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ELŐSZÓ 

A Kémiai alapok című elektronikus jegyzet alapvető célja a vegyész, vegyészmérnöki és biomérnöki 

kémiaoktatáshoz szükséges elméleti alapok megteremtése, ám haszonnal forgathatják az érdeklődő 

középiskolások is. A legfontosabb alapfogalmak ismertetése mellett igyekszünk bemutatni a fontosabb 

alkalmazásokat, gyakorlati ismereteket is, így a jegyzet több száz részletesen kidolgozott 

mintafeladattal, számos videóval és animációval segíti az Olvasót az anyag mélyebb megértéséhez. 

 

 Ezen elektronikus tananyag 12 fejezetre tagolódik. Az első fejezet tartalmazza későbbiek 

megértéséhez elengedhetetlenül szükséges matematikai és fizikai fogalmakat, összefüggéseket. Ezután 

egy igen terjedelmes általános kémiai rész következik, mely ismerteti az atomszerkezet, 

molekulaszerkezet alapjait, a különböző halmazállapotok és halmazállapot-változások legfontosabb 

jellemzőit. A koncentrációkkal, oldatokkal és híg oldatok törvényszerűségeivel foglalkozó fejezetek 

nemcsak a középiskolai tananyagot, hanem az egyetemek első félévében tanított ismereteket is 

tárgyalják. A Kémiai reakciók című fejezetben az Olvasó megismerkedhet a kémiai egyenletek 

rendezésével, a sztöchiometria alapjaival, a termokémia legfontosabb törvényszerűségeivel, valamint a 

reakciókinetika alapfogalmaival. A Kémiai egyensúlyok című fejezet többek között tárgyalja a 

homogén és heterogén fázisú egyensúlyokat, az elektrolitegyensúlyokat (pH-egyensúlyok, 

komplexképződési egyensúlyok, oldhatósági egyensúlyok), valamint a megoszlási egyensúlyokat. Az 

általános kémiával foglalkozó részt az Elektrokémia című fejezet zárja. A jegyzet utolsó fejezetei 

röviden ismertetik a legfontosabb szervetlen és szerves kémiai ismereteket, végül az érdeklődő Olvasó 

az utolsó fejezetben található példatár gyakorlófeladatain önállóan ellenőrizheti felkészültségét. 

 

 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ábrák, animációk és videók elkészítésében nyújtott 

segítségért Könczöl Lászlónak és Fekete Csabának, valamint köszönet illeti Krámos Balázst és 

Véghelyi Ádámot, akik értékes ábrákkal színesítették a jegyzetet. 

 Lelkiismeretes munkájukért köszönettel tartozunk Benkő Zoltánnénak, Hargittai Istvánnak és 

Szűcs Júliának, akik a jegyzet egyes fejezeteit átolvasták, és hasznos tanácsaikkal segítették 

munkánkat. 

 Szeretnénk köszönetet mondani Nyulászi Lászlónak, Kovács Ilonának és Szieberth Dénesnek az 

értékes tanácsokért. 

 Elismeréssel mondunk köszönetet a könyv szakmai lektorának, Igaz Saroltának a számtalan 

hasznos javaslatért és segítségért. 
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1. MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI ALAPOK 

Ebben a bevezető jellegű fejezetben az első féléves Kémiai alapok és Általános kémia gyakorlat 

elsajátításához szükséges legfontosabb matematikai és fizikai összefüggéseket vesszük sorra. 

1.1. Matematikai alapok 

1.1.1. A mérések és számítások pontossága 

A mérhető mennyiségeknek két nagy csoportját különböztethetjük meg. Az egyik az úgynevezett 

diszkrét változóval leírható mennyiség, melyeket pontosan számszerűsíteni tudunk. Ilyen például a 

darabszám, ismerünk olyat, hogy egy darab alma vagy négy darab alma, de nincs túl sok értelme 2,54 

darab almáról beszélni. A másik csoportba olyan mennyiségek tartoznak, melyek értéke folytonosan 

változhat, azaz nem csak adott egész értékeket vehet fel. Ilyen például a tömeg, a terület, az 

áramerősség, az anyagmennyiség, és így tovább. Ezekre jellemző, hogy értékük bármilyen – nem 

feltétlenül egész – értéket felvehet. Ennek van egy rendkívül fontos következménye: az ilyen 

mennyiségek mérésekor elkövetett hiba befolyásolja a mérés pontosságát.  

