás körülményei és a minta szerkezete is befolyásolják. A 
körülmények bármilyen, a részesítő hányadost csökkentő változása a kapacitás növekedéséhez vezet. A 
részesítő hányadost az adszorbens felületének kémiai összetétele, víztartalma és a felületén levő csoportok 
térbeli elrendeződése befolyásolja. 

 
Az adszorbenseket poláris (pl. alumínium-oxid, szilikagél) és apoláris (pl. aktiv szén, grafit, felületen 

alkilezett szilikagélek), ill. savas- és bázikus csoportokra oszthatjuk. 
A szerves vegyületek adszorbeálhatóságát poláris adszorbensen polaritásuk, polarizálhatóságuk, 

molekulanagyságuk és térszerkezetük szabja meg. Minél több funkciós csoportot tartalmaz a molekula, annál 
erősebben adszorbeálódik. A funkciós csoportok az alábbi sorrendben növelik az adszorpciót: 

Cl < H <OCH3 < NO2 < N(CH3)2 < COCH3 < NH2 < NHCOCH3 < OH < CONH2 < CO2H. 
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Az adszorbens felülete molekuláris méretekben planárisnak tekinthető, így a sík szerkezetű 

molekulák az adszorbensen erősen kötődnek. Például az olefineknél az (E)-konfigurációjú izomer 
könnyebben vesz fel sík szerkezetet, mint a (Z)-izomer, azért az adszorbensen lassabban vándorol. Ha a 
molekula poláris csoportjának közelében nagy térigényű csoport foglal helyet, az utóbbi gátolja a 
molekula „aktív részének” közel kerülését az adszorbens felületéhez (pl. az orto-alkil-fenolok 
gyengébben adszorbeálódnak, mint a para-izomerjük). 

 
A szerves vegyületek adszorbeálódó képességét az 5.2.2. táblázatban tüntettük fel csökkenő 

adszorbciós képességi sorrendben. 

5.2.2. táblázat Szerves vegyületek adszorpciós sorrendje poláris adszorbensen 

Karbonsavak Éterek 
Aminok Polihalogénezett szénhidrogének 
Alkoholok Aromás szénhidrogének, arilhalogenidek 
Tioalkoholok Olefinek és halogén-származékaik 
Aldehidek és ketonok Alkilhalogenidek 
Észterek Telített szénhidrogének 

 
Apoláris adszorbensen az adszorpciót döntően az anyag polarizálhatósága szabja meg. Minél 

könnyebben polarizálható a molekula (nagy refrakciós index), annál erősebben kötődik az adszorbensen. 
Nagy molekulasúlyú vegyületek, aromás származékok, kén-, bróm- és jódtartalmú anyagok erősen 
adszorbeálódnak. 

A savas jellegű adszorbensek (p1. szilikagél, Florisil) erősebben adszorbeálják a bázikus tulajdonságú 
anyagokat (pKb < 5; pl. aminok), míg a bázikus adszorbensek (p1. alumínium-oxid, magnézium-oxid) a 
savas karakterű anyagokat (pKa < 13; pl. karbonsavak, fenolok) kötik meg erősebben, mint egyéb poláris 
adszorbensek. 

A poláris adszorbensek aktivitását döntően víztartalmuk határozza meg. A két leggyakrabban 
alkalmazott adszorbens, az alumínium-oxid és szilikagél, aktivitását víz hozzáadásával állítjuk be. Például, 
Brockmann I aktivitású alumínium-oxidot kapunk, ha az alumínium-oxidot négy órán át 400–500 °C-on 
tartjuk. A további aktivitásfokozatokat számított mennyiségű víz hozzáadásával érhetjük el (5.2.3. táblázat). 

A folyadék adszorpciós kromatográfiához leggyakrabban alkalmazott adszorbenseket az 5.2.3. 
táblázatban soroljuk fel. A táblázatban a gyári jelzéseket csak a Merck cég által forgalmazott és nálunk is 
könnyen beszerezhető szilikagél adszorbensekre tüntettünk fel. Ezek közül a G jelzésű adszorbensek 
kötőanyagként 5–10% gipszet tartalmaznak, a H jelzésűek nem tartalmaznak gipszet, a HS jelzésnek 
különlegesen tiszta szilikagélből készülnek és az F jelzésűeket vékonyréteg-kromatográfiás célra ultraibolya 
fényben fluoreszkáló anyaggal preparálták. A cég ugyanezeket a típusjelzéseket használja az általa 
forgalmazott alumínium-oxid adszorbensekre is. 

5.2.3. táblázat Kromatográfiás adszorbensek (az anyagokat csökkenő aktivitássorrendben soroltuk fel) 

Adszorbens Összetétel Típus Adalék 
Alumínium-oxid (Alumina) Al2O3 Brockmann I 0% H2O 
 Al2O3 Brockmann II 3% H2O 
 Al2O3 Brockmann III 4,5% H2O 
 Al2O3 Brockmann IV 9,6% H2O 
 Al2O3 Brockmann V 13% H2O 
Florisil MgO/SiO2  vízmentes 
Szilikagél (Silicic acid) H2SiO3 Kieselgel HF fluoreszcens indikátor 
  Kieselgel HS nagytisztaságú 
  Kieselgel GF fluoreszcens+5-10% gipsz 
  Kieselgel G 5-10% gipsz 
Mész CaO   
Magnézium-oxid MgO   
Magnézium-karbonát (Magnezit) MgCO3   
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Kalcium-foszfát  Ca3(PO4)2   
Kalcium-karbonát CaCO3   
Kálium-karbonát K2CO3   
Nátrium-karbonát Na2CO3   
Talkum MgO/SiO2   +H2O 
Cellulóz, keményitő Poliszacharid   
Csontszén C   

 
Apoláris adszorbenseken ún. fordított fázisú (reversed phase, RP) kromatográfia valósítható meg. 

Tipikus fordított fázisú adszorbensek az apoláris oldalláncokkal (butil, oktil, oktadecil) módosított 
szilikagélek (RP Si C4,  RP  Si  C8,  RP  Si  C18). Természetesen speciális célokra ezek mellett még más 
felületmódosított származékok is rendelkezésre állnak. 

5.2.2.2.3. Oldószerek 

Minél polárisabb az oldószer, annál kisebb a részesítő hányados, azaz a szerves vegyületek apoláris 
oldószerből poláris adszorbensen erősebben adszorbeálódnak, mint poláris oldószerből. Ugyanígy az 
oldószerből az oszlopon adszorbeálódott anyag nagyobb polaritású oldószerrel leoldható. Az oldószereket 
leoldóképességük alapján eluotróp sorba rendezhetjük A 5.2.4. táblázat az oldószerek eluotróp sorát mutatja 
poláris adszorbens esetén. 

5.2.4. táblázat Oldószerek eluotróp sora poláris adszorbensen (növekvő polaritási sorrendben) 

Pentán, hexán, Etil-acetát 
Petroléter Aceton 
Szén-diszulfid Metil-etil-keton 
Szén-tetraklorid Butanol 
Toluol Etanol 
Diklór-metán Metanol 
Kloroform Víz 
Dietil-éter Ecetsav 
Tetrahidro-furán Piridin 

 
Apoláris adszorbensen az oldószerek eluotróp sora a fentinek közel fordítottja (fordított fázisú 

kromatográfia). Aktív szénre például az alábbi sorrendet kapjuk: 
 

víz < metanol < etanol < aceton < propanol < éter < butanol < etil-acetát < hexán < toluol. 
 

Poláris adszorbensre a kromatografálandó anyagminta felvitelét a lehető legapolárisabb oldószerrel 
(amelyben még oldódik) végezzük, hogy az anyag az oszlop tetején élesen adszorbeálódjék. 
Vékonyrétegkromatográfia esetén a kromatogram kifejlesztését az eluotróp sor elején levő oldószerrel 
kíséreljük meg. A kifejlesztésre nem célszerű túl apoláris oldószert alkalmazni, mert az ezekre kapott nagy 
részesítő hányados miatt az adszorbens kapacitása (vö. adszorpciós izotermák) kicsi. Ezért az oldószer 
polaritását fokozatosan (az eluotróp sornak megfelelően) emeljük. A VRK kifejlesztésére használt oldószer 
több-kevesebb megszorítással alkalmas az anyag oszlopkromatográfiával történő eluálására is.  

A tiszta oldószerekkel történő kromatográfia előnyös vonása, hogy a kromatográfiát követően az 
oldószer visszanyerése desztillációval majdnem maradék nélkül megoldható. 

Mivel az oldószerek víztartalma erősen csökkenti az adszorbensek aktivitását, a kromatografálásra 
használt oldószert felhasználás előtt szárítani kell. 

 
Az elérhető elválasztási eredmény szempontjából gyakran előnyös oldószerelegyekkel 

kromatografálni. Ilyenkor a kifejlesztést nem tiszta oldószerrel, hanem a polárisabb komponenst adott 
százalékban tartalmazó kétkomponensű eleggyel végezzük. Ebben az esetben a kromatográfiát követően az 
oldószer visszanyerése desztillációval sokkal nehezebben valósítható meg, mivel a szerves oldószerek biner 
elegyeinek nagy része azeotróp elegyeket alkot. Az oldószerelegyek hozzávetőleges (leginkább szilikagél 
adszorbensre vonatkozó) eluotróp sorát az 5.2.5. táblázat tartalmazza. Ez a táblázat csak iránymutatóként 
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szolgál, az eluotróp sorrend anyagtípusonként és adszorbensenként ettől kisebb-nagyobb mértékben eltérő 
lehet. 

5.2.5. táblázat Oldószerelegyek eluotróp sora poláris adszorbensen (növekvő polaritási sorrendben) 

Hexán Toluol/Etil-acetát (1:1) 
Hexán/Éter (10:1) Kloroform/Éter (6:4) 
Toluol Ciklohexán/Etil-acetát (2:8) 
Toluol/Kloroform (1:1) Butil-acetát 
Kloroform Kloroform/Metanol (95:5) 
Ciklohexán/Etil-acetát (8:2) Kloroform/Aceton (7:3) 
Kloroform/Aceton (95:5) Toluol/Etil-acetát (3:7) 
Toluol/Aceton (9:1) Butil-acetát/Metanol (99:1) 
Toluol/Etil-acetát (8:2) Toluol/Éter (1:9) 
Kloroform/Éter (9:1) Éter 
Toluol/Metanol (95:5) Éter/Metanol (99:1) 
Toluol/Éter (6:4) Éter/Dimetil-formamid (99:1) 
Ciklohexán/Etil-acetát (1:1) Etil-acetát 
Kloroform/Éter (8:2) Etil-acetát/Metanol (99:1) 
Toluol/Aceton (8:2) Toluol/Aceton (1:1) 
Kloroform/Metanol (99:1) Kloroform/Metanol (9:1) 
Toluol/Metanol (9:1) Dioxán 
Kloroform/Aceton (85:15) Aceton 
Toluol/Éter (4:6) Metanol 

 

5.2.2.2.4. Gravitációs adszorpciós oszlopkromatográfia  

A kromatográfiás elválasztás követhető elúciós diagram vagy kromatogram segítségével, ami gyakorlatilag 
az észlelőberendezés (detektor) kimenőjele időben (5.2.1. ábra). Ha a mozgó fázis áramlási sebessége 
állandó, akkor az idő egyenesen arányos a kolonnán átáramlott mozgó fázis térfogatával, ennek megfelelően 
a kromatogram vízszintes tengelye térfogat vagy idő is lehet. A kromatográfiás oszlopból először az a 
komponens lép ki, amelyik az oszlop töltetéhez legkisebb affinitással adszorbeálódik. Az első kilépő anyag 
általában a minta oldószere. A legkevésbé kötődő komponensnek lesz a legkisebb késleltetési vagy retenciós 
ideje tR (illetve retenciós térfogata VR) és ennek a komponensnek felel meg a kromatogram sorrendben első 
csúcsa. A többi komponens retenciós ideje természetesen nagyobb.  

 
Az adszorpciós oszlopkromatográfia hagyományos kivitelezése során az álló fázisként szolgáló finom 

szemcsés adszorbenst oldószerrel3 szuszpendálva függőleges üvegoszlopba töltjük. Az adszorbenssel töltött 
üvegoszlop alkotja a kromatográfiás oszlopot (5.2.7. ábra, a)), amire általában oldószerben3 oldva felvisszük 
az elválasztandó anyagot4, majd az oszlopon oldószert (ez az oldószer az eluens) áramoltatunk keresztül 
(5.2.7. ábra, b)). Az adszorbensen megkötődött anyag komponensei az átáramló oldószerrel együtt mozognak 
(perkorálnak) az álló fázison keresztül. A különböző komponensek eltérő adszorpciós készségűek 
(megoszlási, ill. részesítő hányadosuk eltérő). Azok a komponensek, amelyek erősebben adszorbálódnak a 
szilárd fázisra, kisebb sebességgel vándorolnak a folyadékáramlás irányában, mint azok, amelyek kevésbé 
vagy egyáltalán nem adszorbálódnak. Ha az eluens minőségét és áramlási sebességét megfelelően választjuk 
meg, az egyes komponensek az adszorptivitásuknak megfelelően a folyadékmozgás irányában 
elválasztódnak egymástól, és gyűrű formájú mozgó zónákba összpontosulnak. Ezek a zónák aztán az oszlop 
végén egymást követően megjelennek, és az kifolyó oldatban (effluátumban) külön-külön felfoghatóak 
(5.2.7. ábra, c)). 

                                                   
3 Ez az oldószer az eluens vagy annál gyengébb elúciós sajátságú folyadék lehet. 
4 A mintának az eluensbeli rossz oldhatósága esetén előfordulhat, hogy a mintát az adszorbens egy részletére pároljuk, 
majd ezt rétegezzük az oszlopba töltött tiszta adszorbensre. 
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Egy tipikus megvalósítás, hogy az oszloptesttel egybeépített szűrőt, csapot és eluenstartó teret is 
kialakítanak üvegből (5.2.7. ábra, (d)). 

 

5.2.7. ábra: A hagyományos gravitációs preparatív oszlopkromatográfia 

Az oszlopkromatografáláshoz használt kromatográfiás oszlop (legtöbbször üvegcső) méretét a 
felhasznált adszorbens mennyisége szabja meg. A gravitációs oszlopkromatográfia megvalósításakor 1  g 
anyakeverék elválasztásához általában 40–100 g adszorbenst használunk. Az oszlopként használt cső 
átmérője a laboratóriumban használt készülékeknél 0,5–10 cm, hossza 30–150 cm között változhat. Könnyen 
elváló anyagokhoz nagyobb átmérőjű és rövidebb oszlopot, rosszul elváló anyagokra kisebb átmérőjű és 
hosszabb oszlopot készítünk. Ha az oszlop átmérőjének és hosszának aránya a 3:30 arányt meghaladja, az 
oldószer átfolyási sebessége nagyon kicsi lesz. Ilyenkor az adszorbenst „hordozóval” (p1. Celit) keverhetjük, 
ami csökkenti az oszlop ellenállását. Ügyeljünk arra is, hogy a megtöltött oszlopban az adszorbens felett 
töltetlenül maradó csőszakasz még elég hosszú legyen, mert ellenkező esetben nem tudunk megfelelő 
hidrosztatikus nyomást biztosító folyadékoszlopot az adszorbens feletti térbe tölteni, és így nem tudunk 
megfelelően nagy oldószer-átfolyási sebességet biztosítani. 

A kromatografálócső alsó végét zárnunk kell. A zárást a cső elszűkítésével, csap beépítésével (5.2.7. 
ábra), vagy csiszolatos csapcsonkkal érhetjük el. 

Az első típusnál egyszerű kihúzott végű üvegcső elszűkített végére vékony műanyag (polipropilén, 
teflon) csövet húzunk és az elszűkített részt vattával vagy üveggyapottal töltjük ki, ill. perforált 
porcelánlemezzel zárjuk le. 

A csapos megoldású oszlop (5.2.7. ábra) könnyebben kezelhető, de a csap kenésére használt anyag 
belekerülhet az eluátumba, ill. hosszabb kromatografálásnál az oldószer a kenőanyagot kimoshatja és a csap 
átereszt. Ezért az ilyen oszlopoknál tefloncsapot alkalmazzunk, vagy a csapot az eluálásra használt 
oldószerrel kenjük. 

A kromatografálócső töltésekor ügyeljünk arra, hogy az oszlop légbuborékoktól, repedésektől, 
csomóktól mentes és felülete vízszintes legyen. A töltés előtt a kimért adszorbenst Erlenmeyer-lombikba 
visszük, majd száraz apoláris oldószerben (pl. toluol) szuszpendáljuk. A kromatografálócsőbe kevés 
oldószert töltünk, és az oldószer lassú átfolyása közben több részletben betöltjük az adszorbens 
szuszpenzióját, minden részlet után megvárjuk, amíg az oszlop homogén lesz5,  majd  a  cső falát  kevés  

                                                   
5 A légbuborékokat az oszlopból a cső külső falát gumival ellátott üvegbottal ütögetve távolítjuk el. 
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oldószerrel leöblítjük. Az adszorbens töltet tetejét a cső belső átmérőjével megegyező méretű szűrőpapír 
koronggal lefedjük. Betöltés után az oszlopnak a kromatografálás befejeztéig oldószerrel fedve kell lennie! 

Az anyag felvitele előtt az oldószert annyira leengedjük, hogy még éppen fedje az oszlopot. Az 
anyagot kevés oldószerben feloldjuk, és az oldatot méregpipettába vagy injekciós tűbe szívatjuk fel, majd a 
cső fala mentén lassan az oszlopra engedjük. Amikor az oldat éppen beszívódik, az anyagot néhány cm3 
oldószerrel bemossuk, és az oszlopot a kifejlesztő oldószerrel töltjük fel. 

Az oldószer áthaladási sebességét úgy állítjuk be, hogy 0,5–1 óra alatt annyi ml oldószer csepegjen le, 
ahány g adszorbenst használtunk (~3-4 ml/perc 200 g töltettel töltött oszlopra). Nagy folyadéksebességnél az 
adszorpciós egyensúly nem tud beállni és így romlik a kolonna hatásfoka. Kis folyadéksebességnél az 
anyagok diffúziója miatt a már kialakult zónák ismét keveredhetnek. 

A lecsepegő oldószert (eluátum) 0,5–10 ml-es részletekben fogjuk fel. Az oszlopkromatográfia 
időidényes művelet, állandó felügyeletet igényel, és megszakítani nem célszerű. (Állás közben diffúzió révén 
a már kialakult zónák ismét keveredhetnek.) Ezért nagyobb mennyiségek oszlopkromatográfiás 
elválasztásához programozható automata berendezéseket, ill. frakciószedőket használunk (5.2.8. ábra). 

 
  

5.2.8. ábra: Automata frakciószedők 

Amennyiben a kifolyó oldatbeli anyagkoncentrációját nem detektorral (törésmutató, UV-
spektrofotometria, stb.) regisztráljuk, akkor igen gyakori, hogy a frakciókat vékonyréteg-kromatográfiával 
(ld. 5.2.2.3 fejezet) elemezzük (5.2.9. ábra). 

 

5.2.9. ábra: A 3-metil-glutársav dimetil-észter hidrolízistermékek oszlopkromatográfiás elválasztásának VRK 
elemzése 

 

Az azonos komponenseket tartalmazó frakciókat összeöntjük, és az oldószer ledesztillálásával az 
anyagot kinyerjük. 
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5.2.2.2.4.1. videó: Oszlopkromatográfia 
1._Kromatográfiás oszlop készítése 

 

 

5.2.2.2.4.2. videó: Oszlopkromatográfia 2._A 
kromatografálás menete 

 

 

5.2.2.2.4.3. videó: Oszlopkromatográfia 3._Kromatografálás vákuumban 

5.2.2.2.5. Vákuumkromatográfia  

A vákuumkromatográfiás eljárások elsősorban nagyobb anyagmennyiségek gyors elválasztására szolgálnak 
(5.2.10. ábra). Eszközszükségletük jellemzően alig haladja meg a gravitációs kromatográfiás elválasztásét, 
míg időszükségletük jelentősen kisebb.  

A kidolgozott vákuumkromatográfiás módszerek6 egyaránt alkalmasak nagy mennyiségű (10–50 g) 
minták tisztítására és nehezebb preparatív elválasztásokra (VRK, Rf = 0,05–0,1) is. A hagyományos, 
gravitációs kromatográfiás eljárásénál alig nagyobb eszközszükséglettel is nagymértékben csökkentik a 
fajlagos adszorbensfelhasználást, mivel kisebb adszorbens/anyag arány is elegendő, és a tölteteket többször 
is fel lehet használni. Az eljárás az elválasztási folyamat gyorsításával az időszükségletet a desztillációs 
módszerekével is összemérhetővé teszi. E technikával majdnem minden, a hagyományos gravitációs 
módszerrel megvalósítható kromatográfiát gyorsabban és hatékonyabban lehet elvégezni. 

 

                                                   
6 Az 5.2.10. ábra vákuumkromatográfiás eljárásait részletesen leíró közlemények: (a) L. Poppe, L. Novák: 
Vízvákuumos preparatív oszlopkromatográfia: egyszerű, gyors elválasztási módszer. Magy. Kém. Lapja, 1985, 40, 366–
369. (b) L. M. Harwood: Dry-Column Flash Chromatography. Aldrichimica Acta 1985, 18, 25. (c,d) D. S. Pedersen, C. 
Rosenbohm: Dry Column Vacuum Chromatography. Synthesis 2001 (16), 2431–2434. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-54_Oszlopkromatografia_1-Kromatografias_oszlop_keszitese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-54_Oszlopkromatografia_1-Kromatografias_oszlop_keszitese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-54_Oszlopkromatografia_1-Kromatografias_oszlop_keszitese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-55_Oszlopkromatografia_2-A_kromatografalas_menete.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-55_Oszlopkromatografia_2-A_kromatografalas_menete.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-55_Oszlopkromatografia_2-A_kromatografalas_menete.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-56_Oszlopkromatografia_3-Kromatografalas_vakuumban.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-56_Oszlopkromatografia_3-Kromatografalas_vakuumban.wmv
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5.2.10. ábra: A vákuumkromatográfia néhány megvalósítási lehetősége 1 – eluensadagoló; 2 – oszlop;          
3 – szűrőpapír; 4 – szárazon töltött adszorbens; 5 – szűrő; 6 – tömítő kónusz; 7 – vákuumadapter;                

8 – csiszolatváltó; 9 – eluensgyűjtő; 10 – háromállású váltócsap 

A vákuumkromatográfiával kapcsolatos megfontolások a következők: 
Ø Az eluens áramlási sebessége vákuum segítségével egyszerűen növelhető. A megnövekedett áramlási 

sebesség miatti hatékonyságromlás ellensúlyozható az eluens polaritásának csökkentésével. 
Ø Vákuumkromatográfia alkalmazásakor a hidrodinamikai ellenállás és a hatékonyságrontó ún. 

„falhatás" (töltött oszlop fala mentén a front gyorsabban halad) rövid, széles oszlopok használatával 
csökkenthető. 

Ø Elméleti megfontolások alapján várható, hogy a kisebb szemcseméretű adszorbens javítja az 
elválasztás hatékonyságát. Különböző szemcseméretű (a: 63–200 µm, b: 40–63 µm) szilikagél 
oszloptöltetekkel végzett kísérletek tapasztalatai szerint azonban a kisebb szemcseméretű, drágább 
adszorbens alkalmazása nem okoz számottevő hatékonyságnövekedést.7 

 
A vákuumkromatográfiás eljárások nem igényelnek különleges készülékeket, megszokott 

laboratóriumi eszközökből összeállíthatóak, eszközszükségletük alig nagyobb egy hagyományos, gravitációs 
eljárásénál (5.2.10. ábra). Általában a laboratóriumi gyakorlatban megszokott adszorbenst (Kieselgel 60, 63–
200 µm) használjuk fel, az oszlop töltését szárazon végezzük. Az elválasztás időszükséglete 5–45 perc, a 
méretektől és az elválasztás nehézségétől függően. Ezt a viszonylag gyors eluensáramlással 
(térfogatsebesség: Weluens = 0,2-1 ml/s, lineáris áramlási sebesség: Veluens = kb. 2 cm/min; a 
frakcióváltozások közötti átlagos áramlási sebesség értékek) érjük el. A gyors áramlás megköveteli, hogy 
kis viszkozitású eluenseket alkalmazzunk. Gyakorlatunkban a hexán/aceton eluotrop sorozat vált be (5.2.6. 
táblázat), de az elúció más oldószerkeverékekkel, pl. petroléter/etil-acetát vagy toluol/metil-etil-keton stb. is 
megvalósítható. 

                                                   
7  Ez azzal magyarázható, hogy a 40–63 mm-es töltet használatakor az oszlop levegősödése és csatornaképződés 

tapasztalható, ez és a hidrodinamikai ellenállás pedig csökkentik az elválasztás hatékonyságát. 
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5.2.6. táblázat Egy lehetséges vákuumkromatográfiás eluotrópsor poláris adszorbensen 

VRK (R f = 0,4–0,6) Vákuumkromatográfia Elválasztható anyagok 
Hexán/Aceton (10:0,4) Hexán szénhidrogének halogénezett szénhidrogének. 
Hexán/Aceton (10:1) Hexán/Aceton (10:0,4) észterek, éterek poliolefinek 
Hexán/Aceton (10:4) Hexán/Aceton (10:1) két nem túl poláros csoport (pl. diészter, észter + 

epoxid, …) vagy alkoholok 
Hexán/Aceton (1:1) Hexán/Aceton (10:4) erősen poláros anyagok pl. karbonsavak, … 

 
A módszerrel akkor érjük el a megfelelő elválasztást, ha olyan eluensrendszert választunk, mellyel a 

minta kívánt része VRK-on Rf = 0,15–0,3 értékű. Ez úgy valósítható meg, hogy a megfelelő VRK-s 
viselkedést (Rf = 0,4–0,6) mutatónál eggyel kisebb sorszámú tagját választjuk az eluotróp sornak. Nehezebb 
elválasztásoknál, vagy ha nem akarjuk, hogy a polárisabb anyagok nagyon elhúzódjanak, az elúciót változó 
polaritású elegyekkel is végezhetjük. A nem túl igényes elválasztásoknál (VRK; ΔRf > 0,2) 10:1–20:1 
adszorbens anyag arányt is alkalmazhatunk, és csak nehezebb elválasztások (VRK; ΔRf = 0,05-0,2) során 
szükséges a megszokott 50:1 adszorbens/anyag arány. 

Oszloptöltés: A szűrővel ellátott (kihúzott végében vatta vagy üvegszűrő lap) oszlopba az 
adszorbenst (tipikusan szilikagél, 63–200 µm) szárazon töltjük be.8 Ezután a töltetre az oszlopéval 
egyező átmérőjű szűrőpapír korongot helyezünk. 

Anyagfelvitel: Az oszlopra eluenst töltünk, majd az oszlop aljáig szívatjuk úgy, hogy a felső szint a 
szűrőpapír korongig érjen. Ezután óvatosan, egyenletes rétegben felvisszük a mintát, a szűrőpapír szintjéig 
beszívatjuk, majd a mintával megegyező térfogatú eluenst öntünk utána és azt is a szűrőpapírig 
szívatjuk. Ezután felhelyezzük az eluensadagoló tartályt és megkezdjük a kromatográfiát. Az oszlop 
nedvesítésére felhasznált eluensmennyiséget nem szedjük frakciókba. 

Az eluens áramlási sebességének állítása: A vákuum nagyságával (pl. vízsugárszivattyúval, falslevegő 
alkalmazásával) szabályozható az eluens áramlási sebessége. Az oszlopon általában 0,2-0,6 bar nyomásesés 
jön létre. 

Szedőcsere: A szedőcserét háromállású csappal valósíthatjuk meg (5.2.10. ábra, 10). Az A és C ágakat 
összekötve a rendszer vákuum alá kerül, a kiömlő folyadékot kémcsőbe vagy nagyobb térfogatú frakciók 
esetén csiszolatos gömblombikba szedjük. A szedő megtelésekor a csapot B-C állásba fordítva a rendszert 
lelevegőztetjük, majd a szedőedény kicserélése után a csapot újra A-C állásba fordítjuk. 

A frakciók analízise: Az analízist a megszokott módon (pl. VRK-val, futtatóként az eluotróp sornak az 
eluensnél eggyel polárisabb tagját alkalmazva) végezzük. 

 

5.2.2.2.6. Kisnyomású (flash) kromatográfia 

Az eljárás nagyon hasonló a hagyományos oszlopkromatográfiához vagy a vákuumkromatográfiához, az 
eltérés csak annyi, hogy az oldószert nyomás alkalmazásával hajtjuk keresztül az oszlopon. A módszert már 
M. Cvet is alkalmazta eredeti közleményében (1905), ám 1978-ban új módosítását vezették be, melyet flash 
kromatográfiának neveztek (5.2.11. ábra).9 E  módszerrel  is  jócskán  lerövidíthetőek  az  elválasztások,  a  
legtöbb elválasztás kevesebb, mint fél óra alatt megvalósítható. A nyomás és a gravitációs eljárásnál kisebb 
szemcseméretű adszorbens alkalmazása (tipikusan szilikagél, 40-60 µm) miatt az elválasztás is jobb, mint a 
hagyományos módszernél. 

 

                                                   
8 A töltést követően az üvegcső külső falát 0,5–1 percig gumival ellátott üvegbottal óvatosan ütögetve, majd az így 

megtöltött oszlopot kb. egy percig vízvákuummal szívatva. A töltet eközben eredeti térfogatának kb. 70%-ára 
tömörödik. 

9 W. C. Still, M. Kahn, A. Mitra: Rapid chromatographic technique for preparative separations with moderate 
resolution. J. Org. Chem. 1978, 43, 2923–2925. 
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5.2.11. ábra: A kisnyomású (flash) kromatográfia néhány megvalósítási lehetősége 

A modern flash kromatográfiás rendszereket előre csomagolt oszlopokkal árulják, és az oldószert a 
töltött oszlopon pumpával vezérelve vezetik keresztül. A rendszert detektorokkal vagy frakciószedőkkel 
bővíthetjük (5.2.12. ábra [a]). Az automatizálás és a gradiens pumpák bevezetése gyorsabb elválasztást és 
kisebb oldószer-felhasználást eredményezhet (5.2.12. ábra  [b]). 

 
 

    

5.2.12. ábra: A kisnyomású (flash) kromatográfia néhány automatizált megvalósítása 

A flash kromatográfiás elválasztások tervezéséhez ma már olyan segédprogramok léteznek, melyek 
megbecsülik retenciós időket, a sávszélességet és az egyes komponensek csúcsai közötti elválást. Ezekkel 
még a flash kolonna használatba vétele előtt megbecsülhetőek a preparatív elválasztás optimális 
paraméterei.10 

                                                   
10 J.  D.  Fair,  C.  M.  Kormos:  Flash  column  chromatograms  estimated  from  thin-layer  chromatography  data. J. 

Chromatogr. A 2008, 1211(1–2), 49–54. 

(a) (b) 
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5.2.2.3. A vékonyréteg-kromatográfia 
A vékonyréteg-kromatográfiában az adszorbenst vékony rétegben hordozóra (üveglap, alumíniumfólia stb.) 
visszük, és az anyag oldatának felcseppentése után megszárítjuk a lapot, majd az oldószert tartalmazó kádba 
tesszük. Az oldószer a rétegen felfut és a komponenseket – eltérő részesítő hányadosuknak megfelelően – 
különböző mértékben viszi magával. Amennyiben a vékonyréteg-kromatográfiát elemzési céllal végezzük, 
akkor a lapon elkülönülő foltokat valamilyen módszerrel láthatóvá tesszük. Preparatív elválasztási céllal 
végzett vékonyréteg-kromatográfia esetén az elkülönült anyagokat a rétegről lekaparjuk, és végül az 
adszorbensről megfelelő oldószerrel leoldjuk. 

Minőségi analízishez általában 3,5×7 cm-es, ill. 20×5 cm-es nagyságú, preparatív célokra 20x20 cm 
nagyságú lapra felvitt 0,2–5 mm rétegvastagságú szorpciós rétegeket használunk. A lapok lehetnek saját 
készítésűek,11 vagy kereskedelemből előre elkészítve is beszerezhetjük ezeket.12 

5.2.2.3.1. A vékonyréteg-kromatográfiás oldószer és állófázis kiválasztása 

A vékonyréteg kromatogramm kifejlesztése előtt ki kell választani az adott problémához megfelelő 
vékonyréteg állófázist és kifejlesztő oldószert (eluenst). A kromatogramm kifejlesztéséhez alkalmas 
oldószert az anyag szerkezete, az adszorbens minősége és az adott állófázishoz megfelelő eluotróp sorozat 
figyelembevételével választjuk ki. Az alkalmas oldószerek gyors előzetes kiválasztását segíti az ún. 
mikrocirkuláris technika (5.2.13. ábra). 

 

5.2.13. ábra: Mikrocirkuláris technika az eluensek kiválasztásához 

A mikrocirkuláris technika alkalmazásakor az anyag apoláris oldószerrel készült oldatát kb. 2 cm 
távolságokban az adszorbensre cseppentjük, majd az egyes foltok közepébe néhány csepp vizsgálni kívánt 
oldószert cseppentünk. A lapot ezután megszárítjuk, és a későbbiekben tárgyalandó módon előhívjuk. A 
5.2.13. ábrán látható, hogy a vizsgált minta esetében a hexán és a szén-tetraklorid (az anyag startponton 
marad) és a kloroform (az anyag az oldószerfronttal együtt fut) nem alkalmas kifejlesztésre, eredményt 
toluollal és metilén-kloriddal érhetünk el. 

A vékonyréteg-kromatográfiában tiszta oldószerrel az eredmények jobban reprodukálhatók (ld. 
oldószerek eluotróp sora, 5.2.4. táblázat), viszont általában előnyös több komponensű oldószerelegyeket 
használni (ld. oldószerelegyek eluotróp sora, 5.2.5. táblázat). Preparatív elválasztáshoz kevésbé poláris 
oldószert használnak, mint analitikai munkáknál (ld. vákuumkromatográfiás eluotróp sorozatok, 5.2.6. 
táblázat). 

5.2.2.3.2. A vékonyréteg-kromatográfia kivitelezése 

A vizsgálandó anyag felviteléhez analitikai munkáknál 0,1–1%-os oldatot, preparatív elválasztásnál 1–5%-os 
oldatot készítsünk. Lehetőleg apoláris, illékony oldószerrel (klorform, metilén-klorid). Apoláris oldószerben 
az anyag kevésbé terül szét a lapon. Az illékony oldószer gyorsan eltávozik az adszorbensről, ami gyors 
felvitelt tesz lehetővé. 

 
                                                   
11 A réteg kialakításához az adszorbenst vízzel, etil-acetáttal, kloroformmal vagy kloroform-metanol (2:1) eleggyel 

egyenletesen eldörzsöljük, majd a szuszpenziót üveglapra töltjük, és gyors mozgatással a lapot az anyaggal 
egyenletesen befedjük. A G jelzésű adszorbensek vizes szuszpenzióival gyorsan kell dolgoznunk, mert az anyag 
néhány perc alatt kötni kezd. Felkenés után a réteget vízszintes helyen száradni hagyjuk (kb. 2-3 óra), majd 
szárítószekrényben aktiváljuk. Aktiválás után a lapokat exszikkátorban hagyjuk lehűlni, és a laborgőzöktől védve 
tároljuk. 

12 Újabban minőségi analízishez alufóliára vagy műanyag lapra (pl. Merck Alufólia Kieselgel), preparatív célra 
üveglapra (pl. Merck PSC Kieselgel F254) előre gyártott lapokat hoznak forgalomba. Ezeket felhasználás előtt nem 
kell aktiválni. 
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5.2.14. ábra Mintafelviteli lehetőségek: pont- és sávszerű mintafelvitel 

Analítikai mintáknál az oldatból mikropipetta vagy kihúzott végű üvegkapilláris segítségével 
cseppentünk fel 2–15 ml mennyiséget a lap alsó szélétől 1-1,5 cm magasságban (5.2.14. ábra).13 Egy-egy 
csepp vagy sáv felvitele után az oldószer szétterülése ne legyen nagyobb, mint 3 mm, ezért minden 
felcseppentés után hagyjuk az oldószert elpárologni. Az egyes foltok (sávok) között kb. 1 cm távolságot 
hagyjunk (egy 20×20 cm-es lapra maximálisan 19 folt vihető fel).  

Preparatív rétegkromatográfiás elválasztáskor az anyagot a lap alsó szélétől 1,5 cm magasságban, a 
szélektől 1–1,5 cm távolságot tartva, a lap egész szélességében visszük fel. A lap fölé vonalzót helyezünk és 
a mikropipettába felszívott anyagot a pipetta lassú, oldalirányú mozgatásával az adszorbensre visszük 
(5.2.15. ábra). A leggyakrabban használt 20×20 cm-es és 0,25–1,5 mm rétegvastagságú lapon 10–100 mg 
anyagkeverék választható szét.  

 

5.2.15. ábra Mintafelvitel preparatív vékonyréteg-kromatográfiás lapra 

A mintafelvitelt követően a vékonyréteg-kromatogramm kifejlesztését kromatográfiás kamrában 
végezzük (5.2.16. ábra) 

 

                                                   
13  A startpontok (sávok) megjelölésére grafitceruzát alkalmazhatunk. Golyóstoll erre nem alkalmas, mert a tinta 

komponensei is kifeljesztődnek. 
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a) Futtatás megindításakor b) Futtatás befejezésekor

 

5.2.16. ábra  A vékonyréteg-kromatogramm kifejlesztése 

A felvitt mintát tartalmazó lapot14 kissé megdöntve, olyan lefedhető edénybe15 helyezzük, amely kb. 5 
mm magasan a lap kifejlesztésére alkalmas oldószert (oldószerelegyet) tartalmazza16. Az oldószer a lap 
pórusaiban fellépő kapilláris erők hatására felfelé kezd futni. Amikor az oldószer megfelelő magasságba 
felfut17, a lapot kiemeljük, az oldószer futási magasságát bejelöljük18, majd a lapot megszárítjuk. 

A futtatást nem célszerű a lap felső széléig végezni, hanem csak 0,5–1 cm-rel alá. A túl nagy futtatási 
magasság (>20 cm) sem kedvező, mert a magassággal gyorsan csökken az oldószerek emelkedési sebessége 
és a hosszú futtatási idő alatt az anyagdiffúzió a már kialakult sávokat a lap felső részén ismét 
összekeverheti. 

A kifejlesztést jól záró fedőlappal ellátott üvegkádban végezzük. Ügyelni kell arra, hogy a kád az 
oldószerrel egyenletesen telítve legyen, mert egyébként az oldószer egy része az adszorbensről elpárolog és 
csökken az emelkedési sebesség. Ezért a kádat általában kibéleljük a folyadékba merülő szűrőpapírral. 

 

5.2.2.3.2.1. videó: Vizsgálat VRK-s lapon 

 

 

5.2.2.3.2.2. videó: VRK lapok előhívása 

 

 
 

                                                   
14  Vigyázni kell arra, hogy a felvitt minta ne merüljön az eluensbe, mert akkor a kifejlesztés helyett a minta 

leoldódik a lapról. 
15  Ügyelni kell arra, hogy a futtatókád a futtatószer gőzeivel egyenletesen telítve legyen, mert egyébként az oldószer 

egy része futás közben a lapról elpárolog, és csökken az emelkedési sebesség, és így megváltozhat az elúció 
milyensége is. Ezért gyakori megoldás a kádat a folyadékba merülő szűrőpapírral kibélelni. 

16  Futtatás előtt a kádat mindig frissen készített oldószereleggyel töltsük fel, mert a komponensek eltérő 
illékonysága miatt hosszabb állási idő után a futtatóelegy összetétele jelentősen megváltozhat. 

17 A futtatást nem célszerű a lap felső széléig végezni. A leggyakoribb esetben a lapot felső széle alatti 0,5–1 cm 
magasságot elérve vesszük ki a kádból. A túl nagy futtatási magasság (> 20 cm) nem kedvező, mert a 
magassággal gyorsan csökken az oldószerek emelkedési sebessége (csökkenő kapilláriserő, növekvő elpárolgás) 
és a diffúzió a már kialakult sávokat a lep felső részén ismét összemoshatja. 

18  A jelöléshez grafitceruzát használjunk 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-57_Vizsgalat_VRK-s_lapon.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-57_Vizsgalat_VRK-s_lapon.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-58_VRK_lap_elohivasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-58_VRK_lap_elohivasa.wmv
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5.2.2.3.2.3. videó: VRK kapilláris készítése 

 

 

5.2.2.3.2.4. videó: Preparatív VRK-lap készítése 

 

5.2.2.3.3. A vékonyréteg-kromatogramm megjelenítése és kiértékelése 

A kifejlesztett kromatogramon a foltok láthatóvá tételére érzékeny módszerek állnak rendelkezésünkre, több 
eljárást is alkalmazhatunk (5.2.7. táblázat). 

A szerves anyagok egy része elnyeli az ultraibolya fényt (254, v. 366 nm). A fluoreszcens festékkel 
preparált lapok (pl. Kieselgel GF254+366) besugározva fluoreszkálnak. Ahol a lapon UV-elnyelő anyag van, ott 
a megszárított lapot ultraibolya lámpa alá téve, a foltok helyén kioltott fluoreszcenciát (sötétebb foltot) 
észlelünk. Esetenként a szerves anyagok ultraibolya fénnyel (254, v. 366 nm) besugározva maguk is 
fluoreszkálnak. Ezeknél a fluorescens festéket nem tartalmazó megszárított lapot ultraibolya lámpa alá téve a 
foltok helyén fluoreszcenciát észlelünk. A preparatív vékonyréteg-kromatográfiás elválasztásoknál, ha lehet, 
ezt a módszert használjuk. 

 
Egyéb esetekben a lapot ún. általános előhívó reagenssel fúvatjuk le (5.2.7. táblázat). A lefúvatást 

finom porlasztóval végezzük (5.2.17. ábra). Ezek a szerves anyagokat erősen roncsoló agresszív reagensek 
(pl. kénsav, krómkénsav). A lefúvatás, majd azt követő melegítés hatására a lapon pl. világos háttérben sötét 
foltokat látunk. Esetenként a lapot lefúvathatjuk a molekula funkciós csoportjaival reagáló, jellegzetes 
színreakciót adó reagensekkel is (5.2.7. táblázat). 

 

 

5.2.17. ábra Vékonyréteg-kromatográfiás lap befúvására szolgáló porlasztó 

A preparatív vékonyréteg-kromatográfiás elválasztásnál kifejlesztés után a lapot megszárítjuk, majd 
ultraibolya lámpa alá tesszük és az anyag sávját vékony tűvel vagy kapillárissal bejelöljük. A sávokat 
lekaparjuk, rövid kromatografálócsőbe töltjük, és az anyagot a kifejlesztésre használt oldószernél polárisabb 
oldószerrel leoldjuk. Egyéb, roncsolásos megjelenítési módszerek alkalmazása esetén a preparatív lapoknál a 
lapok csak kb. 1 cm széles szegélyét fúvatjuk le, és a sávok lekaparásánál a lefúvatott részt eldobjuk.  

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-59_VRK_kapillaris_keszitese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-59_VRK_kapillaris_keszitese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-60_Preparativ_VRK_lap_keszitese.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-60_Preparativ_VRK_lap_keszitese.wmv
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5.2.7. táblázat VRK-ban használt fontosabb kvalitatív detektálási eljárások 

Reagens Alkalmazási mód Szín Előhívható anyagok 
UV fény 
(254 és 366 nm) 

UV-lámpa alatt Fluoreszkáló folt fekete 
háttérben 

Legtöbb szerves anyag 

UV fény (254 és 366 nm) 
+ fluoreszkáló anyagot 
tartalmazó adszorbens 

UV-lámpa alatt Sötét folt fluoreszkáló 
háttérben 

Aromás és heterociklusos 
vegyületek 

Kénsav A lapot kénsavval 
lepermetezzük, majd 
110 °C fölé hevítjük 

Fekete foltok fehér 
háttérben 

Legtöbb nem illó szerves 
anyag. A kénsav maró 
hatású, ezért a műveletet 
vegyifülkében végezzük! 

Kálium-dikromát / kénsav A lemezt 5% kálium-
dikromátot tartalmazó 
40%-os kénsavoldattal 
lepermetezzük, majd 
180 °C-on kihevítjük. 

Fekete foltok fehér 
háttérben 

Legtöbb nem illó szerves 
anyag. A kénsav maró 
hatású, ezért a műveletet 
vegyifülkében végezzük! 

Jód A lemezt jódot tartalmazó 
zárt üvegbe tesszük. 

Barna foltok sárga 
háttérben. 

Legtöbb szerves anyag, 
különösen telítetlen 
vegyületek. 

Foszformolibdénsav A lemezt 5% foszfor-
molibdénsavas etanol 
oldatba mártjuk, majd 
kihevítjük. 

Kékes/zöld foltok világos 
zöld háttérben. Egyes 
anyagok „negatív” 
világossárga foltot adnak 

Legtöbb szerves anyag.  

Ninhidrin 
 

3% ecetsavat tartalmazó, 
0,3%-os butanolos oldattal 
permetezzük. 

Rózsaszínű vagy bíbor 
színű folt fehér háttérben. 

Aminosavak, aminok 

2,4-Dinitrofenil-hidrazin 0,5%-os etanolos oldattal 
permetezzük. 

Sárga vagy barna folt. Karbonilvegyületek 

Brómkrezol-zöld 0,1%-os etanolos oldatot 
szódaoldattal lúgosítjuk. A 
lemezt permetezzük, majd 
kihevítjük. 

Sárga folt kék háttérben Karbonsavak 

 

5.2.2.4. Papírkromatográfia 
A papírkromatográfia a vékonyréteg-kromatográfiához igen hasonló módszer. Ez is planáris kromatográfia, 
ám itt álló fázisként szűrőpapír vagy impregnált szűrőpapír szolgál. A mintát egy állófázisként alkalmazott 
papírcsík szélére visszük fel, majd a papírcsík végét az eluensként alkalmazott oldószerbe merítjük. 
Amennyiben a papírcsík az oldószert tartalmazó edényből lefelé lóg, az oldószer a papírcsíkon lefelé halad 
(leszálló kromatográfia). A papírcsíkot természetesen lehet az oldószerbe mártani, ekkor az oldószer a 
vékonyréteg-kromatográfiához hasonlóan a kapilláris erők hatására felfelé mozog (felszálló kromatográfia) 
(5.2.18. ábra). A vándorló oldószer eluálja a különböző sebességgel mozgó komponenseket, amelyek ennek 
hatására szétválnak egymástól. A futtatást itt is akkor kell befejezni, mikor az oldószer a papírcsík végéhez 
közeledik. A front megjelölése után a kromatogramot előhívjuk. Ez rendszerint úgy történik, hogy a 
színreakciót előidéző reagens oldatot egy porlasztóval a papírra fújjuk (ld. 5.2.2.3 fejezet). Az egyes 
komponensek azonosítására a vékonyréteg-kromatográfiához hasonlóan, itt is az Rf-értéket használjuk.  

A papírkromatográfia felhasználási területe nagy, használható szerves és szervetlen anyagok 
kimutatására. Legfőbb előnye az egyszerű és olcsó méréstechnika. 
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5.2.18. ábra Papírkromatográfia felszálló módban 

5.2.2.5. Gázkromatográfia 
Az analitikai kurzusokban részletesen tárgyalt gázkromatográfia érzékeny és viszonylag olcsó kimutatási 
módszer megfelelő illékonysággal rendelkező vegyületek elemzésére (5.2.19. ábra). 

gázpalack

nyomásszabályzó

injektor

kolonna

kolonnatermosztát

detektor

jelfeldolgozó
(kromatogram)

 

5.2.19. ábra  A gázkromatográf sematikus felépítése és egy modern automata mintaadagolós készülék 

A kromatogáfiás oszlopba bevezetett gáz, ún. vivőgáz a mozgó fázis. A mintaoldatot (természetesen 
gázhalmazállapotú minta is bevihető) egy megfelelő adagoló (fecskendő vagy automata injektor) 
segítségével a vivőgázzal átöblített injektortérbe injektáljuk, ahol a minta szinte azonnal elpárolog, és így gáz 
halmazállapotban mozog a kolonnán keresztül. 

Az oszlop tartalmazhat finom szemcsés töltetet (töltött oszlopos gázkromatográfia), de lehet töltet 
nélküli, kis átmérőjű, a belső falra állófázisként kötött folyadékfázissal rendelkező kapilláris is (kapilláris 
gázkromatográfia). 

Az elválasztás folyamata hasonló, mint a többi kromatográfiás eljárásoknál. A minta komponensei az 
oszlopon különböző sebességgel vándorolnak és egymást követően eluálódnak, és lépnek ki a kolonnából. A 
komponensek visszatartását, amit retenciónak is nevezünk az illető komponens illékonysága és az álló, 
illetve mozgó fázishoz való affinitása határozza meg. Az oszlopból kilépő komponenseket detektorral 
észlelhetjük. 

A gázkromatográf elemei: 
Vivőgáz-forrás: általában nyomásszabályozóval ellátott gázpalack. 
Injektor: Gumiszeptummal fedett térrész. A szeptumon át az adagolófecskendő tűjét beszúrva a mintaoldat 
az áramló vivőgázba fecskendezhető. 
Oszlop: Töltött vagy kapilláris kolonna, általában grafittömítésekkel erősítve az injektorhoz és a detektorhoz. 
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Termosztát. Mivel a gázkromatográfnak olyan hőmérsékleten kell működnie, ahol mind a minta, mind annak 
oldószere gázhalmazállapotúvá válnak, szükség van szabályozott hőmérsékletű kolonnatermosztátra. A 
termosztát üzemelhet állandó hőmérsékleten, de esetenként a hőmérséklet a mérés közben programozottan 
változik. 
Detektor: Többféle detektor használható, kiválasztásuk a vivőgáztól és elsősorban a minta komponenseitől 
függ. A hővezetőképességi detektor (katarométer) felhasználása azon alapul, hogy a vivőgáz és a 
komponensek hővezető képessége különböző, amit a katarométer segítségével mérhetünk. A lángionizációs 
detektor a minta komponenseiból hidrogénlángban keletkezett ionokat észleli. Összetettebb minták 
elemzéséhez, elsősorban a kolonnából kilépő komponensek azonosításához alkalmas a tömegspektrométer 
mint detektor. Ezzel a módszerrel az oszlopból kilépő gáz közvetlenül elemezhető és a tömegspektrum 
alapján az egyes komponensek egyértelműen azonosíthatóak. A gázkromatográf és tömegspektrométer (Gas 
Chromatograph – Mass Spectrometer) kombinációjának rövid neve GC-MS. 
 

5.2.2.6. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) 
Az analítikai kurzusokban részletesen tárgyalt nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (High Performance 
Liquid Chromatography, HPLC) széles körben alkalmazható érzékeny elválasztási módszer megfelelő 
oldékonysággal rendelkező vegyületek elemzésére (5.2.20. ábra). 