 Vegyünk egy egyszerű példát! Tömegmérésnél egyáltalán nem mindegy, milyen „fajta” mérleget 

használunk, hogy például tehermérésre használatos „mázsán”, személymérlegen, konyhai mérlegen 

vagy a laboratórium analitikai mérlegén mérjük meg egy tárgy tömegét. A különböző mérlegeket 

különféle méréshatárokra tervezték, és eltérő pontossággal is rendelkeznek. Például míg egy mázsa 

vagy egy személymérleg pontossága  0,1 kilogramm, addig egy analitikai mérleg pontossága 

többnyire  0,0001 gramm vagy akár még ennél kisebb is lehet. Mit is jelent ez a pontosság kifejezés? 

Ha egy digitális személymérleg pontossága  0,1 kilogramm, és a mérleg 76,4 kilogrammot mutat, 

akkor a tényleges tömegről annyit tudunk, hogy igen nagy valószínűséggel a 76,3 kilogramm és 76,5 

kilogramm között van. És ebből az is következik, hogy 76,4 kilogrammnak látjuk tömegünket akkor 

is, ha az 76,359 kilogramm vagy akár 76,432 kilogramm, mivel a mérleg nem képes pontosabban 

kijelezni az értéket.  

 Vegyünk egy másik példát! Egy seprűnyél hosszának meghatározását végezzük, és kétféle 

mérőszalag áll rendelkezésünkre: az egyiken centiméter-beosztás van, a másikon a millimétereket is 

feltüntették, az előzőt kisebb pontosságúnak, az utóbbit nagyobb pontosságúnak tekintjük. A seprűnyél 

hosszát egy nagyon pontos méréssel is megmértük, és 168,314 centiméternek adódott. Ha megmérjük 

ezt a tárgyat a milliméter-beosztású mérőszalaggal, milliméter pontossággal ismerjük a tárgy hosszát, 

mely 168 centiméter és 3 milliméter. Ha azonban a másik, centiméter-beosztású mérőszalaggal mérjük 

meg a seprűnyelünk hosszát, csak a centiméteregységeket tudjuk leolvasni, ami esetünkben 168, 

esetleg szemre tudjuk becsülni a harmad centiméternyi távolságot. Ebben az esetben azonban nem 

adhatjuk meg a seprűnyelünk hosszát 168,3 centiméternek, mert a mérőszalag beosztása ezt nem teszi 

lehetővé! A centiméter pontosságú mérőszalaggal mérve a helyesen megadott mennyiség 168 

centiméter.  

 Tegyük fel, hogy a fentebb említett seprűnyelet megmérjük a milliméter-beosztású mérőszalag 

segítségével, és hosszát egészen pontosan 168,3 centiméternek olvassuk le, azaz szemre nem 

érzékelünk eltérést a milliméteregységben. Ilyenkor azonban nem adhatjuk meg a seprűnyél hosszát az 

alábbi alakban: 168,300 centiméter, de még így sem: 168,30 centiméter, mivel a mérőeszköz 

pontossága ezt nem teszi lehetővé. A helyes megadási mód a következő: 168,3 centiméter! 

 Akár laboratóriumban dolgozunk, akár számítási feladatot oldunk meg, gyakran előfordul, hogy 

az adatok pontosságát is figyelembe kell vennünk. Ha mérést végzünk, általában ismerjük a mérés 

pontosságát, és ebből meg tudjuk állapítani, milyen pontossággal célszerű megadnunk az eredményt. 

Viszont a számítási feladatok is általában kísérleti eredményeken alapulnak, ezért ott is fontos szem 

előtt tartani az eredmények pontosságát. A fentiek alapján jelentős különbség van például az 1,0 dm3 

és az 1,0000 dm3 között. Az első esetben csak az első tizedesjegyben lehetünk biztosak, a valóságban 

lehet, hogy 1,02 dm3 vagy 0,98 dm3 az érték. A második esetben azonban biztosak lehetünk abban, 

hogy négy tizedesjegy pontossággal ismerjük az értéket! Természetesen egy adott térfogatot nem csak 
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dm3-ben, hanem más mértékegységben is megadhatunk, azaz 1,0000 dm3 megegyezik 1000,0 cm3-rel. 

Innen láthatjuk, hogy nem a tizedesjegyek száma számít!  

 Az értékes jegy fogalmát a pontosság definiálására vezették be. Értékes jegynek tekintjük a szám 

számjegyeit, kivéve az egynél kisebb számok elején található nullát, illetve nullákat (azon nullákat, 

melyek csak a helyi értéket jelzik). Az 1,0 dm3 felírásban 2 értékes jeggyel adtuk meg a pontosságot, 

az 1,0000 dm
3
 esetén pedig 5 értékes jegyről beszélünk. Viszont a 0,02 dm

3
 esetén problémába 

ütközünk. Ebben az esetben az első két nulla nem számít értékes jegynek, csupán a 2-es számjegy. A 

legegyszerűbb módja az értékes jegyek megállapításának, hogy a mennyiséget átírjuk normál alakba, 

és megállapítjuk, hogy hány számjegyet tartalmaz a 10 megfelelő hatványa előtt álló szorzó tényező. 

A fenti példában 0,02 dm3 = 2 · 10–2 dm3, azaz 1 értékes jegy pontossággal ismerjük a térfogatot. Az 

értékes jegyek megállapítására az alábbi szabályokat ismerjük: 

 Az egynél kisebb számokban az első nem zérus számjegyet megelőző nullák nem számítanak 

értékes jegynek. Például 0,000060 g = 6,0 · 10–5 g, azaz két értékes jegyet tartalmaz.  

 Bármely más esetben (azaz ha van előtte nem zérus számjegy) a nulla is értékes jegynek számít. 

Például a 1,0000 dm3-ben 5 értékes jegy található. 

 A nullától eltérő minden számjegy értékes jegynek számít. 

 Fontos megjegyezni, hogy a mértékegységek átváltása nem okozhat változást az értékes jegyek 

számában, azaz sem nem növekedhet, sem nem csökkenhet az értékes jegyek száma. Így például: 

0,067060 km = 67,060 m = 6706,0 cm = 67060 mm = 6,7060 · 10–2 km, mint látjuk, minden esetben 5 

értékes jegy a pontosság. 

 Ha számítási feladatokat oldunk meg, számológépünkkel általában igen sok tizedes jegy 

pontosságra képesek vagyunk meghatározni az eredményeket. Azonban a sok-sok tizedes jegy 

megadása gyakran teljesen felesleges. A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy egy számítási 

feladat megoldása során milyen pontossággal célszerű a számításokat elvégezni, és a végeredményt 

megadni. 

 A számítások során célszerű a lehető legpontosabban számolni, mivel így tudjuk lecsökkenteni a 

kerekítésekből adódó hibákat. Ha rendelkezésre áll számológép, akkor érdemes az adatokat megtartani 

a számológépben, és azokkal számolni tovább.  

 Ha a feladat végére értünk, a végeredmény megadását a következőképp célszerű végezni: 

vizsgáljuk meg a feladat szövegében található adatok pontosságát, azaz állapítsuk meg, melyik hány 

értékes jegyre van megadva. Ezután meg kell állapítanunk, hogy melyik mennyiség tartalmazza a 

legkevesebb értékes jegyet, azaz melyik van a legpontatlanabbul megadva. A számítások során csupán 

matematikai műveleteket végzünk, és így nem tudunk javítani az eredmények pontosságán! Tehát a 

végeredmény pontosságát a legpontatlanabbul megadott kiindulási adat pontossága szabja meg: a 

végeredményt (legfeljebb) annyi értékes jegy pontosságra adjuk meg, mint a legpontatlanabbul 

megadott kiindulási adat értékes jegyeinek száma! A számológép adatait a megfelelő értékes jegyekre 