 

5.2.20. ábra  A HPLC sematikus felépítése és egy modern automata mintaadagolós készülék 

A klasszikus folyadékkromatográfiás elválasztás több órát, sőt több napot is igénybe vehet (ld. 
5.2.2.2.4. fejezet). Ez az időszükséglet onnan ered, hogy a mozgó fázis az oszlopba töltött adszorbensen a 
gravitációs erő hatására csak viszonylag lassan képes áthaladni. A kis hidrosztatikai nyomás miatt nem lehet 
hatékonyabb elválasztást eredményező kis szemcseméretű, nagy fajlagos felületű tölteteket alkalmazni. Ezt 
csak a mozgó fázis haladását okozó erők jelentős növelésével lehet megvalósítani, olyan nagy nyomás 
precíziós felépítésére alkalmas szivattyúk felhasználásával, amelyek képesek a mozgó fázist egyenletesen és 
pulzálás mentesen 10–20 MPa nyomással az ezen nyomást elviselni képes oszlopon átnyomni. Ennek 
megfelelően az egész berendezést (mind a mintaadagoló egységet, mind az oszlopot és a detektort) 
alkalmassá kell tenni e nagy nyomáson történő üzemelésre. A folyadékromatográfia ezen megvalósítási 
módját nevezzük nagynyomású vagy nagyteljesítményű folyadékkromatográfiának (High Pressure 
(Performance) Liquid Chromatography, HPLC). Az alkalmazott nagy nyomás lehetővé teszi nagyon finom 
szemcséjű töltetek használatát, ami jelentősen megnöveli a módszer felbontóképességét.  

A HPLC-berendezés fő részei (5.2.20. ábra):  
Nagynyomású szivattyú: A leggyakrabban a viszonylag pulzálásmentes dugattyús ikerszivattyút használnak 
(3), amivel szemben a legfontosabb követelmény az állandó nyomás biztosítása. Az oldószer-adagoló 
rendszer részei az oldószertartályok (1) és a gradiens-keverő egység (2) is. 
Gáztalanító egység: A gáztalanító egység (5) szerepe az oldószerben oldott gázok, leggyakrabban a levegő 
komponenseinek eltávolítása, mivel az ezekből képződő buborékok több helyen is zavarhatnak. 



108  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

Mintaadagoló egység: Ez leggyakrabban egy szelep (6), aminek a segítségével egy meghatározott 
térfogatnyi, általában néhány mikroliter mintaoldat először a mintahurokba (7), majd a szelep átváltásával 
(6’) az áramló oldószerbe vihető.  
HPLC-oszlop: Az oszlop (9) néhány cm hosszúságú és néhány mm átmérőjű acél-, esetleg műanyag 
köpenyes kolonna, megfelelő normál, fordított vagy egyéb fázisú mikroszemcsés töltettel. Gyakran 
előtétkolonnával (8) védik a szennyeződésektől. 
Detektor: A detektor (10) kiválasztása a meghatározni kívánt komponensek, és a mozgó fázis 
tulajdonságaitól függ. Leggyakrabban UV-detektort használnak, amely egy vagy két hullámhosszon mér. 
Mivel a mozgó fázisként használt oldószerek az UV-tartományban általában nem abszorbálnak, a minta 
komponensei viszont gyakran igen, ezzel a detektorral igen sok szerves és szervetlen anyagot lehet 
kimutatni. Az „array”-detektorok alkalmasak a kolonnából kilépő komponensek egész spektrumának 
mérésére. Ez jelentősen megnöveli a detekció információs értékét, mivel az egyes komponenseket 
spektrumaik segítségével biztosabban lehet azonosítani, mint csupán elúciós adataik alapján. Egyes anyagok 
az UV-sugárzást látható fénnyé alakítva fluoreszkálnak. Az ilyen anyagok detektálhatóak fluoreszcens 
detektorokkal, melyek sokkal érzékenyebbek, mint az UV-detektorok. E detektorok hátránya, hogy csak 
kisszámú vegyületre érzékenyek. Elektrokémiai úton oxidálható vagy redukálható komponensek mérésére 
elektrokémiai detektorok is alkalmazhatók. Ezek általában miniatűr átfolyásos amperometrikus vagy 
coulometrikus mérőcellák. 
Kiegészítő egységek: Ide sorolható a kolonnatermosztát és az irányító /adatfeldolgozó egység (11), ami 
leggyakrabban egy számítógép. Nem elhanyagolandó rész az elfolyó oldatok gyűjtője (12), ami preparatív 
célú HPLC esetén leggyakrabban egy frakciószedő (5.2.8. ábra)
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6. SZERVES KÉMIAI ANYAGISMERET 

A szerves kémiai laboratóriumban számos vegyszerrel dolgozunk, ebben a fejezetben megismerkedhetünk 
pár képviselőjükkel közelebbről. Néhány vegyületet kiemelve az egyes vegyületcsaládokból, részletesebben 
áttekintjük külső megjelenésüket, előfordulásukat, előállításukat és felhasználásukat. Mindegyik anyag 
jelentős szerepet játszik a szerves vegyiparban, sokszor alapanyagaik, komponenseik vagy segédanyagaik 
olyan termékeknek, melyekkel naponta találkozunk. 

6.1. Szénhidrogének 

Ismerkedjünk meg először a telített szénhidrogénekkel, a telítetlenséget tartalmazó olefinekkel és az aromás 
szénhidrogénekkel. 

6.1.1. Paraffinok 

A paraffinok telített szénhidrogének, amelyek a természetben nagy mennyiségben a földgázban, kőolajban, 
valamint egyes növényi viaszokban fordulnak elő. Az alifás paraffinok egytől négy szénatomszámmal 
rendelkező képviselői szobahőmérsékleten gáz, az öttől tizenhat szénatomot tartalmazók folyadék, az ennél 
nagyobb szénatomszámú vegyületek pedig szilárd halmazállapotúak. Homológ sorukban a forráspont és az 
olvadáspont értéke a szénatomszámmal nő, a növekedés mértéke ebben az irányban csökken. Mindegyik 
paraffin sűrűsége kisebb a vízénél, gyakorlatilag vízben oldhatatlanok, de egyes szerves oldószerekben (pl. 
dietil-éter, diklórmetán) oldódnak. Felhasználják a metánt földgázként és biogázként, a propán-bután 
gázelegyet háztartásokban fűtőgázként, a folyadék halmazállapotúakat oldószerként és üzemanyagként, a 
szilárd paraffinokat pedig kenőanyagként, valamint gyertyák és krémek alapanyagaiként. 
 
Hexán 

 
 

A hexán színtelen, átlátszó folyadék (fp.: 69 °C). A kőolaj 
finomításának terméke, a benzin összetevője. Felhasználják a 
textiliparban, a bútoriparban, valamint oldószerként olajok 
extrakciójánál (pl. kakaóvaj előállítása, lisztek, darák 
zsírmentesítése). 
 
 
 

Üzemanyagtöltő állomás 
 

6.1.2. Olefinek 

Az olefinek szén-szén kettős kötést tartalmazó szénhidrogének, a természetben a kőolajban és a 
kőszénkátrányban fordulnak elő. (Kőszén: fekete vagy barna színű üledékes kőzet, szénvegyületek keveréke. 
Kőszénkátrány: a kőszén levegő nélküli hevítésével képződő terméke.) Az olefinek kettőtől négy 
szénatomszámmal rendelkező képviselői szobahőmérsékleten gázok, az öttől tizenhét szénatomot 
tartalmazók folyadékok, illetve az ennél nagyobb szénatomszámú vegyületek szilárd halmazállapotúak. 
Vízben nem, szerves oldószerekben jól oldódnak. Az olefineket felhasználják a szerves vegyiparban (pl. 
fenol, különböző alkoholok előállítása), illetve a műanyagiparban a polimerek előállításánál. 
 
 
 
 
 
 

http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/UledKoze.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Koszen.htm
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CH3

 
Ciklohexén 

A ciklohexén színtelen, átlátszó, átható, kellemetlen szagú 
folyadék (fp.: 83°C). Gőzei ingerlik a szemet és a 
légzőszerveket. Hosszabb ideig napfénynek és levegőnek 
kitéve már szobahőmérsékleten is átalakulnak, melynek 
során szerves peroxidok is keletkeznek. Használat előtt 

ezért ajánlatos ledesztillálni. A ciklohexén szintetikus alapanyag az 
adipinsav (poliamidok kiindulási anyaga), a hexahidro-benzoesav, a 
maleinsav, a ciklohexanol és a ciklohexén-oxid gyártásánál, valamint 
oldószerként is alkalmazzák. 
 
 
 Poliamid szőnyegek 

6.1.3. Aromás szénhidrogének 

Az aromás szénhidrogének a természetben a kőolajban és a kőszénkátrányban fordulnak elő. A kisebb 
molekulatömegűek folyadékok, a kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének kristályos anyagok. 
Forráspontjuk a megfelelő szerkezetű cikloalkánokéhoz hasonló. Szerves oldószerekben jól, vízben nem 
oldódnak. A benzol felhasználása egyre kisebb jelentőségű rákkeltő hatása miatt. A toluolt és a xilolt 
oldószerként, a kumolt szintézis alapanyagként használják, a vinilbenzolból műanyagot (polisztirolt) 
készítenek. A policiklusos aromás vegyületek közül színezékipari alapanyag a naftalin, az 1- és 2-naftol, az 
1- és 2-naftil-amin, valamint az antracén és származékai. 
 
Toluol 

A toluol színtelen, benzolra hasonlító szagú, gyúlékony 
folyadék (fp.: 110°C). Vízben nem oldódik, szerves 
oldószerekkel korlátlanul elegyedik. Kevésbé mérgező, 
mint a benzol, azonban mérgezés következtében az 
idegrendszert és az agyat károsítja. Talajszennyezés 
következtében a talajvízzel is bejuthat a szervezetbe. 
Ásványolajok heptán-frakciójának dehidro-

aromatizálásával és kőszénkátrányból állítják elő. Felhasználják 
lakkok, festékek oldószereként (pl. összetevője a nitrohígítónak, mely 
aromás szénhidrogének, észterek, alifás alkoholok és ketonok 
keveréke), valamint jelentős ipari nyersanyag (pl. műanyagok, 
színezékek, mosószerek előállítása). 
 
 
 

            

Nitrohígító
 
Naftalin 

A naftalin jellegzetes szagú, színtelen 
kristályos anyag (op.: 81°C). Vízben 
oldhatatlan, éterben jól oldódik. 
Kőszénkátrányból állítják elő desztillálással, 
szublimálással tisztítják. Hosszú távon a 

naftalin mérgező, károsítja a vörösvértesteket, amelynek 
következtében súlyos szövődmények alakulhatnak ki a szervezetben. 
Fontos színezékipari alapanyag, a ftálsav, a ftálsav-anhidrid és az 
antranilsav előállításánál használják. A háztartásokban korábban 
molyirtóként alkalmazták. 
 
 Molylepke 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Adipinsav
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maleinsav
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciklohexanol&action=edit&redlink=1
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6.2. Halogénszármazékok 

Az alkil-halogenidek kisebb szénatomszámú képviselői szobahőmérsékleten gázok, a közepes 
szénatomszámúak folyadékok, míg a nagyobb szénatomszámúak szilárdak. Forráspontjuk mindig magasabb 
annál a szénhidrogénnél, amelyből levezethetők. Vízben csekély mértékben oldódnak, alkoholban és éterben 
jól oldódnak. A halogénszármazékok egyes képviselőit a vegyipar alkilezőszerként (metil-jodid, etil-klorid), 
benzilezőszerként (benzil-klorid), valamint oldószerként (diklórmetán, kloroform) alkalmazza. Nagy 
mennyiségben használja fel a műanyagipar poli(vinilklorid), vagy a poli(tetrafluoretilén), más néven a teflon 
előállításához. Régen freongázokat (freon 11: triklórfluormetán; freon 12: diklórdifluormetán; freon 13: 
klórtrifluormetán; freon 14: tetrafluormetán) használtak hűtőszekrényekben és spray-k hajtógázaként, de 
ózonkárosító hatásuk miatt már betiltották az alkalmazásukat.  
 
Diklórmetán 

A diklórmetán színtelen, illékony folyadék (fp.:  
40°C). Vízben nem, éterben és alkoholban oldódik. 

Nagyobb mennyiségben belélegezve mérgező, bőrrel érintkezve 
irritáló hatású. A diklórmetánt metán klórozásával állítják elő. 
Oldószerként számos vegyipari eljárásban használják, zsírok, gumik 
oldására is alkalmas. Extrakciós oldószer élelmiszerek előállításánál 
(pl. koffeinmentesítés, izgató és keserű anyagok eltávolítása 
kávéból, teából). 
 
 Kávé 
 

6.3. Hidroxivegyületek 

A hidroxivegyületek közül az alkoholok kisebb szénatomszámú vegyületei a természetben megtalálhatók 
növényekben, gyümölcsökben, a nagyobbak viaszokban. Forráspontjuk és vízoldhatóságuk nagyobb, mint a 
megfelelő szénatomszámú paraffinoké. Az egyértékű kis szénatomszámú alkoholokat oldószerként és 
szintézis-alapanyagként, a zsíralkoholokat mosószerként, az etilénglikolt fagyállóként használják fel, a 
glicerint a gyógyszer- és a kozmetikai ipar hasznosítja. A fenol származékait a gyógyszer- és színezékipar, 
valamint a mezőgazdaság dolgozza fel. 
 
Etil-alkohol 

Az etanol színtelen, átlátszó, kellemes szagú folyadék (fp.: 78 
°C). Vízzel kontrakció közben korlátlanul elegyedik. A 

természetben megtalálható az erjedő gyümölcsökben, melyből alkoholtartalmú 
italok készülhetnek. Az iparban etén kénsavas hidratálásával, illetve 
acetaldehid katalitikus hidrogénezésével állítják elő. Nagyipari szintézisek 
alapanyaga (észterek előállítása), valamint oldószere, a gyógyászatban 
fertőtlenítőként alkalmazzák. Egyre jelentősebb mennyiségben használják fel 
gépkocsik üzemanyagaként (bioetanol). 
 

 
 
Pálinka 

Fenol 
A fenol színtelen, kristályos anyag (op.: 42 °C). Vízzel 
korlátoltan, szerves oldószerekben jól oldódik.  Bőrrel 
érintkezve maró hatású, lenyelve, belélegezve mérgező. 
Iparban benzolból kiindulva állítják elő (Rashig-eljárás, 
kumol-hidroperoxidos eljárás). Formaldahiddel 
kondenzációs folyamatban állították elő az első valódi 
szintetikus műanyagot, a bakelitet. Jelentős gyógyszer-, 

műanyag- és színezékipari alapanyag. 
       Tabletta 

CH2Cl2
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6.4. Éterek 

A dimetil-éter és az etil-metil-éter gáz, más kis és közepes szénatomszámú éter folyadék, a nagy 
szénatomszámúak szilárdak. Forráspontjuk sokkal alacsonyabb a velük izomer alkoholokénál. A dioxánt, a 
tetrahidrofuránt, a dietilénglikol-dimetilétert, az anizolt elsősorban oldószerként, az etilén-oxidot szintézis-
alapanyagként használja a vegyipar. 
 
Dietil-éter 

A dietil-éter színtelen, kábító szagú folyadék 
(fp.: 35 °C). Gyúlékony, gőzei a levegővel 

robbanóelegyet képeznek! A víz csak nagyon kis mértékben oldja, 
alkohollal korlátlanul elegyedik, számos szerves anyag jó oldószere. 
Fény hatására, állás közben, levegő jelenlétében robbanékony 
peroxidvegyületek keletkeznek benne. A dietil-étert etil-alkohol 
dehidratálásával állítják elő. Régen altatásra használták, de toxikus 
hatása miatt napjainkban már nem alkalmazzák. Extraháló- és 
oldószerként használják fel a szintetikus vegyiparban (pl. Grignard-
reakcióban). 
 

Bélyeg Victor Grignard 
tiszteletére 

 

6.5. Nitrovegyületek 

A nitrovegyületek magas forrásponttal rendelkező folyadékok, vízben rosszul vagy egyáltalán nem oldódnak, 
a természetben csak ritkán fordulnak elő. A nitrometánt oldószerként és szintézis-alapanyagként 
alkalmazzák, a m-dinitrobenzolt, a mononitrotoluolokat és a klór-nitrobenzolokat a színezékipar használja 
fel. A trinitrotoluolt (TNT) a toluol nitrálásával állítják elő, amely stabilabb robbanószer a nitroglicerinnél, 
mely már kis ütés hatására is robban. 
 
Nitrobenzol 

A nitrobenzol halványsárga, keserűmandula szagú 
folyadék (fp.: 207 °C). Nagyon toxikus, bőrön át is 
felszívódik, vízben alig, etil-alkoholban és dietil-éterben 
jobban oldódik. Benzolból állítják elő nitrálással. 
Használják a nitrobenzolt oldószerként festékekben, 
azonban legnagyobb mennyiségben anilin előállításához 
alapanyagként, melyből színezékek is előállíthatók. 

             

6.6. Aminok 

A metil-aminok és az etil-amin gáz halmazállapotú, a többi folyadék vagy kristályos anyag. Az első- és 
másodrendű aminok magas forrásponttal rendelkeznek. Alkoholban és éterben jól, a kis szénatomszámú 
alifás aminok vízben is oldódnak. Az anilin, a difenil-amin, az acetanilid, a b-feniletil-amin származékok 
nagy jelentőségű gyógyszeripari alapanyagok, illetve a szulfanilsav és az N,N-dimetilanilin származékokat a 
színezékipar használja fel. 
 
Trietil-amin 

A trietil-amin jellegzetes, szúrós szagú, színtelen folyadék (fp.: 89 °C). 
Szerves szintézisekben bázisként, savmegkötőként használják. Lakkok 
segédanyaga. 

Parkettlakk 
 

Színes selyem 
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6.7. Oxovegyületek 

A formaldehid szobahőmérsékleten gáz, az oxovegyületek többi képviselője folyadék. Az aldehidek közepes 
szénatomszámú képviselői növényi olajokban (pl. rózsaolaj) fordulnak elő. Az oxovegyületek forráspontja a 
velük azonos szénatomszámú szénhidrogénekénél magasabb, de az alkoholokénál alacsonyabb. Alkoholban 
és éterben jól, a kis szénatomszámúak vízben is korlátlanul oldódnak. Szerves vegyipari szintézisek 
alapanyagai, az aceton kiváló oldószer, a formaldehidet a műanyagipar is feldolgozza. 
 
Acetaldehid 

Az acetaldehid szúrós szagú (fp.: 21 °C) szobahőmérsékleten 
folyékony halmazállapotú. Az érett gyümölcsökben fordul elő. 
Vízzel, etil-alkohollal és dietil-éterrel korlátlanul elegyedik. A 
szervezetben az etil-alkohol oxidációjakor keletkezik károsítva az 

egészséget. Az etén katalitikus oxidációjával vagy a metil-vinil-éter hidrolízisével 
állítják elő. Jelentős szintetikus  alapanyaga az ecetsav, az ecetsav-anhidrid és az 
etil-acetát gyártásnak. 
 

  Érett füge 

Benzaldehid 
A benzaldehid színtelen, keserűmandula szagú folyadék (fp.: 179 °C). 
Vízzel alig, etil-alkohollal, dietil-éterrel korlátlanul elegyedik. A 
természetben a keserűmandula-olajban és más csonthéjas 
gyümölcsmagokban is előfordul, az iparban a toluol oxidációjával állítják 
elő. Szerves szintézisek alapanyaga, az élelmiszeriparban ízek 
fokozójaként, az illatszeriparban illatanyagként használják.  
 
 

 Mandula 
Aceton 

Az aceton színtelen, jellegzetes szagú folyadék (fp.: 56 
°C). Vízzel, etil-alkohollal, dietil-éterrel és hexánnal 
korlátlanul elegyedik. Iparban kumolból (fenol előállítás), 
illetve ecetsav katalitikus bontásával állítják elő. Jó 
oldószere a szerves vegyületeknek, a műanyagiparban 
(polikarbonát, poliuretánhab) alapanyagként használják. A 
forgalomban kapható, hegesztésnél használt dissous-gáz 
palackban acetonban oldott acetilén található. 
 
     

 
Kámfor 

A kámfor (2-bornanon) fehér, áttetsző viaszos kristályos 
anyag (op.: 179 °C). Szobahőmérsékleten szublimál, 
illata átható, a nyálkahártyákat és a bőrt izgatja. A 
természetben egy örökzöld fában (Cinnamomum 
camphorában) található meg. A 4-izopropilpentánból 
állítható elő. Felhasználják a celluloidgyártásban, a 

gyógyászatban (pl. reuma elleni kenőcsökben helyi 
keringésfokozóként), alkalmazzák molyirtó szerként és a 
füst nélküli lőpor előállításánál.  

 
 
 

 

Cinnamomum camphora 
 

Polikarbonát alapú CD 
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6.8. Karbonsavak 

Az el nem ágazó telített zsírsavak kilenc szénatomszámig folyadékok, a többi kristályos anyag. Szerves 
oldószerekben jól oldódnak, kisebb szénatomszámú képviselőik vízzel korlátlanul elegyednek, az 
oktánsavnál nagyobbak vízben nem oldhatók. Az aromás karbonsavak kristályos vegyületek magas 
forrásponttal, vízben rosszul vagy egyáltalán nem oldódnak. A karbonsavak a növény- (pl. az arachidonsav 
magvakban, a palmitinsav és a linolsav kötött formában növényi olajokban) és állatvilágban (pl. a hangyasav 
rovarok váladékában) egyaránt megtalálhatók. Különböző karbonsavszármazékok előállítására használja a 
vegyipar. 
 
Ecetsav 

Az ecetsav színtelen, savanyú, szúrós szagú folyadék (fp.: 118 
°C). Vízzel, etil-alkohollal és dietil-éterrel korlátlanul 
elegyedik. A tiszta, vízmentes ecetsavat jégecetnek nevezik 

(op.: 16°C). Előállítják az acetaldehid katalitikus oxidációjával, metanol 
karbonilezésével, illetve etanol enzimatikus oxidációjával. Az iparban 
oldószerként és acilezőszerként (polimerek előállítása), a háztartásokban 
vízkőoldóként, híg vizes oldat formájában ételecetként használják. 

Ételecet 
Benzoesav 

A benzoesav színtelen kristályos anyag (op.: 121 °C). 
Vízben rosszul, etil-alkoholban és dietil-éterben jól 
oldódik. A természetben a benzoegyantában fordul elő, 
iparban a toluol katalitikus oxidációjával vagy a ftálsav 
dekarboxilezésével állítják elő. Szerves szintézisekben 
alapanyag (pl. tereftálsav előállítása). Az élelmiszeriparban 
a benzoesavat (E210) és sóit (pl. nátrium-benzoát (E211)) 
tartósítószerként használják, mivel gátolják az élesztők és 

baktériumok szaporodását. Metil- és etil-észterét az illatszeripar 
hasznosítja.  
 Savanyúságok 

6.9. Karbonsavszármazékok 

A savhalogenidek és a savanhidridek leggyakrabban acilezőszerként használt folyadékok. A 
monokarbonsavak metil- és etilészterei tizenöt szénatomszámig szobahőmérsékleten folyadékok, a nagyobb 
szénatomszámú észterek szilárdak. A természetben gyümölcsökben találhatóak meg, illetve viaszokban, 
zsírokban és olajokban. Oldószerként és extrahálószerként használják az ecetsavésztereket. A dietil-oxalát és 
a malonészter számos szintézis alapanyaga. A savamidok a formamid és az N,N-dimetilformamid kivételével 
kristályos anyagok. Magas forráspontú, vízben a többi savszármazéknál jobban oldódó vegyületek. A 
ftálimid fontos kiindulási anyag szintézisekben, az N-brómszukcinimid szelektív brómozószer. A savnitrilek 
magas forráspontú folyadékok. Az acetonitrilt elterjedten alkalmazzák oldószerként.  
 
Etil-acetát 

Az etil-acetát jellegzetes szagú, színtelen folyadék 
(fp.: 77 °C). Tűzveszélyes, kissé mérgező hatású. 
Vízzel nem elegyedik. A természetben 

gyümölcsökben fordul elő, az iparban ecetsav és etil-alkohol észterezési 
reakciójával, illetve keténből etil-alkohollal állítják elő. Vegyipari 
szintézisekben alapanyagként (pl. acetecetészter-előállítás), valamint 
oldószerként is alkalmazzák, felhasználják ragasztókban és illatszerekben.  
       Ragasztók 
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Butil-acetát 
A butil-acetát színtelen, 
gyümölcsillatú folyadék (fp.: 
127 °C). Vízben kis 
mértékben oldódik, de etil-

alkoholban, dietil-éterben oldható. Irritálja a nyálkahártyákat 
és a bőrt. A természetben gyümölcsök illatanyagaiban 
található meg, az iparban butil-alkoholból és ecetsavból 
állítják elő. Fontos oldószer, jelentős felhasználója a lakkipar, 
de készítenek belőle műkaucsukot, műgyantát és az 
illatszeriparban körömlakkot is. 
 
 
N,N-Dimetilformamid 

A dimetilformamid (DMF) színtelen, 
jellegzetes szagú folyadék (fp.: 153 °C).  
Vízzel, szerves oldószerekkel jól elegyedik. 
Belélegezve mérgezést okoz, de bőrön 
keresztül is felszívódhat a szervezetbe. Kiváló 

oldószer, a szervetlen sókat is oldja. Poliakrilnitrilből kiinduló 
szénszálgyártásnál oldószerként használják. 
 
 
 Szénszál erősítésű szélerőmű 
 

6.10. Szerves kénvegyületek 

A szerves kénvegyületek közül a metántiol gáz, a kisebb szénatomszámú képviselők folyadékok, 
alacsonyabb forrásponttal rendelkeznek, mint a megfelelő oxigénanalogonok. Az etántiolt a földgáz 
figyelemfelkeltő szagosítására használják. A szulfidok, szulfoxidok, szulfonsavak képviselőit a 
szintézisekben használják fel oldószerként vagy alapanyagként (o-toluolszulfonamidből szacharint állítanak 
elő).  
 
Dimetil-szulfoxid 

A dimetil-szulfoxid (DMSO) színtelen 
folyadék (fp.: 189 °C). Izgatja a nyálka-
hártyákat és a bőrt, erősen toxikus hatású. 

Fontos oldószer, összetevője a gyógyszereknek 
(kenőcsök, gélek), mezőgazdasági és a műanyagipari 
termékeknek. 
 
 

6.11. Helyettesített savak 

A halogénezett savak folyadék vagy szilárd halmazállapotú anyagok, szerves szintézisekben használják fel 
őket (pl. klórecetsavat karboximetilcsoport beépítésénél).  

A hidroxisavak folyékonyak vagy kristályosak, a szalicilsav és a galluszsav növények fakérgeiben, a 
borkősav, az almasav és a citromsav gyümölcsökben található meg. Az acetilszalicilsav az aszpirin 
hatóanyaga, a borkősav és a galluszsav textilipari segédanyag.  

Az oxosavak szobahőmérsékleten szilárd vegyületek, fontos szerves vegyipari alapanyagok (pl. 
acetecetészter-szintézisek, illetve a piroszőlősav heterociklusok előállításánál). 
Az aminosavaknak az élő szervezetben különös jelentőségük van a peptidek és fehérjék építőköveiként. 
 

Műgyanta padló 

 Gyógyszer gél 
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H2N-CH2-COOH

N

Glicin 
A glicin a legegyszerűbb és egyetlen nem királis 
aminosav. Az emberi szervezet és a fehérjék 

nélkülözhetetlen alapegysége. Az iparban ammónia és klórecetsav 
reakciójával állítják elő. Alkalmazzák fontos élettani hatásai miatt a 
gyógyászatban, nátriumsóját ízfokozóként az élelmiszeriparban. 
 
 

 
 
Az 
emberi 
test 

 

6.12. Heterociklusos vegyületek 

A gyűrűben a szénatomok mellett heteroatomot is tartalmazó vegyületek csoportjában számtalan molekulát 
találhatunk. Változatos élővilágunk szinte minden területén fellelhetjük származékaikat a vitaminok 
alkotórészeiként (B- és E-vitaminok), az aminosavak között (triptofán, prolin, hidroxiprolin, hisztidin), a 
nukleinsavakban (uracil, citozin, adenin, guanin), valamint az alkaloidokban (kinin, nikotin, koffein). A 
heterociklusos vegyületekből számos, ma már nélkülözhetetlen gyógyszer készül. Példaként említhető az 
amidazophen (azol-származék), láz- és fájdalomcsillapítóként, a penicillin (b-laktám- és tiazolidin-
származék), antibiotikumként, valamint a b-karbolin származéka, mely az időskori agyműködést javítja 
(Cavinton). A tetrahidrofuránt és a piridint vegyipari oldószerként alkalmazzák. 
 
Piridin 

A piridin színtelen, jellemző, kellemetlen szagú folyadék 
(fp.: 115 °C). Vízzel korlátlanul elegyedik, szerves 
oldószerekben is jól oldódik. Hosszabb távon károsítja az 
emberi szervezetet. A természetben kőszénkátrányban fordul 
elő, kinyerhető savval való kivonást követő desztillációval. 

Fontos alapanyaga növényvédőszereknek, gyógyszereknek, 
ragasztóknak, valamint oldószerként is felhasználják. 

6.13. Szénhidrátok 

A szénhidrátok alkotják élővilágunk jelentős részét. A monoszacharidok vízben oldódó vegyületek, 
amelyekre példa a gyümölcsökben megtalálható D-glükóz és D-fruktóz. Az oligoszacharidokat 
monoszacharidok alkotják, vízben oldódó vegyületek. A szabad glikozidos hidroxilcsoporttal rendelkező 
reduláló diszacharidok közül kiemelhetjük a maltózt, mely a keményítő és a glikogén alkotója vagy az 
emlősök tejében található laktózt. Nem redukáló diszacharid a szacharóz, amely a cukorrépában és a 
cukornádban fordul elő. A poliszacharidok vízben nem oldódnak, közéjük tartozik a cellulóz a növényi 
sejtek alkotórészeként és a burgonyában, kukoricában, rizsben nagy mennyiségben megtalálható keményítő. 
 

 B6-vitamin forrásai 
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Glükóz 
 

A glükóz fehér kristályos anyag (a-D-glükóz op.: 146 °C, b-D-
glükóz op.: 150 °C). A természetben D-glükózként fordul elő, 
megtalálható egyes gyümölcsökben (a szőlőcukor elnevezés 
innen ered), mézben, valamint a vérben. Építőegysége az 
élővilágban nagy jelentőségű poliszacharidoknak, mint a 
cellulóznak és a keményítőnek. A glükózt az iparban a 
keményítő enzimes hidrolízisével állítják elő. Jelentős 
mennyiségben használja fel az élelmiszeripar és a gyógyszeripar.  
 

 

6.13.1. videó: Jód oldódása szerves oldószerekben 

 

 

6.13.2. videó: Glükóz kimutatása 

 

 

6.13.3. videó: Keményítő kimutatása jód 
segítségével 

 

 

6.13.4. videó: Szárazjég és víz játéka 

 

 

    Szőlő 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-61_Jod_oldodasa_szerves_oldoszerekben.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-61_Jod_oldodasa_szerves_oldoszerekben.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-62_Glukoz_kimutatasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-62_Glukoz_kimutatasa.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-63_Kemenyito_kimutatasa_jod_segitsegevel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-63_Kemenyito_kimutatasa_jod_segitsegevel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-63_Kemenyito_kimutatasa_jod_segitsegevel.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-64_Szarazjeg_es_viz_jateka.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-64_Szarazjeg_es_viz_jateka.wmv
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7. A SZERVES KÉMIAI IRODALMAZÁS ALAPJAI 

Az a mérnök, aki képtelen arra, hogy a szakterületével kapcsolatos új információkat nyomon kövesse, 
hamarosan értéktelenné válik szakterülete számára, hisz nem képes arra, hogy újat alkosson. A szakirodalom 
eszköz, amelynek segítségével folyamatosan figyelemmel kísérhető a tudomány és technika fejlődése, ezáltal 
az egyetemen megszerzett ismereteket naprakész állapotban tudjuk tartani. A BME Szerves Kémia Tanszéke 
(mai Szerves Kémia és Technológia Tanszék) ezt már az 1960-as években felismerte, és azóta az 
irodalomkutatás módszerének szervezett formában való oktatása része a szerves kémia oktatásának. 

A szakirodalom-kutatással foglalkozó tájékoztatástudomány, mely az információk rendszerezésével és 
szolgáltatásával foglalkozik, szerteágazó ismereteket foglal magában. Ezekből most, első alkalommal, a 
legalapvetőbbekkel és leggyakrabban használtakkal, a dokumentációs szolgáltatásokkal ismerkedünk meg 
egy egyszerű, egyéni irodalomkutatási feladat keretében. Ez a fejezet a kutatás forrásait ismerteti, melyekben 
a keresést végrehajtják, és az ezen eszközök használata közben felmerülő leggyakoribb problémákra hívja fel 
a figyelmet.   

7.1. A Szakirodalmi dokumentumok csoportosítása 

Az irodalomkutatás során nagyon sokféle probléma megoldása lehet célunk. Egy vegyület vagy 
vegyületcsoport tulajdonságainak, előállításainak megismerése; egy reakciótípus vagy technológiai eljárás 
különböző körülmények közötti viselkedése stb. Bármely probléma megoldásához ismernünk kell azokat a 
kiadványokat, amelyekben a számunkra szükséges információ megjelenhet. A szakirodalmi publikációk 
típusainak rövid áttekintéséhez talán legfontosabb a megjelenésük gyakorisága szerinti csoportosítás, mely 
szerint megkülönböztetünk:  

A. Könyveket. A könyvek mondanivalójukat mélységben, részletesen tárgyalják. Alaposságuk miatt 
soha nem teljesen frissek. 

B. Időszaki kiadványokat. Ezek meghatározott időszakonként rendszeresen megjelenő művek. 
Viszonylag rövid cikkeket tartalmaznak, melyek friss ismereteket közölnek. A legtöbb új, önálló 
munkán alapuló tudományos eredmény elsőként folyóiratcikk formájában jelenik meg. 

C. Az úgynevezett szürke irodalom rendszertelen megjelenésű, friss információt tartalmazó 
dokumentum. Vegyészek számára a legjelentősebbek: 

a. Szabadalmak (sok gyakorlati szempontból fontos vegyület első előállítását 
vagy új szintézismódszerét a szabadalmak írják le először)   

b. Szabványok  
c. Doktori disszertációk  
d. Kutatási jelentések.  

 

7.2. A Tájékoztató eszközök 

Mivel a tudományos kiadványok száma egyre gyorsuló ütemben növekszik, megjelenési formája is sokféle 
és az egyes típusokat más-más helyen szolgáltatják, egyre nehezebb a szükséges primer publikációk 
megtalálása. Ebben a munkában segítik a kutatókat a tájékoztató eszközök:  

i. A közvetlen tájékoztató eszközöket általában egy új ismerettel való foglalkozás első 
lépéseként használjuk. Belőlük gyors, átfogó tájékoztatást kapunk fogalmak tisztázására, 
alapadatok megszerzésére. Ezek a lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak, 
adattárak. (Pl. egy lexikon vagy kézikönyv segítségével összegyűjthetjük egy keresett 
vegyület különböző neveit, tisztázhatjuk szerkezetét.)  

ii. A közvetett tájékoztatási eszközök segítségével konkrétabb és frissebb információkat 
tartalmazó primer dokumentumokhoz juthatunk. A közvetett tájékoztató eszközök közül az 
első szakirodalom-kutatási gyakorlat során a hallgatóknak a katalógusokra, a referáló művek 
közül pedig egy referáló kézikönyvre és egy referáló folyóiratra van szükségük, valamint 
elektronikus változatukra, az adatbázisokra. 
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1. A katalógusok egy vagy több könyvtár állományát tárják fel. Ma még vannak 
cédulakatalógusok is, de nagy részük elektronikus. 

2. A referáló mű egy vagy több szakterület, tudományág szakirodalmát feltáró 
időszaki kiadvány. A feltárást úgy végzik, hogy a kiválasztott dokumentumokról 
bibliográfiai leírást és tartalmi ismertetést (referátumot) készítenek. Ezeket 
valamilyen rendszer szerint sorba rakják és kinyomtatják. Hogy használatukat 
megkönnyítsék, különféle szempontok szerinti mutatókat készítenek hozzájuk, tehát 
több szempont szerint visszakereshetővé tesznek egy tételt (pl. tárgymutató, 
névmutató, összegképletmutató stb.). A mutató a keresőfogalom mellett a témával 
foglalkozó tételek sorszámát, (vagy más módon kifejezve, helyét a referáló kötetben) 
is tartalmazza, melyet megkeresve megtaláljuk a dokumentum bibliográfiai leírását 
A bibliográfiai adatok a dokumentumokat leíró adatok, melyek csakis egy műre 
jellemzőek, így jutunk el általuk a primer irodalomhoz.   

 

7.2.1. A „Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie” ismertetése (röv. B.) 

Már a múlt század második felében szükségessé vált, hogy az addig ismert szerves vegyületek irodalmi 
adatait lexikonszerűen feldolgozzák. A legsikerültebb ilyen mű Friedrich Konrad Beilstein 1881–82-ben, 
német nyelven megjelent munkájának első kiadása, melynek 4. kiadását napjainkban is használjuk. Ahhoz, 
hogy a párkötetes mű napjainkra több mint 500 kötetesre növekedett és a szerves kémiai irodalmazás egyik 
legfontosabb eszközévé vált, nagyban hozzájárultak: 

Egyrészt F. K. Beilstein, akinek rendszere úgy épül fel, hogy az azóta előállított nagyszámú vegyület 
is besorolható. Így 1771-től napjainkig lehetséges kutatni egy kiadványban. 

Másrészt a F. K. Beilstein munkáját folytató intézmények, a Deutsche Chemische Gesellschsaft, majd 
a Beilstein’s Institute für Literatur der Organischen Chemie (Frankfut-am-Main). Az eleinte teljességre 
törekvő kiadványba bekerülő adatokat később ezen intézmények munkatársai válogatták, és szigorúan 
ellenőrizték a bekerülő nagyszámú vegyület adatainak megbízhatóságát. A kiadvány ma is kitűnik a referáló 
művek közül azzal, hogy a mért eredményeket számszerűen is tartalmazza. 

A jelenleg használatos IV. kiadás sorozatait az 7.1. táblázat szemlélteti. 

7.1. táblázat. A Beilstein sorozatai 

Sorozat neve Rövidítése Feltárt időperiódus Kötetek száma 
Fősorozat (Hauptband) H 1909-ig 1–27 
I. Kiegészítő sorozat E I 1910–1919 1–27    (Erstes Ergänzungswerk) 
II. Kiegészítő sorozat E II 1920–1929 1–27    (Zweites Ergänzungswerk) 
III. Kiegészítő sorozat E III 1930–1949 1–16    (Drittes Ergänzungswerk) 
IV. Kiegészítő sorozat E IV 1950–1959 1–16    (Viertes Ergänzungswerk) 
III–IV. Kiegészítő sorozat 

E III–IV 1930–1959 17–27    Drittes-Viertes 
Ergänzungswerk 
V. Kiegészítő sorozat E V 1960–1979 17–27    Fifth Supplementary series 

 
Mint látjuk, valamennyi sorozat 27 kötetben tárja fel a szerves kémia egészét, de a III. és IV kiegészítő 

sorozat 17–27 kötetei egyesített sorozatban jelentek meg. Így ezekben a kötetekben 30 év irodalmát találjuk 
meg feldolgozva. Az V. kiegészítő sorozatot pedig – a felhasználók igényeinek megfelelően – angolul és a 
17. kötet szerkesztésével kezdték (heterociklusos vegyületek). A sorozat befejezése után az 1–16. kötetet már 
nem adták ki nyomtatásban, mivel közben áttértek  a kiadvány adatbázis formájában való megjelentetésére. 
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7.2.1.1. A Beilstein felépítése 
A Beilstein rendszere a Hauptband 1. kötetének elején megismerhető. Bár a rendszer pontos ismeretében 
bármely vegyületet megtalálunk a kiadványban, a mutatók használatával ez a keresés sokkal gyorsabb és 
egyszerűbb. Ezért a rendszer felépítését csak olyan röviden ismertetjük, amennyire a mutatók értelemszerű 
használatához szükséges. A vegyületek csoportosítása úgy történik, hogy törzsvegyületekké alakítjuk őket. 
Ez azt jelenti, hogy a szerkezeti képletben gondolatban a szénatomokhoz kapcsolt valamennyi atomot H 
atommal helyettesítjük. Az így kapott törzsvegyületeket 3 főcsoportba osztjuk:  
    1.) aciklusos vegyületek, az 1–4. kötetben találhatók;  
    2.) izociklusos vegyületek, az 5–16. kötetben találhatók;  
    3.) heterociklusos vegyületek, a 17–27. kötetben találhatók. 

Ha egy vegyület több törzsvegyületre bontható, pl. izociklusos és heterociklusos rész is található 
benne, a besorolás az „utolsó hely elve” alapján történik, vagyis a heterociklusos vegyületek főcsoportba 
kerül. A vegyületeknek a főcsoportokon belüli elhelyezése funkciós csoportok alapján történik. A 7.2. 
táblázat segítségével megállapíthatjuk, hogy vegyületünk a kézikönyv hányadik kötetében található. A 
megfelelő főcsoporton belül a funkciós csoportnál levő szám a kötetet jelöli, melyben a mindkét 
kritériumnak megfelelő vegyületek helyezkednek el. (pl. az izociklusos, egy =O és egy –OH csoportot 
tartalmazó vegyületek a 8. kötetben). A rendszerezést a kézikönyv különböző szigorú szabályok betartásával 
kisebb vegyületcsoportok létrehozásáig folytatja. A legkisebb egységet képező vegyületcsoportokat nevezi 
alapvegyületeknek, ezeknek egy számot ad – ez a System Nummer – és a kötetekben ezeknek a számoknak 
növekvő rendjében helyezi el a vegyületcsoportokat. Ezért, ha valamelyik sorozatban megtaláltuk a 
vegyületünket, a megfelelő System Nummer alapján, a többi sorozatban is megtaláljuk azt.  
 

A táblázat használatakor még figyelembe kell vennünk, hogy az alapvegyületek után következnek 
közvetlenül azok származékai, melyeket többféle módon kaphatunk: 
   – az oxigénatomot két vegyértékű kalkogénatommal helyettesítjük, akár egy gyűrű heteroatomjaként, akár 
egy funkciós csoportban (pl. a furán után következik közvetlenül a tiofén vagy az alkoholok után a 
tioalkoholok  
   – a halogéneket, a nitró-, nitrozó- és azidócsoportokat nem tekinti funkciós csoportnak, hanem azok 
származékainak 
    – a funkciós csoporton előállt változás útján képezhető vegyületek is származékok és közvetlenül az 
alapvegyület után következnek (pl. savak után észterek; alkoholok után éterek).  
 

A mutatók használatával jelentősen egyszerűsíthetjük a rendszerben való keresést. A 
rendelkezésünkre álló legteljesebb mutató a Fősorozat és az I–IV kiegészítő sorozatokban előforduló összes 
vegyületet tartalmazza, kétféle szempont szerinti csoportosításban:  
Összegképlet szerint: General Formelregister  
Név szerint:  General Sachregister  
 

 
Elvileg mindegy, hogy melyikben keressük vegyületünket. Mivel azonban a különböző nevek és 

nomenklatúrák útvesztőjében való keresés esetenként meglehetősen hosszúvá teheti munkánkat, célszerűbb a 
keresett vegyület összegképletét megállapítani és azt keresni a képletmutatóban. Itt a képlet után megtaláljuk 
az azonos összegképletű vegyületek neveinek felsorolását, és ezek közül választhatjuk ki a keresettet.  
 

A képletmutatóban a vegyületeket Hill-rendszer szerint csoportosítják. Ez azt jelenti, hogy a 
vegyületek összegképletei növekvő szén-, majd növekvő hidrogénatomszám szerint következnek, a többi 
elem betűrendben, szintén növekvő atomszám szerint. A vegyület neve mellett többféle számjelzet található: 
a vastagon nyomott arab szám a kötetszámot jelenti, amelyben vegyületünk megtalálható. Mint tudjuk, a 
vegyületek elhelyezése mindegyik sorozatban azonos, ezért ez a jelzet csak egyszer fordul elő. A római szám 
nélküli, vékonyan nyomott arab szám jelenti a Hauptband megfelelő kötetének oldalszámát, ahol 
vegyületünkre vonatkozó adato(ka)t találunk. A római számok és a mellettük levő arab szám a megfelelő 
kiegészítő sorozatot és vonatkozó kötetének oldalszámát jelöli (7.2.1. ábra). 

A vegyület neve melletti oldalszámokat megkeresve, megtaláljuk a vegyületünkről az adott 
időszakban publikált ismereteket, melyekből a számunkra szükséges adatokat kiírjuk. Minden adat után 
zárójelben található az irodalom, ahol az megjelent (7.2.3. ábra). 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-1-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-2-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-1-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-3-abra.pdf
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Az egyes vegyületre vonatkozó adatok közlésének sorrendje (utána zárójelben a megfelelő német 
kifejezés és annak rövidítése): 
– a vegyület összeg- és szerkezeti képlete;  
– elnevezése(i); 
– előfordulása (Vorkommen vagy V.); 
– képződése (Bildung vagy B.); 
– előállítása (Darstellung vagy Darst., Herstellung vagy Herst.);  
– fizikai tulajdonságai;  
– kémiai átalakulásai;  
– fiziológiai tulajdonságok; 
– felhasználás; 
– analitikai kimutatás;  
– addiciós vegyületek és sók.  
Az egyes tárgyköröket a referátumokban gondolatjellel választják el, vagy új bekezdésben következnek. 
 

A kézikönyv használatában problémát okoz még a sok és sokféle rövidítés. Kétfajta rövidítéstípust 
különböztetünk meg:  
– szövegközti rövidítéseket, melyek kémiai vagy fizikai fogalmakra vonatkoznak, és nagy részük 
megtalálható a kötetek elején levő táblázatokban, ha nem, esetleg németszótárakban. Legteljesebben: Dersi 
Gyuláné könyvének 3. sz. mellékletében.  
– a zárójeles rövidítések az irodalmi hivatkozásokra vonatkoznak. Amennyiben dőlt betűvel szedett szöveg 
van zárójelben, akkor az a folyóiratot jelenti, melyben az eredeti publikáció megjelent. Feloldásukat minden 
kötet elején megtaláljuk a Verzeichnis der Kürzungen für die Literatur-Quellen cím alatti betűrendes 
felsorolásban. (Gondoljunk rá, hogy a kötet eleje akkor is az elsőben van, ha kötet pl. 8 db könyvből áll.)  A 
zárójelben lévő álló nagybetű a szerző nevének kezdőbetűjét jelenti. Ez akkor fordul elő, ha egy referátum 
folyamán egy szerző többször is szerepel. Ilyenkor másodszor már nem írják ki a nevet, csak a kezdőbetűt.  
 
V. kiegészítő sorozatban való keresés: 
 – A mutató segítségével bármelyik sorozatban találtuk meg vegyületünket, a kötet, amelyben található, az V. 
kiegészítő sorozatra is érvényes. Az egyes kötetekhez pedig készültek az előzőekhez hasonló mutatók ehhez 
a sorozathoz is.  
 – Amennyiben a mutatóban egyáltalán nem találtuk meg vegyületünket, a 7.2. táblázat alapján eldönthetjük 
magunk, hogy melyik kötetbe tartozik.  

7.2.2. Chemical Abstracts (röv. C. A.) 1907–2009 

A Chemical Abstracts a Chemical Abstracts Service (Columbus, Ohio, USA) kiadványa. Segítségével 
végigkísérhetjük a kémia, alkalmazott kémia és a kémiával határos tudományterületek fejlődését 1907-től 
napjainkig, mivel célja, hogy minden új információt feltárjon ezeken a területeken. Angol nyelven ismerteti 
185 ország több mint 50 nyelven megjelent irodalmát. Nagyságrendileg 30 millió a megszűnéséig közölt 
referátumok száma.  

7.2.2.1. Feldolgozott dokumentumtípusok 
Tudományos és műszaki folyóiratok. Számuk az idők folyamán 8000 és 14000 között változott. Vannak 
folyóiratok, melyeknek minden cikkét referálja, de sokat csak válogatva dolgoz fel. 

Szabadalmak. A megszűnése előtti években közel 50 ország és két nemzetközi szervezet (a European 
Patent Office és a World Intellectual Property Organization) szabadalmait ismerteti, de tudni kell, hogy sok 
ország szabadalmait csak válogatva ismerteti és sok kis országét csak rövid ideje. 

Könyvek 
Konferenciakiadványok 
Disszertációk 
Kutatási jelentések  

  
A C. A. egy folyóiratcikket leíró referátuma közli az eredeti cikk teljes címét, a szerzők nevét és 

munkahelyét, a cikk megjelenési helyét, idejét és terjedelmét és az eredeti cikk nyelvét. Végül ismerteti a 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-tablazat.pdf
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cikk tartalmát. Más dokumentumtípusokat leíró referátum csak az adott dokumentumtípus azonosításához 
szükséges bibliográfiai adatokban különbözik ettől. A referáló kötet egy oldalát láthatjuk a 7.2.4. ábrán. 
 

A tartalmi ismertetések kezdetben részletesek, de 1950 és 1970 között folyamatosan rövidülnek, végül 
nagyon röviddé, tömörré válnak. Cél szerint „finding oriented”-dé alakulnak. Ennek hátrányát főleg akkor 
tapasztaljuk, ha kevésbé ismert nyelven jelent meg egy dokumentum (pl. japán). A mutatók azonban 
továbbra is részletesen tájékoztatnak a szakirodalmi dokumentumok tartalmáról.  
 

A C. A. füzetei kezdetben kéthetente, később hetente jelentek meg. A megjelenő füzeteket 1962 előtt 
évente foglalták egy kötetbe, 1962-től félévenként kezdenek új évfolyamot. (ezért a referátumok számának 
kiírásakor célszerű mindig a kötetszámot és nem az évet feljegyezni.) 1967-től a referátumokat egy 
évfolyamon belül folyamatosan számozzák, és erre a sorszámra utal a mutató. A sorszám után található betű 
egy ellenőrző kód (7.2.4. ábra). 1967 előtt a referáló kötet hasábszámait adták meg a mutatóban és az utána 
álló kisbetű a hasábmagasságot jelölte, ahol a keresett dokumentum leírása található (7.2.5. ábra). 
  

7.2.2.2. A C. A. mutatói 
A C. A. minden füzet végén közöl szerzői (Author Index), szabadalmi ( Patent Index) és kulcsszó- (Keyword 
Index) mutatót. (Keyword Index csak füzetek végén található. Célja, hogy gyors tájékoztatást adjon a 
dokumentum tartalmáról, ezért csak a mű címe és a kivonat figyelembevételével állítják össze.) 

Egy évfolyam befejezése után megjelennek az egész évfolyamot feltáró mutatók. Nagy előnye a C. A.-
nek, hogy többéves mutatói is vannak. (Collective Indexes; röv.: C. I.) Ezek kezdetben 10 éves, később 5 
éves időtartam alatt megjelent publikációkat tárnak fel egy kötetben, ezáltal jelentősen csökkentik az 
ismétlődő munkát, melyet az évfolyamok mutatóinak átnézése jelentene. Ezek a mutatók az eredeti 
dokumentumok tartalmának részletes elemzése alapján készülnek, így a kivonatoknál sokkal több 
információt kapunk belőlük. Másik fontos jellemzőjük, hogy ellenőrzött és állandó szókészletet használnak a 
fogalmak jelölésére. Mivel a C. I.-k típusai és szerkesztési elvei megegyeznek az azonos időperiódusban 
készített évfolyammutatókkal, ahol nem áll rendelkezésünkre C. I., ott az évfolyamok mutatói is 
használhatók (pl. egyetemünk  könyvtárában 1997– ). 