kell kerekítenünk, azaz az 1, 2, 3 és 4 számjegyeket lefelé, az 5, 6, 7, 8 és 9 számjegyeket pedig felfelé 

kerekítjük. Egy zárthelyi dolgozat esetén természetesen a részeredményeket sem célszerű lejegyezni 

az összes létező tizedesjeggyel, ilyenkor is érdemes ésszerűen kerekítenünk a megfelelő értékes 

jegyre! Amennyiben az eredmény egy nagyon kicsi vagy nagyon nagy szám, mindenképp érdemes 

normálalakban megadni az eredményt. Ennek további előnye, hogy az értékes jegyek számát is 

ellenőrizni tudjuk! 

 

1.1. példa: 

Egy téglatest éleinek hossza: a = 6,37 cm, b = 0,14570 m és c = 32,01 cm. Adjuk meg a téglatest 

térfogatát m3 egységben! 

 

Megoldás: 

Írjuk át az összes adatot méter mértékegységre, és állapítsuk meg, melyik hány értékes jegyet 

tartalmaz! 

 a = 6,37 cm = 0,0637 m  3 értékes jegy 

 b = 0,14570 m   5 értékes jegy 

 c = 32,01 cm = 0,3201 m 4 értékes jegy 
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 A téglatest térfogata: 

 V = a · b · c = (0,0637 m) · (0,14570 m) · (0,3201 m) = 0,00029708769 m3  

 Mivel igen kicsi számértékről van szó, célszerű átírnunk normálalakra: V = 2,9708769 · 10−4 m3.  

 Mint fentebb ismertettük, a végeredményt szabályosan a legpontatlanabbul, azaz legkevesebb 

értékes jeggyel megadott adat értékes jegyire lehet megadni, azaz jelen esetben 3 értékes jegynél 

többet nem érdemes megadunk. A végeredmény helyes pontosságban megadva: 

 V = 2,97 ∙ 10−4 m3.  

 

1.1.2. Alapvető matematikai összefüggések 

Egyenes arányosság: két mennyiség között egyenes arányosság áll fenn, ha az egyik mennyiséget 

valahányszorosára változtatjuk, akkor a másik mennyiség is ugyanannyiszorosára változik. 

 

 Ha az egyenes arányosságot függvényként fejezzük ki, így írhatjuk le: y = a · x, ahol y és x a két 

kérdéses mennyiség, a pedig egy állandó. Ebből a felírásból látszik, hogy két mennyiség között akkor 

beszélhetünk egyenes arányosságról, ha a két mennyiség aránya állandó, jelen esetben ez megegyezik 

a-val. Grafikonban ábrázolva egy origón átmenő egyenest kapunk: 

 

1.1.2.1. ábra: Az egyenes arányosság 

 Az egyenes arányosság függvénye a lineáris függvények egy speciális esete: a tengelymetszet 

zérus, azaz az egyenesnek az origón kell átmennie. 

 

 Az egyenes arányosságra számtalan példát tudunk a mindennapi életből és a 

természettudományokból egyaránt. A fizikai és kémiai tartalmú példákkal a későbbiekben 

ismerkedünk meg részletesen, azonban következzen egy igen egyszerű példa. Ennek célja elsősorban 

az, hogy megismerhessük a különböző megoldási módszereket, hogy ki-ki maga eldönthesse, hogy 

melyiket alkalmazza könnyebben. 

 

1.2. példa: 

Ha 2 kilogramm rézgálic 1800 forintba kerül, akkor mennyibe kerül 3 kilogramm rézgálic? 

 

Megoldás: 

A) Felírás egyenes arányossággal, szövegesen: 
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 Ha 2 kilogramm rézgálic 1800 forint, 

 akkor 3 kilogramm rézgálic x forint. 

 

 Ezt többféleképpen lehet megoldani: 

 Felírhatjuk, hogy a mennyiségek aránya állandó: 

 
kg3

forintw

kg2

forint1800
 .  

 Ebből könnyedén megkapjuk, hogy w = 2700 forint. 