A C. A. összesített mutatóinak az  idők folyamán történt változásairól tájékoztat a 7.3. táblázat.  

7.2.2.3. A mutatók ismertetése 
Az Author Index (Szerzői mutató) az első, szerzők neve szerinti betűrendbe szedett mutató. Társszerzők 
nevénél csak utalás található az első szerzőre (7.2.6. ábra). 

A Subject Index (Tárgymutató, röv. S. I.) a tárgykör megnevezése szerint betűrendbe szedett mutató. Itt 
találjuk a vegyületneveket is, melyekhez kapcsolódik egy rövid tájékoztatás a vegyülettel kapcsolatos 
információ jellegéről (7.2.7. ábra és 7.2.8. ábra). 

A Formula Index (Képletmutató) a vegyületek összegképlete alapján készült mutató. Az összegképletek 
felsorolása a Beilsteinhez hasonlóan, itt is Hill-rendszerben történik. Szervetlen vegyületeknél a szén és 
hidrogén kiemelése nélkül, a vegyjelek szerinti betűrend a besorolás alapja. Egy összegképlet után 
felsorolják az összes ilyen összegképletű, az adott kötetben szereplő vegyületnek a C. A. által használt nevét. 
Ezek közül kell kiválasztanunk a megfelelőt és kiírni a vonatkozó referátumok számait (7.2.9. ábra). 
Amennyiben sok referátum foglalkozik az illető vegyülettel, célszerűbb az itt megtalált név alapján a Subject 
Indexben folytatni az irodalmazást.  

Az Index of Ring System (Gyűrűrendszerek mutatója) célja, hogy adott szerkezetű  gyűrűs vegyületeknek a 
C. A.-ben használatos elnevezését segítsen megtalálni a szerkezet alapján. Rendszerezési elve: a 
vegyületeket a gyűrűk növekvő száma szerint osztja fel (1, 2, 3 stb. gyűrűből álló vegyület). Ezen belül a 
gyűrűkben részt vevő atomok számának növekvő rendjében, hidrogénatomok figyelembevétele nélkül 
(7.2.10. ábra). (1907–1961 között a Subject Indexben, 1962–1996 között a Formula Indexben található.) 
 

A 9. C. I.-től megszűnik a Subject Index, mely eddig kizárólagosan biztosította a téma szerinti keresést 
és helyette két új mutató jelenik meg: 
A Chemical Substance Index (Vegyületnév mutató), mely a vegyületekre vonatkozó irodalmat tárja fel 
azok nevének betűrendjében (7.2.11. ábra). Ugyanakkor ezek a nevek gyakran különböznek az előző C. I.-

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-4-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-4-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-5-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-3-tablazat.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-6-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-7-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-8-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-9-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-10-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-11-abra.pdf


7. A szerves kémiai irodalmazás alapjai 123 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

ben használtaktól. 1972-től IUPAC szerinti nomenklatúrán alapuló, szigorú szabályokat követő egységes 
nomenklatúrát vezettek be a korábban gyakran előforduló triviális vagy félszisztematikus nevekkel szemben. 

A General Subject Index (Általános tárgymutató), melyben általános fogalmak találhatók: 
vegyületcsoportok, reakciótípusok, technológiai folyamatok és berendezések, analitikai módszerek, 
fizikokémiai jelenségek stb. Ezeknek a fogalmaknak megnevezésére ellenőrzött és állandó terminológiát 
használnak, mely gyakran eltér az előző években a S. I.-ben használtaktól (7.2.12. ábra). 

Az Index Guide (röv. I. G.) feladata, hogy segítséget nyújtson a kutatóknak a Chemical Substance és 
General Subject Indexben bekövetkezet terminológiai változások problémamentes megismeréséhez. Ezt úgy 
valósítja meg, hogy összekapcsolja a különböző ekvivalens tárgyszavakat és anyagneveket. A nem szabvány 
elnevezésekből keresztutalásokat ad a szabványosra (7.2.13. ábra). A későbbi C. I.-periódusokban is 
megjelenik az I. G., és a C. A. tezauruszának tekinthető. 

A Numerical Patent Index (Szám szerinti szabadalom mutató) országonkénti betűrendben közli a 
szabadalmakat, azok növekvő számsorrendjében (7.2.14. ábra).  

A Patent Corcondance Index (Equivalens szabadalmak mutatója) közli egy szabadalomnak más 
országokban bejelentett számát is (7.2.15. ábra). 

Patent Index (Szabadalom mutató). 1977-től egyesített mutatóban jelennek meg a Numerical Patent Index 
és a Patent Corcondance Index adatai (7.2.16. ábra). 

Registry Handbook – Number Section. (röv. R.H.-N.S.) A számítógépes adatfeldolgozás számára 
alakították ki a Chemical Registry System-et. Ennek első lépéseként 1965-től valamennyi, a C. A. által 
feldolgozott szakirodalmi dokumentumban leírt vegyületet betáplálták egy számítógépbe. Az megvizsgálja, 
és ha újnak találja, akkor egy azonosítószámot rendel hozzá, a már ismerteknél pedig közli, hogy milyen 
számon tartja nyilván. Ez a szám a Registry Number, mely 3 csoportba rendezett, öttől kilenc számjegyig 
terjedő számkombinációból áll, és a mutatókban a vegyületek neve mellett található szögletes zárójelben. 
Tartalmi jelentése nincsen. A R. H.–N. S.-ban ezek a számok szerepelnek növekvő számsorrendben, utánuk a 
vegyület neve és összegképlete áll (7.2.17. ábra). Célja a vegyület azonosítása. Vegyületek számítógépes 
keresésére készült elsősorban. Manuális keresésnél arra használjuk, hogy vegyületünk a C. A.-ben használt 
nevét megtudjuk belőle, ha 1972-től nem találjuk azt a mutatóban az addig használt néven.  

7.2.3. Keresési példa a Beilstein és a Chemical Abstracts használatához 

Egy egyszerű, gyakran előforduló probléma megoldásán keresztül szemléltetjük a keresés lépéseit. 
Egy vegyületnek összes leírt előállítási módját szeretnénk összegyűjteni a B. és a C. A. segítségével. 

 Vegyületünk a borostyánkősavanhidrid lesz. 
Szükséges adatok a keresés megkezdéséhez: vegyületünk szerkezeti képlete; neve(i); összegképlete. 

Mivel egy német és egy angol nyelvű kiadványban is keresünk, szükséges a nevek mindkét nyelven való 
ismerete. 

 
 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-12-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-13-abra.pdf
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http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-16-abra.pdf
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A keresést a B.-ben célszerű kezdeni, mivel abban régebbi irodalmat is találunk, a C. A.-ban viszont 
egészen napjainkig folytathatjuk az irodalmazást. (Természetesen ez csak a nyomtatott kiadványban való 
keresésre érvényes, gépi változatában mindkettő feldolgozza az új irodalmat is.)  
 

A B. General Formelregisterében (mely az 1959-ig publikált vegyületeket tartalmazza) megkeressük 
vegyületünk összegképletét, és kiválasztjuk nevét a felsoroltak közül. A név után található számok 
jelentésének felfrissítésére:  
 

Bernsteinsäure 
- anhydrid  17 407 b, I 228 e, II 429 c, IV 5820 
 

kötetszám 
oldalszám 
kiegészítő sorozat száma 
vegyület helye az oldalon 

 
A megfelelő oldalakon megkeressük a vegyületünkre vonatkozó előállításokat, és kiírjuk azokat. A 

primer irodalomra való hivatkozás kiírása is szükséges, mert általában a referátum szövege alapján nem 
tudjuk a folyamatokat végrehajtani. A B. egy referálómondatának értelmezése: 
 

Bildung. Bernsteinsäureanhydrid entsteht aus Bernsteinsäure durch Destillation (DARCET, A.ch. [2], 
58, 282; BURCKER, A.ch. [5] 26, 435 Anm; vgl. VOLHARD, A. 253, 206 Anm.) unter einem Druck 
von 50-60 mm (KRAFFT, NOERDLINGER, B.22.816) 

 
képződés 
előállítás módja röviden 
szerző(k) neve 
folyóirat címének rövidítése 
folyóirat megjelenésének évf., száma, old. 

 
Vegyületünket a 17. kötetben találtuk meg, ezért az V. kiegészítő sorozat 17–19. kötete számára 

készített mutatóban ismét megkeressük nevét vagy összegképletét és amennyiben itt is írtak le előállítási 
módot, azt is kiírjuk. Ezzel 1979-ig irodalmaztunk, további időszakok irodalma a B. nyomtatott változatában 
nincs feldolgozva. 

 
Munkánkat a C. A.-ban folytatjuk. Jelen esetben elégséges az 1979 után megjelent irodalom keresése, 

de mivel nem mindenki tudja a  B. V. kiegészítő sorozatát használni, ezért a C. A. használatát 1957-től 
ismertetjük. 

Mivel célunk, hogy folyamatosan végignézzük vegyületünk irodalmát, a C. A. Collective Indexei 
közül az 1957–1961 közötti időszakot feltáróval kezdjük munkánkat, és az 1992–1996 közöttivel fejezzük be 
(könyvtárunkban ez az utolsó C. I.). Az ennél frissebb irodalmat általában valamelyik adatbázisban keressük, 
de 2003-ig használhatjuk a C. A. évfolyammutatóit is. 
 

Ha megnézzük a 6. C. I. Formula Indexét a C4H4O3 összegképletnél (7.2.9. ábra), a vegyületek 
felsorolása egy utalással kezdődik: „See also Succinic anhydride,”  referátumszámok  nélkül.. Ez az utalás a 
Subject Indexhez irányít. Oka: hogy vegyületünkkel ebben az időperiódusban nagyon sok szakirodalmi 
dokumentum foglalkozik, a Formula Index pedig nem tartalmaz utalást a referátumok tartalmára. A név 
megállapítása után a vegyület Subject Indexben való irodalmazása azoknál a vegyületeknél is célszerűbb, 
amelyeknél a Formula Index még felsorolja a referátumszámokat, (pl. itt a „Ketone, dimer” esetében), de 
nagyszámú referátumot sorol fel.  
 

Az előállítást a Subject Indexben a 7.2.7. ábrán vegyületünknél látható „manuf of” kifejezésen kívül a 
C. A.-ban a „prepn. of” (preparation szó rövidítése) vagy a „synth. of” (synthesis szó rövidítése, esetleg a 
formation szó jelöli. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-9-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-7-abra.pdf
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Ne feledkezzünk meg róla, hogy az 1967–71. közötti periódust feltáró mutatóban (7.2.8. ábra) 
vegyületünk neve után található Registry Numbert megkeressük a R. H.–N. S.-ban (7.2.17. ábra),  és  az ott  
talált névvel kezdjük a keresést az 1972-vel kezdődő C. S. I.-ben (7.2.11. ábra). 
  

A referáló kötetekben való keresésben segít a 7.2.4. ábra és  a  7.2.5. ábra. Az elsőben már minden 
referátumnak külön száma van, míg a másodikban még a hasábszámozást látjuk.  
 

A mutatókban található számok értelmezése: 
 

Succinic anhydride 
       manuf. of, 53: P 3067f;  54: P 7565b;  55: P 12303h; 
 
vegyület neve 
előállítás 
referáló kötet évfolyama 
szabadalom 
referátum száma 

 
Ha végignéztük a mutatókat, a referáló kötetekből kiírjuk azok számunkra szükséges részeit. Egy 

referátum adatai: 
 

124: 263995q Succinic acid and anhydride: intermediates with numerous applications. 
Fumagalli, Carlo  (Lonza SpA, 24020 Scanzorosciate, Italy) Chim. Ind. (Milan) 1996, 78(1), 59-
61 (Ital). Succinic acid and succinic anhydride, two basic commodity chems. with world prodn. 
of about 20,000 t/yr, are useful in many applications in different fields. Typical reactions of 
carboxyl groups and methylene groups are outlind to emphasize the multiple areas of 
applicability of these compds. 
 
A referátumot azonosító szám 
Cikk címe 
Szerző neve 
Szerző munkahelye 
Folyóirat címe, évfolyama, év, szám, old. 
Cikk nyelve 
Abstract (a dokumentum rövid tartalma) 

 
A következő lépés a primer folyóiratok cikkeinek, néha szabadalmaknak elolvasása, melyekből a 

számunkra érdekes előállításokat részletesen megismerhetjük.(A referáló művekből csak azt tudjuk meg, 
hogy a dokumentum létezik, de a lelőhelyét meg kell keresnünk.) Ezt a munkát a folyóiratcikkek 
rövidítéseinek feloldásával kezdjük. B.-ben a kötetek elején találjuk a rövidítések feloldását, a C. A.-ban 
külön kiadvány van erre a célra, melynek címe: Chemical Abstracts Service Source Index (röv. CASSI). 
 

Ezután folyóiratunkat megkeressük a könyvtár katalógusában: 
 – amennyiben az E-könyvtár részben megtaláljuk, azonnal letölthetjük cikkünket, 
 – amennyiben ott nem találjuk, akkor a könyvtár olvasótermében tudjuk kikérni a folyóiratot. Ehhez 
szükséges adatok: folyóirat címe, év, évfolyam, oldalszám, raktári jelzet. A raktári jelzetet a Register 
nevű adatbázisban találjuk, ha 1991 után megjelent cikket keresünk vagy kötetkatalógusokban, ha 1991 
előtt megjelent.  

7.2.4. A C. A. CD-ROM-változatának ismertetése 

A C. A. CD-ROM-változatát könyvtárunk honlapjáról érhetjük el (www.omikk.bme.hu). Az adatbázisok 
linkre kattintás után a felsorolásból kiválasztjuk a Chemical Abstracts nevet. A rendszer az Íris szerverhez 
visz bennünket, mely a könyvtár CD-ROM adatbázisait szolgáltatja. Itt a felsoroltak közül ismét ki kell 
választanunk a C. A.-t. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-8-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-17-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-11-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-4-abra.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-5-abra.pdf
http://www.omikk.bme.hu/


126  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

7.2.4.1. A keresett rekord 
A dokumentumokat leíró gépi egység a rekord. A 7.2.18. ábra egy folyóiratcikket leíró rekord felépítését 
szemlélteti teljes formátumban. Más dokumentumtípusokat leíró rekord csak az illető dokumentumtípus 
azonosításához szükséges bibliográfiai adatokban különbözik ettől. 

Látható az ábrán, hogy a rekord bibliográfiai adatokat tartalmazó részének felépítése hasonló a 
referáló folyóiratokban megszokotthoz, azonban míg a referáló folyóirat külön indexekben tartalmazza a 
keresést segítő kulcsszavakat, addig itt azok a rekord részét képezik. 

Az ábra alatt láthatjuk a rekord fő részeinek leírását. 

7.2.4.2. A keresés 
A Chemical Abstracts CD-ROM-változatában való kereséskor a nyomtatott változatban rendelkezésünkre 
álló összes lehetőség alapján kereshetünk a dokumentumra (szerző neve, szabadalom száma, témakört 
kifejező szavak, vegyületnevek, összegképletek). Emellett a gépi keresés további lehetőségeket is nyújt, 
mivel itt a dokumentumot leíró egység bármely szavára kereshetünk. 
 

A keresés indítása. 
A C. A. kiválasztása után megjelenő első képernyő (7.2.19. ábra) a C. A. CD-ROM-on 

könyvtárunkban meglevő évfolyamait tartalmazza. Itt választjuk ki azt az időszakot, amelyben a keresést 
kezdeni kívánjuk. A 12. C. I. az 1987–1991 közötti, a 13. C.I. az 1992–1996 közötti évfolyamokat 
tartalmazza. A 2000–2007 közötti évfolyamok évenként kereshetők. 

 

7.2.19. ábra A Chemical Abstracts CD-ROM-on meglevő évfolyamai 

Ha munkánk során váltani kívánunk a keresett évfolyamok között, ezt a File/Open/Database menüpont 
kiválasztásával végezhetjük. 

Miután kiválasztottuk a megfelelő évfolyamot, a következő képernyő jelenik meg. (7.2.20. ábra.) 

 

7.2.20. ábra A menüsor és a legfontosabb parancsok ikonjai 

Ezen az ábrán fent látható egy menüsor. A menüsorból indítható legfontosabb parancsok ikonnal 
jelképezve a 2. sorban láthatók. Ezek jelentése röviden a következő: 
Browse: ezzel a paranccsal kiíratható a meghatározott mezőkben egy adott szótőt tartalmazó szavak listája, 
majd a kiválasztott kifejezést tartalmazó rekordok. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/7-2-18-abra.pdf
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Search: keresési képernyő, mely lehetővé teszi, hogy az általunk megfogalmazott keresési stratégiának 
megfelelő találatokat megkapjuk az adatbázisból. 
Subst: a megfelelő időperiódusban előforduló vegyületek neveit kapjuk meg betűrend és hierarchikus 
elrendezés kombinációjában. 
Form: a megfelelő időperiódusban előforduló vegyületek neveit kapjuk meg összegképlet szerint, azon belül 
az alapvegyületek betűrendjében. 
Goto: ha a kurzor egy RN előtt áll, a Goto-ra kattintva megjeleníthetjük a RN által jelölt vegyület nevét és 
összegképletét. 
SrchSel: a rekord bármely szavát vagy kifejezését kijelölve és erre az ikonra kattintva megkerestethetjük azt 
az adatbázisban 
Help: munkánk során a help ikonra kattintva aktuális segítséget kaphatunk. 
 

A keresési képernyő 
A keresési képernyő a Search ikonra kattintással hívható elő. (7.2.21. ábra) 

 

7.2.21. ábra. A keresési képernyő 

A kívánt szót vagy kifejezést a képernyő e célra üresen hagyott soraiba írjuk. Alaphelyzetben a Search 
Fields Word-re van állítva, ez esetben a keresés a cím, abstract és az indexben előforduló szavak 
mindegyikére történik. 

A nyílra klikkelés után megjelenő legördülő sáv segítségével más, meghatározott mezőben való 
keresést  is  beállíthatunk.  Ebben az esetben csak a  beállított  mezőben végzi  a  rendszer  a  keresést  (pl.  CAS 
RN, Author, General Subject, Patent Number, Formula, Compound stb.). 

Fontos tudni, hogy ezek a mezők kifejezéseket tartalmaznak. Ezeket a kifejezéseket teljes 
pontossággal szükséges írni. Kifejezésünk pontosságát a Browse ikon segítségével ellenőrizhetjük (lásd 
később). 
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A Search Fields-ek közül Formula-t itt általában nem célszerű használni, ezzel ugyanis egy 
összegképletnek megfelelő, az összes vegyületre vonatkozó összes irodalmat kapjuk egy halmazban. 
 

A keresési képernyő különböző soraiba beírt szavak vagy kifejezések közötti kapcsolat jelölésére 
logikai operátorokat alkalmazhatunk: 
„or” logikai operátort használunk, ha tudjuk, hogy a keresendő téma leírására többféle kifejezést is 

használhatnak az irodalomban; 
„and” logikai operátort használunk a szavak vagy kifejezések között, ha azok egyidejű jelenléte szükséges a 

téma pontos leírásához; 
„not” logikai operátort használunk, ha egy részterületet ki akarunk zárni keresésünk eredményéből. 

A szavak vagy kifejezések közötti távolság pontosabb meghatározására a Word Relationship részbe 
pontos számokat is írhatunk. 
 

A Browse ikon használata 
Ha a Browse ikonra kattintunk, a megjelenő képernyő (7.2.22. ábra) lehetővé teszi, hogy kiválasszunk 

egy indexmezőt a legördülő sávból. Ha ezután beírjuk az általunk keresett szót vagy kifejezést a Find szó 
után található szabad helyre, akkor a rendszer a betűrendbe szedett szavak vagy kifejezések közül a 
keresettet, ill. annak környezetét jeleníti meg. 

A kifejezés melletti szám arra utal, hogy hány dokumentum tartozik a kifejezéshez. Több kifejezést is 
kijelölhetünk, ha a kiválasztás során a Crt billentyűt lenyomva tartjuk. 

Ezt követően a Search szóra kattintva, a kijelölt kifejezéseket megkerestethetjük a rendszerrel. 

 

7.2.22. ábra. A Browse ikon használatához 

Vegyületek kereséseVegyületek keresésére az adatbázisban többféle lehetőség van. 
1. Kereshetjük a vegyületet a C. A. által használt pontos nevén, melyet a Search képernyő üres sorába 

írunk, a Compound mező beállítása után. Használhatjuk a Browse opciót is, itt szintén a Compound 
mező betűrendjét kérjük. Ezek a módszerek bonyolult vegyületeknél nehézkesek. 

2. A vegyületek RN-jét keressük a CAS RN mező beállításával 
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Amennyiben nem tudjuk a keresendő vegyület RN-jét, esetleg nevének pontos írását sem, ezeknek 
megkeresése az adatbázisban a Subst vagy a Form ikon használatával lehetséges. 

A vegyület pontos nevének megkeresése a Subst ikonnal. 

A vegyületek neveinek felsorolása az adatbázis Substances mutatójában betűrend és többszintű 
hierarchikus elrendezés kombinációjával történik. 

A hierarchia első szintjén a C. A. által alapvegyületnek tekintett vegyületnevek betűrendje a besorolás 
alapja. Ez a név linkeket tartalmaz: 

a) Ha a keresett vegyület nem tartalmaz alárendelt egységeket (pl. butanedicarboxylic acid,) akkor 
kijelölése után a Document szóra klikkelve megkapjuk a kérdéses vegyületre vonatkozó irodalmat. Ha 
viszont tartalmaz alárendelt egységeket, akkor a név előtt + jel áll (pl.butanediol) (7.2.23. ábra). 
b) Ha a keresett vegyület alárendelt egységeket is tartalmaz, akkor a címszó kijelölése után az Expand 
szóra klikkelve megjeleníthetjük az alegységeket (7.2.24. ábra).  
A hierarchia második szintje háromféle fogalomkör szerint csoportosítja a beletartozó vegyületeket: 
1.) Alapvegyületből szubsztitúcióval keletkezett vegyületek; (substituted) 
2.) Az alosztályozás alapja a vegyületek sztereokémiai különbözősége; (stereo) 
3.) Az alapvegyületek módosításával létrejött vegyületek; pl. sók, polimerek, észterek stb; (modified) 
Ahol egy vegyületre vonatkozóan nagyszámú dokumentum jelent meg, a közölt referátumokat a 

vegyületen belül is csoportosítják; (qualified) 
A fentebb felsorolt csoportok ismételt megjelenése egy szubsztituált vegyületen belül további szinteket 

hoz létre a hierarchiában (7.2.25. ábra). 

 

7.2.23. ábra. Substance hierarchia első szintje 

a) a kijelölt vegyület nem tartalmaz alárendelt egységeket 
b) a +-szal jelöltek azonban tartalmaznak. 
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7.2.24. ábra. Substance hierarchia második szintje 

 

7.2.25. ábra. Substance hierarchia harmadik szintje 
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Keresés a vegyület összegképletére 
A vegyület összegképlete segítségével a pontos név és a RN megállapítása a Form ikon segítségével 

lehetséges. 
A formula hierarchiát első szinten a vegyületek összegképlet szerinti felsorolása képezi. Mindegyik 

összegképletben Hill-rendszerben történik az elemek felsorolása. Azonos összegképleten belül a vegyületek 
elrendezése azonos a Substance hierarchiánál megismerttel (7.2.26. ábra). Az összegképlet korlátozó hatása 
azonban használatát sokkal egyszerűbbé teszi. 

 

7.2.26. ábra. Vegyület megkeresése az összegképlet és a vegyülethierarchia segítségével 

A találatok mentése 
Ha találatainkat szeretnénk flopyra menteni, kiindulhatunk a találatlistából vagy a dokumentumot 

részletesen leíró rekordból. A kívánt dokumentumot, annak bármelyik formáján állva és a Mark ikonra 
kattintva, ezzel kiválasztjuk. (Ezt a címlistán a cím mellett levő kis négyzettel jelöli a rendszer.) Miután így 
végignéztük találati halmazunkat és a kívántakat kijelöltük, a SaveMk ikonra kattintunk. (Ez az ikon csak a 
találatlistán állva látható, melyhez, ha a dokumentumot részletesen leíró rekordon állva végeztük a kijelölést, 
exc-lel juthatunk.) Ekkor a rendszer megkérdezi, milyen formában kívánjuk elmenteni találatainkat és a 
mentés helyét, valamint a file nevét. 

Ha gyorsan szeretnénk kijelölni mentésre a dokumentumokat, akkor a MarkAll ikonra kattintunk. 
Ezután a mentés menete azonos az előbb leírtakkal. 

Ha csak egy rekordot akarunk elmenteni találatainkból, akkor az ikonok felső sorában található Save 
ikonra klikkelünk. 

7.3. Elektronikus irodalmazási lehetőségek 

A szerves vegyületekkel és reakciókkal kapcsolatos információelérés alapvető fontosságú. Az 
információforrások kategorizálása aszerint, hogy reprodukálható kísérleti leírást tartalmaznak-e (ezeket 
nevezzük elsődleges információforrásoknak), vagy arra szolgálnak, hogy utalások segítségével 
megkönnyítsék az elsődleges információforrások és az abban megtalálható adatok elérését (másodlagos 
információforrások), mind a mai napig időszerű, és nem változik attól sem, hogy nyomtatott, papíralapú 
vagy elektronikus változatokat használunk-e. 

7.3.1. Kémiai információforrások 

Tudományos, szerves kémiával kapcsolatos információszerzés szempontjából elsődleges 
információforrásoknak tekinthetjük a szakcikkeket (tudományos folyóiratok kísérleti leírást is tartalmazó 
cikkei), a szabadalmakat (ez a dokumentumtípus a találmányok jogi oltalmának alapját képezi, így 
reprodukálható leírásnak tekinthető), egyes kézikönyveket, konferenciakiadványokat, diploma-, ill. doktori 
dolgozatokat, valamint nyilvános jelentéseket (feltéve, hogy eredeti, reprodukálhatóan leírt kísérleti adatokat 
(is) tartalmaznak). Az információforrás elsődleges jellege független attól, hogy nyomtatott változatban a 
„hagyományos” könyvtári keretek között érjük el, vagy elektronikus változatban, a számítógépes hálózati 
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lehetőségeket kihasználva jutunk hozzá. A megbízhatónak tekinthető (ezt jelenleg is a szerzőktől független 
szakértők által végzett referálási rendszer biztosítja), elsődleges kémiai tárgyú tudományos 
információforrások mind a mai napig elsősorban a folyóiratcikkek, és csak kisebb mértékben, de nem kisebb 
jelentőséggel a szabadalmak és a további források. 

Két évtizeddel ezelőttig a tudományos folyóiratcikkek gyakorlatilag csak nyomtatott formában, 
elsősorban a könyvtárakon keresztül voltak hozzáférhetőek. Ettől az időtől kezdve először a vezető 
tudományos folyóiratok, majd mára gyakorlatilag majdnem minden szakfolyóirat megjelenik a nyomtatottal 
egyenértékű elektronikus formátumban is19. Sőt ma már egyre több az olyan tudományos folyóirat, 
amelyik csak elektronikus, on-line elérhető formában jelenik meg. 

Ezzel párhuzamosan változik a tudományos információhoz történő hozzáférés minkéntje is. A hosszú 
ideig működő „hagyományos”, papíralapú modell szerint a tudományos kiadók, szabadalmi irodák 
nyomtatásban kiadták a dokumentumokat, és a nagy könyvtárak hatalmas összegeket befektetve 
megvásárolták e dokumentumok minél teljesebb körét, hogy rendelkezzenek a megjelent információ minél 
nagyobb hányadával. A hagyományos stratégia tehát független attól, hogy a megvásárolt információra 
valóban szükség van-e, nem beszélve arról, hogy a papír alapú információhoz való hozzáférés nehezebb, és a 
nyomtatott kiadványok tárolása hely- és erőforrás-igényes. 

Az információelérés, és egyre inkább a közzététel stratégiája is, változóban van. A „korszerű” 
elektronikus elérésen alapuló modell lényege, hogy a tudományos információkat nem tárolják költséges és 
felesleges módon helyben, hanem a felhasználó csak a szükséges információt tölti le. A hatékony 
keresőrendszerek felhasználásával elért eredeti dokumentumokat az elsődleges információ előállítójától 
(kiadóktól / szabadalmi hivataloktól stb.). Jelenleg általában a letöltött dokumentumok után valamilyen 
módon fizetve (pay per view). Az információ-közzététel alapstratégiája napjainkban ugyancsak változóban 
van. Hagyományosan a nagy kiadóknál a cikkeket szerzők számára ingyenes a publikálás, viszont az 
információ megtekintését a felhasználókkal fizettetik meg (pay per view). Napjainkban egyre terjedőben van 
a szabad elérési (open access) modell, amely szerint a szerzők fizetik meg az általuk közölni kívánt 
információ közzétételének költségeit, és a kiadók ezen információkat elektronikus formában ingyen teszik 
elérhetővé a felhasználók számára. Az „open access” modell ma már viszonylag általános az 
élettudományok terén, és várható, hogy egyre nagyobb teret nyer a többi tudományágban, így a kémiában is. 

Míg a XIX. század elején a kémiai tárgyú folyóiratok száma néhány tucat volt - így az ebben 
megjelenő információ havi egy-két könyvtárlátogatással közvetlenül nyomon követhető volt -, napjainkra ez 
a szám több tízezres nagyságrendűre nőtt. Ennek fényében érthető, hogy már a korai időktől fogva létrejött 
az igény olyan tudományos információforrások − ún. másodlagos információforrások − iránt, amelyeknek 
elsődleges célja nem a reprodukálhatóan leírt tudományos eredmények tárolása, hanem az elsődleges 
információforrásokban található adatokhoz történő hozzáférés elősegítése az adatok lényegének 
összefoglalásával, és az eredeti elsődleges forrásra történő hivatkozásokkal. Ennek már a tudományos 
irodalom írásosságának kezdete óta egyik elterjedt formája volt a szakkönyvek megjelentetése. Később a 
tudományos folyóiratokban is közöltek ezeknél kisebb lélegzetű összefoglaló cikkeket. Ezek a másodlagos 
információforrások azonban nem követték szisztematikusan, folyamatosan és teljességre törekvően a kémiai 
irodalomban közzétett eredményeket. Ezt az igény elégítették ki a referáló könyvsorozatok és referáló 
folyóiratok. 

A nyomtatott formában megjelenő másodlagos információforrásoknál jóval hatékonyabb keresési 
módszereket és lehetőségeket biztosítanak az elektronikus, jellemző módon on-line elérésű adatbázisok.  

Ezek közül vannak teljességre törekvő adatbázisok, mint a Beilstein, illetve a Gmelin adatbázisok 
(ezek együttesét és további adatbázisokat tartalmazza a Reaxys) a Chemical Abstracts vagy a Web of 
Science.  

Vannak emellett összefoglaló sorozatok, mint a Science of Synthesis (Houben–Weyl) vagy a Synthetic 
Methods of Organic Chemistry (Teilheimer) vagy az Organic Synthesis (Org. Synth.). Egyre több 
specializált másodlagos információforrás létezik, pl. a vegyszerforgalmazók adatbázisai, toxikológiai és 
biztonságtechnikai adatokat tartalmazó adatbázisok. 

Az adatbázisok egy másik lehetséges osztályzási formája kémiai szempontból az, hogy ezek 
tartalmaznak-e a kémiai anyagokra vagy ezek reakcióira vonatkozó konkrét adatokat és referenciákat, vagy 

                                                   
19 Jelenleg a gyakorlatilag egyetemlegesen elfogadott elektronikus formátum az Adobe cég által kifejlesztett „Portable 
Document Format” (PDF). 

https://www.reaxys.com/info/
http://www.cas.org/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://www.science-of-synthesis.com/en/products/reference-works/science-of-synthesis.html
http://www.online.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&amp;searchWhat=bookseries&amp;ProduktNr=223991
http://www.online.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&amp;searchWhat=bookseries&amp;ProduktNr=223991
http://www.orgsyn.org/
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csak szöveges keresési lehetőségeket adnak, és találatként csak az elsődleges forrásra utaló hivatkozásokat 
tartalmazzák. 

7.3.2. A kémiai információkeresés stratégiája 

A kémiai irodalomban történő hatékony információeléréshez alapvető fontosságú, hogy pontosan 
átgondoljuk és meghatározzuk, mi is a keresés célja. Csak akkor várhatjuk, hogy keresésünk hatékonyan 
vezet a kívánt eredményekhez, ha a célt pontosan és egyértelműen megfogalmazzuk. 
Ahhoz, hogy jó keresési stratégiát alakítsunk ki, célszerű a következő kérdéseket megfontolni: 
 

Ø Milyen információra van szükségünk? Tudjuk-e ezt pontosan definiálni? 
Ø Milyen gyorsan van szükségünk a kívánt információra? 
Ø Teljes körű keresésre van-e szükségünk, vagy elegendő egy részleges / előzetes eredményt 

szolgáltató keresés? 
Ø Vannak-e speciális vonásai a keresett anyagnak / érdeklődési területnek? 
Ø Milyen másodlagos információforrásokhoz van hozzáférésünk? 
Ø Mikor kell a másodlagos forrásokon túl az eredeti irodalmi forráshoz fordulni? 
Ø Mennyire vagyunk képesek az értékes információk felismerésére azon találatokban, amelyek más 

területre vonatkoznak? 
 

A hatékony keresések megvalósításakor haladjunk az egyszerűbbtól az összetettebb irányba: sokszor a 
kézikönyvek, specializáltabb másodlagos források gyorsabb eredményre vezetnek, és emellett hasznos 
utalásokat is adhatnak arra vonatkozóan, milyen kereső-adatbázis használható. 

7.3.3. Kémiai adatbázisok – Másodlagos elektronikus információforrások 

A következő részben bemutatjuk az akadémiai kutatóhelyeken általában valamilyen előfizetés (általában 
éves licenc) alapján hozzáférhető, viszonylag teljes körű kereskedelmi adatbázisrendszereket, mint pl. a 
Chemical Abstracts – SciFinder, a Beilstein / Gmelin – Reaxys vagy a Thomson Scientific – Web of 
Science adatbázisa.  
Ezen felül említést teszünk az ingyenes elérésű, ám nem teljes körű, de egyre fejlődő, szerkezet alapú 
keresést is lehetővé tevő, integrált kémiai adatbázisrendszerekről, mint pl. a PubChem, ChemSpider. 
Részletesen nem mutatjuk be, de itt megemlítjük, hogy szöveges keresés segítségével kémiai információk 
elérésére is alkalmasak a PubMed és a Google Scholar rendszerek. 

7.3.3.1. Chemical Abstracts – SciFinder 
A legteljesebb kémiai referálóforrás a XX. század eleje óta szerkesztett Chemical Abstracts. Ez már a 
kezdetektől fogva a megjelent eredeti munkák tömör összefoglalását (Abstract) adta ki kötetekbe 
szerkesztve, valamint az eredeti források tartalmainak (szerzők, előforduló vegyületek, kulcsszavak) listáit 
ugyancsak mutatókba (Index) szerkesztve. Az 1960-as évektől - minden vegyületnek egyedi 
azonosítószámot adva (CAS Registry Number) - e referálóművet elektronikus adatbázis formájában 
szerkesztik. 

A Chemical Abstract Service (CAS) által gondozott adatbázisok közül a REGISTRY mára a 
legteljesebb gyűjteménye a nyilvánosságra hozott kémiai anyagokra vonatkozó információknak, amely 2010 
novemberében 55 millió egyedi szervetlen és szerves anyagot, és 62 millió biológiai szekvenciát 
tartalmazott. Ilyen formában ez a nyilvánosságra hozott kémiai információk legteljesebb adatbázisa. A 
REGISTRY adatbázis az 1900-as évektől kezdve megbízható tudományos forrásokon alapul, mint például 
tudományos folyóiratcikkek, szabadalmak, kémiai katalógusok és válogatott on-line források. A CAS a 
REGISTRY adatbázist mindennap több mint 12 000 új anyag hozzáadásával frissíti. 

A CAS emellett több más adatbázist is gondoz, mint például a CAplus, a tudományos irodalom és 
szabadalmak adatbázisa; a CASREACT, a kémiai reakciók adatbázisa; a CHEMCATS, a finomkemikáliák 
kereskedelmi forgalmazóinak adatbázisa vagy a CHEMLIST, a szabályozás alá eső kemikáliák adatbázisa. 

 
A modern referencia adatbázisrendszerek egyre jellemzőbb vonása, hogy integrált keresőfelületet 

adnak több adatbázisban történő együttes kereséshez, a felhasználók számára egyszerűen érthető, ám mégis 
hatékony módon. A találatok hivatkozásokkal vannak ellátva más adatbázisokra, illetve az elsődleges 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
https://www.reaxys.com/info/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.chemspider.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://scholar.google.com/
http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
http://www.cas.org/expertise/cascontent/registry/index.html
http://www.cas.org/expertise/cascontent/registry/index.html
http://www.cas.org/expertise/cascontent/registry/index.html
http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/index.html
http://www.cas.org/expertise/cascontent/casreact.html
http://www.cas.org/expertise/cascontent/chemcats.html
http://www.cas.org/expertise/cascontent/regulated/index.html
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információforrás on-line elérési útjára. A CAS az akadémiai kutatóhelyek számára a fent említett 
adatbázisok együttesét a SciFinder Scholar rendszer segítségével teszi elérhetővé. 

A SciFinder Scholar rendszer segítségével a világ több mint 10 000 kémiai tárgyú folyóirata és 61 
szabadalmi hivatala által közzétett, az 1800-as évek közepétől gyűjtött információkhoz juthatunk hozzá 
egyetlen keresőfelületen. A hozzáférés folyamatosan követhetővé teszi az új információkat is. Mivel az 
adatokat naponta frissítik, a SciFinder Scholar egyes esetekben a 2 napja közzétett szabadalmi adatokról is 
információkat szolgáltathat. 

 
A következő képek (melyek 2009-évben készültek, Windows XP operációs rendszer alatt futtatott 

Mozilla FireFox böngészővel) segítségével a SciFinder Scholar rendszer használatát mutatjuk be. Mivel a 
SciFinder Scholar rendszert / Windows operációs rendszert / böngészőt folyamatosan korszerűsítik, az éppen 
aktuális kép ezektől eltérő lehet. Ennek megfelelően igyekezzünk a példák lényegi mondanivalóját 
megragadni, és vonatkoztassunk el az aktuális állapotban ettől való esetleges eltérésektől.  

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.1. ábra Bejelentkezés a SciFinder Scholar felületre 

A SciFinder Scholar programrendszer egy licence az adott egyetem/kutatóhely tetszőleges számú, IP-
azonosítással nyilvántartott végpontjáról teszi lehetővé a bejelentkezést a CAS adatbázisaiba (7.3.1. ábra). 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.2. ábra A SciFinder Scholar licencfeltételeinek elfogadása 

A SciFinder Scholar felületre a belépés csak a licencfeltételek elfogadása után lehetséges (7.3.2. ábra). 
 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.3. ábra A SciFinder Scholar szöveges keresési felülete 

A SciFinder Scholar felületen három alapvető módon - referenciákban történő szöveges keresés 
(Explore References); anyagok szerkezete szerinti keresés (Explore Substances); reakciók szerinti keresés 
(Explore Reactions) - lehet keresni, amit a SciFinder logo melletti fülek segítségével lehet változtatni. 
Elsőként a szöveges keresés lehetőségeit mutatjuk be (Explore References), a természetes kifejezéssel 
angolul megfogalmazott „lactone for prostaglandin synthesis” keresőkérdést példaként bemutatva (7.3.3. 
ábra). 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.4. ábra A SciFinder Scholar szöveges keresésre adott választási lehetőségei 

Az angolul megfogalmazott „lactone for prostaglandin synthesis” keresőkérdésre a rendszer több 
találatkészlet közötti választási lehetőséget kínál fel (7.3.4. ábra). A két utolsó lista a két fontos keresőelemet 
külön-külön tartalmazó halmaz, a második az a halmaz, amely mindkét elemet tartalmazza, míg első helyen 
azt a találatlistát kínálja fel a rendszer (145 elem), ahol a „lactone” és a „prostaglandin synthesis” elemek 
egymásal közeli összefüggésben találhatóak (7.3.4. ábra). 
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7.3.5. ábra A SciFinder Scholar szöveges keresésre adott első lista találatai 

A találati lista kiválasztása után a találatok részletezve is megjeleníthetőek (7.3.5. ábra). 



140  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

 

 

7.3.6. ábra A SciFinder Scholar szöveges keresésre adott lista találatainak szűkítése kategorizálással 

A találati lista további szűkítése például kategóriák kiválasztásával is lehetséges (7.3.6. ábra). 
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7.3.7. ábra A SciFinder Scholar szöveges keresésre adott lista találatai szerzők szerinti csoportosítással 

A találati lista további szűkítése - a jobb oldali „Analysis” fül segítségével - megoldható különböző 
előre definiált csoportokba - például szerzők szerinti - rendezéssel is (7.3.7. ábra). 
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7.3.8. ábra A SciFinder Scholar szöveges keresésre adott lista találatainak szűkítése szöveges finomítással 

A találati lista további szűkítése megvalósítható - a jobb oldali fülek Refine lehetősége 
felhasználásával - előre nem definiált finomítással is, például a szöveges „resolution” kifejezéssel (7.3.8. 
ábra). 
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7.3.9. ábra A SciFinder Scholar szűkített szöveges keresésének egy találata részletezve 

A szűkített találati lista egy elemének címhivatkozására kattintva a találat részletezve is megjeleníthető 
(7.3.9. ábra). A felső „Reference detail” menüsorból a „Get full text” linkre kattintva megpróbálhatjuk az 
eredeti cikk elérését. 
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7.3.10. ábra A SciFinder Scholar eredeti referenciához utaló ChemPort modulja 

A SciFinder Scholar rendszer ChemPort modulja megkísérli az eredeti cikk elérését (7.3.10. ábra). 
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7.3.11. ábra A SciFinder Scholar ChemPort modulja utal az Elsevier Tetrahedron Letters cikkére 

A SciFinder Scholar rendszer ChemPort modulja azonosítja az Elsevier kiadót és a Tetrahedron 
Letters cikket, és felkínálja a cikk elérését (HTML from publisher) (7.3.11. ábra). 
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7.3.12. ábra Az Elsevier kiadó Science Direct-portálja a hivatkozott Tetrahedron Letters cikkel 

A SciFinder Scholar rendszer ChemPort modulja az Elsevier kiadó Science Direct portálján eljut a 
hivatkozott Tetrahedron Letters cikkhez, ahol látható, hogy ez a cikk számunkra nem elérhető szabadon 
letölthető PDF-formában (7.3.12. ábra). Az is látszik, hogy mivel a cikk rendelkezik DOI azonosítóval20 
(doi: 10.1016/S0040-4039(00)88695-5), a kiadó már visszamenőleg elektronizálta. 

 

                                                   
20 A DOI rendszer (Digital Object Identifer) minden elektronikus formában elérhető közleményt egyedi azonosítóval 
közvetlenül elérhetővé tesz.  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.doi.org/
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7.3.13. ábra A SciFinder Scholar első találati lista egy másik eleme utal egy Biochemical Journal cikkre 

A SciFinder Scholar rendszer találati listájából egy másik utalás (egy Biochemical Journal cikk) adatai 
(7.3.13. ábra). Itt is megvan a „Get Full Text” opció, ami lehetőséget ad az eredeti cikk elektronikus 
eléréséhez. 
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7.3.14. ábra A Biochemical Journal elérési portálja a hivatkozott cikkel 

A SciFinder Scholar ChemPort moduljának segítségével eljuthatunk a Biochemical Journal portáljára, 
a hivatkozott cikk elektronikus elérési lehetőségével (7.3.14. ábra). 

 



7. A szerves kémiai irodalmazás alapjai 149 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

 

 

7.3.15. ábra A Biochemical Journal cikk PDF-formátumban 

A hivatkozott Biochemical Journal cikk szabadon elérhető, on-line módon. A PDF-formátumban 
letöltött cikk azonos az eredetileg nyomtatásban megjelenttel (7.3.15. ábra). 

 



150  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

 

 

7.3.16. ábra A SciFinder Scholar szöveges kereséssel nyert szűkített lista elemeinek kijelölése mentéshez 

A találati lista további szűkítésével nyert adatok kijelölhetőek elektronikus formátumban végzett 
további műveletekhez, például mentéshez (7.3.16. ábra). 
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7.3.17. ábra A SciFinder Scholar szöveges kereséssel nyert szűkített lista mentési fájlformátum kiválasztása 

A találati lista további szűkítésével nyert adatok, kijelölés után elmenthetőek több formátumban, pl. a 
szövegszerkesztők által értelmezhető RTF-fájlformátum kiválasztásával (7.3.17. ábra). 
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7.3.18. ábra A SciFinder Scholar szöveges kereséssel nyert szűkített lista elemeinek mentése RTF-fájlként 

Az RTF-fájlformátum kiválasztása után a találati listát megnyithatjuk, vagy elmenthetjük (7.3.18. 
ábra). 
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7.3.19. ábra A SciFinder Scholar szöveges kereséssel nyert szűkített lista RTF-formátumban elmentve 

Az RTF-formátumban elmentett, szűkített találati lista tartalmazza a keresés pontos leírását és a 
kijelölt kivonatokat a pontos bibliogáfiai adatokkal (7.3.19. ábra). 
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7.3.20. ábra A SciFinder Scholar szerkezetekre vonatkozó keresési felülete 

A SciFinder Scholar anyagok szerkezete szerinti keresést is lehetővé tesz. Ehhez a főmenü megfelelő 
fülére kattintás után (Explore Substances) a megfelelő keresési felületre jutunk (7.3.20. ábra). 

Három lehetőséghez jutunk (bal oldali három menüpont): kereshetünk felrajzolt kémiai szerkezet 
szerint  (Chemical Structure),  szerkezeti  képlet  alapján  (Molecular Formula) vagy a vegyület valamilyen 
ismert azonosítója - pl. CAS Registry Number alapján - (Substance Identifier). 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.21. ábra A SciFinder Scholar Java alapú szerkezetrajzoló modulja 

A SciFinder Scholar-ban a szerkezet szerinti keresés a rajzolóprogramot ábrázoló ikonra történő dupla 
kattintással behívott, Java alapú rajzolómodul segítségével lehetséges (7.3.21. ábra). 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.22. ábra A Corey lakton szerkezete a szerkezetrajzoló modulban 

A SciFinder Scholar rajzolómoduljában az ikonok magukért beszélnek (és a felső sárga panelben 
funkciójuk leírását meg is találjuk) (7.3.22. ábra). Ezen eszközök használatával megrajzoljuk a keresendő 
vegyületet, jelen esetben egy biciklusos laktont. A szerkezet jóváhagyása (OK) után az a főmodulba kerül 
vissza. 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html


7. A szerves kémiai irodalmazás alapjai 157 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

 

 

7.3.23. ábra A Corey lakton szerkezetre történő keresés a SciFinder Scholar segítségével 

A rajzolómodulban megrajzolt keresendő vegyület szerkezete mellett a főmodulban több szűkítési, 
finomítási lehetőség is rendelkezésre áll (pl. jellemzők - Characteristic[s]; Anyag csoportok - Class[es]; 
Vizsgálatok - Studies, illetve ezek további lehetőségei) (7.3.23. ábra). 
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7.3.24. ábra A szerkezetre történő keresés találati listája a SciFinder Scholar felületen 

A szerkezeti keresés találati listája különbözik a szöveges keresés kivonatokat (Abstract) felsoroló 
találati listájától. Ez a lista azokat az anyagokat (Substance) sorolja fel, melyek tartalmazzák a keresett 
szerkezetnek megfelelő vegyületet (7.3.24. ábra). A kiválasztott anyagokra vonatkozó további információkat 
magára a szerkezetre (pl. a 3. szerkezet: 38110-76-8 CAS Registry number 38110-76-8) kattintva érhetjük el. 
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7.3.25. ábra Adott szerkezetre vonatkozó adatok részletes megjelenítése a SciFinder Scholar felületen 

A kiválasztott anyagokra vonatkozó információk egy része becsült adat, egy része irodalmi információ 
(7.3.25. ábra).  

A felső menüsor (Substance Detail) fontos lehetőségeket nyújt: elérhető az adott vegyületre 
vonatkozó összes irodalom (Get References), számos reakció, melyben részt vesz (Get Reactions), az adott 
vegyület kereskedelmi hozzáférhetősége (Get Commercial Sources) és nem utolsósorban az adott anyagra 
vonatkozó esetleges szabályzások (Get Regulatory Information). 
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7.3.26. ábra A SciFinder Scholar reakciókra vonatkozó keresési felülete 

A SciFinder Scholar reakciók szerinti keresést is lehetővé tesz. Ehhez a főmenü megfelelő fülére 
kattintás után (Explore Reactions) a megfelelő keresési felületre jutunk (7.3.26. ábra). 

A keresett reakciók szerkezetrajzoló modul segítségével, képletekkel történő definiálása mellett itt is 
több szűkítési lehetőséghez jutunk (alsó öt menüpont). A reakciókat szűkíthetjük az oldószer (Solvents), a 
lépések  száma  (Number of Steps),  a  reakció  típusa  (Classification[s]), az irodalmi forrás (Source[s]) és a 
megjelenés ideje (Publication Year[s]) szerint. Magukat a reakciókat itt is a rajzolómodul ikonjára dupla 
kattintás után betöltődő Java modulban rajzolhatjuk meg. 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.27. ábra Reaktánsok szerkezete a SciFinder Scholar rajzolómoduljában 

A SciFinder Scholar rajzolómodulban először megrajzoljuk a reakcióban részt vevő vegyületek 
szerkezetét (7.3.27. ábra). 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.28. ábra A reaktánsok szerepének megadása a SciFinder Scholar rajzolómoduljában 

A SciFinder Scholar rajzolómodulban ezután meghatározzuk a vegyületek szerepét a reakcióban 
(reagens [reagent], termék [product]) stb.] (7.3.28. ábra). 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.29. ábra Teljes reakció a SciFinder Scholar rajzolómoduljában 

A SciFinder Scholar rajzolómodulban ily módon definiált reakció (7.3.29. ábra), jóváhagyás (OK) után 
a reakciókeresés főmodulba kerül, ahonnan a megfelelő szűkítések után indított keresés egy reakciótalálati 
listát eredményez. 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.30. ábra Reakciótalálati lista a SciFinder Scholar adatbázisból 

A SciFinder Scholar reakciótalálati listája (7.3.30. ábra) röviden összefoglalja a keresési feltételeknek 
megfelelő reakciók jellemzőit. A részt vevő vegyületek képleteire kattintva azok szerkezeti sajátságait 
részletező oldalra jutunk (mint a 7.3.25. ábra). 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.31. ábra Reakciótalálati lista mentése PDF-formátumban a SciFinder Scholar adatbázisból 

A SciFinder Scholar reakciótalálati lista kattintással kijelölt elemei több fomátumban (pl. PDF: 7.3.31. 
ábra) is elmenthetőek későbbi felhasználásra. 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html


166  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

 

 

7.3.32. ábra PDF-formátumban elmentett reakciótalálati lista a SciFinder Scholar adatbázisból 

A PDF-formátumban elmentett SciFinder Scholar reakciótalálati lista jól látható, és később, az 
adatbázisrendszertől függetlenül felhasználható formában tartalmazza az adott reakciókra vonatkozó 
adatokat (7.3.32. ábra). 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.33. ábra Egy adott reakciót tartalmazó irodalmi adat a SciFinder Scholar adatbázisban 

A reakciót tartalmazó irodalmi adat címére kattintva az adott irodalom kivonatához juthatunk. (7.3.33. 
ábra). 
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7.3.34. ábra Egy adott reakciót tartalmazó irodalmi adat a ScenceDirect-portálon 

A SciFinder Scholar ChemPort modulja eljuttat az adott irodalom SceinceDirect- (Elsevier) portálon 
keresztül elérhető változatához (7.3.34. ábra). 

 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
http://www.sciencedirect.com/
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7.3.35. ábra Egy adott reakciót tartalmazó cikk PDF-változata a ScienceDirect-portálról 

Mivel a magyar felsőoktatás az EISZ-rendszeren át előfizetéssel rendelkezik az Elsevier kiadó 1995 
utáni, on-line elérésű folyóiratainak komoly hányadára, és az adott cikk 2009-ben jelent meg, így ez a – 
SciFinder Scholar rendszerrel végzett, reakciókeresés találatai között szereplő – cikk PDF-formátumban 
letölthető (7.3.35. ábra). 

http://www.cas.org/products/sfacad/index.html
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7.3.3.2. Beilstein – CrossFire, Reaxys 
A  szerves  kémia  területén  az  első teljes  körű folyamatos  referáló  mű a  Beilstein’s Handbuch der 
Organischen Chemie volt, amely a szerves vegyületeket szerkezetük szerint csoportosítva azt a célt tűzte ki, 
hogy minden szerves vegyület szerkezetéhez hozzárendeljék a róla megjelent, kísérleti úton nyert konkrét 
adatokat. E feladat nyomtatásban kiadott kötetekbe szerkesztve igen nehéz feladat, amit jól jelez, hogy 
nyomtatott formában e munkát csak az 1959-ig megjelent irodalmakat feldolgozva végezték el. (Beilstein, 
Viertes Ergänzungswerk). A célul kitűzött munkát, a fontos elsődleges források széles körű feldolgozását, 
számítógépes adatbázisrendszert alkalmazva, a Beilstein Institut végezte el. Ezen adatokhoz csak a Beilstein 
adatbázisát - melynek tulajdonosa jelenleg az Elsevier tudományos kiadó - felhasználva, elektronikus úton 
lehet hozzáférni. Maga a Beilstein-adatbázis többféleképpen érhető el (CrossFire, Reaxys), melyek közül a 
jelenleg talán legkorszerűbb Reaxys rendszert mutatjuk be. 
 

A Reaxys a kémikusok számára igen hasznos információkat tartalmazó, új és modern kémiai 
adatbázisrendszer, melyre ugyancsak jellemző a modern referencia-adatbázisrendszerek azon vonása, hogy a 
felhasználók számára egyszerűen érthető, ám mégis hatékony módon integrált keresőfelületet adnak több 
adatbázisban történő együttes kereséshez. A találatok a Reaxys rendszerben is hivatkozásokat tartalmaznak 
más adatbázisokra, illetve az elsődleges információforrás on-line elérési útjára.  

A Reaxys rendszer egyesíti a korábbi CrossFire Beilstein (szerves kémiai adatok), CrossFire Gmelin 
(szervetlen kémiai adatok) és Patent Chemistry Database (kémiai tartalmú szabadalmak) adatbázisokat. 
Ezzel az összes fontos (számos folyóirat és szabadalmi adatok feldolgozásából nyert) adatot egyesített 
formában teszi elérhetővé a felhasználók számára.  

Itt fontos megemlíteni az alapvető különbséget a Chemical Abstracts és a Reaxys adatbázis-rendszerek 
tartalma között. Míg a Chemical Abstracts jóval szélesebb körből meríti adatait, tartalmazza a kémia 
általános fogalmait és elméleti úton számolt, becsült adatait, ám nem tartalmaz részletes utalásokat a 
reakciók illetve a vegyületek részletes adataira, addig a Reaxys adatbázisai csak kevesebb vezető folyóirat és 
szabadalmi hivatal adatait dolgozzák fel, de jóval részletesebben. Ennek megfelelően ebben az 
adatbázisrendszerben általános vagy számítással nyert kémiai adatokat nem találunk, ám a kísérleti úton 
nyert adatok sokkal nagyobb részletességgel érhetőek el. 

 
A Reaxys™ rendszerben számos olyan fejlett keresési, elemzési és szintézisséma-eszköz segítik a 

keresési folyamatot, mint: 
· szintézistervező: optimális szintézisutakat tervez és javasol  
· többlépéses reakciók egy adott célvegyülethez vezető reakciók azonosítására 
· kiterjesztett keresési lehetőségek, amelyek segítségével nevekből vagy kifejezésekből szerkezeti 

keresés generálható 
· az eredmények hatékony megjelenítése mellett kulcstulajdonságok (mint például reakció termelése 

vagy más sajátságok) szerinti szűkítési lehetőségek 
· hasonlósági keresés 
· átalakítások elemzése. 
A Reaxys™ rendszer adatbázisai közül a CrossFire Beilstein a világ legnagyobb szerves kémiai, 

reakciókat és adatokat tartalmazó adatbázisa. Az adatbázis erősségei a szintéziselemzés és -tervezés 
(kiinduló anyagok és intermedierek azonosítása) és az anyagok fizikokémiai, bioaktivitási és környezeti 
hatásaira vonatkozó adatok. Az adatbázis több mint 10 millió vegyületre vonatkozó, szigorúan kísérleti úton 
meghatározott adatokat tartalmaz, ami jól jelzi szerepét a kémiai felfedezések előkészítésében. Az adatbázis 
adatai több mint 175 vezető kémiai folyóirat folyamatos nyomon követéséből származnak. 

A Reaxys™ rendszer adatbázisai közül a CrossFire Gmelin a világ egyetlen kifejezetten szervetlen és 
fémorganikus kémiai reakciókat és adatokat tartalmazó adatbázisa. Ez az adatbázis így igen értékes adatokat 
tartalmaz az anyagtudományi, félvezető-ipari és katalíziskutatási területek részére. A vegyületek szerkezetre 
és részszerkezetre vonatkozó keresési leketőségei mellett itt is reakciókra és további, kísérleti úton 
meghatározott sajátságokra vonatkozó adatokhoz juthatunk. Az adatbázis adatait 62 vezető kémiai folyóirat 
folyamatos nyomon követésével nyeri. 

A Reaxys™ rendszer adatbázisai közül a Patent Chemistry Database kifejezetten a szintetikus és 
gyógyszerkutatást végző kutatók számára fontos adatokat tartalmaz, amelyeket nem a nyilvánosan publikált 
folyóiratokból, hanem 1976 óta a legfontosabb szabadalmakból (világ, USA és Európa) nyer. Ez az adatbázis 

http://www.info.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
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is kémiai reakciókat, az anyagokra és az anyagokkal kapcsolatos tulajdonságokra (pl. mért EC/IC50-értékek, 
gyógyszercélpont, kötésállandók, szerkezet-hatás összefüggési adatok) vonatkozó információt tartalmaz. 

 
A következő képek - melyek 2009-évben készültek Windows XP operációs rendszer alatt futtatott 

Mozilla FireFox böngészővel - segítségével a Reaxys rendszer használatát mutatjuk be. Mivel a Reaxys 
rendszert / Windows operációs rendszert / böngészőt folyamatosan korszerűsítik, az aktuális kép ezektől 
eltérő lehet. Ennek megfelelően itt is igyekezzünk a példák lényegi mondanivalóját megragadni, és 
vonatkoztassunk el az aktuális állapotban ettől való esetleges eltérésektől. 

http://www.info.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
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7.3.36. ábra Belépés a Reaxys felületre 

A Reaxys programrendszer egy licence az adott egyetem/kutatóhely tetszőleges számú, az adott 
egyetemi domain bármely végpontjáról lehetővé teszi az adatbázisrendszerbe történő bejelentkezést a 
http://www.reaxys.com hivatkozás segítségével (7.3.36. ábra). A Reaxys programrendszer felületén három 
alapvető módon - reakciók szerinti keresés (Reactions); anyagok szerkezete szerinti keresés (Substances and 
Properties); referenciákban történő szöveges keresés (Text, Authors and more) - lehet keresni, amit a 
főmodulban fülek segítségével lehet változtatni. 

 

http://www.info.reaxys.com/
http://www.reaxys.com/
http://www.info.reaxys.com/
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7.3.37. ábra A Reaxys szerkezetrajzoló modulja 

Elsőként a Reaxys szerkezetre vonatkozó (Substances and Properties) keresési lehetőségeit mutatjuk 
be, a korábban is felhasznált Corey-lakton szerkezetét keresési példaként bemutatva. A megfelelő területen 
végzett kettős kattintás inicializálja a Java alapú szerkezetrajzoló modult, amelyben magától értetődő 
eszközökkel megrajzolhatjuk a keresni kívánt vegyület szerkezetét (7.3.37. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.38. ábra A Reaxys szerkezeti keresőkérdés visszajuttatása a fő keresési felületre 

A Reaxys szerkezetrajzoló modul segítségével a keresni kívánt Corey-lakton szerkezetének 
megrajzolása után a keresőszerkezetet visszajuttatjuk (Transfer Query) a fő keresési felületre (7.3.38. ábra).  

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.39. ábra A Reaxys szerkezeti keresőkérdés finomítási lehetőségei a fő keresési felületen 

A Reaxys fő keresési felületén a szerkezeti keresést a megadott szerkezet mellett további feltételekkel 
finomíthatjuk (7.3.39. ábra), jelen esetben azt választottuk, hogy a találatok a keresőszerkezetnek 
konstitúcióban pontosan megfeleljenek (As drawn). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.40. ábra A Reaxys szerkezeti keresőkérdésre kapott találatok listája 

A Reaxys a szerkezeti keresésben megadott szerkezetnek megfelelő találatokat egy táblázatos listaként 
jeleníti meg (7.3.40. ábra). Jól látható, hogy a lista elemei konstitúciójukban megfelelnek a keresőkérdésként 
megfogalmazott szerkezetnek. A találatok csak sztereokémiájukban térnek el egymástól. 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.41. ábra A Reaxys adott szerkezetéhez tartozó fizikai adatok elérése 

A Reaxys adott szerkezetéhez tartozó adatok hiperhivatkozások (világosbarna színű hivatkozások) 
segítségével érhetőek el (7.3.41. ábra). Ilyen módon elérhetőek például az azonosításra szolgáló adatok 
(Identification); fizikai adatok (Physical Data) vagy spektrumadatok (Spectra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.42. ábra A Reaxys adott szerkezetéhez tartozó olvadáspontadatok elérése 

A Reaxys adott szerkezetéhez tartozó fizikai adatok (Physical Data) hierarchikus rendszerbe 
szervezve tartalmazzák a további adatokat, pl. az olvadáspontok számszerű értékét (7.3.42. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.43. ábra A Reaxys adott szerkezetéhez tartozó spektrumadatok elérése 

A Reaxys adott szerkezetéhez tartozó spektrumadatok (Spectra) ugyancsak hierarchikus rendszerbe 
szervezve tartalmazzák a részleteket, pl. az NMR spektrumokra vonatkozó adatokat (7.3.43. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.44. ábra A Reaxys adott szerkezetéhez tartozó előállítási reakciók 

A Reaxys adott szerkezetéhez tartozó előállítási reakciók számára mint hivatkozásra kattintva (xx 
prep) elérhetővé válnak az adott vegyület előállítási reakcióinak részletei (7.3.44. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.45. ábra A Reaxys adott vegyület előállítási reakcióját tartalmazó cikk on-line elérése 

A Reaxys rendszerben egy adott vegyület előállítási reakcióját tartalmazó cikk on-line elérése 
megvalósítható egy előállítás bibliográfiai adatai alatti (Full Text) hivatkozásra kattintva (7.3.45. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.46. ábra A CrossFire Literature Service modul által elért cikk adatai az ACS portálján 

A Reaxys CrossFire Literature Service modulja eljuttat bennünket az adott cikknek például a kiadó 
ACS portálján található adataihoz (7.3.46. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.47. ábra A CrossFire Literature Service modul által on-line PDF-formában elért cikk 

Mivel a BME rendelkezik az ACS kiadványok elérésének éves licencével (2011), az előállítási 
reakciót tartalmazó cikk PDF-formában on-line elérhető az ACS portáljáról (7.3.47. ábra). 
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7.3.48. ábra A Reaxys rendszerben adott vegyület előállítási reakcióira kapott találatok elmentése PDF-
formátumban 

A Reaxys által végzett szerkezeti keresés eredményei, jelen esetben az adott vegyület előállítási 
reakcióinak összessége egészben (All hits), PDF-formában elmenthető (7.3.48. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.49. ábra A Reaxys rendszerben készült, adott vegyület előállítási reakcióit tartalmazó PDF-fájl 

A Reaxys által elkészített, az adott vegyület előállítási reakcióinak összességét tartalmazó PDF-fájl az 
adatokat jól áttekinthető formában, teljes részletességgel tartalmazza a későbbi felhasználás céljaira (7.3.49. 
ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.50. ábra A Reaxys rendszer reakciókra vonatkozó keresési felülete 

A Reaxys reakciók szerinti keresést is lehetővé tesz. Ehhez a főmenü megfelelő fülére kattintás után 
(Reactions) a megfelelő keresési felületre jutunk (7.3.50. ábra). 

A keresett reakciók szerkezetrajzoló modul segítségével, képletekkel történő definiálása mellett itt is 
több szűkítési lehetőséghez jutunk (jobb oldali menüpontok). Magukat a reakciókat itt is a rajzolómodul 
ikonjára dupla kattintás után betöltődő Java modulban rajzolhatjuk meg. 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.51. ábra A Reaxys rendszer reakciórajzoló modulja 

A Reaxys reakciók szerinti keresést lehetővé tévő Java alapú rajzolómodulja a szokásos 
segédeszközökkel (pl. kötéstípusok definiálása) segíti a szerkezetek elkészítését (7.3.51. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.52. ábra Előre definiált általános csoportok a Reaxys rendszer reakciórajzoló moduljában 

A Reaxys reakciók szerinti keresést lehetővé tévő modulja a szokásos atomok és csoportok definiálása 
mellett, előre definiált általános csoportokkal lehetővé teszi szélesebb körben általános szerkezetek, 
vegyületcsoportok alkalmazását is (7.3.52. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.53. ábra Előre definiált általános csoportok a Reaxys rendszer reakciórajzoló moduljában 

A Reaxys reakciók szerinti keresés általános csoportokat (GH: bármilyen csoport vagy H) tartalmazó 
szerkezetek megadásával, jelen esetben általános csoportokat (GH: bármilyen csoport vagy H) tartalmazó 
kiindulási szerkezetből is lehetséges (7.3.53. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.54. ábra Előre definiált általános csoportokat tartalmazó reakcióra történő keresés a Reaxys rendszerrel 

A keresés indítása (Search) a Reaxys reakciók szerinti főmoduljába másolás (Transfer Query) után 
lehetséges (7.3.54. ábra). 

 

http://www.info.reaxys.com/
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7.3.55. ábra Reakcióra történő keresés eredménye a Reaxys rendszerben 



192  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

A Reaxys reakciók szerinti keresés eredménye a reakciókat táblázatos formában tartalmazó lista 
(7.3.55. ábra), melyből a barna linkeken át (Title/Abstract; Full Text; Scopus) a hivatkozások részletes 
adataihoz juthatunk. A találati lista a 7.3.48–49. ábrákon bemutatottakhoz hasonlóan, részben vagy egészben 
elmenthető PDF-formátumban. 

7.3.3.3. Thomson Reuters – Web of Science 
A Thomson  Scientific  –  Web  of  Science adatbázisa hozzáférést biztosít a világ vezető idézettségi 

adatbázisaihoz. Az adatbázis multidiszciplináris tartalma felöleli a világ több mint 10 000 impakt faktorral 
rendelkező folyóiratát, ezek közt a szabad hozzáférésű (Open Access) folyóiratokat és több mint 110 000 
konferenciakiadványt. E rendszerben természet- és társadalomtudományok, művészetek, valamint humán 
tudományok jelenlegi és visszamenő adatai kereshetőek egészen 1900-ig visszamenően, szöveg alapú 
keresési módszerekkel. 

A Web of Science adatbázisai: 
a Science Citation Index Expanded: 1900-tól 150 tudományterület 7100 vezető folyóiratának idézettségi 
adatai; 
Social Sciences Citation Index: 1956 óta 50 társadalomtudományi terület idézettségi adatai 2474 
tudományterületi folyóirat és 3500 további tudományos és technikai folyóirat adatai alapján; 
Arts & Humanities Citation Index: idézettségi adatok több mint 1395 művészeti és humán tudományos, 
valamint további 6000 természet- és társadalomtudományi folyóirat válogatott adatai alapján; 
Conference Proceedings Citation Index: 256 terület több mint 110 000 folyóirat és konferenciakiadvány 
formában megjelent kivonatainak idézettségi adatai; 
Index Chemicus: 1993 óta több mint 2,6 millió vegyület adatai; 
Current Chemical Reactions: több mint egymillió reakció 1986 óta, plusz az INPI archív állománya 1840 
és 1985 között. 

A Web of Science adatbázisainak erőssége az idézettségi mutatók és más tudománymetriai adatok 
elérhetősége, és az egyéni hivatkozásoknak az adatbázis rendszerrel teljesen integrált EndNote Web rendszer 
segítségével történő on-line elérhetősége és rendezhetősége. 
Mivel ez az adatbázisrendszer nem elsősorban kémiai célokra készült, bár kémiai információk hatékony 
szöveges keresésére is alkalmas, ennek használatát nem mutatjuk be részletekbe menően. 
 

A Thomson  Scientific  –  Web  of  Science adatbázisa a magyar akadémiai szféra oktatói és hallgatói 
részére elérhető az EISZ-rendszerben, amelynek használatához egyéni regisztráció szükséges. 

http://www.info.reaxys.com/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/arts_humanities_citation_index/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/index_chemicus/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/current_chemical_reactions/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
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7.3.56. ábra Az EISZ-rendszer bejelentkezési felülete 

Az EISZ a magyar akadémiai szféra elektronikus információszolgáltatási felülete (7.3.56. ábra).  
 

http://www.eisz.hu/
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7.3.57. ábra Az EISZ-rendszer regisztrációs felülete 

Ingyenes regisztrációt követően a magyar felsőoktatás hallgatói saját felsőoktatási intézményük internet 
domainje alól jogosultak az EISZ felhasználására (7.3.57. ábra). 

 

http://www.eisz.hu/
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7.3.58. ábra Az EISZ-rendszer adatbázisai 

Az EISZ-rendszer több értékes másodlagos és elsődleges információforrás, többek között a  Web of 
Science adatbázisa, valamint nagy tudományos kiadók (Elsevier – Science Direct és Springer   – 
SprigerLink) igen sok on-line elérhető folyóiratának ingyenes elérését teszi lehetővé (7.3.58. ábra). 

7.3.3.4. PubChem 
A PubChem, szabadon elérhető, szerkezet alapú keresést is lehetővé tevő adatbázisrendszer, amely 2004 

óta üzemel az amerikai National Institutes of Health (NIH)  Molecular Libraries Roadmap Initiative 
részeként. A PubChem kisméretű kémiai molekulák biológiai hatásairól szolgáltat adatokat, a National 
Center for Biotechnology Information (NCBI) Entrez integrált rendszerével összekapcsolt három adatbázis a 
PubChem Substance, a PubChem Compound, és a PubChem BioAssay segítségével. A PubChem az Entrez 
integrált rendszeren át összeköttetésben áll többek között a biokémiai, biológiai irodalmakat referáló 
PubMed  tudományos adatbázissal. 

http://www.eisz.hu/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
http://www.mli.nih.gov/
http://nihroadmap.nih.gov/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcassay
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed


196  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

 

7.3.59. ábra A PubChem rendszer kezdőfelülete 

Az ingyenes elérésű PubChem rendszer három adatbázisa, a PubChem Substance, a PubChem 
Compound és  a  PubChem BioAssay segítségével számos kis molekula biológiai sajátságainak keresését 
teszi lehetővé (7.3.59. ábra). 
 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcassay
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7.3.60. ábra A PubChem Substance kezdőfelülete 

A PubChem Substance adatbázis számos kis molekula sajátságainak szerkezet alapú keresését teszi 
lehetővé (7.3.60. ábra). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance
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7.3.61. ábra A biciklusos lakton bevitele a PubChem Substance szerkezetrajzoló moduljába 

A PubChem Substance szerkezetrajzoló modulja alkalmas kis molekulák szerkezetének 
keresőkérdéskénti megfogalmazására (7.3.61. ábra). 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance
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7.3.62. ábra A PubChem Substance szerkezet alapú találati listája 1. 

A PubChem Substance szerkezet alapú keresése többelemű, szerkezetek alá rendelt adatokat tartalmazó 
találati listát eredményez (7.3.62. ábra). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance
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7.3.63. ábra A PubChem Substance szerkezet alapú találati listája 2. 

A PubChem Substance keresési feltételeknek megfelelő szerkezetéhez rendelve számos további adat 
érhető el (7.3.63. ábra). 

7.3.3.5. ChemSpider 
A ChemSpider az angol Royal Society of Chemistry (RSC) ingyenes elérésű, kémiai anyagok web 

elérésű adatait tartalmazó adatbázisa. Kémiai szerkezeteket és a hozzájuk tartozó információkat rendeli össze 
egyetlen ingyenes, on-line kereshető adatbázissá (közel 25 millió vegyület 400 adatforrásból származó 
adatait tartalmazza). Az összegyűjtött információkhoz további becsült sajátságokat rendel, és visszautal az 
eredeti információforrásokra. Szöveges és szerkezet/szerkezeti részlet alapú keresési lehetőségeket nyújt. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance
http://www.chemspider.com/
http://www.rsc.org/
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7.3.64. ábra A ChemSpider szöveg alapú keresési lehetősége 

A ChemSpider szöveges keresési felülete anyagokra vonatkozó egyszerű keresőfeltétel (pl.: 
prostaglandine) megfogalmazását teszi lehetővé (7.3.64. ábra). 

 

http://www.chemspider.com/
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7.3.65. ábra A ChemSpider szöveg alapú kereséssel nyert, szerkezeteket tartalmazó találati lista 

A ChemSpider szöveges keresésre nyert találati listája több megfelelő vegyületet is tartalmazhat (7.3.65. 
ábra). 
 

http://www.chemspider.com/
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7.3.66. ábra Egy ChemSpider szöveg alapú kereséssel nyert szerkezet adatlapja 

A ChemSpider szöveges alapú kereséssel nyert vegyület-adatlapja számos hivatkozást tartalmazhat pl. 
szabadalmakra, cikkekre és még számos egyéb adatra (7.3.66. ábra). 
 

http://www.chemspider.com/
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7.3.67. ábra A ChemSpider szerkezet alapú keresési lehetőségei 

A ChemSpider szerkezet alapú keresést is lehetővé tesz. A szerkezet számos ismert kémiai szerkezeti 
fájlformátumból importálható (7.3.67. ábra). 
 

http://www.chemspider.com/
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7.3.68. ábra A ChemSpider szerkezet alapú keresést lehetővé tevő rajzolómodulja 

A ChemSpider a szerkezet alapú keresést saját szerkezet megrajzolásával is lehetővé teszi (7.3.68. ábra). 
 

http://www.chemspider.com/
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7.3.69. ábra A ChemSpider szerkezet alapú keresést lehetővé tevő rajzolómodulja 

A ChemSpider a szerkezet alapú keresés eredményeként a megfelelő vegyület adatlapját eredményezi 
(7.3.69. ábra), amely számos hivatkozást tartalmazhat pl. szabadalmakra, cikkekre és még számos egyéb 
adatra. 

http://www.chemspider.com/
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7.3.4. On-line elérhető elsődleges elektronikus információforrások 

A következő részben bemutatjuk az akadémia kutatóhelyeken általában valamilyen előfizetés (általában éves 
licenc) alapján hozzáférhető, nagy tudományos kiadók (American Chemical Society – ACS Publications; 
Elsevier – Science Direct; Springer – SpringerLink) által üzemeltetett elsődleges információforrások (cikkek, 
könyvfejezetek, könyvek) on-line elérését is lehetővé tevő portálokat. E portálok egyúttal általában a saját 
kiadványok tekintetében kereséseket tesznek lehetővé és így részben másodlagos információforrásként is 
felhasználhatóak. 

Ezen felül említést teszünk az ugyancsak elsődleges információforrásnak tekinthető, Európai 
Szabadalmi Hivatal (EPO) által üzemeltetett, ingyenes elérésű, szabadalmak PDF-formátumban történő 
elérését lehetővé tevő Espacenet-portál magyar változatáról is. 

7.3.4.1. American Chemical Society – ACS Publications 
Az Amerikai Kémikusok Egyesületének (ACS) publikációs részlege az ACS Publications.  Ez  a  kiadó  a  
kémia és azzal kapcsolatos tudományterületeken publikál több mint 35, javarészt tudományterületén 
meghatározó jelentőségű folyóiratot. Web alapú portálján emellett on-line elérhetővé teszi a Chemical & 
Engineering News, az ACS Legacy Archives, és az ACS Symposium Series kiadványokat is. 

Mivel az ACS Publications-portál arculata is gyakran változhat, így az alábbi példák esetében is 
inkább azok általános tartalmára, mintsem aktuális nézetére összpontosítsunk. 

http://pubs.acs.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.epo.org/
http://www.epo.org/
http://www.espacenet.com/
http://portal.acs.org/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/cen/
http://pubs.acs.org/cen/
http://pubs.acs.org/page/4librarians/products/archives/index.html
http://pubs.acs.org/page/books/index.html
http://pubs.acs.org/
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7.3.70. ábra Az ACS Publications-portál 

Az ACS Publications-portálon lehetőségünk nyílik az ACS kiadványokban végzett keresésre, továbbá 
az előfizetett kiadványok on-line elérésére is (7.3.70. ábra). 

 

http://pubs.acs.org/


7. A szerves kémiai irodalmazás alapjai 209 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

 

 

7.3.71. ábra Az ACS Publications-portál szöveges keresőfunkciói 

Az ACS Publications-portálon lehetőségünk nyílik az ACS kiadványokban történő, több szempont 
szerinti szöveges keresésre (7.3.71. ábra). 

 

http://pubs.acs.org/
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7.3.72. ábra Az ACS Publications-portál kiadványainak kiválasztása böngészésre 

Az ACS Publications-portálon kiválaszthatunk adott folyóiratokat, majd azok tartalomjegyzékeit 
böngészhetjük (7.3.72. ábra). 

 

http://pubs.acs.org/
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7.3.73. ábra Az JOC első számának tartalomjegyzéke az ACS Publications portálján 

Az ACS Publications a nagy tudományos kiadók között talán elsőként archiválta és tette on-line 
elérhetővé összes kiadványát a megjelenés kezdeteitől, amit a Journal of Organic Chemistry első számának 
tartalomjegyzékével mutatunk be (7.3.73. ábra). 

 

http://pubs.acs.org/
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7.3.74. ábra Az JOC első cikke teljes szöveges PDF-formátumban az ACS Publications portáljáról 

Az ACS Publications on-line elérhetővé tett összes kiadványát a cikk minden szavára szövegesen 
kereshető PDF-formátumban archiválta, amit a Journal of Organic Chemistry első cikkének PDF-
változatának letöltésével szemléltetünk (7.3.74. ábra). 

http://pubs.acs.org/
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7.3.4.2. Elsevier – ScienceDirect 
Az Elsevier – Science Direct-portál elsődleges információforrásként a legnagyobb tudományos kiadó az 
Elsevier folyóiratainak, könyvfejezeteinek, könyveinek on-line elérését teszi lehetővé. E portál is szöveges 
keresési, böngészési lehetőségeket tartalmaz a saját kiadványokon belül. 

A portál több mint 2500 folyóirat és több mint 11 000 könyv on-line elérését teszi lehetővé, a 
használatot tutorial segíti, mely az angolon kívül több más nyelven is elérhető. A Science Direct elérése a 
magyar felsőoktatás résztvevői számára az EISZ-rendszeren át lehetséges (2011). 

Mivel a Science Direct-portál arculata is időről időre megváltozik, így az alábbi példák esetében is 
inkább azok általános tartalmát, ne pedig aktuális nézetét figyeljük. 

http://www.sciencedirect.com/
http://help.sciencedirect.com/flare/Content/tutorials/sd_menu.html
http://www.sciencedirect.com/
http://www.eisz.hu/
http://www.sciencedirect.com/
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7.3.75. ábra A ScienceDirect-portál 

A Science Direct-portál az Elsevier kiadványokon belül számos keresési és böngészési lehetőséget 
nyújt (7.3.75. ábra). 

 

http://www.sciencedirect.com/
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7.3.76. ábra Böngészés az Elsevier-folyóiratok közt a ScienceDirect-portálon 

A Science Direct-portál többek közt az Elsevier kiadványokon belüli böngészést teszi lehetővé (7.3.76. 
ábra). 

 

http://www.sciencedirect.com/
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7.3.77. ábra Keresés az Elsevier-folyóiratokban a ScienceDirect-portálon 

A Science Direct-portál többek közt az Elsevier kiadványokon belüli keresésre is lehetőséget nyújt 
(7.3.77. ábra). 

 

http://www.sciencedirect.com/
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7.3.78. ábra Egy találatként nyert Elsevier-folyóiratcikk kivonata a ScienceDirect-portálon 

A Science Direct egy találatként nyert Elsevier-folyóiratcikk adatainak és kivonatának 
megjelenítésekor előfizetés esetén felkínálja annak PDF-formában történő letöltési lehetőségét is (7.3.78. 
ábra). 

 

http://www.sciencedirect.com/
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7.3.79. ábra Egy találatként nyert Elsevier-folyóiratcikk PDF-változatának letöltése a ScienceDirect-
portálról 

A Science Direct megfelelő előfizetés esetén lehetővé teszi egy adott Elsevier cikk PDF-formában 
történő letöltését (7.3.79. ábra). 

Ezzel kapcsolatban tudnunk kell, hogy nem történt meg minden Elsevier-folyóirat visszamenőleges 
elektronizálása, valamint, hogy az Elsevier a folyamatosan bővülő, 1995 előtti külön kezelt elektronizált 
állományára nincs az EISZ-rendszerben előfizetés. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.eisz.hu/
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7.3.4.3. Springer – SpringerLink 
A Springer – SpringerLink-portál elsődleges információforrásként egy másik nagy tudományos 
kiadóholding, a Springer folyóiratainak, könyvfejezeteinek, könyveinek on-line elérését teszi lehetővé. E 
portál is lehetőséget nyújt a saját kiadványokon belül szöveges keresésre, böngészésre. 

A SpringerLink-portál 20 ország 55 kiadóját tömöríti hat fő területen (tudomány, technológia, 
gyógyászat, üzlet, közlekedés és építészet). Több mint 2000 folyóirat és 70 000 könyv adatai érhetőek el a 
portálon keresztül. A SpringerLink elérését is lehetővé teszi az EISZ-rendszer a magyar felsőoktatás 
résztvevői számára (2011). 

Mivel a SpringerLink-portál arculata is rendszeresen változik, így az alábbi példák esetében is az 
általános tartalmak, semmint az aktuális nézet fontos. 

http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.eisz.hu/
http://www.springerlink.com/
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7.3.80. ábra A SpringerLink-portál 

A SpringerLink-portál a Springer kiadványokon belül biztosít keresési és böngészési lehetőségeket 
(7.3.80. ábra). 
 

http://www.springerlink.com/
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7.3.81. ábra A SpringerLink-portál böngészési lehetőségei 

A SpringerLink-portál többek közt lehetővé teszi a Springer kiadványokon belüli böngészést (7.3.81. 
ábra). 

 

http://www.springerlink.com/
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7.3.82. ábra Egy adott folyóiratszám tartalomjegyzéke a SpringerLink-portálon 

A SpringerLink-portálról elérhető egy adott Springer-folyóirat adott számának tartalomjegyzéke, 
érvényes előfizetés esetében a cikkek PDF-formában történő letöltési lehetőségével (7.3.82. ábra). 

 

http://www.springerlink.com/
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7.3.83. ábra Egy adott cikk PDF-változata a SpringerLink-portálról 

A SpringerLink-portálról érvényes előfizetés esetében letölthető egy adott Springer-cikk PDF-
formában (7.3.83. ábra). 

http://www.springerlink.com/
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7.3.4.4. EPO – esp@cenet 
A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom tulajdonosa számára a 
versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és a technológia piacán azzal, hogy a 
szabadalom tulajdonosának adott időre védelmet nyújt arra, hogy találmányát mások ne használhassák fel.  

Mivel a szabadalmaknak részleteket kell tartalmazniuk a szabadalmazott találmányról, tehát ezek is 
elsődleges információforrások. Emellett a szabadalmi leiratok nyilvánosak, enélkül a szabadalom 
tulajdonosa nem érvényesíthetné jogait. Ma már a szabadalmakat gyakorlatilag elektronikus úton teszik 
közzé, így igen sok szabadalom vált elektronikus úton hozzáférhetővé. 

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) által üzemeltetett, ingyenes elérésű, szabadalmak PDF-
formátumban történő elérését lehetővé tevő Espacenet rendszer magyar változata is létezik. Annak ellenére, 
hogy az adatbázis legszélesebb körű lehetőségeket nyújtó „Worldwide” opciója számos ország 
szabadalmainak elérését teszi lehetővé, ne tévesszük szem elől, hogy a nem ingyenes, kereskedelmi 
szabadalmi adatbázisrendszerek esetenként több szolgáltatást és adatot nyújthatnak. 

http://www.epo.org/
http://www.espacenet.com/
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7.3.84. ábra Az Espacenet-portál magyar nyelvű változata 

Az Espacenet-portálról számos szabadalom adatai érhetőek el többféle keresési lehetőség 
igénybevételével (7.3.84. ábra). 

 

http://www.espacenet.com/
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7.3.85. ábra Összetett keresés az Espacenet-portál magyar nyelvű változatának „Worldwide” adatbázisában 

Az Espacenet-portál a legszélesebb körű keresési lehetőséget, a „Worldwide” adatbázisban, az 
összetett keresés igénybevételével nyújtja (7.3.85. ábra). 

 

http://www.espacenet.com/
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7.3.86. ábra Egy adott szabadalom adatai a magyar nyelvű Espacenet-portálon 

Az Espacenet-portálon találatként nyert szabadalom összefoglalásának címsorára kattintva további 
lehetőségekhez juthatunk (7.3.86. ábra). 

 

http://www.espacenet.com/
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7.3.87. ábra Egy adott szabadalomcsalád adatai a magyar nyelvű Espacenet-portálon 

Az Espacenet-portálon egy szabadalomcsalád adatainak részletezésekor látható, hogy mely 
szabadalmak érhetőek el PDF-formában (7.3.87. ábra). 

 

http://www.espacenet.com/
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7.3.88. ábra Egy adott szabadalom PDF-változatának böngészése a magyar nyelvű Espacenet-portálon 

Az Espacenet-portálon egy adott szabadalom PDF-formában áttekinthető (7.3.88. ábra). 
 

http://www.espacenet.com/
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7.3.89. ábra Egy adott szabadalom PDF-változatának elmentése a magyar nyelvű Espacenet-portálról 

Az Espacenet-portálról egy adott szabadalom PDF-formában a „Save Full Document” opcióval PDF-
formában el is menthető (7.3.89. ábra). 

http://www.espacenet.com/
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7.4. Ajánlott irodalom 

Dersi Gyuláné: Kémiai szakirodalom-kutatás. 2., átdolg. kiad. Bp. Tankönyvkiadó, 1974. 174 p. 
Mainzell, Robert E.: How to find chemical Information. 3. ed. New York, Wiley, 1998, 515 p. 
Wolfner András: Bevezetés a szerves kémiai irodalomkutatásba. Bp. Tankönyvkiadó, 1980, 71 p 
Frank Róza: MIT – HOL – HOGYAN. Kutatás-módszertani alapok. (Kísérleti tananyag), Szombathely: BDF KIT, 
2001. 107 p. 
 
 
 

http://kit2.bdf.hu/epub/hun/frank/mhh/index.htm
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8. LABORELŐIRATOK 

8.1. Betűrend szerinti felsorolás 

 
Acetanilid 
Aszpirin 
Benzil 
p-Brómacetanilid 
p-Brómanilin 
p-Brómanizol 
Butil-acetát 
t-Butil-klorid 
Canizzaro-reakció 
1,1-Difeniletanol 
Difenilmetanol 
1,5-Difenilpent-1,4-dién-3-on 
3,5-Dinitrobenzoesav 
1,3-Dinitrobenzol 
Fenil-benzoát 
Ftaloilglicin 
Glicin-metil-észter–hidroklorid 
Hippursav 
Izolálás 
Metil-benzoát 
Metil-m-nitrobenzoát 
Metiloranzs 
Metil-szalicilát 
p-Nitroacetanilid 
m-Nitroanilin 
p-Nitroanilin 
m-Nitrobenzoesav 
Oktil-acetát 
Paravörös 
Penta-O-acetil-β-D-glükóz 
Szalicilsav-amid 
p-Toluidin 
2,4,6-Tribrómanilin 
Trifenilmetanol 
Vízmentes éter 
Vízmentes metanol 
Vízmentes toluol 
 

8.2. Reakciótípus szerinti csoportosítás 

 
8.2.1. Abszolutizálás: 
Vízmentes éter, Vízmentes metanol, Vízmentes toluol. 
 
8.2.2. Acilezés: 
Acetanilid, Aszpirin, Fenil-benzoát, Ftaloilglicin, Hippursav, Oktil-acetát, Penta-O-acetil-β-D-glükóz. 
 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recAcetan.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recAspirin.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recBenzil.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recBracetan.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recBranilin.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recBranizol.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recButilac.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/rectBuCl.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recCannizzaro.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recDifetanol.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recDifmetanol.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recDibenzac.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recDiNO2benzoesav.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recmdiNO2benz.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recFenilbenz.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recFtalilgly.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recGlyOMe.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recHippur.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recIzolalas.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recMebenzoat.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recMemNO2benzoat.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recMeorange.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recMetilszal.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recpNO2acetan.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recmNO2an.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recpNO2an.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recMemNO2benzoat.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recOktac.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recPvoros.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recGlukac.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recSzalicamid.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recpToluidin.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recTriBran.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recTrifmetanol.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recAbszeter.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recAbszmetanol.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/recAbsztoluol.pdf
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8.2.3. Brómozás: 
p-Brómacetanilid, p-Brómanizol, 2,4,6-Tribrómanilin. 
 
8.2.4. Diazotálás: 
Metiloranzs, Paravörös. 
 
8.2.5. Észteresítés: 
Butil-acetát, Glicin-metil-észter–hidroklorid, Metil-benzoát, Metil-szalicilát. 
 
8.2.6. Grignard-reakció: 
1,1-Difeniletanol, Difenilmetanol, Trifenilmetanol. 
 
8.2.7. Hidrolízis, ammonolízis: 
p-Brómanilin, p-Nitroanilin, m-Nitrobenzoesav, Szalicilsav-amid. 
 
8.2.8. Izolálás: 
Izolálás. 
 
8.2.9. Kondenzáció: 
1,5-Difenilpent-1,4-dién-3-on. 
 
8.2.10. Nitrálás: 
3,5-Dinitrobenzoesav, 1,3-Dinitrobenzol, Metil-m-nitrobenzoát, p-Nitroacetanilid. 
 
8.2.11. Redox-reakció: 
Benzil, Canizzaro-reakció, m-Nitroanilin, p-Toluidin. 
 
8.2.12. Szubsztitúció: 
t-Butil-klorid. 
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9. SZERKEZETFELDERÍTÉS – SPEKTROSZKÓPIA 

(A Szerves kémia labor II című tárgy hallgatói részére) 

9.1. Alapok 

A szerves kémiában kb. 1960 óta használnak spektroszkópiai módszereket a vegyületek azonosítására, 
mennyiségük meghatározására, illetve ismeretlen szerkezetű vegyületek molekulaszerkezetének 
meghatározására. A molekulaszerkezet-azonosítás területén ezek a módszerek a technika fejlődésével a XXI. 
századra gyakorlatilag kiszorították a klasszikus analitikai módszereket. 

 
Előnyük, hogy 

- a molekulaszerkezetre vonatkozólag sok információval szolgálnak; 
- a mérésekhez kis anyagmennyiséget kell felhasználni; 
- rövid mérésidők esetén reakciók in situ követésére, az intermedierek kimutatására is 

alkalmasak; 
- elválasztástechnikai berendezésekkel kombinálhatóak, növelve ezzel az 

érzékenységet (pl. GC-MS). 
 
E jegyzetben csak a szerves kémiában leggyakrabban használt módszerekkel foglalkozunk, úgymint 

UV–VIS spektroszkópia, kiroptikai spektroszkópia, IR spektroszkópia, NMR spektroszkópia és MS 
spektroszkópia. Röviden kitérünk az optikai forgatás, illetve az optikai törésmutató mérésére is, és 
megemlítünk néhány egyéb módszert is. 

 
E jegyzetre a szerves kémiai szemszögű tárgyalás jellemző, elsősorban azzal foglalkozunk, mire 

használhatja a szerves kémikus ezeket a módszereket, mit és hogyan lehet megtudni a kapott eredményekből, 
az elméleti és méréstechnikai részletekre csak olyan mértékben térünk ki, amennyire a téma megértéséhez 
szükséges. 

 
Az ismertetendő módszerek közül a legtöbb az elektromágneses sugárzás és az anyag kölcsönhatásán 

alapszik, ezért e bevezetőben röviden foglalkozunk e kölcsönhatás alapvető ismereteivel is. 

9.1.1. Az elektromágneses sugárzás jellemzése 

Az elektromágneses sugárzás kettős (duális) természetű. Elsősorban hullámsajátságai jellemzőek, legtöbb 
tulajdonságát hullámfüggvények segítségével tudjuk értelmezni. Másrészt létezik az elektromágneses 
sugárzás részecskéje, a foton is, és bizonyos kölcsönhatásokat csak e foton tulajdonságaival tudunk 
értelmezni. 

 
Az elektromágneses hullám leírásához használt fizikai paraméterek: 

- hullámhossz: λ (a hullám ismétlődési távolsága); 
- frekvencia: ν (az időegységenként ismétlődő hullámalakok száma); 
- terjedési sebesség: c (a hullámfront haladási sebessége, a hullámhossz és a 

frekvencia szorzata, értéke vákuumban: 2,99 108 m/s): 
nl ×=c . 

Sokszor használjuk még a hullámszámot is az elektromágneses hullám jellemzésére: ν*  
(a hosszegységenként ismétlődő hullámalakok száma, azaz a hullámhossz reciproka): 

c
n

l
n ==

1
* . 

Az elektromágneses sugárzás részecskéje a foton. Ennek sebessége megegyezik a hullámzás terjedési 
sebességével, energiáját a Planck-törvény írja le: 

*n
l

n ××=
×

=×= chchhE f , 

ahol h a Planck-állandó, melynek értéke: 6,63 10-34 Js. 
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A foton energiájának (Ef ) szokásos mértékegysége az elektronvolt (eV): 
 

1 eV = 1,6 10-19 J. 
 
Az elektromágneses sugárzás jellemző tartományai és jellemző spektroszkópiai felhasználásuk: 
 
Röntgensugárzás: λ < 1 nm = 10 Å (Ångström) 
 ν > 3 1017 Hz = 300 PHz (Hertz = 1/s) 
 ν* > 107 cm-1 
 E > 119 500 kJ/mol = 119,5 MJ/mol 
 Ef > 1240 eV = 1,24 keV 
Felhasználás: Röntgendiffrakció 
 
Távoli ultraibolya sugárzás: λ < 200 nm 
 ν > 1,5 1015 Hz  
 ν* > 5 104 cm-1 
 E > 600 kJ/mol 
 Ef > 6,2 eV 
Felhasználás: Fotoelektron-spektroszkópia 

Közeli ultraibolya sugárzás: λ < 380 nm 
 ν > 7,9*1014 Hz  
 ν* > 2,6 104 cm-1 
 E > 315 kJ/mol 
 Ef > 3,3 eV 
Felhasználás: UV spektroszkópia 

 
Látható (VIS) sugárzás: λ < 780 nm 
 ν > 3,8 1014 Hz  
 ν* > 1,3 104 cm-1 
 E > 153 kJ/mol 
 Ef > 1,6 eV 
Felhasználás: UV–VIS spektroszkópia, 
Raman-spektroszkópia 

Közeli infravörös sugárzás: λ < 2,5 μm 
 ν > 1,2 1014 Hz  
 ν* > 4000 cm-1 
 E > 48 kJ/mol 
 Ef > 0,5 eV 
Felhasználás: Raman-spektroszkópia 

 
Infravörös sugárzás: λ < 50 μm 
 ν > 6 1012 Hz  
 ν* > 200 cm-1 
 E > 2,4 kJ/mol 
 Ef > 25 meV 
Felhasználás: IR spektroszkópia 

Távoli infravörös sugárzás: λ < 1 mm 
 ν > 3 1011 Hz  
 ν* > 10 cm-1 
 E > 0,12 kJ/mol 
 Ef > 1,2 meV 
Felhasználás: nem jellemző 

 
Mikrohullámú sugárzás: λ < 300 mm 
 ν > 109 Hz  
 ν* > 3,3 m-1 
 E > 0,4 J/mol 
 Ef > 4,1 μeV 
Felhasználás: ESR spektroszkópia 
 

URH-sugárzás: λ < 10 m 
 ν > 3 107 Hz  
 ν* > 0,1 m-1 
 E > 12 mJ/mol 
 Ef > 0,12 μeV 
Felhasználás: NMR spektroszkópia 

9.1.2. Az elektromágneses sugárzás és a közeg kölcsönhatása 

Amikor az elektromágneses sugárzás közeghatáron, illetve nem vákuum közegben halad át, a következő 
jelenségek játszódhatnak le: 

- visszaverődés (reflection) 
- fénytörés (refraction) 
- optikai forgatás (rotation) 
- diffrakció (diffraction) 
- fényelnyelés (absorption) 
- fényszórás (scattering) 

A határfelületre érkező sugárzás egy része visszaverődik (a teljes visszaverődést az optikában 
tükrözésnek nevezik), más része behatol az új közegbe.  
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9.1.2.1. A fénytörés 
Az elektromágneses sugárzás sebessége vákuumban 2,99 108 m/s. Bármely más közegben az 
elektromágneses sugárzás sebessége kisebb a vákuumban mért sebességnél. Amikor az elektromágneses 
sugárzás egyik közegből átlép egy másik közegbe, a frekvenciája – és így a foton energiája is – ugyanaz 
marad, csak a sebessége és ennek következtében a hullámhossza változik meg.  

 
A fenti tulajdonságon alapszik a fénytörés jelensége. Ha a fény két eltérő optikai sűrűségű közeg 

határára érkezik, akkor egy része visszaverődik, másik része pedig belép az új közegbe. Az új közegben 
haladó fénysugár általában megtörik. Ezzel a jelenséggel az optika foglalkozik részletesen. Szerves kémiai 
felhasználása folyékony anyagok jellemzésére a törésmutató mérése. Egy anyag törésmutatója (nD) az adott 
frekvenciájú fény vákuumbeli (c0) és közegbeli (c) sebességének aránya.  

b
a

sin
sin0 ==

c
cnD  

A törésmutató anyagi jellemző, és értéke függ a fény frekvenciájától is. Referenciaértékként a nátrium 
D-vonalának (λ = 589 nm) megfelelő fényre vonatkozó értéket szokták megadni. Ha a fény nem merőlegesen 
halad át a két közeg határfelületén, az iránya is megváltozik, ha α a beesési szög, akkor β a törési szög. 
(lásd 1.2.1. ábra) 

 

1.2.1. ábra: Fénytörés közeghatáron1 

Spektroszkópiai mérések során az elektromágneses sugárzást általában merőlegesen bocsátjuk át a 
mintatartó edény falán, hogy a fénytörés jelenségét kiküszöböljük.  

9.1.2.2. Az optikai forgatás 
Ha a közeg alkotórészei (molekulái) és az elektromágneses sugárzás között nem lép fel kölcsönhatás, a 
sugárzás egyenes vonalú pályán áthalad a közegen és elhagyja azt. Egy normál fényforrás esetén a 
kibocsátott fénysugárnak nincs kitüntetett rezgési iránya. Amikor síkban (lineárisan) polarizált fényt állítunk 
elő, akkor az eredő elektromos vektor egy adott, a haladási irányra merőleges síkban, az eredő mágneses 
vektor pedig az erre a síkra merőleges síkban rezeg (lásd 9.1.2.2.1. ábra). 

                                                   
1 Elektromágneses hullám sebessége: c0 vákuumban, c közegben; α beesési szög; β törési szög 

α 

β 

c0 

c 

vákuum 

közeg 
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9.1.2.2.1. ábra: Síkban polarizált fény eredő elektromos vektorának rezgése 

Valójában a haladó fotonok által létrehozott elektromágneses hullámzás nem síkban rezeg. A foton haladási 
irányára merőleges, állandó amplitúdójú elektromos vektor a haladási irány egyenese körül forgó mozgást 
végez (cirkulárisan polarizált fény)2. A síkban polarizált fény két megfelelő fázisban lévő, ellentétes irányban 
forgó, cirkulárisan polarizált (P, ill. M helicitású, egymással enantiomer viszonyban lévő) fénysugár 
eredője.3 A kétféle helicitású fénysugarat ellentétes spinállapotú fotonok hozzák létre (lásd 9.1.2.2.2. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 

9.1.2.2.2. ábra: A két ellentétes helicitású, cirkulárisan polarizált fénysugár4 

Amennyiben a közeg térben szimmetrikus, a két cirkulárisan polarizált fénysugár azonos sebességgel 
halad  végig  a  közegen,  azaz  az  eredő rezgési  sík  nem  változik.  Ha  a  közeg  ellenben  térben  nem  
szimmetrikus, pl. aszimmetrikus molekulák oldata, akkor a két cirkulárisan polarizált fénysugár és a közeg 
között diasztereomer viszonyú kölcsönhatás alakul ki, és ennek megfelelően a két fénysugár haladási 
sebessége különbözni fog egymástól. Ennek matematikai következménye, hogy az eredő rezgési sík elfordul. 
Ezt az elfordulást mérjük az optikai forgatóképesség mérésekor. 

Az eredő forgatás mértéke függ a minta átvilágított vastagságától, az oldat koncentrációjától, valamint 
a fény hullámhosszától. Referenciaértékként a nátrium D-vonalának (λ = 589 nm) megfelelő fényre 
vonatkozó, 1 dm rétegvastagságra és 1 g/ml koncentrációra átszámított értéket szokták megadni: 

cl
T

×
=
aa l][ , 

ahol α a mért forgatás, l az átvilágított rétegvastagság dm-ben, c a koncentráció g/ml-ben megadva. T a 
mérés hőmérséklete. 