Egy másik megoldás, ha az úgynevezett keresztbeszorzást alkalmazzuk, melyet sok helyen tanítanak 

középiskolákban, elsősorban kémiaórán: 

 

     Ha 2 kilogramm rézgálic       1800 forint, 

akkor 3 kilogramm rézgálic            w forint. 

 

 Azaz 2 kg · w forint = 3 kg · 1800 forint, melyből egyszerűen adódik, hogy w = 2700 forint, 

hasonlóan az előző megoldás eredményéhez. 

 

 B) Kiszámíthatjuk az arányossági tényezőt az y = a · x egyenlet alapján: ez tulajdonképpen az 1 

kilogramm rézgálic ára: 

 
kg

forint
900

kg2

forint1800

tömeg

ár
a    

 Így az egységárból könnyedén megkaphatjuk a 3 kilogramm rézgálicért fizetendő árat: w = a · x = 

(900 forint / kg) · (3 kg) = 2700 forint. 

 

 Fordított arányosság: ha az egyik mennyiséget valahányszorosára növeljük, a másik mennyiség 

ugyanannyiad részére csökken. 

 

 Ha a fordított arányosságot függvényként fejezzük ki, a következőképp írhatjuk fel: y = b / x, ahol 

y és x a két kérdéses mennyiség, b pedig egy állandó. Ebből a felírásból látszik, hogy két mennyiség 

között akkor beszélhetünk egyenes arányosságról, ha a két mennyiség szorzata állandó, jelen esetben 

ez megegyezik b-vel. Grafikonban ábrázolva egy úgynevezett hiperbolát kapunk (amennyiben a 

negatív mennyiségekről is van értelme beszélni, a hiperbolának van egy negatív tartományban 

található szára is): 
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1.1.2.2. ábra: A fordított arányosság 

 Természetesen fordított arányosságra is számtalan példát lehet találni, melyekkel a későbbiekben 

ismerkedünk meg. Ismét egy igen egyszerű példa: 

 

1.3. példa:  

Kétféle tisztaságú rézgálicot forgalmaz a vegyszerkereskedő. A rosszabb minőségű, több 

szennyeződést tartalmazó ára kilogrammonként 1800 forint, ám van egy tisztább is, melynek ára 2400 

forint kilogrammonként. Hány kilogrammnyit tudunk venni a jobb minőségű rézgálic 12 

kilogrammjának árából, ha azt rosszabb minőségű rézgálicra költjük? 

 

Megoldás: 

 A) Aránypárral: 

 Ha 2400 Ft/kg árú rézgálicból 12 kg-ot tudunk venni, 

 akkor az 1800 Ft/kg árú rézgálicból z kg-ot tudunk venni. 

 

 Fordított arányosság esetén a mennyiségek szorzata állandó: 

 (2400 Ft/kg) · (12 kg) = (1800 Ft/kg) · (z kg)   

 Ebből z = 16 kilogramm. 

 

 B) Függvénnyel: 

 Mivel a fordított arányosság felírható úgy, hogy y = b / x, ebből következik, hogy b = y · x, tehát 

b = (2400 Ft/kg) · (12 kg) = 28 800 Ft, azaz ennyi a rendelkezésre álló pénzösszeg. Ebből 

kiszámítható, hogy az olcsóbb rézgálicból mennyit tudunk venni: 

 y = (28 800 Ft) / (1800 Ft/kg) = 16 kg.  
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Másodfokú egyenlet megoldása: 

A másodfokú egyenlet megoldóképletének alkalmazásához az egyenletet az alábbi formára kell hozni: 

 a · x2 + b · x + c = 0.  

 Ekkor az a, b és c paraméterek függvényében a másodfokú egyenlet két megoldása: 

 
a2

ca4bb
x

2

1



  és 

a2

ca4bb
x

2

2



 .  

 A négyzetgyök alatti kifejezést diszkriminánsnak nevezzük: D = b2 – 4 · a · c.  

 A diszkrimináns előjeléből következtethetünk arra, hogy hány valós megoldása van a másodfokú 

egyenletnek. Ha a diszkrimináns pozitív, két valós gyököt kapunk, ha a diszkrimináns negatív, nincsen 

valós megoldása az egyenletnek. Abban az esetben, ha a diszkrimináns értéke nulla, x1 és x2 gyökök 

megegyeznek, azaz a másodfokú egyenletnek egyetlen megoldása van. 