A forgatás hullámhosszfüggésével később foglalkozunk. (lásd 2.3. Kiroptikai spektroszkópia) 

                                                   
2 Az elektromos vektorra merőleges mágneses vektor ugyanígy forog a haladási egyenes körül. 
3 Amikor a két ellenkező helicitású fénysugár elektromos vektora egyaránt z irányú, a két vektor eredője létrehozza a síkban 
polarizált eredő fénysugár z irányú hullámhegyét, ¼ periódusidő után az egyik fénysugár elektromos vektora a +y a másik a –y 
irányba mutat, eredőjük zérus, további ¼ periódusidő után mindkét fénysugár elektromos vektora a –z irányba mutat, létrehozva a 
síkban polarizált eredő fénysugár z irányú hullámvölgyét. Belátható, hogy a két ellenkező helicitású fénysugár elektromos 
vektorának eredője mindig z irányú, az y irányú komponensek kiejtik egymást. 
4 A folytonos nyíl a foton haladási irányát (x tengely), a szaggatott nyíl az elektromos vektort jelképezi, mely a haladási irányra 
merőleges (yz) síkban egyenletesen forog. 

Haladási irány 

Eredő elektromos 
vektor rezgési iránya 

 Haladási irány  Haladási irány 
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9.1.2.3. A diffrakció 
Amennyiben egy rendezett közegben előforduló periodicitás mérete összevethető az elektromágneses hullám 
hullámhosszával, fellép a diffrakció jelensége. Ha a hullámok útjába a hullámhosszhoz képest viszonylag 
nagy méretű réssel ellátott akadályt teszünk, akkor a nyíláson áthaladó hullámok közelítőleg egyenesen 
haladnak tovább. Ha azonban a rést elegendően kicsire szűkítjük, a hullámok behatolnak abba a térbe is, ami 
eredetileg az akadály által árnyékolva van és az egyes réseken áthaladó hullámok interferenciaképet hoznak 
létre. A röntgensugárzás hullámhossza azonos nagyságrendű a kristályok rácsállandóival, így ha a 
röntgensugárzást hibátlan egykristályra eresztjük rá, a kapott interferenciaképből meghatározhatóak a 
kristály rácsállandói, illetve a kristályrácsot alkotó atomok térbeli elhelyezkedése. A röntgendiffrakcióval 
ennél részletesebben itt nem foglalkozunk. 

9.1.2.4. A fényelnyelés 
A molekulák energiaállapota kvantált. A molekulák energiájának – az atommagok energiájától eltekintve – 
három fő összetevője van: az elektronenergia (Ee),  a  rezgési  energia  (Ev)  és  a  forgási  energia  (Er). Ennek 
megfelelően a teljes energiát (Et) az alábbi képlettel számíthatjuk: 

 
rvet EEEE ++= . 

Amikor egy olyan energiájú foton találkozik egy molekulával, amelynek energiája megegyezik két 
lehetséges energiaállapot különbségével, a foton elnyelődhet úgy, hogy energiáját átadja a molekulának. 

 
rvet EEEEh D+D+D=D=×n  

Az energiaelnyelés hatására a molekula gerjesztett állapotba kerül. A foton energiájától függ, hogy 
milyen gerjesztés történik. Kis energiájú (mikrohullámú, illetve távoli IR tartomány) fotonok csak a forgási 
(rotációs) állapot gerjesztését okozhatják. Közepes energiájú fotonok (IR tartomány) már a rezgési 
(vibrációs) állapotokat is tudják gerjeszteni. Nagyobb energiájú fotonok (látható és UV tartomány) energiája 
már az elektronállapotok gerjesztésére is elégséges. A gerjesztések szuperponálódnak, azaz pl. az 
elektronállapot-változás együtt jár a rezgési és forgási állapot megváltozásával is (lásd 9.1.2.4. ábra). 

Még nagyobb energia alkalmazásával (távoli UV tartomány) az elektront végleg eltávolítjuk a 
molekulából (ionizáció). A fotoelektron-spektroszkópiával ennél részletesebben itt nem foglalkozunk. 

Az 9.1.2.4. ábrán egy molekula lehetséges energiaszintjeinek sematikus ábrázolása látható. Az S0 
állapot az elektronenergia alapállapotát jelenti, az S1 az első gerjesztett állapotot. Minden elektronállapothoz 
vibrációs állapotok tartoznak (az ábrán három-három állapotot tüntettünk fel, v0,  v1 és  v2). Minden egyes 
vibrációs állapotra rotációs állapotok szuperponálódnak (az ábrán három-három állapotot tüntettünk fel, J0, J1 
és J2). Az ábrázolt fényelnyelés során az alapállapotú molekula (S0, v0, J0) az S1, v1, J2 állapotba gerjesztődik. 

 

9.1.2.4. ábra: Egy lehetséges gerjesztés egy molekula energiaszintjeinek sematikus ábráján 5 

                                                   
5 A leghosszabb szintvonalak az elektronállapotokat (S0, S1), a közepes hosszúságú szintvonalak a rezgési állapotokat, (v0, v1, v2) míg 
a legrövidebb szintvonalak a forgási állapotokat (J0,  J1,  J2)  jelzik.  Az  ábrán  az  S0,  v0,  J0 állapotú molekula az S1,  v1,  J2 állapotba 
gerjesztődik. 

Energia (relatív skála) 

S1, v2, J0 

S1, v1, J0 

S1, v0, J0 

S0, v2, J0 

S0, v1, J0 

S0, v0, J0 
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Az elnyelt fény mennyiségét (abszorpció, Iabs) a bevezetett fénymennyiség (I0) és az áteresztett 
fénymennyiség (transzmisszió, I) különbségeként számíthatjuk: 

III abs -= 0  
Az elnyelt fény mennyisége függ a minta átvilágított vastagságától, az oldat koncentrációjától, 

valamint a fény hullámhosszától. 

lc
I
IA ××== e0log , 

ahol A az abszorbancia, mértékegység nélküli paraméter, c a koncentráció mol/dm3-ben, l az átvilágított 
rétegvastagság cm-ben megadva, és ε a moláris abszorpciós koefficiens, melynek mértékegysége dm3/cm 
mol. 
Az elnyelés hullámhosszfüggésével később foglalkozunk. 
(lásd bővebben 9.2. UV–VIS spektroszkópia és 9.3. IR spektroszkópia) 

9.1.2.5. A fényszórás 
Amikor az elektromágneses sugárzás a hullámhosszánál jóval kisebb részecskével találkozik (és nem 
nyelődik el benne), megváltoztathatja irányát és úgy halad tovább. A sugárzás hullámhossza, frekvenciája és 
energiája változatlan marad. Ezt a kölcsönhatást rugalmas-, vagy Rayleigh-szórásnak nevezzük. A szóródás 
mértéke függ a hullámhossztól. Pl. egy – az adott fényt nem elnyelő – oldaton áthaladó látható kék fény 10-4 
része szóródik, a többi egyenes vonalban halad végig a mintán (transzmisszió). A sugárzás egy jóval kisebb 
hányada (kb. 10-8 része) úgy szóródik, hogy megváltozik a sugárzás energiája, hullámhossza és frekvenciája. 
Ez a kölcsönhatás a rugalmatlan-, vagy Raman-szórás. Ez esetben a foton energiájának egy része elnyelődik 
a molekulában, gerjesztve annak energiaállapotát (lásd 9.1.2.5. ábra).  

 

9.1.2.5. ábra: Az elektromágneses sugárzás és a minta kölcsönhatása6 

A Raman-spektroszkópiában monokromatikus (általában látható tartományba eső) lézerfénnyel 
világítják  meg  a  mintát,  és  vizsgálják  a  szórt  fény  spektrumát.  Ez  esetben  az  elnyelt  energia  a  molekula  
rezgési (és forgási) állapotát gerjeszti (lásd bővebben 9.3. IR spektroszkópia). 

 
rv EEh D+D=D× n  

9.1.3. Mágneses tér hatására létrejövő kölcsönhatások 

A mikrorészecskék egy jelentős hányada spinnel rendelkezik. Mind a proton, a neutron és az elektron két 
spin-állapottal jellemezhető (+/– ½). Az elektronok az elektronpályákon a protonok és a neutronok az 
atommagokban párosodnak, a két ellentétes spinű részecske eredő spinje zérus lesz.  

9.1.3.1. Elektron-spin rezonancia (ESR) 
Amennyiben egy molekulában párosítatlan elektronok találhatók (pl. gyökök), az elektronfelhő eredő spinnel 
fog rendelkezni. Egy párosítatlan elektron esetén ennek értéke +/– ½ lehet (dublett), míg két párosítatlan 
elektron esetén (pl. oxigénmolekula, kettős gyökök, egyes gerjesztett molekulák stb.) ennek értéke –1, 0 és 
+1 lehet (triplett), azaz az elemi spinek összeadódnak. Külső mágneses tér nélkül a különféle spin-állapotok 
energiája azonos, homogén külső mágneses térbe helyezve a mintát, azonban az eltérő spin-állapotok 
energiája felhasad. Dublett szerves gyök esetén a felhasadás mértéke:  

 

                                                   
6 λ0 beeső I0 intenzitású fény, λr visszavert Ir intenzitású fény, λt áteresztett It intenzitású fény, λs rugalmasan szórt Is intenzitású fény, 
λR rugalmatlanul szórt IR intenzitású fény; elnyelt Iabs intenzitású fény. 

λR > λ0 

λs = λ0 

λt = λ0 

λr = λ0 

λ0 

I0 = Ir + It + Is + IR + Iabs 
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nb ×=××=D hBgE , 
 

ahol  ΔE a két spin-állapot energiája közötti különbség, B az alkalmazott mágneses tér erőssége 
(mértékegysége T, Tesla), β a Bohr-magneton, az elektron mágneses momentuma, melynek értéke: 

 
β = 9,27 10-24 J T-1, 

 
g pedig a szerves gyökre jellemző g-faktor. 0,33 T erősségű mágneses teret alkalmazva a mikrohullámú 
tartományba eső foton (ν ~ 9 GHz) elnyelésével lehet a kisebb energiájú spin-állapotból a magasabb 
energiájú spin-állapotba gerjeszteni a szerves gyököt. Az ESR-spektroszkópiával ennél részletesebben itt 
nem foglalkozunk. 

9.1.3.2. Mágneses magrezonancia (NMR) 
Amennyiben egy atommag páros számú protonból és páros számú neutronból épül fel, mind a protonok, 
mind a neutronok spinjeinek eredője zérus lesz. (NMR-inaktív magok, pl.: 12C, 16O, 32S.) Ha ellenben vagy a 
protonok, vagy a neutronok száma páratlan, az eredő spin értéke általában +/– ½ (dublett, pl.: 1H, 13C, 15N, 

19F, 31P), esetleg egyéb feles érték +/– 1½, +/– 2½ stb. is lehet. Ha mind a protonok, mind a neutronok száma 
páratlan, az eredő spin értéke általában +/– 1 és 0 (triplett, pl.: 2H, 14N), esetleg egyéb egész érték +/– 2, +/– 
3 stb. is lehet. 

 
Külső mágneses tér nélkül a különféle spin-állapotok energiája azonos, homogén külső mágneses 

térbe helyezve a mintát azonban az eltérő spin-állapotok energiája felhasad. Dublett magok esetén a 
felhasadás mértéke:  

 

BBhE ××=××=D m
p

g 2
2

, 

 
ahol  ΔE a két spin-állapot energiája közötti különbség, B az alkalmazott mágneses tér erőssége 
(mértékegysége T, Tesla), μ a mag mágneses momentuma, melynek értékét a Planck-állandóból (h) és a 
magra jellemző giromágneses tényezőből (γ) számíthatjuk ki. Látható, hogy az energiaszintek különbsége a 
mag giromágneses tényezőjétől és az alkalmazott külső mágneses tér erősségétől függ. Az 1H-atommag 
giromágneses tényezője 2,675 108 rad  T-1 s-1, míg a 13C-atommag esetén csak 6,728 107 rad  T-1 s-1. Ezért 
ugyanakkora külső mágneses térben a 13C-atommagok spin-állapotainak az energiakülönbsége kb. csak ¼-e 
az 1H-atommagok spin-állapotai energiakülönbségének (lásd 9.1.3.2.1. ábra). 
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1H és 13C atommag energiaszintjei
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9.1.3.2.1. ábra: Az 1H- (piros) és 13C-atommagok (kék) spin-állapotainak az energiakülönbsége a külső 
mágneses tér erősségének (B) függvényében 

Az 1H-atommagot 1,4 T erősségű mágneses teret alkalmazva az URH tartományba eső foton (ν = 60 
MHz = rezonanciafrekvencia, f) elnyelésével lehet a kisebb energiájú spin-állapotból a magasabb energiájú 
spin-állapotba gerjeszteni a magot (lásd 9.1.3.2.2. ábra). (Lásd bővebben 9.4. NMR spektroszkópia.) 

1H és 13C NMR rezonancia frekvencia
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9.1.3.2.2. ábra : Az 1H- (piros) és 13C-atommagok (kék) rezonanciafrekvenciája (a gerjesztéshez szükséges 
elektromágneses sugárzás frekvenciája) a külső mágneses tér erősségének (B) függvényében 
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9.2. UV–VIS spektroszkópia 

9.2.1. Fotofizikai – fotokémiai folyamatok 

Megfelelő energiájú (UV–VIS tartományba eső) foton energiájának a felhasználásával az alapállapotú 
molekula HOMO-pályáján lévő egyik elektron a LUMO-pályára kerül. A gerjesztéshez szükséges foton 
energiája nem pontosan egyezik meg az alapállapotú molekula HOMO és LUMO energiakülönbségével. 
Ennek oka az, hogy a gerjesztett molekula elektronszerkezete, ebből következően a kötésszerkezete 
(kötéshosszai és szögei) különbözik az alapállapotú molekula megfelelő paramétereitől. Így a gerjesztett 
molekula LUMO energiája sem azonos (általában kisebb) mint az alapállapotú molekula LUMO energiája. A 
gerjesztés hatására a kötéserősségek általában csökkennek, a kötéshosszak nőnek. Mind alapállapotban (S0), 
mind a gerjesztés során létrejövő első gerjesztett állapotban (S1) a két elektron spinje ellentétes, így a 
molekulának eredő elektron-spinje nincs (szingulett állapot). A Hund-szabály értelmében stabilabb állapot, 
ha a két különböző pályán lévő elektron spinje azonos. A gerjesztést követő spinátfordulás (ISC, melynek 
mértéke az anyagtól és a közegtől függ) során jön létre a legstabilabb gerjesztett, +/– 1 eredő elektron-spinű 
triplett állapot (T1) (lásd 9.2.1.1. ábra). 

 

9.2.1.1. ábra: Egy kétatomos molekula gerjesztésekor végbemenő folyamatok sematikus ábrázolása1 

Szobahőmérsékleten a molekulák túlnyomó többségének a rezgési állapota nem gerjesztett, azaz a 
fényelnyelés az S0,  v0 alapállapotban történik, amikor a molekula az ún. zérusponti rezgését végzi.2 Az 
elnyelés során (mivel ez a molekularezgéshez képest is nagyon gyors folyamat) nem változik meg a 
molekula geometriája, így csak olyan állapotok között mehet végbe e folyamat, amelyek azonos 
geometriával rendelkeznek. 

 
Molekulaszerkezettől függően a legnagyobb valószínűséggel végbemenő elnyelés során az S1 állapot 

valamely rezgésileg gerjesztett állapotába jutunk (S1, vz). Kisebb valószínűséggel végbemehetnek az S0, v0 → 
S1, vz+/-k gerjesztések is, amelyek az UV–VIS spektrum vibrációs finomszerkezetét hozzák létre (lásd 9.2.1.2. 
ábra).  

                                                   
1 S0 szingulett alapállapot (kék), S1 első szingulett gerjesztett állapot (piros), T1 első triplett gerjesztett állapot (lila) 
Fényelnyeléssel vagy fénykibocsátással járó folyamatok: A: abszorpció, F: fluoresszencia, Ph: foszforesszencia 
Fénykibocsátással nem járó folyamatok: ISC: spinátfordulás (intersystem crossing), termikus stabilizálódás (rózsaszín) 
A vízszintes energiaszintek hossza, az adott rezgési állapothoz tartozó kötéshossztartományt jelzik. 
Az egyes állapotok mellett kis körben látható az állapot elektronkonfigurációja (HOMO zöld, LUMO narancs) 
2 A forgási állapotokra ez a közelítés már nem igaz, de mivel a forgási energia mértéke nagyságrendekkel kisebb, mint a gerjesztési 
energia, ezt az energiatagot e tárgyalásnál elhanyagoljuk. 

Ph 

S1, v0 

S1, vz 

S0, v0 

ISC 

A 

T1, v0 

kötéstávolság 

F 

S0, vx 

S0, vy 

T1, vw 

Energia 
(relatív skála) 
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9.2.1.2. ábra: Egy UV–VIS elnyelési sáv vibrációs finomszerkezetének idealizált alakja3 

Szobahőmérsékletű oldatfelvételkor e diszkrét sávok összeolvadnak és széles elnyelési sávokat 
észlelünk (lásd 9.2.1.3. ábra). 

 

-1 -0,5 0 0,5 1 -1 -0,5 0 0,5 1

A
B
S

 
 a b 

9.2.1.3. ábra: a) Egy elnyelési sáv idealizált alakja (a vibrációs finomszerkezet eltűnése) 

b) Két elnyelési sáv (A és B) átfedésekor észlelt idealizált elnyelési görbe (S)4 

A gerjesztett molekula rezgési gerjesztési energiáját fénykibocsátással nem járó folyamatban 
(relaxáció) leadja (hő), és az S1,  v0 állapotba kerül. A gerjesztett molekula élettartama rövid, általában 
nanoszekundum nagyságrendű. Az energiafelesleg a következő folyamatokban hasznosulhat: 

- fluoresszencia 
- ISC, majd foszforesszencia 
- energiaátadás 
- fotokémiai reakció. 

                                                   
3 0 – z: S0 v0 → S1vz átmenethez tartozó elnyelés, S: idealizált elnyelési görbe; feltételezve, hogy a legintenzívebb az S0 v0 → S1v1 
átmenet 
4 Az egyes pontok, az egyes lehetséges gerjesztések (S0 v0 → S1vz+/-k) helyét és intenzitását mutatják. 
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A gerjesztett molekula fölös energiájától leggyakrabban fénykibocsátással szabadul meg. Ez a 
fluoresszencia jelensége. Az energiakibocsátás során ugyancsak érvényesül a geometria megmaradásának 
szabálya, így az S1, v0 állapotú molekula az S0 állapot valamely rezgésileg gerjesztett állapotába jut (S0, vx+/-

k). Az így létrejövő fluoresszencia spektrumnak ezért az abszorpciós spektrumhoz hasonló vibrációs 
finomszerkezete van. A rezgésileg gerjesztett molekula rezgési gerjesztési energiáját fénykibocsátással nem 
járó folyamatban (relaxáció) leadja (hő), és visszakerül az S0,  v0 alapállapotba. A 8. ábrából egyértelműen 
kitűnik, hogy a fluoreszkált fény energiája kisebb, a hullámhossza nagyobb, mint az abszorbeált fényé. Míg a 
legtöbb molekula UV tartományban nyel el, a fluoreszkálás spektruma ez esetekben is benyúlhat a látható 
tartományba. A fluoresszencia-spektroszkópiával ennél részletesebben itt nem foglalkozunk. 

 
Ritkábban, a molekulaszerkezettől és a közegtől függő mértékben, végbemehet a spinátfordulás (ISC) 

folyamata, létrehozva a T1,  vw+/-k állapotot, melyből a molekula fénykibocsátással nem járó folyamatban 
(relaxáció) jut a stabilabb T1,  v0 állapotba. A triplett-állapot élettartama nagyságrendekkel nagyobb a 
szingulett gerjesztett állapot élettartamánál. A triplett gerjesztett molekula fölös energiájától leggyakrabban 
spinátfordulással egybekötött fénykibocsátással szabadul meg. Ez a foszforesszencia jelensége. Az energia-
kibocsátás során ugyancsak érvényesül a geometria megmaradásának szabálya, így az T1,  v0 állapotú 
molekula  az  S0 állapot valamely rezgésileg gerjesztett állapotába jut (S0,  vy+/-k). Az így létrejövő 
foszforesszencia-spektrumnak ezért az abszorpciós spektrumhoz hasonló vibrációs finomszerkezete van. A 
rezgésileg gerjesztett molekula rezgési gerjesztési energiáját fénykibocsátással nem járó folyamatban 
(relaxáció) leadja (hő), és visszakerül az S0,  v0 alapállapotba. A 8. ábrából egyértelműen kitűnik, hogy a 
foszforeszkált fény energiája kisebb, a hullámhossza nagyobb mind az abszorbeált, mind a fluoreszkált 
fényénél. Míg a legtöbb molekula UV tartományban nyel el, a foszforeszkálás spektruma gyakran a látható 
tartományba esik. A foszforesszencia-spektroszkópiával ennél részletesebben itt nem foglalkozunk. 

 
Ha egy gerjesztett molekula (akár szingulett, akár triplett állapotú) egy másik nem gerjesztett 

molekulával találkozik, átadhatja neki az energiáját. Ha ennek hatására a másik molekula elektronállapota 
gerjesztődik, az energiáját átadó molekulát szenzibilizátornak, a folyamatot szenzibilizálásnak 
(sensitization) nevezzük, ha az energiaátadás során nem történik elektronállapot-gerjesztődés, a folyamatot 
kioltásnak (fluoresszencia-megszüntetés, quenching) nevezzük. Az energiaátadás révén kémiai átalakulás is 
végbemehet: ezek az ún. fotokémiai reakciók. 
 
Az ismertetett fotofizikai és fotokémiai folyamatokat az alábbiakban foglaljuk össze: 
 

1. S + hν → S* 
2. S* → S + hν’ 
3. S* → T* 
4. T* → S + hν’’ 
5. S* + A → S + A*(s)  
6. T* + A → S + A*(t) 
7. S* + Q → S + Q + 
hő  
8. T* + Q → S + Q + 
hő  
9. S* + R → ∑Pi  
10. T* + R → ∑Pi  

 
1. fényelnyelés, S* az elsődlegesen gerjesztett szingulett molekula 
2. fluoresszencia, hν’ a fluoreszkált fény 
3. spinátfordulás (ISC), T* a triplett gerjesztett molekula 
4. foszforesszencia, hν’’ a foszforeszkált fény 
5. szingulett szenzibilizálás, S a szenzibilizátor molekula, A*(s) a másodlagosan gerjesztett molekula 
6. triplett szenzibilizálás, T* a szenzibilizátormolekula, A*(t) a másodlagosan gerjesztett triplett 

molekula 
7. szingulett kioltás, Q a fluoresszencia kioltó molekula 
8. triplett kioltás, Q a foszforesszencia kioltó molekula 
9. szingulett fotokémiai reakció, R a reaktáns, Pi a termékek 
10. triplett fotokémiai reakció, R a reaktáns, Pi a termékek 
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9.2.2. Kromoforok 

A vizsgált molekulának a fényabszorpcióban leginkább szerepet játszó szerkezeti részét kromofornak 
nevezzük. Egy adott molekula legkisebb energiájú molekulapályái5 a σ kötőpályák. A molekulapályák 
energiájának sematikus bemutatását a 9.2.2. ábra tartalmazza: 

 

9.2.2. ábra: Molekulapályák energiája és jellemző elektronátmenetek6 

9.2.2.1. σ → σ* átmenet, alkánok 
Legnagyobb energiával a CH σ-kötéshez tartozó elektronok gerjeszthetők, a metán abszorpciója a távoli UV-
tartományba esik (λ = 122 nm). A C-C σ-kötéshez tartozó elektronok gerjesztéséhez is nagy energiájú UV-
sugárzás szükséges (λ ~ 135 nm). Ezért a telített szénhidrogéneknek az UV–VIS spektroszkópiában használt 
szokásos hullámhossztartományban nincs elnyelésük (optikailag átlátszók), és oldószerként használhatók (pl. 
hexán).  

9.2.2.2. n → σ* átmenet, alkoholok, éterek, halogénvegyületek, aminok, tiolok stb. 
A nemkötő-pályák energiája nagyobb, mint a σ-kötőpályáké, de a pálya energiája jelentősen függ a 
pillératom elektronegativitásától. Ezért a nemkötő-pályával rendelkező, heteroatomos-csoportot tartalmazó 
molekulák gerjesztéséhez kisebb energia kell, mind a telített szénhidrogének gerjesztéséhez, de nagy 
elektronegativitású atom (pl.: O, N, Br, Cl) esetén az elnyelés még mindig a távoli UV tartományba esik, így 
pl. a víz, az alkoholok, a klórozott szénhidrogének is használhatók spektroszkópiai oldószerként.  

                                                   
5 Az atomtörzspályáktól eltekintve, mert azok alacsony energiájukból kifolyólag nem vesznek részt az UV–VIS spektrum 
létrehozásában. 
6 Kötőpályák: σ és π; nemkötő-pályák: n; lazítópályák: π* és σ* 
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π* 

n 

Energia 
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átmenet kromofor vegyület λmax [nm] εmax [dm3/cm mol] 
n → σ* –O– H2O 167 1500 

CH3OH 183 200 
C2H5OC2H5 189 2000 

–Cl CH3Cl 173 200 
–Br CH3Br 204 260 
–I CH3I 258 380 
–N– NH3 194 5700 

C2H5NH2 210 800 
(C2H5)3N 213 6000 

–S– CH3SH 235 180 
CH3SCH3 228 620 

9.2.2.3. π → π* átmenet, alkének és alkinek 
Monoolefinek és acetilének UV-elnyelése, bár kisebb energiával megy végbe, mint a telített szénhidrogének 
gerjesztése, még mindig a távoli UV tartományba esik. Konjugált poliének esetén ellenben az elnyelés 
batokróm (nagyobb hullámhosszú) és hiperkróm (nagyobb intenzitású) eltolódást mutat. 
 
átmenet kromofor Vegyület n λmax [nm] εmax [dm3/cm mol] 
π → π* olefin CH2=CH2 165 16000 

CH3CH=CHCH3 174 24000 
acetilén C2H5C≡CH 172 2500 
poliolefin CH3[CH=CH]nCH3 2 227 24000 

3 275 30200 
4 310 76500 
5 342 122000 
6 380 146500 

(all-E)-β-karotin 
(9.2.2.3.1. ábra) 

427 váll7 
452 137400 
480 120700 

A táblázatból látható, hogy a hat konjugált kettős kötéssel rendelkező (all-E)-tetradekahexaén 
CH3[CH=CH]6CH3  elnyelése a látható (VIS) tartomány határán található. A 11 konjugált kettős kötést 
tartalmazó (all-E)-β-karotin három legintenzívebb elnyelése ellenben már a látható tartományba esik. 
Érdemes megjegyezni, hogy a (15Z)-β-karotin esetében a fenti három átmenet mellett megjelenik egy kisebb 
intenzitású elnyelés 340 nm hullámhossznál, azaz a kromofor elnyelése nemcsak a konjugáció mértékétől, 
hanem a molekula sztereokémiájától (szimmetriájától) is függ.8  

 
(all-E)-β-karotin 

 
(15Z)-β-karotin 

9.2.2.3.1. ábra: A konjugált poliének esetén megfigyelhető batokróm eltolódás a π-molekulapályák 
energiájával magyarázható (lásd 9.2.2.3.2. ábra). 

                                                   
7 Abszorpciós sávok összeolvadásakor a kisebb intenzitású sáv a nagyobb intenzitású sáv vállaként jelenik meg a spektrumban.  
8 Az (all-E)-β-karotin molekula középső kettős kötésének közepén középpontosan szimmetrikus, míg a (15Z)-β-karotinnak e ponton 
átmenő szimmetriasíkja van. 
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9.2.2.3.2. ábra: Az UV spektrumot létrehozó átmenetek konjugált kettőskötés-rendszer esetén9 

A β-karotin esetében a molekulapályák közeli energiája miatt a HOMO-LUMO átmenet mellett közel 
azonos valószínűséggel végbemennek a (HOMO–j)-(LUMO+k) (j és k = 0, 1, 2) átmenetek is, így a 
spektrumban ezen elnyelések burkológörbéjét észleljük (vö. 9.2.1.3. ábra). 

 

9.2.2.4. π → π* átmenet, aromás-vegyületek 
A benzol két azonos energiájú HOMO (ψ2 és  ψ3)  és  két  azonos  energiájú  LUMO  (ψ4 és  ψ5) pályával 
rendelkezik. Az azonos energiájú pályák alakja és szimmetriája ellenben különbözik egymástól, ezért nem 
mindegy, hogy a gerjesztés melyik HOMO pályáról, melyik LUMO pályára történik, mert a gerjesztett 
állapotok szerkezete és így energiája is jelentősen különbözik egymástól (lásd 9.2.2.4. ábra). 

 
Míg  például  a  ψ3 → ψ5 vagy  a  ψ2 → ψ4 átmenetek nem járnak jelentős polarizációval (gerjesztett 

állapotok elektronkonfigurációja: ψ1
2ψ2

2ψ3ψ5,  ill. ψ1
2ψ2ψ3

2ψ4), addig a ψ2 → ψ5 vagy a ψ3 → ψ4 átmenetek 
során erősen polarizált gerjesztett állapotok jönnek létre: ψ1

2ψ2ψ3
2ψ5, ill. ψ1

2ψ2
2ψ3ψ4. Ezen eltérő energiát 

igénylő gerjesztések átfedésével három elnyelési sáv jelentkezik a benzol UV-spektrumában:  
λmax 184 nm, ; εmax 60000 dm3/cm mol 
λmax 203 nm, ; εmax 7400 dm3/cm mol 
λmax 256 nm, ; εmax 204 dm3/cm mol 

 

                                                   
9 Etén: λmax 165 nm; 1,3-butadién: λmax 217 nm; 1,3,5-hexatrién: λmax 258 nm; β-karotin: λmax 427, 452, 480 nm 
Az ábrán csak a π-MO-kat tüntettük fel, a β-karotin esetében a 22 db. π-MO közül csak azt a négyet, amely a fényelnyelés 
kialakításában szerepet játszik. 

Energia 
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9.2.2.4. ábra: A benzol π molekulapályái és HOMO-LUMO átmenetei10 

Minél polarizáltabb egy gerjesztett állapot, annál nagyobb gerjesztési energia tartozik hozzá, de az 
átmenetek intenzitása is nő a polarizáció növekedésével. 

9.2.2.5. n-π konjugált rendszerek 
Pillératomjukon magános elektronpárt tartalmazó, heteroatommal szubsztituált olefinek (pl. vinil-klorid, 
vinil-metil-éter stb.) esetén a pz pályákból létrejövő konjugált π-rendszer ψ2 (HOMO)  → ψ3 (LUMO) 
átmenete okozza az elnyelést (lásd 9.2.2.5.1. ábra). Ezért az olfinekhez képest kisebb energiával és nagyobb 
intenzitással gerjeszthetők e vegyületek. Ezt a jelenséget auxokróm (batokróm + hiperkróm) hatásnak 
nevezzük.  
 
átmenet kromofor vegyület λmax [nm] εmax [dm3/cm mol] 
ψ2 → ψ3* –CH=CH–O– CH2=CHOCH3 190 10000 

–CH=CH–Cl CH2=CHCl 185 10000 
–CH=CH–N– CH2=CHN(CH3)2 230 10000 
–CH=CH–S– CH2=CHSCH3 228 8000 

 

                                                   
10 A molekulapályákat az őket létrehozó pz pályákkal felülnézetben ábrázolva. 
Piros: ψ2 → ψ4; rózsaszín: ψ3 → ψ5; zöld: ψ2 → ψ5; kék: ψ3 → ψ4 

Energia 
(relatív skála) 

ψ1 

ψ2 ψ3 

ψ4 ψ5 

ψ6 
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9.2.2.5.1. ábra : HOMO-LUMO átmenet n-konjugált kettős kötés esetén11 

Például a dimetil-vinil-amin esetén az olefinkötés két pillératomja és a nitrogénatom is sp2 
hibridállapotú, a két szén- és a nitrogénatom pz pályáiból egy három atomra kiterjedő, három 
molekulapályából álló, négyelektronos konjugált π-rendszer jön létre (lásd 9.2.2.5.2. ábra). Ennek 
következtében e vegyület esetén sem az olefinekre jellemző π → π* átmenet, sem a telített aminokra 
jellemző n → σ* nem észlelhető, hanem a – mind az olefinek π, mind az aminok n-pályájánál magasabb 
energiájú – ψ2 (HOMO) pályáról történik a gerjesztés az olefinek π* pályájánál magasabb, de az aminok σ* 
pályájánál alacsonyabb energiájú ψ3 (LUMO) pályára.  

 

            

N

H

H

H
H

H

H

H
H H

 
 

9.2.2.5.2. ábra : A dimetil-vinil-amin térszerkezete 

Elektronküldő n-donor szubsztituenst tartalmazó benzolszármazékoknál is hasonló auxokróm hatást 
tapasztalunk. A benzol ψ4 lazító pálya valamint a szubsztituens magános elektronpárját tartalmazó pz  pálya 
kölcsönhatásával új ψ4 HOMO  pálya  jön  létre  és  a  ψ4 → ψ5 gerjesztés válik a molekula HOMO-LUMO 
átmenetévé. A szubsztituált benzolszármazék pályái már nem azonos energiájúak (lásd 9.2.2.5.3. ábra). 

 

                                                   
11 Etén: λmax 165 nm; dimetil-vinil-amin: λmax 230 nm; trietil-amin: λmax 213 nm 

Energia 

etén dimetil-vinil-
amin 

trietil-
amin 
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9.2.2.5.3. ábra : A szubsztituált benzolszármazék UV spektrumát létrehozó π molekulapályák és átmenetek12 

Például az N,N-dimetilanilin (lásd 9.2.2.5.4. ábra) esetében a két legnagyobb hullámhosszú elnyelési 
sáv az alábbi adatokkal rendelkezik: 

λmax 251 nm,  εmax 14000 dm3/cm mol 
λmax 299 nm,  εmax 2100 dm3/cm mol 
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9.2.2.5.4. ábra : Az N,N-dimetilanilin térszerkezete 

Megjegyzendő, hogy a gerjesztett molekulában a szubsztituens parciális pozitív, míg az aromás gyűrű 
parciális negatív töltéssel rendelkezik.  

9.2.2.6. π-π* és n-π* átmenet, oxovegyületek 
Az oxovegyületek elnyelésében az alábbi molekulapályák játszanak szerepet: a szén és az oxigén pz 
pályáiból  létrejövő π MO  (HOMO-1)  és  π*  MO  (LUMO),  valamint  az  oxigén  py pályáján lévő magános 
elektronpár (HOMO) (lásd 9.2.2.6. ábra). 

 

                                                   
12 A molekulapályák az őket létrehozó pz pályákkal felülnézetben ábrázolva. 
Rózsaszín: ψ3 → ψ5; zöld: ψ2 → ψ5; kék: ψ4 → ψ5 

ψ2 

ψ3 

ψ4 

ψ5 

Energia 
(relatív skála) 
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9.2.2.6. ábra : A oxovegyület UV spektrumát létrehozó molekulapályák és átmenetek13 

A HOMO-LUMO átmenet tiltott átmenet, mivel a két pálya egymás csomósíkjában fekszik, így 
közöttük elektronátmenet elvileg nem jöhet létre. A molekulák rezgése során ellenben kicsit változik a 
molekulák geometriája, ennek megfelelően változnak a molekulapályák alakjai is. Ezért, ha kis 
valószínűséggel is, de a tiltott átmeneteknek megfelelő elnyelések is megjelennek a spektrumban. Telített 
oxovegyületek, pl. az aceton, esetében a π → π* átmenet 200 nm-nél rövidebb hullámhossznál, a távoli UV 
tartományban jelentkezik, a kis intenzitású n → π* átmenet helye a közeli UV-tartomány. Kettős kötéssel 
vagy aromás rendszerrel konjugált karbonilcsoportot tartalmazó molekulának ellenben már a π → π* 
átmenete is a közeli UV-tartományban nyel el. 
 
kromofor átmenet vegyület λmax [nm] εmax [dm3/cm mol] 
–CH=O π → π* CH3CHO < 200 n.a. 

n → π* 293 12 
π → π* CH2=CHCHO 203 12000 
n → π* 345 20 
π → π* PhCHO 242 

280 
14000 
1400 

n → π* 328 55 
C=O π → π* CH3COCH3 < 200 n.a. 

n → π* 279 15 
π → π* PhCOCH3 243 

279 
13000 
1200 

n → π* 315 55 
π → π* PhCOPh 254 18000 
n → π* 333 160 

n.a.: közeli UV-tartományban nincs elnyelés 

9.2.2.7. π-π* és n-π* átmenet, karbonsavszármazékok 
A karbonsavszármazékok elnyelésében az alábbi molekulapályák játszanak szerepet: a szén, az oxigén és a 
heteroatom (pl.: Cl, O, N) pz pályáiból létrejövő két kötő π MO (ψ1, ψ2) és egy π* MO (ψ3, LUMO), valamint 
az oxigén py pályáján lévő magános elektronpár (HOMO) (lásd 9.2.2.7.1. ábra). 

 

                                                   
13 A molekulapályák az őket létrehozó p pályákkal ábrázolva. Rózsaszín: n → π*; kék: π → π* 

π 

n py 

π* 

Energia 
(relatív skála) 
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9.2.2.7.1. ábra : A karbonsavszármazékok UV spektrumát létrehozó molekulapályák és átmenetek14 

A karbonsavszármazékok (pl. az N,N-dimetilacetamid, lásd 9.2.2.7.2. ábra) esetén a karbonilcsoport 
és a heteroatom (pl. N) között, a heteroatom elektronegativitásától függő mértékben háromcentrumú 
delokalizált π-rendszer jön létre. A delokalizáció annál jelentősebb, minél nagyobb a heteroatom 
elektronküldő hatása. A heteroatom σ-vázon keresztül érvényesülő elektronszívó hatása kissé stabilizálja az 
n(py) pályát, csökkentve energiáját, a kialakuló πz delokalizáció mértékétől függően ellenben növeli a ψ2 és 
ψ3 pályák energiáját. Így az oxovegyületekhez képest nagyobb energia szükséges az n → π* átmenet 
gerjesztéséhez. 
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9.2.2.7.2. ábra : Az N,N-dimetilacetamid térszerkezete 

Mivel az elnyelés helyére jelentősebb hatása a πz delokalizáció mértékével együtt növekvő ψ3 
pályaenergiának van, a gerjesztési energia a savklorid < anhidrid < észter < savamid irányban nő.15 További 
kettős kötéssel vagy aromás rendszerrel konjugált karbonilcsoportot tartalmazó karbonsavszármazékok π → 
π* átmenete is a közeli UV-tartományban nyel el, és elfedi a gyenge n → π* átmenetet. 

                                                   
14 A molekulapályákat az őket létrehozó p pályákkal ábrázolva. Rózsaszín: n → π*; zöld: ψ1 → ψ3; kék: ψ2 → ψ3 
15 A σ-vázon keresztül kevésbé érződik a szomszédcsoport elektronszívó hatása, mint a π-váz delokalizációjával az elektronküldő 
hatása. 

ψ1 

ψ2 

n py 

ψ3 

Energia 
(relatív skála) 
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kromofor átmenet vegyület λmax [nm] εmax [dm3/cm mol] 
–COCl n → π* CH3COCl 235 53 

π → π* PhCOCl 241 
283 

15100 
1260 

[–C=O]2O n → π* (CH3CO)2O 225 50 
–COO– n → π* CH3COEt 207 70 

π → π* PhCOOCH3 228 
273 

12600 
960 

–CONH2 n → π* CH3CONH2 205 160 
–COOH n → π* CH3COOH 204 41 

 

9.2.2.8. π-π* és n-π* átmenet, az oldószer hatása 
Az oldószernek is jelentős hatása lehet az átmenet pontos helyére. Pl. ha az apoláros oldószer (hexán helyett) 
a poláros oldószert (pl. etanolt) alkalmazunk, az oldószer és a karbonilcsoport oxigénje py pályáján lévő 
magános elektronpár között kialakuló hidrogén-híd csökkenti az n(py) pálya energiáját, így növeli az n → π* 
átmenethez szükséges energiát (hipszokróm hatás). A poláros oldószer ellenben jobban szolvatálja a π → π* 
átmenet során létrejövő poláros gerjesztett molekulát, mint a kevésbé poláros alapállapotú molekulát, így 
csökkenti a π → π* átmenethez szükséges energiát (batokróm hatás). Pl. a 4-metilpent-4-én-2-on esetén a 
következőket tapasztalhatjuk:  
 
kromofor átmenet oldószer λmax [nm] εmax [dm3/cm mol] 
–CH=CH–CO– n → π* hexán 327 40 

metanol 312 55 
π → π* hexán 229,5 12600 

metanol 238 10700 
 

Még jelentősebb a hatás, ha a közeg pH-tól függően változik a molekula szerkezete. Vizsgáljuk meg a 
benzoesav esetét híg vizes közegben: 
 
kromofor átmenet oldószer λmax [nm] εmax [dm3/cm mol] 
–COOH π → π* savas víz 230 

273 
11600 

970 
–COO– lúgos víz 224 

268 
8700 

560 
 

A benzoát anionban létrejövő tökéletes delokalizáció tovább növeli a π* pályaenergiát a benzoesavhoz 
képest, így növeli a π → π* átmenethez tartozó energiát is (hipszokróm hatás). 
(Vö. 9.2.2.6. fejezet) 

 

9.2.2.9. Összetett aromás rendszerek 
Különösen erős az elnyelése a para-helyzetben elektronküldő és elektronszívó szubsztituenst tartalmazó 
diszubsztituált aromás vegyületeknek. E vegyületeknél a nagy energiájú π-HOMO-pálya az elektronküldő, 
míg a kis energiájú π*-LUMO-pálya az elektronszívó szubsztituens környezetében rendelkezik nagy 
pályakoefficiensekkel. Így a kis energiával nagy intenzitással gerjeszthető HOMO-LUMO átmenet során az 
elektronküldő szubsztituensen pozitív, míg az elektronszívó szubsztituensen negatív töltés alakul ki 
(intramolekuláris „charge-transfer”, ICT, lásd 9.2.2.8.1. ábra). 
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9.2.2.8.1. ábra : Az N,N-dimetil-p-nitroanilin szerkezete és gerjesztése során létrejövő töltésszétválás 

Az alábbi táblázat egyértelműen mutatja, hogy az intramolekuláris „charge-transfer” gerjesztett állapot 
létrejöttéhez jóval kisebb energia szükséges (λmax p-nitrofenol esetén 310 nm, p-nitroanilin esetén 375 nm), 
mint a benzol és a monoszubsztituált benzolszármazékok gerjesztéséhez (λmax 254 — 280 nm között). 

 
kromofor átmenet Q W λmax [nm] log εmax  

Q

W  

π → π* H H 254 2,31 
H NO2 269 3,89 
OH H 270 3,16 
NH2 H 280 3,16 
OH NO2 310 4,00 
NH2 NO2 375 4,20 

 
Végül megemlítjük, hogy erősen elektronküldő, illetve erősen elektronszívó szubsztituensekkel 

rendelkező aromás vegyületek elegyének gerjesztése során a két vegyület komplexe sokkal könnyebben 
gerjeszthető, mint a vegyületek önmagukban. A komplex fényelnyelése során az elektron az elektronküldő 
szubsztituenst tartalmazó molekula nagy energiájú HOMO-pályájáról, az elektronszívó szubsztituenst 
tartalmazó molekula kis energiájú LUMO-pályájára kerül, és ionos kölcsönhatással erősen kötött stabil 
„charge-transfer-complex” (CTC) jön létre (lásd 9.2.2.8.2. ábra). 
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9.2.2.8.2. ábra : A fentiazin és a ftálsav-anhidrid együttes gerjesztése során létrejövő „charge-transfer-
complex” 
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9.2.3. Kiroptikai spektroszkópia 

Enantiomerek UV–VIS-spektruma nem különbözik egymástól, hiszen a molekulapálya-energiák a két 
enantiomer esetében azonosak. Egy adott enantiomer molekula ellenben a síkban (lineárisan) polarizált fény 
jobb és bal helicitású cirkulárisan polarizált fénysugár komponensével diasztereomer viszonyban van, 
aminek következménye az optikai forgatás (lásd: 9.1.2.2. Az optikai forgatás). A forgatás azért jön létre, mert 
a jobb és bal helicitású cirkulárisan polarizált fénysugár törésmutatója és így haladási sebessége is 
különbözik egymástól az adott enantiomert tartalmazó oldatban. Mind a törésmutatók értéke, mind a két 
törésmutató különbsége ellenben függ az alkalmazott fény hullámhosszától. Az adott enantiomer UV–VIS 
elnyelésének tartományában nemcsak a két ellentétes helicitású cirkulárisan polarizált fénysugárkomponens 
sebessége különbözik egymástól, hanem a moláris abszorpciós koefficiensük (ε) is.  

9.2.3.1. Optikai rotációs diszperzió (ORD) 
Az optikai forgatás értékének hullámhosszfüggését nevezzük optikai rotációs diszperziónak. Az ORD 
spektrum alakja összefügg az adott molekula UV–VIS elnyelésével. Az UV–VIS elnyelés tartományától 
távol a forgatás mértéke csekély, majd az elnyelés λmax értékéhez közeledve nő, maximumot ér el, majd 
hirtelen csökken és az elnyelés λmax értékénél előjelet vált (Cotton-effektus), az ellenkező térfélen újabb 
(ellenkező előjelű) maximumot ér el, majd értéke újra csökken. Két enantiomer vegyület ORD spektruma 
egymás tükörképe, hiszen a forgatások abszolút értékei azonosak, csak az előjelük különbözik.16 (lásd 
9.2.3.1. ábra) 

 
Mivel a forgatást általában a nátrium D-vonalán (λ = 589 nm) mérjük, az ábrán pirossal jelzett ORD 

görbe tartozik a (+)-enantiomerhez. Pozitív Cotton-effektusnak nevezzük ha a hullámhossz növekedésével 
λmax értékénél a (–) forgatás (+) forgatássá változik (piros görbe), és negatív Cotton-effektusnak nevezzük ha 
itt a (+) forgatás változik (–) forgatássá (kék görbe). Több UV–VIS elnyeléssel rendelkező vegyület ORD 
spektrumán természetesen több (adott esetben egymással átfedő) szélsőérték is megfigyelhető. 

 
Az ORD-spektrum esetén a forgatást általában moláris forgatóképességben (Φ) szokták megadni: 

100
][100][ M
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T
T ×

=
×
×
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ahol α a mért forgatás, l az átvilágított rétegvastagság cm-ben, c a koncentráció mol/l-ben megadva. T a 
mérés hőmérséklete, T

la ][  a fajlagos forgatóképesség, M a moltömeg. 

                                                   
16 A cirkulárisan polarizált fénysugár kétfajta helicitását P-vel és M-mel jelölve beláthatjuk, hogy az S-enantiomer 
kölcsönhatása a két fénysugárral egymással diasztereomer viszonyban van SP / SM, ugyanígy az R-enantiomer esetén 
az RP / RM kölcsönhatások is egymás diasztereomerjei. Az SP kölcsönhatás ellenben az RM kölcsönhatás enantiomerje, 
ugyanígy az SM kölcsönhatás az RP kölcsönhatás enantiomerje. Ebből nemcsak az következik, hogy a két enantiomer 
ORD spektruma egymás tükörképe, hanem az is, hogy a racém elegy forgatóképessége minden hullámhosszon zérus. 
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9.2.3.1. ábra : Egyetlen UV–VIS elnyeléssel (λmax = 300 nm) rendelkező vegyület kiroptikai spektrumainak 
idealizált alakja17 

9.2.3.2. Cirkuláris dikroizmus (CD) 
A jobb és bal helicitású, cirkulárisan polarizált fénysugár moláris abszorpciós koefficiense különbségének 
hullámhosszfüggését nevezzük cirkuláris dikroizmusnak. A CD spektrum alakja összefügg az adott molekula 
UV–VIS elnyelésével.18 Abszolút értékének maximumhelye megegyezik az UV–VIS elnyelés 
maximumához tartozó hullámhosszal. A pozitív Cotton-effektust mutató enantiomer CD spektruma a pozitív 
(εM > εP; Δε > 0), míg a negatív Cotton-effektust mutató enantiomer CD spektruma a negatív tartományban 
(εM < εP;  Δε < 0) található. Elméleti megfontolások alapján, melyeket itt nem részletezünk, a vegyület CD 
spektruma és abszolút térszerkezete között összefüggés állapítható meg, így a módszer alkalmas az abszolút 
térszerkezet meghatározására is. 

 

                                                   
17 Az értéktengely skálája UV–VIS spektrum esetén az abszorbancia, ORD spektrum esetén a moláris forgatás, CD spektrum esetén a 
moláris abszorpciós koefficiens különbség értékét mutatja. 
18 A CD spektrum természetesen csak az UV–VIS elnyelés tartományában mérhető. 
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9.3. IR spektroszkópia 

9.3.1. A molekulák rezgése 

Megfelelő energia felhasználásával a molekulák rezgési állapota gerjeszthető. A rezgési állapot 
gerjesztésének két módja ismert: 

- IR tartományú (4000 cm-1 > ν* > 400 cm-1) foton abszorpciójával (IR spektroszkópia) 
- VIS tartományú fény Raman-szórásának felhasználásával (Raman-spektroszkópia) 

9.3.1.1. Az oszcillátormodell 
A molekulák rezgésének modellezéséhez az atomokat rugalmas kötésekkel összekötött tömegpontokkal 
modellezhetjük1 (lásd 9.3.1.1.1. ábra). 

 

9.3.1.1.1. ábra: Kétatomos molekula mechanikai modellje2 

Egy kétatomos molekulában a kötéshosszváltozással szemben ébredő rugalmas erőt a Hooke-
törvénnyel modellezhetjük: 

rkF D×-=  
A k rugóállandó a kötéserősségtől függ. A harmonikus oszcillátor modellből következően a rezgés 

energiája (Ev) függ a rugóállandótól és a rezgés során létrejövő maximális kötéshossz-változástól: 
2

2
1 rkEv D××=  

A rezgés frekvenciája (νosc) pedig a rugóállandótól és a redukált tömegtől (μ): 

mp
n

k
osc 2

1
= , ahol 

21

21

mm
mm
+
×

=m  

A modellből következik, hogy minél erősebb a kötés, és így nagyobb a k rugóállandó értéke, annál 
nagyobb a rezgés frekvenciája (νosc). Azaz pl. a szén-szén hármas kötés nagyobb frekvenciával rezeg, mint a 
kettős kötés, és az egyes kötés frekvenciája még ennél is kisebb: 

 
kC≡C > kC=C > kC–C ezért νC≡C > νC=C > νC–C. 