 

1.4. példa: 

Oldjuk meg a következő egyenletet! 

 (x – 2) · (x + 5) = 8  

Megoldás: 

Elvégezve a szorzást: 

 x2 – 2 · x + 5 · x – 10 = 8.  

 Nullára rendezve: 

 x2 + 3 · x – 18 = 0.  

 Tehát a = 1, b = 3 és c = –18. Behelyettesítve a megoldóképletbe (itt a fenti két képlet egy közös 

képletté van összeolvasztva): 

 
2

93

2

813

12

)18(1433

a2

ca4bb
x

22

2,1















 ,  

azaz  
2

93
x1


  és 6

2

93
x 2 


 .  

 

1.5. példa: 

Oldjuk meg a következő egyenletet! 

 16 · x2 – 104 · x + 169 = 0  

Megoldás: 

A nullára rendezett formából a = 16, b = −104 és c = 169. Behelyettesítve a megoldóképletbe: 

 
4

13

32

0104

162

169164104104

a2

ca4bb
x

22

2,1 











 .  

 Mivel az egyenlet diszkriminánsa (a négyzetgyök alatt álló kifejezés: D = b2 − 4 · a · c) zérus, az 

egyenlet két gyöke ugyanaz, tehát egy megoldása van az egyenletnek: 
4

13
x  . 
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 Összegek és szorzatok felírása: 

Egy összeg kifejtése: 



n

1i

n21i a...aaa .  

Egy szorzat kifejtése: m21

m

1i

i bbbb 


 .  

 Legfontosabb hatványozási és gyökvonási azonosságok: 

 (a + b)2 = a2 + 2ab + b2  

 (a – b) · (a + b) = a2 – b2  

 an · bn = (a·b)n  

 an : bn = (a : b)n     (b ≠ 0)  

 an · am = an + m  

 an : am = an – m     (a ≠ 0)  

     mnnmmn aaa    

 
n

1

n aa       (a ≥ 0, ha n páros),   

mely alapján a fenti hatványozási azonosságok alkalmazhatóak a gyökvonásra is! 

   n

m
m

nn m aaa        (a ≥ 0, ha n páros)  

 mnn mm n aaa      (a ≥ 0, ha n vagy m páros)  

 Hatványozás – gyökvonás – logaritmus: 

 Adott a következő hatvány (legyen a és b is pozitív): c = ab 

 

 Ekkor c hatványértékét úgy kaphatjuk meg, ha az a hatványalapot a b hatványkitevőre emeljük. A 

hatványozásnak vagy két megfordított (úgynevezett inverz) művelete: a gyökvonás és a logaritmus. 

 Ha az a hatványalap értékét szeretnénk megkapni c és b ismeretében, akkor gyökvonást kell 

végeznünk: a egyenlő c b-edik gyökével: b ca  . 

 Ha ismert az a hatványalap és c hatványérték, a kérdéses b kitevőt logaritmusszámítással 

kaphatjuk meg: clogb a . 

 Azaz az a-alapú logaritmus c (logac) az a kitevő, melyre a-t emelve éppen c-t kapjuk. 

 

 Logaritmusazonosságok: 

 Legyen a, b és c pozitív: 

 ba
bloga    

 loga (b · c) = loga b + loga c  

 loga (b : c) = loga b – loga c  
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 loga (b
c) = c · (loga b).  

 Áttérés logaritmusalapok között: 

 
alog

blog
blog

c

c
a  .  

1.1.3. A hatvány-, gyök-, exponenciális és logaritmusfüggvények 

Hatványfüggvénynek nevezzük a következő alakú függvényeket: f(x) = xn, ahol n egy pozitív egész. 

A függvény minden valós x-re értelmezve van.  

 Jellemzője, hogy páros függvény, ha n páros, és páratlan függvény, ha n páratlan, és ez utóbbi 

esetben szigorúan monoton növekvő.  

 x = 0 helyen a hatványfüggvény értéke 0. 