A rezgés frekvenciája akkor is növekszik, ha csökken a redukált tömeg, azaz minél kisebb a rezgő 
atomok (csoportok)3 egyikének a tömege. Pl. az etanol esetén atomi tömegegységekben mérve: 
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23
==- OHCHCHm  

 

                                                   
1 A rugalmas kötésmodell kétatomos molekula esetén a kötéshosszváltozással szemben mutat rugalmas ellenállást, míg többatomos 
molekulák esetén mind a kötéshosszak, mind a kötésszögek változása rugalmas ellenállást ébreszt ebben a modellben. 
2 r0: kezdeti kötéshossz; Δr = x1 + x2: kötéshosszváltozás; m1 és m2: atomtömegek; k: rugóállandó 
3 Többatomos molekulák esetén alkalmazhatjuk azt a közelítést, hogy az egyes vizsgált kötések végpontjait a rezgő csoportok 
össztömegével modellezzük. 

x1 x2 r0 

m2 m1 

m2 m1 
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Ezért a hidroxilcsoport OH vegyértékrezgéséhez nagyobb rezgési frekvencia tartozik, mint a szén-
szén, vagy szén-oxigén egyszeres kötés vegyértékrezgéséhez, amelyek frekvenciája nem nagyon tér el 
egymástól.  

 
A harmonikus oszcillátor modellben (lásd 9.3.1.1.2. ábra) a kötéshossz csökkenése és növekedése 

ugyanolyan mértékben növeli meg a rezgési energiát, így szimmetrikus potenciálfüggvényt kapunk. A 
molekulák rezgési állapota kvantált, ezért e potenciálfüggvénynek csak a rezgési állapotokhoz tartozó 
energiáknak megfelelő pontjai értelmezettek. Egy adott rezgési állapotban (v = 0, 1, 2, …, ahol v a rezgési 
kvantumszám) a kötéstávolság a rózsaszín potenciálfüggvény által meghatározott két szélsőérték között 
változik. A molekulák a v = 0 alapállapotban is rezegnek, ezt nevezzük zérusponti rezgésnek. 
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9.3.1.1.2. ábra : Kétatomos molekula harmonikus oszcillátor modelljéhez tartozó potenciálfüggvény4 

A harmonikus oszcillátor modell további jellemzője, hogy az egyes rezgési állapotok közötti 
energiakülönbség azonos, és egy rezgési állapot gerjesztéséhez szükséges fény frekvenciája (ν) megegyezik a 
rezgés frekvenciájával (νosc). Azaz: 

nn ×=×=-=D + hhEEE oscnnv 1  
 
A zérusponti rezgés energiája pedig: 

E0 = ½ h νosc 
 
A harmonikus oszcillátor modell csak alacsony energiájú rezgési állapotok leírására alkalmazható. A 

molekulák rezgőmozgása jobban közelíthető az anharmonikus oszcillátor modellel, amiben a kötések 
rövidülésével szemben nagyobb ellenerő ébred, mint a nyújtásával szemben. Ennek következménye, hogy a 
potenciálgörbe nem szimmetrikus, a rezgési állapotok közötti energiakülönbség nem azonos, hanem a 

                                                   
4 A kategóriatengely a kötéstávolság-változás arányát mutatja; az értéktengelyen az egyes rezgési állapotokhoz tartozó energiák 
szerepelnek, a skála a rezgési állapotot mutatja. Az egyes nyilak a gerjesztés hatására bekövetkező rezgési állapotváltozást jelzik, a 
nyilak vastagsága az átmenet valószínűségét jelzi.  
Piros: v = 0 → v = 1 átmenet; kék: v = 0 → v = 2 átmenet; zöld: v = 0 → v = 3 átmenet. 
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nagyobb energiák irányába csökken, és egy bizonyos energiát (a disszociációs energiát) elérve a kötés 
elszakad. (lásd 9.3.1.1.3. ábra) 
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9.3.1.1.3. ábra : Kétatomos molekula anharmonikus oszcillátor modelljéhez tartozó potenciálfüggvény5 

Szobahőmérsékleten a molekulák túlnyomó többségének a rezgési állapota nem gerjesztett, azaz a 
fényelnyelés a v0 alapállapotban történik, amikor a molekula az ún. zérusponti rezgését végzi.6 Az  IR  
spektrumban észlelhető elnyelések túlnyomó többsége a v = 0 → v = 1 átmenethez tartozik, és csak kis 
intenzitású felhangként jelennek meg a v = 0 → v = 2, illetve v = 0 → v = 3 átmenethez tartozó elnyelések. 
Ebben az energiatartományban még jól alkalmazható a harmonikus oszcillátor modell. 

9.3.1.2. Alaprezgések 
Egy kétatomos molekula egyetlen alaprezgéssel (normálrezgés), a vegyértékrezgéssel rendelkezik. Egy 
többatomos molekulának ellenben több (összesen 3N–6, ahol N a résztvevő atomok száma) alaprezgése van, 
vegyértékrezgések (ν), illetve deformációs rezgések (δ és γ) vegyesen. 

 

                                                   
5 A kategóriatengely a kötéstávolságot mutatja (egyensúlyi kötéstávolság = 120 pm); az értéktengelyen az egyes rezgési állapotokhoz 
tartozó energiák szerepelnek, a vízszintes szintvonalak a v = 10, 20, 30, …, 70 rezgési kvantumszámokhoz tartozó energiákat és 
kötéshosszváltozásokat mutatják. A piros vonal a molekula disszociációját jelzi, a kék nyíl a disszociációs energiát (500 kJ/mol) 
mutatja. 
6 A forgási állapotokra ez a közelítés már nem igaz, a forgási állapotok rezgési állapotokra történő szuperponálódása az IR spektrum 
rotációs finomszerkezetét hozza létre, mely szokványos felvételek során a sávok kiszélesedéseként jelentkezik. 
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Az alaprezgések főbb típusai: 
- Vegyértékrezgések (ν): a kötéshosszak változása, a kötésszögek nem változnak; 
- Deformációs rezgések (δ): kötésszögek változása, a kötéshosszak nem változnak, a kötések az 

eredeti síkban maradnak; 
- Síkdeformációs rezgések (γ): kötésszögek változása, a kötéshosszak nem változnak, a kötések 

kimozdulnak az eredeti síkból; 
- Szimmetrikus rezgések (νs vagy δs): a molekula szimmetriája nem változik; 
- Aszimmetrikus rezgések (νas vagy δas): a molekula szimmetriája változik. 

 
Nézzünk két példát: 
Háromatomos lineáris molekula: szén-dioxid (CO2) (lásd 9.3.1.2.1. ábra) 
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9.3.1.2.1. ábra : A szén-dioxid alaprezgései7 

Négyatomos sík molekula: formaldehid (H2CO) (lásd 9.3.1.2.2. ábra) 
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9.3.1.2.2. ábra : A formaldehid alaprezgései8 

Látható, hogy 
- mindegyik alaprezgés kiterjed a teljes molekulára; 
- egy adott alaprezgésnél a molekula összes atomja ugyanazon a νosc frekvencián rezeg; 
- az azonos νosc frekvenciával rendelkező kötések (pl. a szén-dioxid esetén a két C=O kettős kötés, 

formaldehid esetén a két CH kötés) rezgései csatolódnak, és szimmetrikus–aszimmetrikus 
alaprezgés-párokat hoznak létre; 

- nagyon eltérő νosc frekvenciával rendelkező kötések esetén az egyes alaprezgések jellemzően csak a 
molekula azon részén jelentkeznek jelentős amplitúdóval, amely kötés sajátfrekvenciájához közel 
esik az alaprezgés frekvenciája (pl. a formaldehid esetén el lehet különíteni a CH és a C=O 
kötésekre jellemző alaprezgéseket)9; 

                                                   
7 νs: szimmetrikus vegyértékrezgés, νas: aszimmetrikus vegyértékrezgés, δ: deformációs rezgés 
8 νs: szimmetrikus vegyértékrezgés, νas: aszimmetrikus vegyértékrezgés, δs: szimmetrikus deformációs rezgés, 
 δas: aszimmetrikus deformációs rezgés, γ: síkdeformációs rezgés (a vastagon szedett atomok az eredeti sík felett, a vékonyan 
szedettek az eredeti sík alatt találhatók) 
9 Természetesen az alaprezgés ekkor is kiterjed a teljes molekulára, de a molekula többi részén olyan kis amplitúdóval rendelkezik, 
hogy ezeket a mozgásokat el lehet hanyagolni. 
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Szobahőmérsékleten mindegyik alaprezgés az ún. zérusponti rezgését végzi. Gerjesztés során külön-
külön és együtt is gerjeszthetők az egyes alaprezgések, így az IR spektrumban nemcsak az egyes 
alaprezgések gerjesztéséhez tartozó elnyelések (pl. νx, νy) jelennek meg, hanem a kombinációs sávok is (pl. 
νx+νy,  νx–νy).  A  νx+νy kombinációs sáv úgy jön létre, hogy egyszerre gerjesztődik két alaprezgés, a νx–νy 
kombinációs sáv pedig úgy, hogy az x-ik alaprezgés gerjesztődik, miközben az y-ik a gerjesztett állapotból 
visszakerül az alapállapotba. 

 
IR spektrumban annál nagyobb intenzitással jelentkezik egy elnyelés, minél nagyobb a hozzátartozó 

rezgés során létrejövő dipólusmomentum-változás. Azon rezgések, amelyek során nem változik a 
dipólusmomentum, nem rendelkeznek IR elnyeléssel. Ezek a rezgések jelentkeznek ellenben a Raman-
spektrumban, így a két spektroszkópiai módszer kiegészíti egymást, és lehetővé teszi a molekula összes 
rezgésének tanulmányozását. Pl. a szén-dioxid esetén a νs rezgés Raman-aktív (a rezgés során állandóan 
zérus a dipólusmomentum), a νas és δ rezgések ellenben IR-aktívak, mert jelentős a dipólusmomentum-
változás a rezgés során. A legtöbb szerves molekula nem rendelkezik olyan nagy belső szimmetriával, mind 
a szén-dioxid, ezért a szerves molekulák rezgéseinek túlnyomó többsége IR-aktív és nem Raman-aktív. Így 
a szerves szerkezetfelderítésben az IR spektroszkópia jelentősége sokkal nagyobb, mint a Raman-
spektroszkópiáé. A továbbiakban csak az IR spektroszkópiával foglalkozunk. 

9.3.2. Az IR spektrum 

Egy vegyület IR spektruma az alaprezgések gerjesztéséhez, illetve ezek felhangjaihoz, kombinációihoz 
tartozó elnyelések eredőjeként jön létre. Az alaprezgések csatolásai, kombinációi miatt a szénvázhoz és a 
szén-heteroatom egyszeres kötésekhez tartozó legtöbb alaprezgés a spektrumban nem azonosítható, hanem a 
csatolások és kombinációk eredményeként az 1400 cm-1 -nél kisebb hullámszámtartományban egy, az adott 
vegyületre jellemző összetett elnyelési sávrendszer, ún. „ujjlenyomat tartomány” jön létre. Az ujjlenyomat 
tartományban létrejövő sávrendszer annyira vegyületspecifikus, hogy alkalmas a vegyület azonosítására, 
nincs két olyan vegyület, amelynek teljesen azonos lenne az IR spektruma.  

 
Az elnyelések alakjának, intenzitásának jelölése: 

- Erős (strong): s 
- Közepes (medium): m 
- Gyenge (weak): w 
- Változó (variable): v 
- Éles (sharp): sh 
- Széles (broad): br 

 
Az IR spektrum ábrázolásakor a transzmittanciát (%T) ábrázolják a hullámszám (ν*) függvényében. 

%T =100% – %A , ahol A az abszorbancia. 

9.3.2.1. Felvételi technikák 
Az IR spektrum alakját jelentősen befolyásolja a felvétel módja, ezért röviden kitérünk a felvételi technikák 
ismertetésére: 

- folyadék filmfelvétel: Egy csepp tiszta, folyékony szerves anyagot két sík nátrium-klorid lap 
közé préselnek, és az így létrejövő folyadékfilmet helyezik merőlegesen az IR fénysugár útjába. 

- oldatfelvétel: Az anyag 1–5%-os szén-tetrakloridos vagy kloroformos oldatát vékony nátrium-
klorid mintatartó edényben helyezik az IR fénysugár útjába. Ilyenkor egy másik cellát is kell 
alkalmazni, melyben csak a tiszta oldószer található, és a vizsgált anyag IR spektrumát a két cella 
elnyelésének különbségeként lehet meghatározni. 

- Nujol filmfelvétel: A szilárd anyag nagytisztaságú paraffinolajjal (Nujol) készült, egyenletesen 
elkevert szuszpenzióját helyezik két sík nátrium-klorid lap közé, a felvétel további részletei 
megegyeznek a folyadék filmfelvételével. 

- KBr pasztilla felvétel: A szilárd anyag és kálium-bromid egyenletesen elkevert elegyéből 
pasztillát préselnek, és azt helyezik az IR fénysugár útjába. 

 
Folyadék filmfelvétel esetén az anyag molekulái közötti intermolekuláris kölcsönhatások, oldatfelvétel 

esetén az anyag és az oldószer molekulái közötti intermolekuláris kölcsönhatások, illetve az oldószer 
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elnyelési tartománya, Nujol filmfelvétel esetén a paraffinolaj elnyelése, KBr pasztilla felvétel esetén a 
kristályszerkezet, ill. a pasztilla víztartalma lehetnek jelentős hatással a spektrum alakjára. 

9.3.2.2. Egyes vegyülettípusokra jellemző frekvenciák 
 

A szénváztól jelentősen különböző νosc frekvenciával rendelkező kötésekhez tartozó alaprezgések 
gerjesztéséhez tartozó elnyelések általában jól azonosíthatók a spektrum 4000 cm-1 – 1400 cm-1-es 
hullámszámtartományában, így alkalmasak a vizsgált vegyületben lévő jellemző csoportok azonosítására. 
(lásd) 

 

9.3.2.2. ábra : Az IR spektrum jellemző tartományai10 

9.3.2.2.1. A szénhidrogénváz jellemző elnyelései 

ν(CH) vegyértékrezgések:  
Acetilén-származékok –C≡C–H ~ 3300 cm-1 

Aromások, olefinek –C=C–H 3100–3000 cm-1 
Paraffinok –C–H 3000–2800 cm-1 
 
δ és γ(CH) deformációs rezgések:  
δ deformációs rezgések 1500–1350 cm-1 
γ deformációs rezgések 1000–650 cm-1 
 

Általában kis intenzitású sávok. Erős elnyeléssel hosszabb telített szénláncok és nagyobb tagszámú 
telített gyűrűk –[CH2]n– csoportjához tartozó ν(CH2) vegyérték-, valamint δ(CH2) deformációs rezgések 
rendelkeznek. Metil-éterek és -észterek ν(CH3) vegyérték- és δ(CH3) deformációs rezgései, valamint az 
acetilén-származékok ν(CH) vegyértékrezgései is általában jól azonosíthatók a spektrumban. Az aromás 
vegyületek γ(CH) deformációs rezgéseinek helyzete függ a szubsztituensek számától és helyzetétől. 
 
ν(CC) vegyértékrezgések:  
Acetilén-származékok –C≡C– 2250–2100 cm-1 

Aromások, olefinek –C=C– 1700–1500 cm-1 
Paraffinok –C–C– ujjlenyomat-tartomány 
 
δ és γ(CC) deformációs rezgések:  
δ deformációs rezgések ujjlenyomat tartomány 
γ deformációs rezgések ujjlenyomat tartomány 

Olefinek és acetilén-származékok ν(CC) vegyértékrezgéseinek intenzitása a szubsztituensek 
számának növekedésével csökken. Jól azonosíthatóak az aromás vegyületek váz-vegyértékrezgései, 

                                                   
10 ν (XH) vegyértékrezgések: 3800–2400 cm-1; ν (X≡Y) vegyértékrezgések: 2300–2000 cm-1;  
ν (X=Y) vegyértékrezgések: 1900–1400 cm-1; ν (X–Y) vegyértékrezgések: 1300–800 cm-1; 
δ (XH) deformációs rezgések: 1600–1300 cm-1; egyéb δ és γ deformációs rezgések: 1300–600 cm-1; 
A piros nyíl a spektrum ujjlenyomat-tartományát jelöli. 

3800 – 2400 2300-2000 1900-1400 

1600-1300 1300-600 

1300-800 

ν* 
[cm-1] 

vegyérték-
rezgések 

deformációs 
rezgések 
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általában két-három intenzív elnyelés jelentkezik az 1600–1500 cm-1-es tartományban. Heteroaromás vázak 
vázrezgései az 1600–1450 cm-1-es tartományban jelentkeznek. 

 
Példa:11 o-xilol (lásd 9.3.2.2.1. ábra) filmfelvétel: 
 

 

9.3.2.2.1. ábra: orto-Xilol 

ν(CH) aromás (több sáv) 3110–3000 cm-1 
alifás (több sáv) 3000–2800 cm-1 

ν(C–C) aromás (négy sáv) 1610, 1590, 1500, 1475 cm-1 
δas(CH3)  1470 cm-1 
δs(CH3)  1390 cm-1 
δ(C–C) aromás (három sáv) 1125, 1055, 1025 cm-1 
γ(CH) aromás 745 cm-1 

 

9.3.2.2.2. Az alkoholok és fenolok jellemző elnyelései 

A hidroxilcsoport elnyelése erőteljesen függ a közegtől, a felvételi technikától, a létrejövő hidrogénhidak 
erősségétől.  

 
ν(OH) vegyértékrezgések:  
Hidrogénhíd nélkül híg oldatfelvétel éles 3650–3600 cm-1 

Hidrogénhídban film ill. KBr felvétel széles 3600–2500 cm-1 
Kristályvíz H–O–H gyenge 3600–3100 cm-1 
KBr víztartalma H–O–H széles 3450 cm-1  
Alkoholok, fenolok –O–H erős 3600–3200 cm-1 
Enolok  
belső hidrogénhíddal 

–O–H ··O=C–  3000–2800 cm-1 

 
A ν(OH) vegyértékrezgések frekvenciája a hidrogénhidas szerkezet létrejöttével csökken, mert az OH 

kötés erőssége csökken. Ezzel párhuzamosan az elnyelési sáv kiszélesedik. Erős belső hidrogénhíd esetén az 
elnyelés a 3000 cm-1 alatti tartományba kerül. A belső hidrogénhíd elnyelése a felvétel körülményeitől nem 
függ, az asszociáció során létrejövő hidrogénhidakat ellenben az oldat hígításával meg lehet szüntetni. 
 
δ(OH) deformációs rezgések:  
Alkoholok 1450–1250 cm-1 
 
Általában nem lehet a szénhidrogén vázrezgések mellett azonosítani. 
 
ν(C–O) vegyértékrezgések:  
Alkoholok 1150–1050 cm-1 
Fenolok  1250–1150 cm-1 
 
Általában intenzívebbek, mint az ugyanebben a tartományban jelentkező szénhidrogén vázrezgések. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   
11 Az IRpéldákban nem az összes, csak a jellemző szerkezeti részekhez hozzárendelhető elnyelések helyét adtuk meg. 
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Példa: terc-butil-alkohol (lásd 9.3.2.2.2. ábra) filmfelvétel: 

OH
 

9.3.2.2.2. ábra : tercier-Butil-alkohol 

ν(OH) monomer 3605 cm-1 
asszociált  3400 cm-1 

νas(CH3)  2975 cm-1 
δas(CH3)  1470 cm-1 
ν(C–C) és δs(CH3) csatolt rezgések 1380; 1365 cm-1 
ν(C–O)  1200 cm-1 
 

9.3.2.2.3. Az aminok és ammónium-sók jellemző elnyelései 

A aminocsoport elnyelése erőteljesen függ a közegtől, a felvételi technikától, a létrejövő hidrogénhidak 
erősségétől.  

 
ν(NH) vegyértékrezgések:  
Primer aminok –NH2 két sáv 3500–3300 cm-1 
Szekunder aminok, 
Heterociklusok 

–NH– egy sáv 3500–3300 cm-1 

Ammóniumsók –NH3
+, –NH2

+–, =NH2
+ széles 3000–2250 cm-1 

 
A ν(NH) vegyértékrezgések frekvenciája a hidrogénhidas szerkezet létrejöttével csökken, mert az NH 

kötés erőssége csökken. Az ammónium-sók elnyelési sávja széles és több lokális maximummal rendelkezik. 
 
δ(NH) deformációs rezgések:  
Aminok –NH2, –NH– 1650–1550 cm-1 
Ammóniumsók –NH3

+, –NH2
+–, =NH2

+ 1600–1450 cm-1 
 

Szekunder aminok deformációs rezgését általában nem lehet a szénhidrogén vázrezgések mellett 
azonosítani. Az aminok ν(C–N) vegyértékrezgéseit általában nem lehet a szénhidrogén vázrezgések mellett 
azonosítani. 

 
Példa: o-toluidin (lásd 9.3.2.2.3. ábra) filmfelvétel: 
 

NH2  
 

9.3.2.2.3. ábra : orto-Toluidin 

ν(NH2) monomer két széles sáv 3450–3350 cm-1 
asszociált 3220 cm-1 

ν(CH) aromás (több sáv) 3100–3000 cm-1 
alifás (több sáv) 3000–2800 cm-1 

δas(NH2)  1625 cm-1 
ν(C–C) aromás (három sáv) 1585, 1500, 1460 cm-1 
δas(CH3)  1445 cm-1 
δs(CH3)  1380 cm-1 
ν(C–N)  1275 cm-1 
γ(CH) aromás 755 cm-1 
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9.3.2.2.4. Éterek jellemző elnyelései 

ν(C–O) vegyértékrezgések:  
Aszimmetrikus 1300–1150 cm-1 
Szimmetrikus 1100–1000 cm-1 
 

Az éterek C–O–C kötései csatolt rendszert hoznak létre, egy szimmetrikus és egy aszimmetrikus 
vegyértékrezgést azonosíthatunk a spektrumban. Az aszimmetrikus vegyértékrezgés intenzívebb és 
magasabb hullámszámnál jelentkezik. Szimmetrikus étereknél a szimmetrikus vegyértékrezgés nem látható 
(IR inaktív). 

 
Példa: morfolin (lásd 9.3.2.2.4. ábra) filmfelvétel: 
 

N
H

O

 

9.3.2.2.4. ábra : Morfolin 

 
ν(NH) asszociált (széles) 3400–3200 cm-1 
ν(CH) alifás (több sáv) 3000–2600 cm-1 
δ(NH)  1560 cm-1 
δas(CH2)  1460 cm-1 
δs(CH2), ν(C–N) és 
νas(C–O–C) 

csatolt rezgések 1350–1200 cm-1 

νs(C–O–C)  1110 cm-1 
 

9.3.2.2.5. Nitrovegyületek jellemző elnyelései 
 
ν(NO2) vegyértékrezgések:  
aszimmetrikus 1650–1500 cm-1 
szimmetrikus 1400–1250 cm-1 
 

A nitrovegyületek O=N=O kötései csatolt rendszert hoznak létre, egy intenzív szimmetrikus és egy 
még intenzívebb aszimmetrikus vegyértékrezgést azonosíthatunk a spektrumban. Az aszimmetrikus 
vegyértékrezgés magasabb hullámszámnál jelentkezik. 

 
Példa: 2,4-dinitrotoluol (lásd 9.3.2.2.5. ábra) KBr felvétel: 
 

N
O

O
N

O

O  

9.3.2.2.5. ábra : 2,4-Dinitrotoluol 

 
ν(CH) aromás (több sáv) 3100–3000 cm-1 

alifás (több sáv) 3000–2800 cm-1 
ν(C–C) aromás  1600 cm-1 
δas(NO2)  1520 cm-1 
δs(NO2)  1340 cm-1 
γ(CH) aromás 840 cm-1 
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9.3.2.2.6. A karbonilcsoportot tartalmazó vegyületek jellemző elnyelései 
 
A karbonilcsoport hozza létre az IR spektrum legintenzívebb és legjobban azonosítható elnyeléseit az 

1850–1650 cm-1-es tartományban. A ν(C=O) vázrezgés frekvenciája annál nagyobb, minél polarizáltabb a 
karbonil-szénatom, azaz minél erőteljesebben elektronszívó szubsztituens kapcsolódik a karbonil-
szénatomhoz. Így az alábbi hullámszámtartományokban jelentkeznek az egyes vegyületcsaládok telített 
szénhidrogénvázú származékainak az elnyelései:  

 
ν(C=O) vegyértékrezgések: 
Savkloridok –CO–Cl egy sáv 1815–1790 cm-1 
Savanhidridek –CO–O–CO– 

csatolt rendszer 
két sáv 1850–1800 cm-1 

1790–1740 cm-1 
Észterek –CO–O– egy sáv 1750–1735 cm-1 
Aldehidek –CHO egy sáv 1740–1720 cm-1 
Ketonok –CO– egy sáv 1725–1705 cm-1 
Karbonsavak –COOH egy sáv 1725–1700 cm-1 
Savamidok –CO–NH2  

csatolt rendszer 
két sáv 1700–1650 cm-1 

1640–1600 cm-1 
–CO–NH– 
csatolt rendszer 

két sáv 1700–1630 cm-1 
1570–1510 cm-1 

Karbonsav-sók –COO–  
csatolt rendszer 

két sáv 1610–1550 cm-1 
1420–1300 cm-1 

 
A savkloridok tartalmazzák a legpolarizáltabb karbonilcsoportot. 
 
A savanhidridek két C=O kötése csatolt rezgésrendszert hoz létre, az aszimmetrikus rezgés 

jelentkezik a nagyobb, a szimmetrikus a kisebb hullámszámtartományban. 
 
Az észterek C–O–C egyszeres kötései az éterekhez hasonlóan csatolt rendszert hoznak létre, egy 

szimmetrikus és egy aszimmetrikus vegyértékrezgést azonosíthatunk a spektrumban. Az aszimmetrikus 
vegyértékrezgés intenzívebb és magasabb hullámszámnál jelentkezik. 

 
ν(C–O) vegyértékrezgések:  
Aszimmetrikus 1350–1200 cm-1 
Szimmetrikus 1150–1050 cm-1 
 
Példa: metil-benzoát (lásd 9.3.2.2.6.1. ábra) filmfelvétel: 
 

O

O

 

9.3.2.2.6.1. ábra : Metil-benzoát 

ν(CH) aromás (több sáv) 3100–3000 cm-1 
alifás (több sáv) 3000–2800 cm-1 

ν(C=O)  1730 cm-1 
ν(C–C) aromás (négy sáv) 1605, 1590, 1500, 1460 cm-1 
δas(CH3)  1440 cm-1 
νas(C–O–C)  1285 cm-1 
νs(C–O–C)  1115 cm-1 
γ(CH) aromás 715 cm-1 
 

Az aldehidek ν(CH) vegyértékrezgése csatolódik a δ(CHO) deformációs rezgés felhangjával, két 
gyenge sávot létrehozva a 2900–2700 cm-1-es tartományban.  
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Példa: ánizsaldehid (lásd 9.3.2.2.6.2. ábra) filmfelvétel: 
 

O

O  

9.3.2.2.6.2. ábra : Ánizsaldehid 

ν(CH) aromás (több sáv) 3100–3000 cm-1 
alifás (több sáv) 3000–2800 cm-1 
aldehid 2750 cm-1 

ν(C=O)  1690 cm-1 
ν(C–C) aromás (három sáv) 1600, 1590,1515 cm-1 
δas(CH3)  1440 cm-1 
νas(C–O–C)  1260 cm-1 
νs(C–O–C)  1165 cm-1 
γ(CH) aromás 835 cm-1 
 
A ketonok kevésbé polarizáltak, mint az aldehidek. 
 
Példa: ciklohexanon (lásd 9.3.2.2.6.3. ábra) filmfelvétel: 
 

O

 

9.3.2.2.6.3. ábra : Ciklohexanon 

ν(CH) alifás (több sáv) 3000–2800 cm-1 
ν(C=O)  1710 cm-1 
δas(CH2) két sáv 1450, 1420 cm-1 
 
A karbonsavak erős hidrogénhidas szerkezetet hoznak létre. 
 
ν(OH) vegyértékrezgések:  
Hidrogénhíd nélkül híg oldatfelvétel éles 3550–3500 cm-1 

Hidrogénhídban film ill. KBr felvétel széles 3300–2500 cm-1 
 

A ν(OH) vegyértékrezgések frekvenciája a hidrogénhidas szerkezet létrejöttével csökken, mert az OH 
kötés erőssége csökken. Ezzel párhuzamosan az elnyelési sáv kiszélesedik. A karbonsavak elnyelési sávja 
széles és több lokális maximummal rendelkezik. 
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Példa: sztearinsav (lásd 9.3.2.2.6.4. ábra) KBr felvétel: 
O

OH

 

9.3.2.2.6.4. ábra : Sztearinsav 

ν(OH) két széles sávrendszer 3300–2800, 2700–2500 cm-1 
ν(CH) alifás (több sáv) 3000–2800 cm-1 
ν(C=O)  1700 cm-1 
 

A savamidok esetén a nitrogén magányos elektronpárja a C=O kötés π elektronfelhőjével 
háromcentrumú delokalizált π-rendszert hoz létre (pl. az N,N-dimetilacetamid, lásd 9.2.2.7.2. ábra). Az így 
létrejött konjugált CO–N rendszer vegyértékrezgései tovább csatolódnak az ugyanebben a tartományban 
elnyelő δ(NH) deformációs rezgésekkel. Az összetett rezgésrendszer általában kettő intenzív elnyeléssel 
(amid I és amid II sáv) jelentkezik a spektrumban. A magasabb hullámszámtartományban jelentkező amid I 
sávhoz tartozó alaprezgésben a C=O kötés, míg az alacsonyabb hullámszámtartományban jelentkező amid II 
sávhoz tartozó alaprezgésben a C–N és NH kötések vesznek részt nagyobb arányban.  

 
ν(NH) vegyértékrezgések:  
Hidrogénhíd nélkül CO–NH2 két sáv 3500–3400 cm-1 
Hidrogénhídban CO–NH2 több sáv 3200–3050 cm-1 
 

A ν(NH) vegyértékrezgések frekvenciája a hidrogénhidas szerkezet létrejöttével csökken, mert az NH 
kötés erőssége csökken.  

 
Példa: p-acetamidobenzaldehid (lásd 9.3.2.2.6.5. ábra) KBr felvétel: 
 

O

N
H

O
 

9.3.2.2.6.5. ábra : p-Acetamidobenzaldehid 

ν(NH) két sáv 3300, 3260 cm-1 
ν(CH) aromás (több sáv) 3100–3000 cm-1 

alifás (több sáv) 3000–2800 cm-1 
aldehid (két sáv) 2810, 2750 cm-1 

ν(C=O) aldehid 1690 cm-1 
ν(C=O) amid I 1670 cm-1 
ν(C–C) aromás (két sáv) 1600, 1515 cm-1 
ν(CO–NH) amid II 1535 cm-1 
γ(CH) aromás 835 cm-1 
 

A karbonsav-sók szimmetrikus, delokalizált π-rendszerrel rendelkeznek. A csatolt rendszer 
aszimmetrikus rezgése jelentkezik a nagyobb, a szimmetrikus pedig a kisebb hullámszámtartományban. A 
szimmetrikus delokalizáció miatt ez utóbbi már kilóg a karbonilcsoportra jellemző hullámszámtartományból.  

 
Példa: triptofán (lásd 9.3.2.2.6.6. ábra) Nujol felvétel: 
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N
H

NH3
+

O
O

 

9.3.2.2.6.6. ábra : Triptofán 

ν(NH) indol 3400 cm-1 
NH3

+ (három széles sáv) 3030, 2500, 2100 cm-1 
ν(CH) Nujol felvétel miatt ebben a tartományban erős elnyelési sávrendszer 
δas(NH3

+)  1665 cm-1 
ν(C–C) aromás (egy sáv látszik) 1610 cm-1 
νas(COO–)  1585 cm-1 
δs(NH3

+)  1555 cm-1 
νs(COO–) Nujol felvétel miatt ebben a tartományban erős elnyelési sávrendszer 
γ(CH) aromás 755, 745 cm-1 
 
A karbonilcsoport elnyelését befolyásoló további tényezők: 

- Konjugáció: Az aromás gyűrűvel vagy kettős kötéssel konjugált karbonilcsoportok delokalizált 
π-rendszerrel rendelkeznek, a C=O kötés kötésrendje csökken, és emiatt az elnyelés kb. 40 cm-1-
rel a kisebb hullámszámnál jelentkezik.  

 
vegyület  karbonilsáv 

helye 
Propionsav CH3CH2COOH 1715 cm-1 
Akrilsav CH2=CHCOOH 1705 cm-1 
Fahéjsav PhCH=CHCOOH 1695 cm-1 
Benzoesav PhCOOH 1685 cm-1 

 
- Gyűrűfeszültség: A gyűrűs ketonok, észterek (laktonok) és savamidok (laktámok) karbonil-

frekvenciája a gyűrűtagszám csökkenésével a gyűrűfeszültség hatására nő (lásd 9.3.2.2.6.7. ábra). 
 
vegyület gyűrű-

tagszám 
karbonilsáv 
helye 

Vegyület gyűrűtagszám karbonilsáv 
helye 

ε-lakton 7 1730 cm-1 ε-laktám 7 1669 cm-1 
δ-lakton 6 1750 cm-1 δ-laktám 6 1670 cm-1 
γ-lakton 5 1775 cm-1 γ-laktám 5 1717 cm-1 
β-lakton 4 1840 cm-1 β-laktám 4 1750 cm-1 
   α-laktám 3 1850 cm-1 
 

Q

O

Q

O

Q

O

Q

O

Q

O

 

9.3.2.2.6.7. ábra : Ketonok: Q=CH2; laktonok: Q=O; laktámok Q=NH 

 
- Hidrogénhíd: Ha a karbonilcsoport oxigénje hidrogénhíd pillératomjává válik, csökken a C=O 

kötés kötésrendje, és emiatt az elnyelés kb. 40–60 cm-1-rel a kisebb hullámszámok felé tolódik el. 
Pl. a karbonsavak monomerjének karbonilcsoportja (gáz halmazállapotban) 1760 cm-1 körül nyel 
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el, poláros aprotikus oldószerben egyensúly alakul ki a monomer és a dimer között, így két sáv 
jelenik meg a spektrumban, apoláros oldószerben a karbonsavak dimerként oldódnak, így a 
felvételen csak a dimer 1730–1700 cm-1 között jelentkező elnyelése észlelhető.  
(lásd 9.3.2.2.6.8. ábra) 

O

O
H

O

O

H

O

O
H

O

O

H

 

9.3.2.2.6.8. ábra: A karbonsavak hidrogénhidas dimerizálódása 

- Oxo-enol tautomerizáció: Ha a tautomer egyensúlyban jelentős mértékben jelen van az enol-
alak, az oxo-alak karbonil elnyelése mellett megjelenik az enol-alak hidroxilcsoportjának ν(OH) 
vegyértékrezgése, illetve a C=C kettős kötésre jellemző elnyelés. A 1,3-dikarbonil vegyületek (pl. 
pentán-1,3-dion, acetecetészter, malonészter stb.) enolalakját belső hidrogénhíd stabilizálja (lásd 
9.3.2.2.6.9. ábra). Ez és az enol-alak C=C kettős kötésével kialakuló konjugáció erősen csökkenti 
a megmaradt karbonil-csoport elnyelésének hullámszámát. Pl. a pentán-1,3-dion oldatfelvételén, 
az 1740 cm-1 körüli tartományban megjelenik az oxo-alak két karbonilcsoportjának csatolásával 
létrejövő két sáv, νas(C=O) és νs(C=O) vegyértékrezgések, valamint az enol-alak 
karbonilcsoportjára és konjugált C=C kettős kötésére jellemző ν(C=O) és ν(C=C) sáv-pár az 
1640–1630 cm-1 körüli tartományban. 

 

O O O O
H

 

9.3.2.2.6.9. ábra: A pentán-2,4-dion oxo-enol tautomer egyensúlya 
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9.4. NMR spektroszkópia 

9.4.1. Alapok 

Eredő spinnel rendelkező atommagokat tartalmazó molekulákból álló anyag oldatát mágneses térbe 
helyezve, a magok energiaszintjei spin-állapotuknak megfelelően felhasadnak, és az alacsonyabb 
energiaszinten lévő magok rádiófrekvenciás sugárzással a magasabb energiaszintre gerjeszthetők. A 
gerjesztéshez szükséges energia (rezonancia frekvencia) jellemző az adott magra, ill. függ a mágneses tér 
erősségétől (lásd 9.1.3.2. Mágneses magrezonancia (NMR)). 

 

9.4.1.1. A kémiai eltolódás 
A külső mágneses teret a molekulák elektronfelhője árnyékolja, ezért egy molekula vizsgált atommagja nem 
a külső mágneses teret, hanem a magot körülvevő elektronfelhő árnyékolásával csökkentett mágneses teret 
érzékeli:  

00 BBBlok ×-= s , 
ahol Blok a mag által érzékelt mágneses tér, B0 a külső mágneses tér, σ az árnyékolási tényező. 

 
Mivel az elektronfelhő sűrűsége és így árnyékoló hatása a molekulák egyes részein különböző lehet, a 

molekulát felépítő azonos atomok spin-állapotai nem azonos, hanem helyzetüktől függő mértékben eltérő 
frekvenciájú sugárzással gerjeszthetők:  

)1(
2

)1( 00 s
p
gsnn -××
×

=-×= B , 

ahol γ a magra jellemző giromágneses tényező (lásd 9.1.3.2. Mágneses magrezonancia (NMR)) 
 
Minél nagyobb a mag körüli elektronfelhő sűrűsége, így árnyékoló hatása, annál kisebb frekvencia 

szükséges a magspin-állapot gerjesztéséhez. Mivel az elektronfelhő árnyékoló hatását nem célszerű abszolút 
skálán megadni, egy alkalmasan kiválasztott referenciavegyülethez viszonyítva adjuk meg a vizsgált 
anyagban előforduló magok gerjesztéséhez szükséges frekvenciákat. Referenciaanyagként a tetrametilszilánt 
(TMS) (lásd 9.4.1.1.1. ábra) választották, melyben 12 azonos helyzetű – a szerves molekulák többségéhez 
képest nagyobb elektronsűrűségű környezetben lévő, így jobban árnyékolt – H-atom, illetve 4 azonos 
helyzetű – a szerves molekulák többségéhez képest nagyobb elektronsűrűségű környezetben lévő, így jobban 
árnyékolt – C-atom található. 

Me
Si

Me

Me

Me  

9.4.1.1.1. ábra: A tetrametilszilán 

Az X atom kémiai eltolódásaként (δ) az X atom magspin-állapotának gerjesztéséhez szükséges 
frekvencia és a referenciaanyag vonatkozó magspin-állapotának gerjesztéséhez szükséges 
frekvenciakülönbségének és a mérés névleges frekvenciájának arányát definiálták:  
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ahol δ a kémiai eltolódás, ν(X) a vizsgált atom, ν(TMS) a tetrametilszilán magspin-állapotának 
gerjesztéséhez szükséges frekvencia, ν0 a mérés névleges frekvenciája.1  

 
A σ árnyékolási tényezők 10-5 nagyságrendűek, különbségük 10-6 nagyságrendű. Ezért a δ kémiai 

eltolódás szokásos mértékegysége a ppm (parts per million). 

                                                   
1 A nem árnyékolt „meztelen” atommag magspin-állapotának gerjesztéséhez szükséges frekvencia. 
Mivel a σ árnyékolási tényezők 10-5 nagyságrendűek, ν0 helyett a ν(TMS) értékkel számolva majdnem pontosan 
ugyanazt az értéket kapjuk. 



272  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME  www.tankonyvtar.hu  

A hidrogénatomokat körülvevő elektronfelhő mindig hengerszimmetrikus az X–H kötéstengelyre 
vonatkozóan, a szénatomokat körülvevő elektronfelhő szerkezete ellenben erősen függ a szénatom 
hibridállapotától. Ezért a különféle kémiai környezetű hidrogénatomok árnyékolási tényezői között kisebb a 
különbség, mint amekkora ez a különbség a különféle kémiai környezetű szénatomok esetén. Az 1H-NMR 
felvétel szokásos kémiai eltolódásai a 0–15 ppm tartományba esnek, míg szénatomok esetén a mérés 
tartománya kevéssel 200 ppm-nél magasabb értékekig tart. Például míg az ecetsav (lásd 9.4.1.1.2. ábra) 
CDCl3 oldószerben felvett 1H-NMR spektrumán a metilcsoport hidrogénjei (2,08 ppm) és a karboxilcsoport 
hidrogénje (kb. 11 ppm) kémiai eltolódásai között kb. 9 ppm a különbség, addig a metilcsoport 
szénatomjának (20,8 ppm) és a karboxilcsoport szénatomjának (177,9 ppm) kémiai eltolódásai között kb. 
157 ppm a különbség. 

Me OH

O

 

9.4.1.1.2. ábra: Az ecetsav 

9.4.1.2. A spin-spin csatolás 
Az NMR spektrum jelei sokszor finomszerkezettel rendelkeznek. A finomszerkezet alakja szerint 
megkülönböztetünk dublett (d), triplett (t), kvartett (q) stb. és multiplett (m) jelrendszereket. A 
finomszerkezet a szomszédos magok mágneses kölcsönhatása miatt jön létre, amely megváltoztatja a 
lokálisan érzékelhető mágneses térerő nagyságát. Példaként vizsgáljuk meg két kölcsönható mag (A és X) 
esetét (lásd 9.4.1.2.1. ábra). 

 

9.4.1.2.1. ábra: Két spinrendszer jelrendszerének felhasadása2 

Kölcsönhatás nélkül az A mag νA frekvenciájú, X mag pedig νX frekvenciájú sugárzással gerjeszthető. 
Kölcsönhatás esetén, ha az X mag spin-állapota növeli az A mag körül észlelhető lokális mágneses teret 
(Blok),  az  A  mag  a  nagyobb  νA1 frekvenciával, míg ha az X mag spin-állapota csökkenti az A mag körül 
észlelhető lokális mágneses teret (Blok),  az  A  mag  a  kisebb  νA2 frekvenciával gerjeszthető. Hasonlóan 
befolyásolja az A mag az X mag gerjesztéséhez szükséges frekvenciát. Így a spektrumban minkét mag 
dublett jelet szolgáltat (lásd még 9.4.1.2.4. ábra). 

 
A magok mágneses kölcsönhatását az NMR spektroszkópiában spin-spin csatolásnak hívjuk, és a 

csatolás során létrejövő frekvenciakülönbséget csatolási állandónak (J) nevezzük. A csatolási állandó 
nagyságát Hertz-ben (Hz) adjuk meg. Két mag csatolása a köztük lévő elektronfelhő közvetítésével jön létre. 
A két mag között lévő kötések száma szerint megkülönböztetünk direkt csatolást (1J), geminális csatolást 
(2J), vicinális csatolást (3J), illetve ún. „long-range” csatolást  (nJ). Két azonos atom között létrejövő 
                                                   
2 Felső spektrum: A és X mag között nincs kölcsönhatás, νA az A mag, νX az X mag rezonanciafrekvenciája. 
Alsó  spektrum:  A  és  X  mag  között  kölcsönhatás  jön  létre,  νA1 és  νA2 az A mag, νX1 és  νX2 az X mag 
rezonanciafrekvenciái, az 1-es jelű rezonanciafrekvenciák akkor jönnek létre, ha a másik mag spin-állapota növeli, a 2-
es jelűek akkor, ha az csökkenti az adott mag körül észlelhető lokális mágneses teret (Blok). J a csatolási állandó. 

ν 

J J 

νX1 νA1 νX2 νA2 

νX νA 

ν 
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csatolást homonukleáris, míg az eltérő atomok között létrejövő csatolásokat heteronukleáris csatolásnak 
nevezzük. (lásd 9.4.1.2.2. ábra) 
 

C13 H1 C13 F19

H1 H1 H1 C13

H1 H1 H1 C13

1J

2J

3J

 

9.4.1.2.2. ábra: Csatolástípusok3 

Míg a rezonanciafrekvencia értéke függ a külső mágneses térerőtől, a csatolás nagysága nem, hiszen 
sem a magok mágneses momentuma, sem az elektronfelhő közvetítő hatása nem függ a külső mágneses 
térerőtől. A kölcsönhatást közvetítő kötések számának növekedésével a csatolási állandó értéke jelentősen 
csökken. A geminális és vicinális 1H–1H csatolások a 0–20 Hz tartományba esnek, az 1JC–H csatolások 
tartománya 100–200 Hz, a 2JC–H csatolások a 0–60 Hz tartományban találhatók. 

 
Belátható, hogy két azonos atom (pl. A és X is hidrogén) azonos mértékben változtatja meg egymás 

környezetében az érzékelhető mágneses teret, ezért a két atom jelénél észlelhető csatolási állandó azonos 
értékű (lásd 9.4.1.2.1. ábra). 

 
Mágnesesen ekvivalens (azonos kémiai eltolódású) magok között nem jön létre csatolás. Például a 

metán, etán, etén, etin, benzol 1H-NMR spektrumában egyetlen szinglett jel (s) található, mert az azonos 
kémiai környezetű, így azonos kémiai eltolódású hidrogének között nem jön létre csatolás. A 1JC–H 
csatolások a hidrogénspektrumban, illetve a JC–C csatolások a szénspektrumban nem észlelhetőek, mivel a 
13C izotóp természetes előfordulása csak 1,1%. A fenti vegyületek 13C-NMR spektrumában mégis felhasadt 
jelcsoportot találunk. Pl. a metán esetén az egyetlen szénatom jele 5 sávból álló jelrendszerré hasad szét. 
Ennek az az oka, hogy a négy hidrogénatom mágneses hatása összeadódik (lásd 9.4.1.2.3. ábra). A négy 
hidrogénatom magspinjei a következőképpen állhatnak be a külső mágneses térhez képest: 
 

1. mind a négy magspin a külső mágneses térrel azonos irányú  
2. három magspin a külső mágneses térrel azonos irányú, egy ellentétes irányú 
3. két magspin a külső mágneses térrel azonos irányú, kettő ellentétes irányú 
4. egy magspin a külső mágneses térrel azonos irányú, három ellentétes irányú 
5. mind a négy magspin a külső mágneses térrel ellentétes irányú 

 
Szobahőmérsékleten a magspinek eloszlása statisztikus a két lehetséges energiaállapot között.4 A 

statisztikus eloszlás figyelembevételével a 2. és 4. eloszlás négyszer, a 3. eloszlás pedig hatszor nagyobb 
valószínűséggel következik be, mint az, hogy az összes magspin azonos irányba mutat (1. és 5. eloszlás). 
Ezért az öt jelből álló jelcsoport egyes sávjainak intenzitása 1:4:6:4:1 arányú: 

                                                   
3 Felső sor: Direkt heteronukleáris 1J 13C–1H és 13C–19F csatolások 
Középső sor: geminális homonukleáris 2J 1H–1H és heteronukleáris 2J 13C–1H csatolások 
Alsó sor: vicinális homonukleáris 3J 1H–1H és heteronukleáris 3J 13C–1H csatolások 
4 Valójában a magspinek kb. 49,99987%-a található a gerjesztett és 50,00013%-a alapállapotban, de praktikusan a 
betöltöttség mértékét azonosnak vehetjük. 
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9.4.1.2.3. ábra: A metán hidrogénjei magspinjeinek beállási lehetőségei5 

Hasonlóképpen belátható, hogy két mágnesesen ekvivalens atom spinjei négyféleképp állhatnak be, 
ebből kettő beállás azonos lokális mágneses teret eredményez, ennek eredményeképp a szomszédos atomok 
jelei 1:2:1 arányú tripletté hasadnak fel. Három mágnesesen ekvivalens atom a szomszédos atomok jelét 
1:3:3:1 arányú kvartetté hasítja, és így tovább (lásd 9.4.1.2.4. ábra).  

 

9.4.1.2.4. ábra: A dublett, triplett és kvartett csatolást létrehozó magspin-állapotok kialakulása 

                                                   
5 A négy hidrogénatom magspin-beállási variációinak a száma 24=16. A 16 beállás azonos valószínűséggel következik 
be. Az 1) jelű beállás esetén alakul ki a szénatom körül a legnagyobb lokális mágneses tér. A négy 2) jelű beállás 
azonos, az előzőnél kisebb lokális mágneses teret hoz létre, a hat 3) jelű beállás nem változtatja meg, a négy 4) jelű 
beállás kicsit csökkenti a lokális mágneses teret. Az egy 5) jelű beállás hozza létre a legkisebb lokális mágneses teret a 
szénatom körül. A szaggatott szintvonal a csatolás nélkül észlelhető lokális mágneses teret jelöli. 
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A mágnesesen ekvivalens atomok által létrehozott csatolásokat az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 
 
A csatolást létrehozó 
mágnesesen ekvivalens 
atomok száma 

A csatolt atom 
jelcsoportjának sávszáma 

Jelmultiplicitás (jele) Relatív intenzitások 

0 (nincs csatolás) 1 szinglett (s) 1 
1 2 dublett (d) 1:1 
2 3 triplett (t) 1:2:1 
3 4 kvartett (q) 1:3:3:1 
4 5 kvintett (qu) 1:4:6:4:1 
5 6 szextett 1:5:10:10:5:1 
6 7 szeptett 1:6:15:20:15:6:1 
 

Például az etil-bromid 1H-NMR spektrumában a metilcsoport három mágnesesen ekvivalens 
hidrogénje kvartetté hasítja a metiléncsoport két mágnesesen ekvivalens hidrogénjének a jelét, míg a 
metiléncsoport két hidrogénje tripletté hasítja a metilcsoport három hidrogénjének a jelét (lásd 9.4.1.2.5. 
ábra). 

 

9.4.1.2.5. ábra 

Az etil-bromid 1H-NMR spektruma 

Mágnesesen nem ekvivalens atomok kölcsönhatása összetett csatolási rendszert hoz létre. Példaként 
vizsgáljuk meg az 1-feniloxirán (lásd 9.4.1.2.6. ábra) 1H-NMR spektrumát. (lásd 9.4.1.2.8. ábra) Az oxirán-
gyűrűn három eltérő kémiai környezetben lévő, mágnesesen nem ekvivalens hidrogén található (jelöljük 
ezeket A, B és M jellel).  

HM HB

O HA

 

9.4.1.2.6. ábra: Az 1-feniloxirán6 

Az egyes hidrogének eltérő energiával gerjeszthetőek, az elnyelések értékei δ-skálán: 
HA 2,74 ppm; HB 3,08 ppm; HM 3,80 ppm. 

Mind a három hidrogén kölcsönösen csatol egymással, a csatolási állandók értékei: 

                                                   
6 Színes nyilakkal a hidrogénatomok között létrejövő csatolásokat jelölve: JAB: rózsaszín, JAM: kék, JBM: piros. 

δ 
J J 
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JAB = 5,7 Hz, JAM = 2,4 Hz, JBM = 4,1 Hz. 
 
Az előzőekben láttuk, hogy míg a gerjesztéshez szükséges energia függ a mérés névleges 

frekvenciájától, a kémiai eltolódás δ-skálán mért értéke független attól. Ezzel ellentétesen a csatolási 
állandók Hz-ben mért értéke független a mérés névleges frekvenciájától, míg a csatolások ppm-ben mérve 
eltérő mértékű felhasadást okoznak. A csatolási állandókat az alábbi képlettel számolhatjuk át ppm értékre: 

 
6

0

10)()( ×=D
n
HzJppm , 

ahol ν0 mérés névleges frekvenciája, J a csatolási állandó és Δ(ppm) a csatolás által létrehozott jelfelhasadás 
mértéke. 

 
Ha a felvétel ν0 = 300 MHz névleges frekvencián történik, 1 ppm eltolódás 300 Hz-nek felel meg. Így 

a csatolások ppm-ben mérve az alábbi felhasadást okozzák:  

ppm
Hz
HzJ AB 019,0

300
7,5

== ; ppm
Hz
HzJ AM 008,0

300
4,2

== ; ppm
Hz
HzJ BM 014,0

300
1,4

== . 

 
Az 1-feniloxirán HM hidrogénje a HB és a HA hidrogénnel is csatol. A HB hidrogénnel történő csatolás 

a HM hidrogén 3,80 ppm-nél lévő jelét két egymástól 0,014 ppm értékre lévő jelre hasítja szét, amely két jel 
mindegyike a HA hidrogénnel történő csatolás miatt továbbhasad két, egymástól 0,008 ppm értékre lévő jelre. 
Az így létrejövő dublett×dublett (dd) jelrendszerben a HM hidrogénhez négy egyenlő intenzitású jel tartozik 
(lásd 9.4.1.2.6. ábra). A jelrendszer tagjai közötti frekvenciakülönbség megfelel a csatolási állandóknak: 
 

HzJ AMMMMM 4,23412 ==-=- nnnn ; HzJ BMMMMM 1,42413 ==-=- nnnn  
 

 

9.4.1.2.7. ábra: A dublett× dublett jelrendszer kialakulása 

Hasonlóképpen a HB és a HA hidrogének jelei is dublett×dublett (dd) jelrendszerré hasadnak fel. Itt is 
négy–négy jelet látunk a spektrumban, ellenben a jelek intenzitása már nem azonos. Ennek az az oka, hogy a 
HB és a HA hidrogének közötti kémiai eltolódáskülönbség sokkal kisebb, mint a HM hidrogén és a másik két 
hidrogén közötti kémiai eltolódáskülönbség. Amennyiben két egymással csatoló mag kémiai 
eltolódáskülönbsége közel esik a közöttük létrejövő csatolás mértékéhez, a jelrendszer alakja torzul, a jelek 
intenzitása az összetett jelrendszer belseje irányában nő, míg kifelé csökken, és a jelek helye sem egyezik 
meg a 9.4.1.2.7. ábra alapján számított értékkel (lásd 9.4.1.2.8. ábra). Belátható, hogy minél több, 
egymáshoz közeli kémiai eltolódású atom hoz létre csatolt rendszert, annál bonyolultabbá válik a jelrendszer 
alakja. Az ilyen jelrendszereket részletes kielemzés nélkül multiplettként (m) szoktuk azonosítani. 
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9.4.1.2.8. ábra: Az 1-feniloxirán 1H-NMR spektrumának HM, HB és HA hidrogénekhez tartozó részletei 

 
A spektrum azon részletét, ahol két mag kémiai eltolódáskülönbsége jóval nagyobb, mint a közöttük 

létrejövő csatolási állandó tízszerese, elsőrendű spektrumnak nevezzük. Példánkban a HM hidrogén 
jelrendszere elsőrendű, míg a HB és  a  HA hidrogének jelrendszerei átmenetek az elsőrendű és a nem 
elsőrendű spektrum között.  
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9.4.1.2.1. A spin-spin csatolás megszüntetése 
 
Láttuk, hogy míg a hidrogénspektrumot nem zavarja az 1,1%-ban jelen lévő szénizotópokkal létrejövő 

csatolás (a csatolt jelek belevesznek a zajba), és a spektrumban csak a homonukleáris H–H csatolások 
hozzák létre a jelek finomszerkezetét, addig a szénspektrum finomszerkezetét a heteronukleáris C–H 
csatolások okozzák. Ha a szénfelvétel során a mintát folyamatosan besugározzuk a hidrogénfelvétel 
energiatartományában – adott mágneses térerő mellett a szénatomok kb. negyedakkora energiával 
gerjeszthetők, mint a hidrogénatomok (lásd 9.1.3.2. Mágneses magrezonancia (NMR)) – a mérés ideje alatt 
az összes hidrogénatom a magasabb energiaszinten tartózkodik, és így mindegyik szénatom környezetében 
csak egy adott (a lehető legnagyobb) lokális mágneses térerő észlelhető. Az ilyen ún. protonlecsatolt 
felvétel során minden szénatom szinglettként jelentkezik, hacsak a molekulában nem volt jelen más NMR-
aktív atom, (pl. F, P stb.). 

 

9.4.1.3. Jelintenzitás, integrál 
 

Az előzőekben már bemutattuk, hogy szobahőmérsékleten a magok kb. fele az alapállapotban, közel fele a 
gerjesztett állapotban található. Az NMR felvétel során az alapállapotú magok képesek energiaelnyeléssel 
gerjesztett állapotba kerülni. A gerjesztett állapotú magok ellenben energialeadással visszakerülnek 
alapállapotba. Az ehhez szükséges időt nevezzük relaxációs időnek. 

 
A hidrogénatomok relaxációs ideje a különféle kémiai környezetű hidrogénatomok esetén is közel 

azonos, és jóval kisebb a felvétel mérési idejénél. Ezért a hidrogénfelvétel során folyamatosan beáll a 
termodinamikai egyensúly az alap- és a gerjesztett állapotok között, az egyes atomok azonos mértékben 
többször is gerjesztődnek, ennek következtében az egyes jelek görbe alatti területe arányos a jelet létrehozó 
hidrogénatomok számával. 

 
A szénatomok relaxációs ideje ellenben a 0,1–300 s tartományba esik, és jelentősen függ a kémiai 

környezettől. Ezért a szénfelvétel során nem tud beállni a termodinamikus egyensúly az alap- és a gerjesztett 
állapotok között, a kisebb relaxációs idejű szénatomok többször gerjesztődnek a felvétel során, mint a 
nagyobb relaxációs idejűek, ennek következtében az egyes jelek görbe alatti területe nem arányos a jelet 
létrehozó szénatomok számával. A relaxációs időt a kémiai környezeten kívül jelentősen befolyásolja az ún. 
nukleáris Overhauser-effektus. Ez akkor jön létre, amikor a szokványos szénfelvétel során besugározzuk a 
hidrogénatomok elnyelési tartományát (lásd 9.4.1.2.1. A spin-spin csatolás megszüntetése). A besugárzott 
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hidrogénatomokhoz térközelben lévő szénatomok relaxációs ideje csökken, a jelintenzitásuk nő. Ezért a 
szénspektrum legkisebb intenzitású jelei általában a hidrogénatomot nem tartalmazó szenekhez tartoznak. 

 
Például a m-krezol (lásd 9.4.1.3.1. ábra) 1H-NMR spektrumában a hidrogénekhez tartozó jelek görbe 

alatti területének (integráljának) aránya megfelel az atomaránynak, a 13C-NMR spektrumban a szenekhez 
tartozó jelek görbe alatti területének (integráljának) aránya ellenben jelentősen függ a szénatom helyzetétől. 
Látszik, hogy a hidrogéneket nem tartalmazó (kvaterner) szenekhez tartoznak a legkisebb intenzitású 
elnyelések. 

OH

CH3

a

b

c

d e

f

g

h

 
Jelarány a (CH3) b (4-CH) c (5-CH) d (6-CH) e (2-CH) f (OH) g (3-C) h (4-C) 
1H-NMR 3 1 1 1 1 1 - - 
13C-NMR 0,64 0,77 0,69 1 0,78 - 0,24 0,30 

 

9.4.1.3.1. ábra: A m-krezol NMR elnyelései integráljának aránya 

9.4.1.4. A sztereoszerkezet és az NMR spektrum, Shift-reagensek  
Azonos konstitúciós helyzetben lévő atomok a molekula valóságos térszerkezetétől függően lehetnek 
mágnesesen ekvivalensek, vagy nem. Például az egy előző fejezetben tárgyalt 1-feniloxirán (lásd 9.4.1.2.7. 
ábra) A és B jelű hidrogénje azonos konstitúciós helyzetben van, de a fenilcsoporthoz képest az egyik 
transz,  a  másik  cisz-helyzetű, így különbözik a kémiai eltolódásuk, mágnesesen sem ekvivalensek. Olyan 
molekulák esetén, ahol szabad a rotáció egyes kötések körül — és a konformációs mozgás olyan gyors, hogy 
a mérés ideje alatt egy adott molekula a stabilitásoknak megfelelő arányban felveszi az összes lehetséges 
konformer-szerkezetet — nem az egyes konformerekhez, hanem ezek súlyozott átlagához tartozó jeleket 
fogjuk a spektrumban észlelni. 

 
Például az L-alanin (lásd 9.4.1.4.1. ábra) három konformere azonos energiájú, egy molekula azonos 

mértékben veszi fel mindhárom konformer szerkezetet a mérés ideje alatt. Ezért bár a HA1,  HA2 és  HA3 
hidrogének az egyes konformerekben eltérő kémiai környezetben vannak, az átlaguk azonos, a három 
hidrogén mágnesesen ekvivalens, egymással nem csatolnak, 1,49 ppm kémia eltolódású, három hidrogén 
intenzitású dublett jelként jelentkeznek az 1H-NMR spektrumban (a csatolás a 3,79 ppm-nél kvartettként 
jelentkező HC hidrogénnel jön létre). 

+H3N HC

COO-

HA3 HA2

HA1

HC COO-

NH3
+

HA3 HA2

HA1

-OOC NH3
+

HCHA3 HA2

HA1  
1H-NMR (D2O): δ 1,49 (3H, d, J = 7,3 Hz, CH3); 3,79 (1H, q, J = 7,3 Hz, α-CH) ppm 

 

9.4.1.4.1. ábra: Az L-alanin három konformerének Newman-projekciós képlete és 1H-NMR jelei 

Az előző példával ellentétben az L-fenilalanin (lásd 9.4.1.4.2. ábra) három konformere nem azonos 
energiájú, egy molekula nem azonos mértékben veszi fel ezeket a konformer szerkezeteket a mérés ideje 
alatt. Ezért a HA és HB hidrogének nem lesznek mágnesesen ekvivalensek, eltérő kémiai eltolódásnál (2,86 és 
3,07 ppm) jelentkeznek a spektrumban és egymással is csatolnak. A HC hidrogén jele 3,59 ppm-nél található. 
A fenilcsoport szabadon rotál, így a két orto-helyzetű hidrogén mágnesesen ekvivalens, és ugyanígy a két 
meta-helyzetű hidrogén is. 
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1H-NMR (D2O): δ 2,86 (1H, dd, CH2); 3,07 (1H, dd, CH2); 3,59 (1H, dd, α-CH); 

7,33 (2H, m, Ar 2-,6-H); 7,38 (1H, m, Ar 4-H); 7,43 (2H, m, Ar 3-,5-H) ppm 

9.4.1.4.2. ábra: Az L-fenilalanin három konformerének Newman-projekciós képlete és 1H-NMR jelei 

 
Hasonlóképpen az L-valin (lásd 9.4.1.4.3. ábra) három konformere sem azonos energiájú, és ennek 

következtében a CA és  CB szénatomok sem mágnesesen ekvivalensek, és két külön jelet szolgáltatnak a 
vegyület protonlecsatolt 13C-NMR spektrumában. Ugyanígy a két metilcsoport az 1H-NMR spektrumban is 
külön jelet szolgáltat. 

HC COO-

NH3
+

H3CB CAH3

H
+H3N HC

COO-

H3CB CAH3

H
-OOC NH3

+

HCH3CB CAH3

H  
1H-NMR (D2O): δ 1,00 (3H, d, J = 7,0 Hz, CH3); 1,05 (3H, d, J = 7,0 Hz, CH3); 2,27 (1H, m, β-CH); 

3,62 (1H, d, α-CH) ppm 

9.4.1.4.3. ábra: Az L-valin három konformerének Newman-projekciós képlete és 1H-NMR jelei 

Azonos konstitúciójú atomok és atomcsoportok térszerkezeti viszonyainak jellemzésére a prokiralitás 
fogalmát használjuk. Két atom vagy atomcsoport lehet homotóp, enantiotóp, illetve diasztereotóp viszonyban 
egymással. 

 
- Homotóp csoportoknak nevezzük azokat a csoportokat, amelyek a molekula létező Cn tengelyén7 

végzett tükrözéssel kicserélhetők egymással. A homotóp csoportok mágnesesen ekvivalensek, és 
egy jelet szolgáltatnak. 

- Enantiotóp csoportoknak nevezzük azokat a csoportokat, amelyek a molekula létező Sn 
tengelyén8 végzett tükrözéssel kicserélhetők egymással. Az enantiotóp csoportok szimmetrikus 
közegben mágnesesen ekvivalensek, és egy jelet szolgáltatnak. Királis környezetben ellenben 
mágnesesen nem ekvivalensek, és külön jelet szolgáltatnak. 

- Diasztereotóp csoportoknak nevezzük azokat a csoportokat, amelyek a molekula egyetlen 
szimmetriaelemén végzett tükrözéssel sem cserélhetők ki egymással. A diasztereotóp csoportok 
mágnesesen nem ekvivalensek, és külön jelet szolgáltatnak. 

 
A fenti példákban az L-fenilalanin HA és  HB hidrogénjei, illetve az L-valin  CAH3 és  CBH3 

metilcsoportjai diasztereotóp viszonyban vannak egymással. 
 
Következő példaként vizsgáljuk meg a borkősav izomereinek sztereokémiai viszonyait. A 9.4.1.4.4. 

ábra a mezo-borkősav három konformerét ábrázolja. A konformerek közül az akirális konformernek 
szimmetriaközéppontja van a C(2)–C(3) kötés közepén, amely a HA1 és HA2 hidrogéneket egymásba tükrözi, 
azaz a két hidrogén enantiotóp viszonyban van egymással.9 A másik két konformer (P és M helicitással) 

                                                   
7 Cn tengelynek nevezzük azt a szimmetriatengelyt, amely körül 360/n fokkal elforgatva a molekulát, ugyanazt a térbeli 
elrendeződést kapjuk. 
8 Sn tengelynek nevezzük azt a szimmetriatengelyt, amely körül 360/n fokkal elforgatva, majd a tengelyre merőleges 
síkra áttükrözve a molekulát, ugyanazt a térbeli elrendeződést kapjuk. Az S1 tengely megegyezik a σ szimmetriasíkra 
való tükrözéssel, míg az S2 tengely a Ci középpontos tükrözéssel. 
9 Ugyanígy enantiotóp viszonyban van a két karboxilcsoport és a két hidroxilcsoport is. 
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királis, de belátható, hogy középpontosan egymásba tükrözhetők.10 A középpontos tükrözés a P helicitású 
konformer HA1 hidrogénje és az M helicitású konformer HA2 hidrogénje, illetve a P helicitású konformer HA2 
hidrogénje és az M helicitású konformer HA1 hidrogénje között hoz létre kapcsolatot. 
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1H-NMR (D2O): δ 4,4 (2H, s, CH–CH) ppm; 13C-NMR (D2O): δ 73,8 (CH–CH); 172,7 (2×COOH) ppm 

9.4.1.4.4. ábra: A mezo-borkősav három konformerének térszerkezete és Newman-projekciós képlete11 és 
NMR jelei 

Mivel a P és M helicitású konformer egymás tükörképei, azonos valószínűséggel fordulnak elő, így az 
akirális és a két királis konformert átlagolva a HA1 és HA2 hidrogének mágnesesen ekvivalenssé válnak, nem 
csatolnak egymással, és egy 4,4 ppm kémiai eltolódású, két hidrogén intenzitású szinglett jelet szolgáltatnak. 
Hasonlóképpen a két karboxilcsoport szene is mágnesesen ekvivalens, illetve a C(2) és C(3) szenek is 
mágnesesen ekvivalensek. Így a mezo-vegyület 13C-NMR spektrumában csak két jelet (73,8 ppm-nél egy 
alifás, és 172,7 ppm-nél egy karboxil jelet) találunk. 

 
A 9.4.1.4.5. ábra a D-borkősav három konformerét ábrázolja. Mindhárom konformer királis, eltérő 

energiájú, de mindhárom konformer rendelkezik a C(2)–C(3) kötés közepén átmenő, a kötéstengelyre 
merőleges C2 szimmetriatengellyel, amely a HA1 és HA2 hidrogéneket egymásba tükrözi. Azaz a HA1 és HA2 
hidrogének mindegyik konformerben homotóp helyzetben vannak, mágnesesen ekvivalensek, egy 4,34 ppm 
kémiai eltolódású jelet adnak az 1H-NMR spektrumban, egymással nem csatolnak. Ugyanígy homotóp 
helyzetben van a két karboxilcsoport és a C(2) és a C(3) szénatom. Így a D-vegyület 13C-NMR spektrumában 
is csak két jelet (75,0 ppm-nél egy alifás, és 178,0 ppm-nél egy karboxil jelet) találunk. 
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9.4.1.4.5. ábra: A D-borkősav három konformerének Newman-projekciós képlete12 

                                                   
10 Általánosan is megfogalmazható, hogy ha egy molekula valamely konformere akirális, akkor a királis konformerek 
valamilyen Sn művelettel egymásba tükrözhetők. 
11 A három konformer az akirális, a P-helicitású, és az M-helicitású konformer. Az M’-jelű ábra az M-helicitású 
konformert a C(2)–C(3) kötéstengely körül térben 120º-kal elforgatva ábrázolja. A * azt a középpontot jelképezi, 
amelyen áttükrözve a P-helicitású konformerből megkapjuk az M-helicitású konformer M’-jelű térbeli elrendeződését. 
12 A piros szaggatott vonalak a C(2)–C(3) kötés közepén átmenő a kötéstengelyre merőleges C2 szimmetriatengelyeket 
jelölik. Az alsó sorban az első konformer térszerkezete látható, a piros nyíl a szimmetriatengely körüli forgatást 
jelképezi. 
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Hasonló sztereokémiai viszonyokat találunk az L-borkősav három konformere esetében (lásd 
9.4.1.4.6. ábra). Belátható, hogy a D-borkősav három konformerének az L-borkősav három konformere a 
tükörképe. Ezért a két enantiomer borkősav NMR spektrumai nem különböznek egymástól. Egyszerű NMR 
felvétel alapján nem lehet különbséget tenni a D-, az L-enantiomer, illetve ezek bármilyen arányú (pl. racém) 
elegye közt.13 
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HOOC HA2

OH
HA1 OH

COOH
HA2 OH

COOH
HA1 OH

COOH
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1H-NMR (D2O): δ 4,34 (2H, s, CH–CH) ppm; 13C-NMR (D2O): δ 75,0 (CH–CH); 178,0 (2×COOH) ppm 

 

9.4.1.4.6. ábra: Az L-borkősav három konformerének Newman-projekciós képlete, valamint a D/L-borkősav 
NMR jelei 

Királis környezetben az enantiotóp csoportok, illetve az enantiomerek NMR jelei elválnak egymástól. 
Királis környezetet leggyakrabban ún. Shift-reagenssel hozunk  létre.  A  Shift-reagensek paramágneses 
központi fémkationt tartalmazó komplexek, királis Shift-reagensek esetén a ligandum királis. Az egyik 
gyakran használt királis Shift-reagens az (Eu[facam]3) (lásd 9.4.1.4.7. ábra). 
 

 

9.4.1.4.7. ábra: Az európium trisz(3-triluoractyl-d-kámfor) komplexének (Eu[facam]3) részlete14 

Például királis Shift-reagens jelenlétében felvett 1H-NMR-spektrumban a mezo-borkősav (lásd 
9.4.1.4.4. ábra) enantiotóp hidrogénjei eltérő kémiai eltolódással rendelkeznek, mágnesesen nem 
ekvivalensek és csatolnak egymással. A D-borkősav (lásd 9.4.1.4.5. ábra) homotóp hidrogénjei királis 
környezetben is mágnesesen ekvivalensek maradnak, ugyanez a helyzet az L-borkősav (lásd 9.4.1.4.6. ábra) 
esetén is. A D- illetve L-borkősav hidrogénjeinek a kémiai eltolódása ellenben különbözni fog királis Shift-
reagens jelenlétében. Így a D- és az L-enantiomer bármilyen arányú (pl. racém) elegye esetén, az egyes 
enantiomerekhez tartozó 1H-NMR-jelek görbe alatti integráljának az összehasonlításával megállapítható az 
elegy összetétele.  

 

                                                   
13 Természetesen a mezo-borkősav jelei kicsit más kémiai eltolódásnál jelentkeznek, mint a D/L-borkősavhoz tartozó 
jelek. (Vö. 9.4.1.4.4. ábra és 9.4.1.4.6. ábra.) 
14 Az ábra egy ligandumot ábrázol a központi fémionnal, a komplex még másik két ugyanilyen ligandumot tartalmaz. 
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9.4.1.5. Kémiai változások és az NMR spektrum, rotamerek, tautomerek, kinetika 
Az előbbi fejezetben láttuk, hogy kötések körüli szabad rotáció esetén, az egyes rotamerek jelei nem jelennek 
meg önállóan a spektrumban, hanem az átlagolt jeleket észleljük a spektrumban. Általánosan is 
megfogalmazható az állítás, ha egy szerkezeti változás olyan gyors, hogy egy adott molekula az összes 
lehetséges szerkezetet egyensúlyi mértékben felveszi az NMR felvétel ideje alatt, akkor az egyes szerkezetek 
jelei helyett az átlagolt jeleket fogjuk észlelni. 

å
=

×=
n

i
iip

1
nn , 

ahol ν az átlagolt rezonanciafrekvencia, νi az egyes szerkezetekhez (pl. rotamerek, tautomerek) tartozó 
rezonanciafrekvenciák, pi pedig az egyes szerkezetek relatív populációja (előfordulási valószínűsége). 

 
Amennyiben a kémiai változás olyan lassú, hogy egy adott molekula a mérés ideje alatt nem 

változtatja meg a szerkezetét, akkor az egyes szerkezetekhez tartozó jelek önállóan észlelhetők a 
spektrumban, és az egyes szerkezetekhez tartozó 1H-NMR-jelek görbe alatti integráljának az 
összehasonlításával megállapítható az elegy egyensúlyi összetétele. 

 

9.4.1.5.1. Konformációs egyensúlyok 
A morfolin (lásd 9.4.1.5.1.1. ábra) gyűrűmozgása olyan gyors, hogy szobahőmérsékletű felvételen a két szék 
konformer jelei nem észlelhetők külön-külön, a HA1 és  HA2 hidrogének, illetve a HB1 és  HB2 hidrogének 
mágnesesen ekvivalenssé válnak, egymással nem csatolnak, és a szomszéd atomon lévő hidrogének jelét 
tripletté hasítják. 

O

N
HA1

HB2

HB1HA2

HC
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O

HA1
HA2
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HB2 HC
 

1H-NMR (CDCl3): δ 1,92 (1H, s, NH); 2,87 (4H, t, (CH2)2N); 3,67 (4H, t, (CH2)2O) ppm 
 

9.4.1.5.1.1. ábra: A morfolin két szék konformere és 1H-NMR jelei15 

A gyűrűinverzió során az ekvatoriális állású HA1 hidrogén axiális állásúvá változik, ugyanígy változik 
a HA2,  HB1 és HB2 hidrogének térállása is. De ez a változást a gyors mozgás miatt nem észleljük a morfolin 
1H-NMR spektrumában, 3,67 ppm-nél a HAi hidrogének HBi hidrogének által tripletté hasított 4H intenzitású 
jelét, illetve 2,87 ppm-nél a HBi hidrogének HAi hidrogének által tripletté hasított 4H intenzitású jelét, 
valamint 1,92 ppm-nél a HC hidrogén 1H intenzitású szinglett jelét észleljük. A gyűrűinverzióval 
párhuzamosan végbemegy a nitrogéninverzió is, a nitrogénen lévő hidrogén mindig axiális, míg a magányos 
elektronpár ekvatoriális helyzetű. A spektrumban a HC hidrogének és a HBi hidrogének közötti csatolást sem 
észleljük. Ez egy másik gyors kémiai folyamatnak, a protoncserének a következménye. A mérés ideje alatt 
a nitrogénhez kapcsolódó hidrogénatom protonként lehasad és helyére egy másik proton kerül. A protoncsere 
sebessége  az  oldószer  polaritásától  is  függ,  CDCl3 oldószerben (az NMR felvételek szokásos oldószere) 
általában nagyon gyors. 

 
A dibenzociklooktin (lásd 9.4.1.5.1.2. ábra) gyűrűmozgása szobahőmérsékleten gátolt, így a két 

konfromer nem alakul át egymásba. A két konformer királis, egymás tükörképe, az elegyben 1:1 arányban 
van jelen.16 Az egyik konformerben a H1 hidrogén ekvatoriális, a másikban ugyanez a hidrogén axiális 
térhelyzetű. Ugyanígy különbözik a két konformerben a többi hidrogén térállása is. Az egyes konformerek a 
hármas kötés és az egyes kötés középpontján átmenő C2 szimmetriatengellyel rendelkeznek, így a H1 és H4 
hidrogének homotóp helyzetben van. Ugyanígy homotóp helyzetű a H2 és H3 hidrogén is. A két enantiomer 
konformer NMR-spektruma azonos. Az ekvatoriális és axiális helyzetű hidrogének eltérő kémiai eltolódásnál 
                                                   
15 A gyűrű másik oldalán nem jelöltük a hidrogéneket, az oxigénhez közelebbi szénhez a HA1 és  HA2 hidrogénekkel 
azonos kémiai környezetű, míg a nitrogénhez közelebbi szénhez a HB1 és HB2 hidrogénekkel azonos kémiai környezetű 
hidrogének tartoznak. 
16 Ez a kiralitás az ún. planáris kiralitás speciális esete. 
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jelentkeznek és közöttük csatolás jön létre, a spektrumban két torzult dublett17 jelet találunk. (lásd T1 görbe 
9.4.1.5.1.3. ábra) 

H2 H4

H1 H3

 

   
 

9.4.1.5.1.2. ábra: A dibenzociklooktin képlete és két konformere 

T1
T2
T3
T4

 

9.4.1.5.1.3. ábra: A hőmérséklet növelésével az intramolekuláris mozgás hatására végbemenő spinrendszer-
összeolvadás sematikus ábrázolása18 

A hőmérséklet növelésével (87 ºC) a gyűrűrendszer egyre flexibilisebbé válik. Ennek jeleként először 
a két torzult dublett jelrendszer sávjai kiszélesednek és összeolvadnak,. de a két összeolvadt jelrendszer még 
elkülönül egymástól. Az összeolvadás oka, hogy a mérés ideje alatt az egyes konformerek torziós szögei már 
változnak, de a lassú mozgás miatt a jelek kiátlagolódása még nem történhet meg. A két konformer a planáris 
állapoton keresztül még nem tud egymásba átalakulni. (lásd T2 görbe 9.4.1.5.1.3. ábra) 
                                                   
17 A konformerek térszerkezetét megvizsgálva megállapítható, hogy a H1 és  H4 hidrogének homotóp helyzetűek, nem 
csatolnak egymással. A H2 és  H3 hidrogének homotóp helyzetűek, nem csatolnak egymással. A H1 és  H3 hidrogének 
dihedrális szöge 90º, ezért nem csatolnak egymással Ugyanezért nem jön létre csatolás a H2 és  H4 hidrogének között 
sem. Csak geminális csatolás jön létre az azonos szénatomon lévő hidrogének (a H1 és  H2, valamint H3 és  H4 
hidrogének) között. Ennek eredménye a négy sávból álló 4H összintenzitású ún. AB spinrendszer. 
18 T1: alacsony hőmérsékleten az intramolekuláris mozgás gátolt, az eltérő kémiai környezetű hidrogének között 
csatolás jön létre. 
T2: magasabb hőmérsékleten az intramolekuláris mozgás lassan elindul, de a két konformer még nem alakul át 
egymásba.  
T3: koaleszcencia, ezen a hőmérsékleten indul el a konformerek lassú egymásba alakulása.  
T4: magas hőmérsékleten a konformációs mozgás gyors, a jelek kiátlagolódnak. 
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Tovább növelve a hőmérsékletet (112ºC) a két jelrendszer összeolvad, és egy maximummal 

rendelkező széles elnyelési sávot kapunk. Ezen a hőmérsékleten indul meg a két konformer egymásba 
alakulása a planáris átmeneti állapoton keresztül. A jelrendszer összeolvadását koaleszcenciának, az ehhez 
tartozó hőmérsékletet koaleszcencia hőmérsékletnek nevezzük. (lásd T3 görbe 9.4.1.5.1.3. ábra) A 
koaleszcencia hőmérsékletből ki lehet számolni a rotációs mozgás energiagátját (ΔG#).  

 
Magas hőmérsékleten (145ºC) a konformációs mozgás olyan gyors, hogy a mérés ideje alatt az egyes 

hidrogének azonos mértékben veszik fel az axiális és az ekvatoriális pozíciót, kémiailag ekvivalenssé válnak, 
ennek eredményeképp egy kiátlagolt szinglett jelet észlelünk. (lásd T4 görbe 9.4.1.5.1.3. ábra) 

 

9.4.1.5.2. Tautomer egyensúlyok 

Nemcsak a konformációs változások sebessége lehet hőmérsékletfüggő, hanem a tautomerek közötti 
átalakulás is. Például a pentán-2,4-dion (lásd 9.4.1.5.2.1. ábra) oxo-enol tautomer átalakulása olyan lassú, 
hogy a szobahőmérsékletű CDCl3 oldószerben felvett spektrumban külön-külön jelennek meg az oxo- és az 
enol-tautomerekhez tartozó jelek. Az egyes jelek integrálértékeiből a tautomer egyensúlyi összetétel 
megállapítható (14% oxo- és 86% enol-alak). A két enol-alak közötti átalakulás (tulajdonképpen csak a 
proton mozog a két oxigénatom közt) ellenben olyan gyors, hogy az enol-alak két metilcsoportja, illetve két 
kvaterner szénatomja mágnesesen ekvivalenssé válik.  
 

O O OO
H

O O
Hlassú gyors

 
1H-NMR (CDCl3): δ 2,00 (0,86*6H, s, CH3 enol); 2,17 (0,14*6H, s, CH3 oxo); 3,62 (0,14*2H, s, CH2 oxo); 
5,57 (0,86*1H, s, CH enol) ppm; 13C-NMR (CDCl3): δ 24,3 (CH3 enol); 30,2 (CH3 oxo); 58,2 (CH2 oxo); 

100,3 (CH enol); 191,4 (CO enol); 201,9 (CO oxo) ppm 

9.4.1.5.2.1. ábra: A pentán-2,4-dion oxo-enol tautomer egyensúlya és NMR jelei 

Szobahőmérsékleten gyors folyamatok esetén a hőmérséklet csökkentésével, míg szobahőmérsékleten 
lassú folyamatok esetén a hőmérséklet növelésével tautomer egyensúlyok esetén is el lehet érni a 
koaleszcencia hőmérsékletet, melyből a reakciók energiagátja (ΔG#) kiszámolható. 

9.4.1.5.3. Protoncsere 

A morfolin 1H-NMR spektrumának elemzésekor (lásd 9.4.1.5.1.1. ábra) láttuk, hogy az NH proton nem 
csatol a szomszédos szénatomokon helyet foglaló hidrogénekkel. Ennek oka egy gyors kicserélődési 
folyamat, melynek során az elegendően savas hidrogének a mérés ideje alatt protonként lehasadnak a 
molekuláról, és helyükre más proton lép be a molekulára. A protoncsere sebessége függ az oldószer 
polaritásától. Általában az OH, NH, SH, COOH stb. csoportokra jellemző ez a tulajdonság. A 
protoncserében részt vevő csoportok jele kiszélesedik, ellaposodik. Protikus oldószerekben az oldott 
molekulán lévő savas hidrogének jele eltűnik és az oldatban lévő összes savas hidrogén egy széles jelet 
szolgáltat. Például a DMSO-d6 oldószerben készült felvételek esetén a molekulák savas hidrogénjei a 
higroszkópos oldószerben található nyomnyi víz protonjaival együtt kb. 3,3 ppm-nél adnak egy széles 
intenzív NMR-jelet. A gyors protoncserét fel lehet használni a savas protonok deuteronokra történő cseréjére 
is. Az oldatot nehézvízzel (D2O) összerázva a cserélhető protonok deuteronokra cserélődnek, és a hozzájuk 
tartozó jelek eltűnnek az 1H-NMR spektrumból.  

9.4.2. Az 1H-NMR spektrum 

 

9.4.2.1. A kémiai eltolódás 
Telített szénvázhoz tartozó hidrogének kémiai eltolódása a szénatom rendűségétől függ. Telített 
szénhidrogénekben a metilcsoportok kémiai eltolódása 1 ppm alatti, a metiléncsoportok 1,25 ppm körül, míg 
a metincsoportok 1,50 ppm körül jelentkeznek (lásd 9.4.2.1.1. ábra). 
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δ (ppm) CH3 CH2 CH 
Bután 0,90 1,23 – 

Izobután 0,88 – 1,77 
Hexán 0,89 1,27 – 

Izooktán 0,91 (t-Bu) és 0,93 (iPr) 1,12 1,53 
 

 

9.4.2.1.1. ábra: A bután, izobután, hexán és izooktán képlete 

Az 1H-NMR spektrumban észlelhető kémiai eltolódások két további hatástól függnek jelentős mértékben: 
· a szomszédcsoportok elektronküldő / elektronszívó hatásától; 
· a szénatomok hibridállapotától függő anizotróp hatástól. 
 

Az elektronikus hatásokat az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Halogénezett metánok kémiai eltolódása: 
δ (ppm) CH3X CH2X2 CHX3 

X = F 4,27 5,45 6,49 
X = Cl 3,06 5,33 7,24 
X = Br 2,69 4,94 6,82 
X = I 2,16 3,90 4,91 

 
A táblázat alapján egyértelmű az összefüggés a kémiai eltolódások, illetve a halogénatomok száma és 

elektronegativitása között. Az elektronikus effektusok hatása a szubsztituenstől távolodva elveszik. Jól 
példázza ezt az alábbi táblázat. A szubsztituenshez közvetlenül kapcsolódó α-szénatomon lévő hidrogének 
esetén a kémiai eltolódás a szénatom rendűségétől és a csoport elektronikus hatásától függ, a távolabbi β-
szénatomon lévő hidrogének esetén a csoport elektronikus hatása már nem látható.  

 
Szubsztituensek elektronikus hatása metil-, etil-, izopropil- és terc-butil-csoportok kémiai eltolódására, 

csoportinkrementumok 
δ (ppm) CH3X CH3CH2X (CH3)2CHX (CH3)3CX 

X I α-CH3 β-CH3 α-CH2 β-CH3 α-CH β-CH3 
–NO2 3,0 4,29 1,58 4,37 1,53 4,44 1,59 

–O–COCH3 2,7 3,67 1,21 4,05 1,22 4,94 1,45 
–OH 1,7–2,1 3,39 1,18 3,59 1,16 3,94 1,22 

–OCH3 1,5 3,24 1,15 3,37 1,08 3,55 1,24 
–Cl 2,0 3,06 1,33 3,47 1,55 4,14 1,60 
–Br 1,9 2,69 1,66 3,37 1,73 4,21 1,76 

–NH2 1,0 2,47 1,10 2,74 1,03 3,07 1,15 
–Ph 1,3 2,35 1,21 2,63 1,25 2,89 1,32 

–CH=O 1,2 2,20 1,13 2,46 1,13 2,39 1,07 
–CO–O–CH3 0,7 2,01 1,12 2,28 1,15 2,48 1,16 

–SH 1,0–1,2 2,00 1,31 2,44 1,34 3,16 1,43 
–C≡N 1,2 1,98 1,31 2,35 1,35 2,67 1,37 

–C≡CH 0,9 1,80 1,15 2,16 1,15 2,59 1,22 
–CH=CH2 0,8 1,71 1,00 2,00   1,02 

A fenti táblázatban szereplő metil-vegyületek (CH3–X) α-metilcsoportjai esetén a legnagyobb kémiai 
eltolódás (nitrometán, 4,29 ppm) és a legkisebb kémiai eltolódás (propén, 1,71 ppm) közötti különbség 2,58 
ppm. Az etil-vegyületek (CH3CH2X) α-metiléncsoportjai esetén a legnagyobb kémiai eltolódás (nitroetán, 
4,37 ppm) és a legkisebb kémiai eltolódás (but-1-én, 2,00 ppm) közötti különbség 2,37 ppm, a β-
metilcsoportok esetén a legnagyobb különbség ellenben csak 0,66 ppm, és nincs közvetlen összefüggés a 
kémiai eltolódás és a szubsztituens elektronikus hatása között. Hasonlóakat tapasztalunk az izopropil- és a 
terc-butil-csoportokat tartalmazó vegyületeknél is. Az 1H-NMR eltolódások megjósolására jól alkalmazhatók 
az ún. additivitási szabályok. A különféle környezetű hidrogének kémiai eltolódása megbecsülhető a 
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szénatom rendűségétől függő alapérték, és a kapcsolódó csoportok csoportinkrementumainak az 
összegeként. Néhány csoportinkrementumot (I) a fenti táblázat tartalmaz. Metilén és metincsoportok 
hidrogénjei esetén az alábbi összefüggések használhatóak: 

å
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+=
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25,1
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i
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+=
3

1
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Telített sp3 hibridállapotú szénatomok körül a kötő σ-elektronfelhők hengerszimmetrikusak, telítetlen 

sp2, illetve sp hibridállapotú szénatomokhoz tartozó kötő π-elektronfelhők ellenben nem 
hengerszimmetrikusak, a kötéstengely a π-elektronfelhő csomósíkjában található. A nem 
hengerszimmetrikus π-elektronfelhő mágneses anizotrópiát hoz létre, azaz az ilyen szénatom környezetében 
észlelhető mágneses térerő függ a térbeli pozíciótól. Olefinek, illetve karbonilcsoport sp2 hibridállapotú 
szénatomjához kapcsolódó hidrogénatomok környezetében ezért jelentősen megnő az érzékelhető mágneses 
térerő, így megnő a magspinállapotok gerjesztéséhez szükséges energia, növekszik a kémiai eltolódás. Az 
acetilén-származékok sp hibridállapotú szénatomjához kapcsolódó hidrogénatom – mely a C≡C kötéstengely 
egyenesén található, ellenben kisebb mágneses teret érzékel, így csökken a kémiai eltolódása. Az anizotróp 
hatás érzékelhető az olefinhez vagy karbonilcsoporthoz kapcsolódó első szénatomon található hidrogének 
kémiai eltolódásán is. A propin metilcsoportjához tartozó hidrogének már nem esnek bele a C≡C 
kötéstengelybe, így esetükben az anizotrópia miatt a mágneses térerő nem csökken, hanem nő. (lásd 
9.4.2.1.2. ábra) 

 
δ (ppm) CH3 CH2 CH 
Propán 0,91 1,33 – 
Propén 1,66 4,88 (cisz) és 4,96 (transz) 5,73 
Propin 1,80 – 1,80 
Etanal 2,20 – 9,80 
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9.4.2.1.2. ábra: A propán, propén, propin és etanal képlete 

Olefinkötéshez kapcsolódó hidrogének kémiai eltolódásának becslésekor a vizsgált hidrogénhez 
képest geminális-, cisz- vagy transz-pozícióban lévő csoportok csoportinkrementuma eltérő, így az alábbi 
egyenletet használhatjuk: 

transzciszgemCH III +++= 25,5d . 
 

Szubsztituensek elektronikus hatása olefinkötéshez kapcsolódó hidrogének kémiai eltolódására, 
csoportinkrementumok 

X Igem Icisz Itransz 
–CH3 0,45 -0,22 -0,28 

–CH=CH2 1,00 -0,09 -0,23 
–C≡CH 0,47 0,38 0,12 

–Ph 1,38 0,36 -0,07 
–C≡N 0,27 0,75 0,55 

–CO–O–CH3 0,80 1,18 0,55 
–CH=O 1,02 0,95 1,17 

–N(CH3)2 0,80 -1,26 -1,21 
–OCH3 1,22 -1,07 -1,21 

–O–COCH3 2,11 -0,35 -0,64 
–SCH3 1,11 -0,29 -0,13 

–Cl 1,08 0,18 0,13 
–Br 1,07 0,45 0,55 

–NO2 1,87 1,32 0,62 
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Az additívitási szabály alapján becsüljük meg a metil-(E)-krotonát hidrogénjeinek kémiai eltolódását: 
(lásd 9.4.2.1.3. ábra) 
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1H-NMR (CDCl3): δ 1,88 (3H, CH3); 3,73 (3H, CH3O); 5,82 (1H, CH); 6,99 (1H, CH) ppm 

9.4.2.1.3. ábra: A metil-(E)-krotonát képlete és 1H-NMR adatai 

A 2-es helyzetű szénatomon lévő hidrogén: 
alapérték geminális  cisz  transz összesen 

COOCH3 CH3 H ppm 
5,25 0,80 -0,22 0 5,83 

A 3-as helyzetű szénatomon lévő hidrogén: 
alapérték geminális  cisz  transz összesen 

CH3 COOCH3 H ppm 
5,25 0,45 1,18 0 6,88 

 
Az adatokból kitűnik, hogy a 3-as helyzetű szénatom környezetében kisebb az elektronsűrűség mint a 

2-es helyzetű szénatom környezetében. Ez összefügg azzal a ténnyel, hogy nukleofilekkel az α,β-telítetlen 
karbonil-vegyületek β-helyzetben támadhatók. 

 
Aromás vegyületek esetén nemcsak a π-elektronfelhő mágneses anizotrópiája, hanem a π-

elektrongyűrűben a külső mágneses tér hatására létrejövő köráram által gerjesztett másodlagos mágneses tér 
is befolyásolja a lokálisan észlelhető mágneses teret. A gerjesztett másodlagos mágneses tér a gyűrűn belül 
csökkenti, a gyűrűn kívül növeli a lokálisan érzékelhető mágneses teret. (lásd 9.4.2.1.4. ábra) 

 
Az egyszerű aromás vegyületekhez kapcsolódó hidrogének, illetve szubsztituensek a megnövelt 

lokális térerejű tartományba esnek, így nagyobb kémiai eltolódásnál jelentkeznek a spektrumban. Pl.: a 
ciklohexén kettős kötéséhez kapcsolódó hidrogének kémiai eltolódása 5,66 ppm, a benzol hidrogénjei 
ellenben 7,27 ppm-nél találhatóak. Az 1-metilciklohexén metilcsoportjának jele 1,64 ppm-nél jelentkezik, a 
toluol metilcsoportja ellenben 2,32 ppm-nél. (lásd 9.4.2.1.5. ábra) 

B0

 

9.4.2.1.4. ábra: Az aromás vegyületek körárammodellje19 

 
 
 

                                                   
19 Lila egyenes nyíl: a külső mágneses tér. Kék kör: a π-elektronfelhőben létrejövő köráram. Fekete szaggatott nyilak: a 
köráram által gerjesztett mágneses erőtér. 
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1H-NMR (CDCl3): δ 1,60 (4H, CH2CH2); 1,99 (4H, 2×CH2); 5,66 (2H, CH=CH) ppm 

1H-NMR (CDCl3): δ 7,26 (6H) ppm 
1H-NMR (CDCl3): δ 1,64 (3H, CH3); 1,65 (4H, CH2CH2); 1,9 (4H, 2×CH2); 5,40 (1H, C=CH) ppm 

1H-NMR (CDCl3): δ 2,32 (3H, CH3); 7,17 (3H, 2×o- és p-CH); 7,21 (2H, 2×m-CH) ppm 

9.4.2.1.5. ábra: A ciklohexén, benzol, 1-metilciklohexén és toluol képlete és 1H-NMR adatai 

A toluol adataiból látható, hogy a metil-szubsztituens eltérő módon befolyásolja az orto-, meta- és 
para-helyzetű hidrogének környezetében észlelhető lokális mágneses teret. Aromás vegyületek esetén a 
kémiai eltolódást az alábbi összefüggéssel becsülhetjük: 
 

para
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meta
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ortoCH III +++= åå
==

2

1

2
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Szubsztituensek elektronikus hatása benzolgyűrűhöz kapcsolódó hidrogének kémiai eltolódására, 

csoportinkrementumok 
X Iorto Imeta Ipara 

–CH3 -0,18 -0,10 -0,20 
–CH=CH2 0,06 -0,03 -0,10 

–C≡CH 0,15 -0,02 -0,01 
–Ph 0,30 0,12 0,10 

–C≡N 0,36 0,18 0,28 
–CO–O–CH3 0,71 0,11 0,21 

–CO–CH3 0,62 0,14 0,21 
–CH=O 0,56 0,22 0,29 

–N(CH3)2 -0,66 -0,18 -0,67 
–OCH3 -0,48 -0,09 -0,44 

–O–COCH3 -0,25 0,03 -0,13 
–SCH3 -0,08 -0,10 -0,24 

–Cl 0,03 -0,02 -0,09 
–Br 0,18 -0,08 -0,04 

–NO2 0,95 0,26 0,38 
 
Az adatokból kitűnik, hogy a szubsztituensek az elektronküldő/elektronszívó tulajdonságaiknak 

megfelelően befolyásolják az egyes pozíciókban lévő hidrogének kémiai eltolódását. A (+I effektussal) 
gyengén elektronküldő metilcsoport mindhárom pozícióban enyhén növeli az elektronsűrűséget, orto- és 
para-helyzetben kissé jobban mint meta-helyzetben. A (+M effektussal) erősen elektronküldő dimetilamino-
csoport mindhárom pozícióban növeli az elektronsűrűséget, meta-pozícióban kissé, orto- és para-helyzetben 
nagy mértékben. Hasonlóképpen viselkedik a metoxicsoport is. A halogének (a –I és  +M effektus 
eredőjeként) orto-helyzetben kissé csökkentik, meta- és para-helyzetben kissé növelik az elektronsűrűséget. 
A (–M effektussal) elektronszívó szubsztituensek mindhárom pozícióban csökkentik az elektronsűrűséget, 
orto- és para-helyzetben jobban mint meta-helyzetben. Különösen nagy a karbonil- és a nitrocsoportok orto-
pozícióra kifejtett hatása. 

 
Az additivitási szabály alapján becsüljük meg a 2,4-dinitroanizol hidrogénjeinek kémiai eltolódását: 

(lásd 9.4.2.1.6. ábra) 
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1H-NMR (CDCl3): δ 3,90 (3H, OCH3); 7,28 (1H, 6-CH); 8,47 (1H, 5-CH); 8,72 (1H, 3-CH) ppm 

9.4.2.1.6. ábra: A 2,4-dinitroanizol képlete és 1H-NMR adatai 

A 3-as helyzetű szénatomon lévő hidrogén: 
alapérték orto meta para meta orto összesen 

NO2 H H CH3O NO2 ppm 
7,26 0,95 0 0 -0,09 0,95 9,07 

Az 5-ös helyzetű szénatomon lévő hidrogén: 
alapérték orto meta para meta orto összesen 

H CH3O NO2 H NO2 ppm 
7,26 0 -0,09 0,38 0 0,95 8,50 

A 6-os helyzetű szénatomon lévő hidrogén: 
alapérték orto meta para meta orto összesen 

CH3O  NO2 H NO2 H ppm 
7,26 -0,48 0,26 0 0,26 0 7,30 

 
A gyűrűáram mágneses hatásának bizonyítására példa a [18]annulén (lásd 9.4.2.1.7. ábra) spektruma. 
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1H-NMR (CDCl3): δ –2,99 (6H); 9,28 (12H) ppm 

9.4.2.1.7. ábra: A [18]annulén képlete és 1H-NMR adatai 

A szénatomok által alkotott váz alatt és felett elhelyezkedő delokalizált π-elektronfelhőn végigfutó 
aromás köráram által indukált mágneses tér a gyűrű belsejében csökkenti a lokális mágneses teret (lásd 
9.4.2.1.4. ábra), ezért az ott elhelyezkedő 6 hidrogénatom a negatív ppm tartományban (–2,99 ppm-nél) nyel 
el, míg a 12 külső oldalon elhelyezkedő hidrogénatom kémiai eltolódása 9,28 ppm.  

 
Az 1H-NMR spektrum jellemző tartományait a 9.4.2.1.8. ábra ábrázolja. 
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9.4.2.1.8. ábra : Az 1H-NMR spektrum jellemző tartományai20 

9.4.2.2. Az 1H–1H csatolás 

9.4.2.2.1. A geminális 1H–1H csatolás 

Azonos szénatomon helyett foglaló mágnesesen nem ekvivalens hidrogének között geminális csatolás jön 
létre. A geminális csatolás mértéke függ a H–C–H kötésszögtől, valamint a szomszédos csoportok 
elektronikus hatásától. A elektronikus hatásoktól mentes geminális csatolás szabályos tetraéderes kötésszög 
esetén –12,4 Hz, olefinek terminális hidrogénjei között pedig +2,5 Hz.21  

 
- Geminális csatolás jön létre rögzített szerkezetű gyűrűs vegyületek különböző térhelyzetű 

geminális hidrogénjei közt (lásd 9.4.2.2.1.1. ábra). Látható, hogy az éteres oxigén elektronikus 
hatása csökkenti a mellette lévő metiléncsoporton kialakuló geminális csatolás mértékét (–8,5 
Hz),  míg  a  karbonilcsoport  szomszédsága  növeli  azt  (–18,0  Hz).  Az  éteres  oxigén  és  a  
karbonilcsoport közötti metiléncsoporton a két hatás eredőjeként –16,5 Hz értékű geminális 
csatolás jön létre. 
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9.4.2.2.1.1. ábra: A 4-metiltetrahidrofurán-3-on és az 5-metiltetrahidrofurán-3-on geminális H–H csatolásai 

- Geminális csatolás jön létre nyílt láncú vegyületek diasztereotóp geminális hidrogénjei között is 
(lásd 9.4.2.2.1.2. ábra) A fenilalanin metiléncsoportjának két hidrogénje diasztereotóp viszonyban 
van egymással, különbözik kémiai eltolódásuk (3,18 és 3,33 ppm), csatolnak egymással (Jgem 14,6 
Hz), és eltérő mértékben csatolnak az α-helyzetű hidrogénnel (Jαβ 5,4 Hz és 7,9 Hz). 

 

                                                   
20 CH3–C: 0,5–1,5; CH3–C=C: 1,5–2,0; CH3–aril: 2,0–3,0; CH3–C=O: 2,0–2,5; CH3–X (X=O, N, stb.): 2,5–4,0 ppm. 
Metilén (CH2) csoportok eltolódástartományai kb. 0,5 ppm-mel nagyobb értékeknél jelentkeznek. 
sp2 hibridállapotú szénhez kapcsolódó hidrogének: C=C–H: 4,0–8,0; Ar–H: 6,0–9,5; és CH=O: 9,5–10,5 ppm. 
21 A geminális csatolási állandó előjele legtöbbször negatív. A csatolás mértékét a csatolási állandó abszolútértéke 
határozza meg, az előjelnek csak bonyolult spinrendszerek elemzésekor van jelentősége. Általában páros számú kötésen 
keresztül létrejövő csatolás előjele negatív, páratlan számú kötésen keresztül létrejövő csatolás előjele pozitív. 
Spektrumadatok egyszerű közlésekor a csatolásokat előjel nélkül szokták megadni, továbbiakban mi is ezt tesszük.  

δ 
[ppm] 

8,0 – 4,0 

4,0-2,5 2,5-2,0 

1,5-0,5 

9,5-6,0 

10,5 – 9,5 3,0-2,0 2,0-1,5 
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1H-NMR (D2O/CD3COOD, 8:2): δ 3,18 (1H, dd, Jgem 14,6 Hz, Jαβ 7,9 Hz, β-CH2); 

3,33 (1H, dd, Jgem 14,6 Hz, Jαβ 5,4 Hz, β-CH2); 4,19 (1H, dd, Jαβ 5,4 Hz és 7,9 Hz, α-CH); 
7,33 (2H, m, Ar 2-,6-H); 7,38 (1H, m, Ar 4-H); 7,43 (2H, m, Ar 3-,5-H) ppm 

9.4.2.2.1.2. ábra-A fenilalanin képlete és 1H-NMR adatai 

Geminális csatolás jön létre továbbá olefinek terminális geminális hidrogénjei közt (lásd 
9.4.2.2.1.3. ábra). A sztirol metilidéncsoportja két hidrogénjének különbözik a kémiai eltolódása 
(5,22 és 5,73 ppm), csatolnak egymással (Jgem 1,1  Hz),  és  eltérő mértékben  csatolnak  az  α-
helyzetű hidrogénnel (Jcisz 11,5 Hz és Jtransz 18,6 Hz). 

H

H

H
H

H

H

H

H 5,22 ppm

5,73 ppm

6,70 ppm

 
1H-NMR (CDCl3): δ 5,22 (1H, dd, Jgem 1,1 Hz, Jcisz 11,5 Hz, β-CH2); 

5,73 (1H, dd, Jgem 1,1 Hz, Jtransz 18,6 Hz, β-CH2); 6,70 (1H, dd, Jcisz 11,5 Hz és Jtransz 18,6 Hz, α-CH); 
7,22 (1H, m, Ar 4-H); 7,30 (2H, m, Ar 3-,5-H); 7,39 (2H, m, Ar 2-,6-H) ppm 

9.4.2.2.1.3. ábra: A sztirol képlete és 1H-NMR adatai 

 
9.4.2.2.2. A vicinális 1H–1H csatolás, „long-range” csatolások 
 
Egymás melletti két szénatomon helyett foglaló mágnesesen nem ekvivalens hidrogének között 

vicinális csatolás jön létre. A vicinális csatolás mértéke függ a C–C kötéstávolságtól, a H–C–C–H torziós 
(diéderes) szögtől (lásd 9.4.2.2.2.1. ábra), valamint a C–C–H kötésszögektől.  
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9.4.2.2.2.1. ábra: A vicinális csatolás függése a H–C–C–H torziós (diéderes) Φ szögtől22 

Amennyiben a C–C kötés körül szabad a rotáció, a mágnesesen ekvivalenssé váló hidrogének 
közötti csatolások is kiátlagolódnak: 

HzJJJJ 7
3

)240()180()60( 333
3 »

°+°+°
=  

 
Ezért pl. az etilbenzol metil- és metiléncsoportja között 7,6 Hz, a dietil-éter metil- és 
metiléncsoportja között 7,0 Hz csatolás mérhető. 

 
- Rögzített szerkezetekben a csatolási állandó értékéből a hidrogénatom térállása (a molekula 

konformációja) meghatározható. Ciklohexánszármazékok esetén az alábbi összefüggés érvényes: 
 

3Jaa > 3Jae ~ 3Jee, 
mert az axiális–axiális torziós szög 180º, míg az axiális–ekvatoriális, illetve az ekvatoriális–
ekvatoriális torziós szögek 60º-osak. Például az α-D-glükóz és β-D-glükóz megkülönböztethető a 
3JH1-H2 csatolási állandók meghatározásával. Az α-D-glükóz esetén az axiális és ekvatoriális 
hidrogének közötti torziós szög 60º, ennek megfelelően a csatolási állandó értéke 3,5 Hz, míg a β-
D-glükóz esetében a 180º-os torziós szöghöz tartozó axiális–axiális csatolási állandó értéke 7,7 
Hz. (lásd 9.4.2.2.2.2. ábra) 
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9.4.2.2.2.2. ábra: Az α-D-glükóz és β-D-glükóz 1-es és 2-es helyzetű hidrogénje között észlelhető vicinális 
csatolás 

                                                   
22 A csatolás várható értéke a piros és a lila vonal közötti területre esik, az ún. Karplus-egyenlet szerint. 
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Mágnesesen nem ekvivalens hidrogéneket tartalmazó metiléncsoport HA és HB hidrogénje eltérő 
csatolást hoz létre a szomszédos szénatomon található HX hidrogénnel. (lásd 9.4.2.2.2.3. ábra) 
Ilyen ABX spinrendszer jön létre pl. a fenilalanin esetén. (lásd 9.4.2.2.1.2. ábra) 

 

Vicinális csatolás

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

torziós szög

Hz

J(X-A) J(X-B)
  

9.4.2.2.2.3. ábra: Az RCH2CHR1R2 szerkezeti részt tartalmazó vegyületek ABX spinrendszerében észlelhető 
vicinális csatolások függése a HX–C–C–HA torziós (diéderes) szögtől 

- Olefinek esetén az alábbi összefüggés érvényes: 
 

3Jtransz > 3Jcisz, 
 

mert a transz-állásnak megfelelő torziós szög 180º, míg a cisz-állásnak megfelelő torziós szög 0º. 
Pl. a sztirolban 3Jtransz = 18,6 Hz, míg a 3Jcisz = 11,5 Hz. (lásd 9.4.2.2.1.3. ábra)  

- Az aromás vegyületekben (kötésrend = 1,5) nagyobb a C–C kötéstávolság, mint az olefinekben 
(kötésrend = 2), ennek megfelelően kisebb az aromás vegyületek 3Jorto csatolási állandója az 
olefinek 3Jcisz csatolási állandójánál. 

 
Az aromás vegyületek nagyfelbontású spektrumában nemcsak 3Jorto, hanem a 4Jmeta és az 5Jpara ún. 

„long-range” csatolások is észlelhetők: 
3Jorto (6 – 9 Hz) > 4Jmeta (1 – 3 Hz) > 5Jpara (0 – 1 Hz). 

 

9.4.2.2.3. Heteronukleáris 1H csatolások  
 
A szén 13C izotópjának előfordulása 1,1%, így az 1H-NMR spektrumban a JC–H csatolások nem 

észlelhetők. Más NMR aktív magok jelenléte esetén (pl. 19F, 31P) ellenben a heteronukleáris csatolások (JF–H 
= 0 – 90 Hz; JP–H = 0 – 700 Hz) is megjelennek a spektrumban. Ezekkel itt részletesebben nem foglalkozunk. 
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9.4.2.3. Oldószerek jelei az 1H–NMR spektrumban 
 
1H–NMR felvételekhez hidrogént nem tartalmazó pl.: szén-tetraklorid vagy perdeuterált oldószereket 

használunk. Mivel a deuterálás hatásossága sosem éri el a 100%-ot, a nem deuterált oldószer molekulák 
elnyelése is megjelenik a spektrumban. A leggyakrabban használt oldószerek az alábbi jeleket hozzák létre a 
spektrumban: 
 
Név (képlet) δ (multiplicitás) ppm 
Kloroform-d1 (CDCl3) 7,24 (s, CH) 
Dimetil-szulfoxid-d6, DMSO-d6 (CD3SOCD3) 2,49 (qu, CHD2), 3,3 (s, HDO) 
Acetonitril-d3 (CD3CN) 1,93 (qu, CHD2) 
Aceton-d6 (CD3COCD3) 2,04 (qu, CHD2) 
Metanol-d4 (CD3OD) 3,35 (qu, CHD2), 4,78 (s, OH) 
Nehézvíz (D2O) 4,65 (s, HDO) 
Ecetsav-d4 (CD3COOD) 2,03 (qu, CHD2), 11,53 (s, COOH) 
Trifluorecetsav-d1 (CF3COOD) 11,5 (s, COOH) 
 

A metilcsoportot tartalmazó oldószerek esetén a könnyű hidrogéntartalom CHD2 csoport formájában 
van jelen, ahol a két deutérium öt jelet tartalmazó kvintetté (qu) hasítja az egyetlen hidrogén elnyelését. A 
higroszkópos DMSO-d6 oldószernek mindig van a spektrumban elnyelést okozó víztartalma. 

9.4.3. A 13C-NMR spektrum 

A 13C-szénatomok kis relatív gyakorisága és a jelintenzitások szerkezettől való erős függése miatt 
(lásd 9.4.1.3. Jelintenzitás, integrál), a hidrogénatomokkal létrejövő csatolás nehezen értékelhetővé teszi a 
spektrumot. Ezért a rutin 13C-NMR felvételek során a hidrogénatomokat a magasabb energiaállapotba 
gerjesztik, megszüntetve így a JC–H csatolásokat. (lásd 9.4.1.2.1. A spin-spin csatolás megszüntetése) 

9.4.3.1. A kémiai eltolódás 
A szénatomok kémiai eltolódása a szénatom hibridállapotától, a szénatomhoz kapcsolódó hidrogének 
számától, a szénatomhoz kapcsolódó további szubsztituensek elektronikus hatásától és az aromás köráramtól 
függ. Általában megállapítható, hogy szénatomhoz kapcsolódó hidrogének növelik az árnyékolást, így 
csökkentik a kémiai eltolódást.  

δprimer < δszekunder < δtercier < δkvaterner  
 

A szubsztituensek általában az elektronegativitásuknak megfelelő módon befolyásolják a kémiai 
eltolódást: 

Halogénezett metánok kémiai eltolódása: 
δ (ppm) CH3X CH2X2 CHX3 

X = F 75,0 109,0 116,4 
X = Cl 24,9 54,0 77,0 
X = Br 9,8 21,4 12,1 
X = I -20,8 -54,0 -139,9 

 
Látható, hogy a fluoratom csökkenti legjobban a hozzákapcsolódó szénatom árnyékolását. A 

bromoform (CHBr3) esetén a három brómatom nagytérfogatú elektronfelhője már annyira körülöleli a 
molekulát, hogy az árnyékolás a brómatom szénnél nagyobb elektronegativitása ellenére nő. A jódatom 
elektronegativitása kisebb, mint a szénatomé, így nem csökkenti, hanem növeli a hozzákapcsolódó szénatom 
árnyékolását.  

 
Mivel a szénatomok kémiai eltolódása nagymértékben függ a szerkezettől, a szénatomok kémiai 

eltolódás tartománya több mint tízszerese a hidrogénatomok kémiai eltolódás tartományának, ezért a 
protonlecsatolt felvételeken általában az összes kémiailag nem ekvivalens szénatom önálló jellel rendelkezik, 
és a kémiailag nem ekvivalens szénatomok száma egyszerűen megszámolható.  
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Az elektronikus effektusok hatása a szubsztituenstől távolodva elveszik. Jól példázza ezt az alábbi 
táblázat. A szubsztituenshez közvetlenül kapcsolódó α-szénatom kémiai eltolódása a szénatom rendűségétől 
és a csoport elektronikus hatásától jelentős mértékben függ, a távolabbi β-, γ- és δ-szénatomokon a csoport 
elektronikus hatása már kevésbé észlelhető. 
 

Szubsztituensek elektronikus hatása metil-, n-alkil- és ciklohexil-csoportok kémiai eltolódására 
δ (ppm) CH3X CH3[CH2]nCH2CH2X (CH2)5CHX 

X n γ-CH2 β-CH2 α-CH2 δ-CH2 γ-CH2 β-CH2 α-CH 
–OCH3 60,9  26,7 24,3 32,3 78,6 

–O[CH2]7CH3  5 26,3 30,0 71,1  
–NO2 57,1 5 27,9 26,2 75,8 25,5 24,7 31,4 84,6 

–O–COCH3 51,5 5 26,4 32,3 65,1 26,1 24,4 32,2 72,3 
–OH 50,2 5 25,9 32,9 63,1 26,4 25,0 36,0 70,0 

–CO–CH3 28,1 5 29,5 24,1 43,7 26,3 26,6 29,0 51,5 
–NH2 26,9 5 27,0 34,1 42,4 26,5 25,8 37,7 51,1 
–Cl 24,9 5 27,0 32,8 45,1 25,6 25,2 37,2 59,8 
–Ph 21,4 5 29,6 31,7 36,2 26,7 27,4 34,9 45,1 

–CO–O–CH3 20,6 5 29,3 25,1 34,2 26,4 26,0 29,6 43,4 
–SCH3 19,3 5 29,4 29,0 34,5  

–SH  5 28,5 34,2 24,7 25,9 26,8 38,5 38,5 
–CH=CH2 18,6 5 29,6 29,6 34,5  

–Br 10,0 5 28,3 33,0 33,8 25,6 26,1 37,9 52,6 
–CH3 6,5 4 29,5 32,1 22,8 27,0 27,1 36,0 33,4 

–C≡CCH3 3,3 2 31,4 29,5 18,4  
–C≡N 1,3 5 29,9 25,5 17,2 25,8 24,6 30,1 28,3 

 
A 13C-NMR kémiai eltolódások becslésére szolgáló képlet bonyolultabb az 1H-NMR kémiai 

eltolódások becslésére szolgáló képletnél, mert nemcsak a közvetlenül a vizsgált szénatomhoz kapcsolódó 
szubsztituens elektronikus hatását, hanem a szénváz térszerkezetének a hatását is figyelembe kell venni.  

 
Telített szénatom kémiai eltolódását az alábbi képlettel becsülhetjük meg: 
 

KZSA
n

i
i

n

i
iC ++++-= åå

== 11
3,2 ad , 

 
ahol Ai a vizsgált szénatomhoz képest α-, β-, γ-, δ- és ε-helyzetben előforduló szénatomok járuléka. A 

egyes pozíciókban lévő szénatomonként az alábbi járulékokat kell alkalmazni: 
 

Szomszédos szénatomok hatása telített szénatom kémiai eltolódására 
Pozíció α- β- γ- δ- ε- 

Ai +9,1 +9,4 –2,5 +0,3 +0,2 
 

Az Sα a legkevesebb hidrogént tartalmazó α-helyzetű szénatom sztérikus járuléka, melyet az alábbi 
táblázat alapján veszünk figyelembe: 
 

Szomszédos szénatom sztérikus hatása telített szénatom kémiai eltolódására 
a vizsgált szénatom 
rendűsége 

a legmagasabb rendű α-helyzetű szénatom 
primer: CH3– szekunder: –CH2– tercier: –CH< kvaterner: >C< 

primer: CH3– 0 0 –1,1 –3,4 
szekunder: –CH2– 0 0 –2,5 –7,5 
tercier: –CH< 0 -3,7 -9,5 -15,0 
kvaterner: >C< -1,5 -8,4 -15,0 -25,0 
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Ezután vesszük figyelembe a vázon helyett foglaló további szubsztituensek hatását (Zi)az alábbi 
táblázat alapján: 
 

Szubsztituensek hatása telített szénatom kémiai eltolódására, csoportinkrementumok 
szubsztituens Pozíció 

α- β- γ- δ- 
–CH=CH2 19,5 6,9 –2,1 0,4 

–C≡CH 4,4 5,6 –3,4 –0,6 
–Ph 22,1 9,3 –2,6 0,3 

–C≡N 3,1 2,4 –3,3 –0,5 
–CO–O–CH3 22,6 2,0 –2,8 0 

–CO–CH3 22,5 3,0 –3,0 0 
–CH=O 29,9 –0,6 –2,7 0 
–COO– 24,5 3,5 –2,5 0 
–NH3

+ 26,0 7,5 –4,6 0 
–N(CH3)2 28,3 11,3 –5,1 0 
–OCH3 58,0 7,2 –5,8 0 

–O–COCH3 54,0 6,5 –6,0 0 
–SCH3 20,4 6,2 –2,7 0 

–Cl 31,0 10,0 –5,1 –0,5 
–Br 18,9 11,0 –3,8 –0,7 

–NO2 61,6 3,1 –4,6 –1,0 
 

Amennyiben a szénváz a vizsgált szénatom környékén nem rotál szabadon, a K konformációs 
korrekciós tagot is figyelembe kell venni. A konformációs tag kiszámításához a vizsgált szénatomhoz képest 
γ-helyzetben lévő nehézatomok térállását kell vizsgálni az alábbi táblázat szerint: 
 

Konformáció hatása telített szénatom kémiai eltolódására 
konformáció (C a vizsgált szénatom, X a kölcsönható nehézatom K 

szinperiplanáris XC

 

–4,0 

szinklinális C
X

 

–1,0 

antiklinális C

X  

0 

antiperiplanáris C

X  

+2,0 

 
A fenti adatokból látható, hogy míg α-szénatom csoportinkrementuma egyértelműen függ a csoport 

elektronikus hatásától, addig a β-, és különösen γ- és δ-szénatomok kémiai eltolódására a csoportok sztérikus 
hatásai vannak jelentősebb hatással. 
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Az additivitási szabály alapján becsüljük meg a leucin szénatomjainak kémiai eltolódását: (lásd 
9.4.3.1.1. ábra) 

 

NH3
+

O

O1
2

3
4

5

5'
 

13C-NMR (D2O): δ 22,1 (CH3); 23,2 (CH3); 25,4 (CH); 41,0 (CH2); 54,8 (α-CH); 176,6 (COO) ppm 

9.4.3.1.1. ábra: A leucin képlete és 13C-NMR adatai 

 
A 2-es helyzetű szénatom: 

alapérték váz (Ai) váz-alapérték 
α-CH2 β-CH 2 × γ-CH3 Sα ppm 

-2,3 9,1 9,4 2 × –2,5 0 11,2 
váz-alapérték funkciós csoportok (Zi) összesen mért 

α-COO– α-NH3
+ ppm 

11,2 24,5 26,0 61,7 54,8 
 
A 3-as helyzetű szénatom: 

alapérték váz (Ai) váz-alapérték 
2 × α-CH 2 × β-CH3 – Sα ppm 

-2,3 2 × 9,1 2 × 9,4 – –2,5 32,2 
váz-alapérték funkciós csoportok (Zi) összesen mért 

β-COO– β-NH3
+ ppm 

32,2 3,5 7,5 43,2 41,0 
 
A 4-es helyzetű szénatom: 

Alapérték váz (Ai) váz-alapérték 
2 × α-CH3 α-CH2 β-CH Sα ppm 

-2,3 2 × 9,1 9,1 9,4 –3,7 30,7 
váz-alapérték funkciós csoportok (Zi) összesen mért 

γ-COO– γ-NH3
+ ppm 

30,7 –2,5 –4,6 23,6 25,4 
 
A 5- és 5’-helyzetű szénatomok: 

alapérték váz (Ai) váz-alapérték 
α-CH β-CH3 és CH2 γ-CH Sα ppm 

-2,3 9,1 2 × 9,4 –2,5 –1,1 22,0 
váz-alapérték funkciós csoportok (Zi) összesen mért 

γ-COO– γ-NH3
+ ppm 

22,0 0 0 22,0 22,1 és 23,223 
 

A fenti példa szerint a szénváz hatását, és a funkciós csoportok hatását külön lehet választani az egyes 
szénatomok kémiai eltolódásának becslésekor. Ezért úgy is el lehet járni, ha ismerjük a funkciós csoportokat 
nem tartalmazó alapvegyület (példánkban izopentán) egyes szénatomjainak valódi kémiai eltolódásait, hogy 
ezekhez adjuk hozzá az egyes funkciós csoportok inkrementumait. 

 
Olefinek pillératomjainak a kémiai eltolódását az alábbi képlettel becsülhetjük meg: 

213,123 IICC ++==d , 
ahol I1 a vizsgált szénatomhoz, I2 a másik pillératomhoz kapcsolódó csoport járuléka. 
 

                                                   
23 A leucin két metilcsoportja diasztereotóp viszonyban van egymással, ezért két külön jelet szolgáltatnak. 
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Szubsztituensek elektronikus hatása olefinkötés pillératomjának kémiai eltolódására, csoportinkrementumok 
 

X I1 I2 
–CH3 10,6 –7,9 

–CH=CH2 13,6 –7,0 
–C≡CH 7,5 8,9 

–Ph 12,5 –11,0 
–C≡N –15,1 14,2 

–CO–O–CH3 6,3 7,0 
–CH=O 13,1 12,7 

–N(CH3)2 16,0 –29,0 
–OCH3 29,4 –38,9 

–O–COCH3 18,4 –26,7 
–SCH3 19,0 –16,0 

–Cl 2,6 –6,1 
–Br –7,9 –1,4 

–NO2 22,3 –0,9 
 

Jól látható, hogy a kémiai reaktivitással összhangban a –I és  +M effektussal rendelkező 
szubsztituensek (pl.: –N(CH3)2, –OCH3, –SCH3 stb.) azon a szénatomon, amelyhez kapcsolódnak, csökkentik 
(–I effektus, I1.> 0), a másikon ellenben növelik (+M effektus, I2.< 0) az elektronsűrűséget. Az α,β-telítetlen 
oxovegyületek és karbonsavszármazékok (pl. X = –C≡N, –CO–O–CH3, –CH=O) β-helyzetű szénatomja 
ellenben elektronhiányos (I2.> 0). 
 

Aromás benzolszármazékok vázatomjainak a kémiai eltolódását az alábbi képlettel becsülhetjük meg: 

para
i

meta
i

ortoipszoCC IIII ++++= åå
==

=

2

1

2

1
5,128d , 

ahol Iipszo a vizsgált szénatomhoz, Iorto, Imeta és Ipara a többi vázatomhoz kapcsolódó csoport járuléka. 
 
Szubsztituensek elektronikus hatása benzolgyűrű vázatomjainak kémiai eltolódására, csoportinkrementumok 

X Iipszo Iorto Imeta Ipara 
–CH3 9,3 0,6 0 –3,1 

–CH=CH2 7,6 –1,8 –1,8 –3,5 
–C≡CH –6,1 3,8 0,4 –0,2 

–Ph 13,0 –1,1 0,5 –1,0 
–C≡N -16,0 3,5 0,7 4,3 

–CO–O–CH3 2,1 1,2 0 4,4 
–CO–CH3 9,3 0,2 0,2 4,2 
–CH=O 9,0 1,2 1,2 6,0 

–N(CH3)2 22,4 –15,7 0,8 –11,8 
–OCH3 30,2 –14,7 0,9 –8,1 

–O–COCH3 23,0 –6,4 1,3 –2,3 
–SCH3 9,9 –2,0 0,1 –3,7 

–Cl 6,4 0,2 1,0 –2,0 
–Br –5,4 3,3 2,2 –1,0 

–NO2 19,6 –5,3 0,8 6,0 
 

Jól látható, hogy a kémiai reaktivitással összhangban a –I és  +M effektussal rendelkező 
szubsztituensek (pl. –N(CH3)2, –OCH3, –SCH3 stb.) azon a szénatomon, amelyhez kapcsolódnak, csökkentik 
(–I effektus, Iipszo.> 0), az orto- és para-helyzetű szénatomokon ellenben növelik (+M effektus, Iorto. és Ipara.< 
0) az elektronsűrűséget. A –I és  –M effektussal rendelkező szubsztituensek (pl. X = –C≡N, –CO–O–CH3,  
–CH=O, –NO2) a para-helyzetű szénatomokon ellenben csökkentik (–M effektus, Ipara.> 0) az 
elektronsűrűséget. 
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Legnagyobb kémiai eltolódással a karbonilcsoport szénatomjai rendelkeznek. Az alábbiakban 
példaként néhány oxovegyület, karbonsav- és szénsavszármazék szénatomjának kémiai eltolódását mutatjuk 
be.  

Karbonilcsoport jellemző kémiai eltolódásai 
δ (ppm) CH3(C=O)X Ph(C=O)X X2(C=O) 

X 
–H 199,7 192,0 – 

–CH3 206,0 197,6 206,0 
–Ph 197,6 195,2 195,2 
–O– 181,7 175,6 168,5 
–OH 178,1 172,6 – 
–NH2 172,7 169,7 161,2 

–OCH3 170,7 166,8 156,5 
–Cl 168,6 168,0 – 

 
Szén-heteroatom többszörös kötést tartalmazó vegyületek jellemző kémiai eltolódásai 

δ (ppm) CH3X PhX X2C=Y 
X Y 

–C≡N – 117,7 118,7 – 
–N=C=O – 121,5 – – 
–N=C=S – 128,7 – – 
–S–C≡N – 111,8 – – 

–CH3 =N–OH – – 155,5 
–CH3 =N–CH3 – – 168,0 
–NH2 =S – – 207,2 

 
A 13C-NMR spektrum jellemző tartományait a 9.4.3.1.2. ábra ábrázolja. 
 

 

9.4.3.1.2. ábra : A 13C-NMR spektrum jellemző tartományai24 

                                                   
24 CH3–C, CH3–C=C, CH3–aril, és CH3–C=O: 0–30; CH3–N: 25–55; CH3–O: 45–60 ppm. 
Metilén (CH2) csoportok eltolódástartományai kb. 15–80 ppm. 
sp2 hibridállapotú szénatomok: C=C: 90–155; Ar: 95–165 ppm. 
sp hibridállapotú szénatomok: C≡C: 70–115 ppm. 
Karbonilcsoport szénatomjai: X2C=O: 145–175; R(C=O)X: 150–190; R2C=O: 170–225 ppm. 
 

δ 
[ppm] 

155-90 80-15 190-150 

225 – 170 

175-145 115-70 60-45 

165–95 55-25 

30-0 
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9.4.3.2. Oldószerek jelei a 13C–NMR spektrumban 
13C–NMR felvételekhez is hidrogént nem tartalmazó pl. szén-tetraklorid vagy perdeuterált oldószereket 
használunk. A leggyakrabban használt oldószerek az alábbi jeleket hozzák létre a spektrumban: 
 
Név (képlet) δ (multiplicitás) ppm 
Kloroform-d1 (CDCl3) 77 (t, J = 32 Hz, CD) 
Dimetil-szulfoxid-d6, DMSO-d6 (CD3SOCD3) 39,7 (sep, CD3) 
Acetonitril-d3 (CD3CN) 1,2 (sep, CD3); 117,8 (C≡N) 
Aceton-d6 (CD3COCD3) 29,8 (sep, CD3); 205,7 (C=O) 
Metanol-d4 (CD3OD) 49,0 (sep, CD3) 
Nehézvíz (D2O) – 
Szén-tetraklorid (CCl4) 96,1 (s, C) 
Trifluorecetsav (CF3COOH) 115,7 (q, J = 294 Hz, CF3); 163,8 (q, J = 46 Hz, COOH) 
 

A metilcsoportot tartalmazó oldószerek esetén a három deutérium hét jelet tartalmazó szeptetté (sep) 
hasítja a szén elnyelését. A deuterált kloroformban található egy deutérium tripletté hasítja a szén elnyelését. 
A trifluorecetsavban a három fluor kvartetté hasítja a két szén elnyelését. 

 

9.4.3.3. Heteronukleáris 13C csatolások  
A szén 13C izotópjának előfordulása 1,1%, így a 13C-NMR spektrumban a JC–C csatolások nem észlelhetők. 
Más NMR aktív magok jelenléte esetén (pl. 19F, 31P) ellenben a heteronukleáris  csatolások (JF–C = 0 – 400 
Hz; JP–C = 0 – 300 Hz) is megjelennek a spektrumban. Ezekkel itt részletesebben nem foglalkozunk. 

 

9.4.4. Speciális módszerek 

A technika fejlődésével egyre újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg. További NMR-aktív magok 
vizsgálata vált rutinná. Változatos mágneses kölcsönhatások mérésén alapuló felvételi technikákkal 
lehetségessé vált bonyolult vegyületek szerkezetének, ezen belül konformációjának a tanulmányozása. Ma 
már óriásmolekulák (pl. polipeptidek) szerkezete is tanulmányozható. Ezen egy-, két- és háromdimenziós 
technikák ismertetése meghaladja e jegyzet kereteit.  
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9.5. Tömegspektrometria 

9.5.1. Alapok 

A tömegspektrometria a molekulák ionizációján és az így képződő ionok tömegének meghatározásán alapuló 
szerkezetvizsgálati módszer. A nagy-vákuumban (10-3 – 10-7 Pa) elpárologtatott minta molekuláit pl. nagy-
energiájú (70 eV) elektronokkal ütköztetve ionizáljuk: 

 
M + e– → M·+ + 2 e– . 

 
A szerves molekulák átlagos ionizációs energiája kisebb, mint 20 eV, így a 70 eV-os elektronnal 

ütközve a képződött molekula-gyökkation (molekulaion, M·+) jelentős többletenergiára tesz szert. Ennek 
hatására a molekulaion széteshet kisebb töredékekre (az ún. fragmensek lehetnek semleges molekulák, 
gyökök, gyökkationok, kationok). A különféle kationok és gyökkationok elektromos gyorsítótérbe kerülnek, 
ahol a tömegüktől (m), töltésüktől (z), illetve a gyorsítófeszültségtől (U) függő sebességre (v) tesznek szert:  

 

2

2vmUz ×
=× , azaz 

m
Uzv ××

=
2

. 

 
Az ionáramot mágneses térbe vezetve az egyes ionok a tömegüktől (m), töltésüktől (z), sebességüktől 

(v), illetve a mágneses térerőtől (B) függő sugarú (rm) körpályán haladnak tovább: 
 

Bz
vmrm ×
×

= , azaz 
U
Br

z
m m

×
×

=
2

22

. 

 
A mágneses térerőt (B) változtatva más-más m/z relatív tömegű ionok csapódnak a detektorba, és így 

az egyes m/z relatív tömegű ionokhoz tartozó ionáramok aránya, azaz a fragmensek képződési aránya 
meghatározható. (lásd 9.5.1.1. ábra) 

 
Egy adott molekulából adott energiájú elektronokkal történő ütközésekből létrejövő fragmensek 

szerkezete és ezek aránya a molekulára jellemző, így a tömegspektrum molekulaszerkezetek azonosítására 
alkalmas. Ezen alapszik a GC-MS módszer (gázkromatográfiás szétválasztás – tömegspektrometriás 
azonosítás), illetve újabban az HPLC-MS módszer széles körű analitikai felhasználása. 

 

9.5.1.1. ábra : Az elektronütközéses (EI) tömegspektrométer elvi vázlata 
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A fent vázolt elektronütközéses (EI) ionizációs módszeren kívül számos más ionizációs technikát 
alkalmaznak. Ezekkel itt nem foglalkozunk.  

9.5.2. A molekulaion 

A szerves molekulákat felépítő atomok izotóp-összetétele, eltekintve az izotóppal jelzett vegyületektől, 
megfelel a természetes izotóparánynak. A szerves molekulákban leggyakrabban előforduló elemek (C, H, N, 
O, P, S, F, Cl, Br, I) között találhatók: 

o egyizotópos elemek: 19F, 31P, 127I; 
o egy jellemző izotópot (>99%) tartalmazó elemek:  

H(1H/2H: 99,985/0,015), N(14N/15N: 99,634/0,366); O(16O/17O/18O: 99,762/0,038/0,2),  
o egy jellemző (>95%) és egy szatelit (1–5%) izotópot tartalmazó elemek:  

C(12C/13C: 98,9/1,1); S(32S/33S/34S/36S: 95,02/0,75/4,21/0,02) 
o több jellemző izotóppal rendelkező elemek:  

Cl(35Cl/37Cl: 75,77/24,23), Br(79Br/81Br: 50,69/49,31) 
 

A fenti arányoknak megfelelően a spektrumban a molekulaion jele mellett egy vagy több nagyobb 
relatív tömegszámú kísérő csúcs is jelentkezik. Például a p-klórbenzamid (C7H6ClNO) 155 m/z értékű 
molekulaion-csúcsa mellett 156 m/z, 157 m/z, és 158 m/z értékű úgynevezett M+1, M+2 és M+3 csúcsok is 
jelentkeznek. 

 
Ezek intenzitásának arányát a jellemző izotóp-összetételből számíthatjuk1: 

o [M]+ 155 m/z (12C7
1H6

35Cl14N16O): 0,9897*0,7577=0,70 
o [M+1]+ 156 m/z (12C6

13C1H6
35Cl14N16O)2: 7*(0,9896*0,011*0,7577)=0,0546 

o [M+2]+ 157 m/z (12C7
1H6

37Cl14N16O): 0,9897*0,2423=0,224 
o [M+3]+ 158 m/z (12C6

13C1H6
37Cl14N16O)3: 7*(0,9896*0,011*0,2423)=0,0175 

 
Az [M+1]+-es csúcs (amelyért elsősorban a 13C izotóp felelős) és az [M]+ csúcs intenzitásarányából a 

molekulában előforduló szénatomok számára lehet következtetni: 
 

100
1,1

989,0
011,01 ×

@
×

=+ nn
I

I

M

M , 

 
ahol n a szénatomok száma, IM az [M]+ csúcs, IM+1 az [M+1]+ csúcs intenzitása. 

 
Hasonlóan az [M+2]+ csúcs intenzitásából a klór- és a brómatomok (illetve a kénatomok) számát lehet 

meghatározni. 
 
A nitrogénatomok számára a molekulaion tömegszámából lehet következtetni. Az alábbi levezetés 

szerint, ha a molekulaion tömegszáma páratlan, a szerves vegyület páratlan számú nitrogénatomot tartalmaz:  
 
- Egy szénhidrogén molekula páros számú hidrogénatomot tartalmaz, ezért minden szénhidrogén 

molekulaion tömegszáma páros. 
M(CnH2m) = n*12+2*m. 

 
- Az oxigén- és a kénatomok páros vegyértékű atomok, ezért az oxigén- és kéntartalmú 

szénvegyületek is páros számú hidrogénatomot tartalmaznak. Mivel az oxigén- és a kénatomok 
páros tömegszámúak az oxigén- és kéntartalmú szénvegyületek molekulaion tömegszáma is 
páros. 

M(CnH2mOpSq) = n*12+2*m+p*16+q*32. 
 

- A foszfor- és a halogénatomok páratlan vegyértékű atomok, ezért az összesen páratlan számú 
foszfor- és halogénatomot tartalmazó szénvegyületek páratlan, míg az összesen páros számú 

                                                   
1 Az 1H, 14N és 16O előfordulási valószínűségét 1-re kerekítve. 
2 Ez hét azonos valószínűséggel előforduló, a 13C izotópot különböző helyen tartalmazó molekula tömegszáma. 
3 Ez hét azonos valószínűséggel előforduló, a 13C izotópot különböző helyen tartalmazó molekula tömegszáma. 
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foszfor- és halogénatomot tartalmazó szénvegyületek páros számú hidrogénatomot tartalmaznak. 
Mivel a foszfor- és a halogénatomok is páratlan tömegszámúak, a foszfor- és halogénatomot 
tartalmazó szénvegyületek molekulaion tömegszáma is páros. 

M(CnH2m+r-sPrXs) = n*12+2*m+r*(31+1)+s*[(19 vagy 35 vagy 79 vagy 127)-1]. 
 

- A nitrogénatomok páratlan vegyértékű atomok, ezért a páratlan számú nitrogénatomot tartalmazó 
szénvegyületek páratlan, míg a páros számú nitrogénatomot tartalmazó szénvegyületek páros 
számú hidrogénatomot tartalmaznak. Mivel a nitrogénatomok páros tömegszámúak, a páratlan 
számú nitrogénatomot tartalmazó szénvegyületek molekulaion tömegszáma páratlan, a páros 
számú nitrogénatomot tartalmazó szénvegyületek molekulaion tömegszáma páros. 

M(CnH2m+tNt) = n*12+2*m+t*(14+1). 
 
A nagyfelbontású, kettős fókuszálású tömegspektrometriás berendezésekkel a molekulaion és a 

fragmensek relatív tömegszáma (m/z) hattizedes pontossággal állapítható meg. Mivel a protonok (1,007276 
mu) és a neutronok (1,008664 mu) tömege nem pontosan azonos, belátható, hogy az azonos tömegszámú, de 
eltérő összegképletű ionok pontos tömege nem azonos. A pontos tömeg kiszámításánál figyelembe kell venni 
a magerőket is.4 

 
Például a bután (C4H10) és a dimetildiazén (C2H6N2) molekulaion tömegszáma egyaránt 58. De míg a 

bután molekulaionjában összesen 34 proton, 24 neutron és 33 elektron található, addig a dimetildiazén 
összetétele 32 proton, 26 neutron és 31 elektron. Ennek megfelelően a bután-molekulaion pontos tömege 
58,078250 mu, míg dimetildiazén-molekulaion pontos tömege (58,053098).  

 
A nagyfelbontású, kettős fókuszálású tömegspektrometriás berendezésekkel készült felvétellel így a 

vizsgált vegyület, illetve a belőle képződő fragmensek összegképletét igazolhatjuk.  

9.5.3. A fragmentáció 

Az alábbiakban példákon keresztül a legjellemzőbb fragmentációs reakciókat mutatjuk be. A fragmentáció 
során a gerjesztett molekulaionokból leggyakrabban a szerves kémiai reakciókban köztitermékként ismert 
lehető legstabilabb kationok, gyökök keletkeznek. 

9.5.3.1. Az α-hasadás 
Heteroatom melletti α- és β-szénatom közötti kötés hasadásával a heteroatom magános elektronpárjával 
stabilizált kationok keletkeznek. 

 
Ketonokból α-hasadással acilium-ionok keletkeznek. A bután-2-on (lásd 9.5.3.1.1. ábra) 

molekulaionja (m/z = 72) metil- vagy etilgyök-vesztéssel propionilium- (m/z = 57, a hasadási irány), illetve 
acetilium-kationná (m/z = 43, b hasadási irány) alakul. Mivel a két aciliumion stabilitása között nincs nagy 
különbség, de az etilgyök a metilcsoport hiperkonjugatív hatása miatt sokkal stabilabb, mint a metilgyök, a 
jellemző hasadás a b reakcióúton játszódik le. Az aciliumionok szénmonoxid-vesztéssel alkil-kationokká 
alakulhatnak. A reakció hajtóereje a szén-monoxid termodinamikai stabilitása. Mivel az etilkation (m/z = 29) 
a metilcsoport hiperkonjugatív hatása miatt sokkal stabilabb mint a metilkation (m/z = 15), a propionilium-
ion sokkal nagyobb valószínűséggel bomlik el, mint az acetilium-ion. Az ismertetett bomlási reakciók 
sebességarányainak megfelelően (vb > va és  vc > vd) a spektrumban az egyes csúcsok relatív intenzitásának 
sorrendje az alábbi: 

 
acetilium-ion (100%, m/z = 43)5 >> molekulaion (m/z = 72) ≈ etilkation (m/z = 29) 

>> metilkation (m/z = 15) > propionilium-ion (6%, m/z = 57) 
 

                                                   
4 Atomi tömegegység [mu vagy D (Dalton)] a szén 12C izotópja tömegének 1/12-ed része. Az atommag tömegét nem 
kapjuk meg úgy, hogy összeadjuk a magot felépítő protonok és neutronok tömegét, hanem ebből az összegből le kell 
vonni a magonként eltérő mértékű magerőnek megfelelő tömegértéket. 
5 Az MS spektrum legintenzívebb csúcsát nevezik báziscsúcsnak. Ennek relatív intenzitását 100%-nak rögzítve, 
határozzák meg a többi csúcs relatív intenzitását. 
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9.5.3.1.1. ábra : A bután-2-on fragmentációja 

Hasonló α-hasadás játszódik le alkoholok, tiolok, aminok és éterek esetében is. (lásd 9.5.3.1.2. ábra) 
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9.5.3.1.2. ábra : A bután-2-ol, bután-2-tiol, bután-2-amin, butil-etil-éter és butil-etil-amin báziscsúcsot 
eredményező 

  α-hasadása 

 
Az α-hasadás valószínűsége a heteroatom kationstabilizáló elektronikus hatásától függ. Néhány α-

hasadással keletkező ion relatív stabilitási viszonyai az alábbiak szerint alakul: (lásd 9.5.3.1.3. ábra) 
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9.5.3.1.3. ábra : Különféle α-hasadással létrejövő ionok keletkezési valószínűsége (relatív skála) 

9.5.3.2. Aromás vegyületek fragmentációja  
Nemcsak heteroatom magános elektronpárjával, hanem aromás, vagy nem-aromás π-elektronfelhővel történő 
konjugáció is megnöveli a kationstabilitást. Ezért aromás gyűrű és olefinkötés melletti α- és β-helyzetű 
szénatom között is könnyen végbemegy a σ-kötés hasadása.  

 
A butilbenzol molekulaionja (m/z = 134) három úton hasadhat (lásd 9.5.3.2.1. ábra). A legnagyobb 

valószínűséggel végbemenő α-hasadással (a hasadási irány) benzilkation keletkezik, mely azonnal a 
stabilabb aromás tropilium-kationná izomerizál (m/z =  91).  A  tropilium-kation  acetilénvesztéssel  a  nem  
stabil, négyelektronos π-rendszert tartalmazó ciklopentadienil-kationná (m/z = 65) alakulhat. Mivel ez utóbbi 
folyamat nem megy könnyen végbe, a tropilium-kationhoz tartozik a spektrum báziscsúcsa. 

 
Sokkal kisebb arányban megy végbe az ún. fenil-hasadás (b hasadási irány), amelynek során 

fenilkation (m/z = 77) keletkezik. A fenilkation acetilénvesztéssel a nem stabil, négyelektronos π-rendszert 
tartalmazó ciklobutadienil-kationná (m/z =  51)  alakulhat.  Az  m/z = 91/65 és 77/51 csúcspárok az aromás 
vegyületekre jellemzőek. 

 
A molekulaion harmadik lehetséges hasadása az ún. McLafferty-átrendeződéssel (lásd még 9.5.3.4. 

fejezet) játszódik le. A McLafferty-átrendeződéssel létrejövő gyökkation a stabilabb aromás toluol-
gyökkationná (m/z = 92) izomerizál. Ez a csúcs a spektrum második legintenzívebb csúcsa. A toluol-
gyökkation hidrogéngyök-vesztést követő átrendeződéssel ugyancsak tropilium-ionná alakulhat. 

 
A spektrumban az egyes csúcsok relatív intenzitásának sorrendje az alábbi: 
 

tropilium-ion (100%, m/z = 91) >> toluol-gyökkation (m/z = 92) >> molekulaion (m/z = 134) ≈ 
ciklopentadienil-kation (m/z = 65) >> fenilkation (m/z = 77) > ciklobutadienil-kation (m/z = 51) 
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9.5.3.2.1. ábra : A butilbenzol fragmentációja 

9.5.3.3. Alifás szénláncok fragmentációja  
Hosszabb alifás szénláncok esetén a molekulaion a szénlánc bármely σ-kötése mentén hasadhat.6 Általában a 
hosszabb fragmens lesz a gyök és a rövidebb a kation. A keletkezett primer-kationok a stabilabb szekunder-
kationokká izomerizálódnak.7 Ennek megfelelően hosszabb alifás vegyületek báziscsúcsa az izopropil-
kationhoz tartozik (m/z = 43). Elágazó szénlánc esetén az elágazásnál történő hasadás valószínűsége megnő, 
és az így keletkező fragmensek csúcsa megjelenik a spektrumban.  

 
A 7-propiltridekán molekulaionja (m/z = 226) elsődlegesen az elágazási pont melletti valamely 

kötésnél hasad (lásd 9.5.3.3.1. ábra). Az a jelű kötés hasadással tridekán-7-il-kation (m/z = 183) vagy 
izopropil-kationná (m/z = 43) izomerizálódó propilkation jön létre. A b jelű kötés hasadással dekán-4-il-
kation (m/z = 141) vagy hexán-2-il-kationná (m/z = 85) izomerizálódó hexilkation jön létre. 

 
A szekunder-kationok a kationos-centrum melletti α- és β-helyzetű szénatom között hasadva 

olefinvesztéssel rövidebb kationokká alakulnak. Pl. a dekán-4-il-kationból (m/z = 141) a c jelű kötés 
hasadással okt-1-én és etilkation (m/z = 29), míg a d jelű kötés hasadással pent-1-én és pentán-2-il-kationná 
(m/z = 71) izomerizálódó pentilkation jön létre. A tridekán-7-il-kation (m/z = 183) hasonló bomlással okt-1-
énre és pentil-kationra bomlik. 
                                                   
6 Mivel sem a metilgyök, sem a metilkation nem rendelkezik elegendő termodinamikai stabilitással, a láncvégi C–C 
kötés hasadása nem valószínű folyamat, ezért az m/z =  15  és  m/z = M–15 csúcsok általában nem láthatóak a 
spektrumban. 
7 Mivel az etilkation nem képes ilyen stabilizálódásra, az m/z =  29  csúcs  intenzitása  általában  kisebb,  mint  a  C3H7 
összegképletű izopropil-kationhoz tartozó csúcs. 
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9.5.3.3.1. ábra : A 7-propiltridekán fragmentációja8 

A primer-kationok vagy izomerizálódnak, vagy a kationos-centrum melletti α- és β-helyzetű szénatom 
között hasadva, eténvesztéssel fragmentálódnak. A hexilkationból ezzel a folyamattal jön létre a bután-2-il-
kationná (m/z = 57) izomerizálódó butilkation. A pentilkationból hasonló bomlással etén és izopropil-kation 
jön létre. 

 
A fenti példából is látható, hogy sok egymás mellett végbemenő folyamat eredményeképp jön létre a 

szénhidrogénvázakra jellemző (m/z =  29,  43,  57,  71,  85  stb.  csúcsokat  tartalmazó)  tömegspektrum.  A  7-
propiltridekán spektrumában az egyes csúcsok relatív intenzitásának sorrendje az alábbi: 

 
izopropil-kation (100%, m/z = 43) ≈ bután-2-il-kation (m/z = 57) > pentán-2-il-kation (m/z = 71) >  

hexán-2-il-kation (m/z = 85) > etil-kation (m/z = 29) >> dekán-4-il-kationból (m/z = 141) ≈  
tridekán-7-il-kation (m/z = 183) > molekulaion (m/z = 226) 

9.5.3.4. A McLafferty-átrendeződés 
A McLafferty-átrendeződés során egy π-rendszerhez kapcsolódó szénlánc γ-helyzetű szénatomjáról hattagú 
gyűrűs átmeneti állapoton keresztül koncertikus mechanizmussal hidrogénatom vándorol a π-rendszer egyik 
pillératomjára, miközben a szénlánc α- és β-helyzetű szénatomja közötti σ-kötés felhasad, és a szénlánc 
maradéka olefinként távozik. A McLafferty-átrendeződés az aromás vegyületeken (lásd még 9.5.3.2. fejezet) 
kívül a karbonilcsoportot tartalmazó vegyületek szokásos fragmentálódási folyamata.  

 
A metil-butanoát molekulaionjának (m/z = 102) egyik valószínű hasadási folyamata a McLafferty-

átrendeződés (lásd 9.5.3.4.1. ábra). Az átrendeződés során a c kötés hasadásával, eténvesztés mellett, a metil-
acetát enol-formájának a gyökkationja (m/z = 74) keletkezik. Ez a csúcs az összes hosszabb szénláncú 
karbonsav-metil-észter spektrumában megtalálható.  

 
 

                                                   
8 Az ábra nem tartalmazza az összes lejátszódó folyamatot. 
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9.5.3.4.1. ábra : A metil-butanoát fragmentációja 

A molekulaion másik jellemző hasadása az α-hasadás. Az α-hasadás mind az a, mind a b jelű kötés 
hasadásával végbemehet. Az első folyamattal metoxigyök és butanoil-kation (m/z = 71) keletkezik, a másik 
úton propilgyök és metoxikarbonil-kation (m/z = 59) keletkezik. A butanoil-kation szénmonoxid-vesztéssel 
izopropil-kationná (m/z = 43) izomerizálódó propilkationná alakul. A molekulaion egy további hasadási 
folyamata során a γ-helyzetű szénatomról történő hidrogénvándorlást nem követi a McLafferty-
átrendeződésre jellemző α- és β-helyzetű szénatom közötti σ-kötés felhasadása, hanem az α-helyzetű 
szénatomról egy hidrogénatom vándorol át a γ-helyzetű szénatomra, amely metilgyökként lehasad. A 
hasadás eredményeként a metil-akrilát protonált alakja (m/z = 87)  keletkezik.  Ez a  folyamat  a  butánsavnál  
hosszabb karbonsav-észterek jellemző hasadása. 

 
A metil-butanoát spektrumában az egyes csúcsok relatív intenzitásának sorrendje az alábbi: 
 
izopropil-kation (100%, m/z = 43) > metil-acetát enol-gyökkation (m/z = 74) > butanoil-kation (m/z = 71) >> 

metoxikarbonil-kation (m/z = 59) > protonált metil-akrilát (m/z = 87) >> molekulaion (m/z = 102). 
 

A McLafferty-átrendeződés az észterek alkoxicsoportja irányában is lejátszódhat. A butil-benzoát 
molekulaionja (m/z = 178) is bomolhat a McLafferty-átrendeződés szerint (lásd 9.5.3.4.2. ábra). Az 
átrendeződés eredményeként a b jelű kötés hasadásával benzoesav-gyökkation (m/z = 122) és but-1-én 
keletkezik. Az aromás karbonsav-észterek legjellemzőbb hasadási folyamata az a jelű kötés hasadásával 
benzoil-kationt (m/z = 105) eredményező α-hasadás. A benzoilkation, szén-monoxidot veszítve, fenil-
kationná (m/z = 77) alakulhat. Az aroilkationok stabilitása miatt a szénmonoxid-vesztés kisebb 
valószínűséggel megy végbe, mint az alkanoil-kationok hasonló bomlása. A butil-csoport 2-es helyzetű 
szénatomjáról a karbonil-oxigénre történő hidrogénatom-vándorlással keletkező kation kétféleképpen 
alakulhat tovább. Vagy benzoesavvá és but-1-én gyökkationná (m/z = 56) disszociál, vagy a butil-csoport 3-
as helyzetű szénatomjáról az oxigénatomra történő hidrogénvándorlással protonált benzoesavvá (m/z = 123) 
és metilallilgyökké hasad. 
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9.5.3.4.2. ábra : A butil-benzoát fragmentációja 

A butil-benzoát spektrumában az egyes csúcsok relatív intenzitásának sorrendje az alábbi: 
 

benzoilkation (100%, m/z = 105) > protonált benzoesav (m/z = 123) >> fenilkation (m/z = 77) > 
but-1-én gyökkation (m/z = 56) > benzoesav-gyökkation (m/z = 122) >> molekulaion (m/z = 102) 

9.5.3.5. További fragmentálódási folyamatok 
Az eddig tárgyalt példák során is láthattuk, hogy a molekulák fragmentációja nemcsak egyszerű kötés-
hasadásokkal (mint pl. az α-hasadás), hanem átrendeződésekkel (mint pl. a McLafferty-átrendeződés), 
izomerizációkkal, proton- és hidrogénatom-vándorlásokkal, egyszerű molekulák (mint pl. CO, etén, acetilén) 
eliminációjával játszódik le. További példák említése nélkül felsorolunk még néhány jellemző folyamatot: 
dekarboxileződés, víz, alkohol, ecetsav, hidrogén-halogenid elimináció, retro-Diels-Alder-, retro-aldol-, 
retro-Claisen-reakciók. Ezen összetett folyamatok eredményeképp jön létre az egyes molekulákra jellemző 
egyedi tömegspektrum. 
 
 
9.6. Gyakorló feladatok  
 
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Oktatas/Segedlet/Feladatokhallgatoilaborba/spf-index.htm 

 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Oktatas/Segedlet/Feladatokhallgatoilaborba/spf-index.htm
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