 
1.1.3.1. ábra: Hatványfüggvények 

 A gyökfüggvények általános alakja: n

1

n xx)x(f  , ahol n pozitív egész szám. 

 Értelmezési tartomány: ha n páros, minden nemnegatív x-re értelmezve van, ha n páratlan, minden 

valós x-re értelmezve van. A gyökfüggvények szigorúan monoton növekedők. 

 A páratlan gyökkitevőjű gyökfüggvények páratlanok.  
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1.1.3.2. ábra: Gyökfüggvények 

 Az exponenciális függvény alakja: f(x) = ax, ahol „a” egy pozitív szám. A függvény minden 

valós x esetén értelmezve van. 

 Amennyiben a > 1, a függvény monoton növekvő, ha 0 < a < 1, akkor monoton csökkenő. Az 

exponenciális függvény mindig a (0 ; 1) pontban metszi az y tengelyt. Egy-egy példa az exponenciális 

függvényekre: 

 
1.1.3.3. ábra: Exponenciális függvények 

 A logaritmusfüggvényt a következőképpen definiálhatjuk: f(x) = loga x, ahol „a” egy pozitív 

szám. A függvény csak pozitív x értékekre van definiálva. Amennyiben a > 0, a függvény monoton 

növekvő, ha 0 < a < 1, a függvény csökkenő. A logaritmusfüggvény az x tengelyt mindig az (1 ; 0) 

pontban metszi. 
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1.1.3.4. ábra: Logaritmusfüggvények 

1.1.4. Log-log diagramok és társaik 

A mérnöki-kémiai gyakorlatban sok összefüggést hatványfüggvényként jeleníthetünk meg. A 

logaritmus egyik igen fontos alkalmazása, hogy meg tudjuk vele állapítani egy hatványfüggvény 

ismeretlen kitevőjét: 

 

1.6. példa: 

Adott két mérhető mennyiség, x és y, és tudjuk, hogy a két mennyiség közötti összefüggés az alábbi 

alakú: y = xn. A méréseink során a következő értékpárokat kapjuk: 

 

x y 

1,7 3,77 

3,0 15,59 

3,7 26,33 

4,2 36,15 

4,9 53,15 

5,7 77,57 

6,9 125,06 

 

 Állapítsuk meg az n hatványkitevőt! 

 

Megoldás: 

Az értékpárokat derékszögű koordinátarendszerben ábrázolva, a következő grafikont kapjuk: 
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1.1.4.1. ábra: A két változó közti kapcsolat 

 A fenti ábrából igen nehéz megállapítani a hatványkitevőt. Mivel a két változó (x és y) közötti 

kapcsolat hatványfüggvénnyel írható le, y = xn, pozitív x és y esetén loga y = loga x
n = n · loga x. Ezért 

vegyük az x és y értékek 10-es alapú logaritmusát! 

 

lg x lg y 

0,2304 0,5761 

0,4771 1,1928 

0,5682 1,4205 

0,6232 1,5581 

0,6902 1,7255 

0,7559 1,8897 

0,8388 2,0971 

  

A fenti értékpárokat szintén ábrázolhatjuk derékszögű koordinátarendszerben: 

 

1.1.4.2. ábra: A két változó logaritmusa közti kapcsolat 
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 Mint látható, az értékek logaritmusa közötti kapcsolat már egyenes arányossággal írható le, 

könnyen megállapíthatjuk az egyenes meredekségét (iránytangensét) is: n = 2,5. (Ezt akár a 

grafikonról leolvasva, akár a megfelelő logaritmusok hányadosaként megkaphatjuk.) 

 Tehát a keresett függvénykapcsolat: y = x2,5. 

 A mérnöki gyakorlatban elterjedt az úgynevezett log-log diagramok használata is. Ekkor nem a 

logaritmusértékeket ábrázoljuk a hagyományos beosztású tengelyeken, hanem a tényleges értékeket 

úgynevezett logaritmikus beosztású tengelyeken ábrázoljuk: 

 

1.1.4.3. ábra: A két változó közti kapcsolat log-log diagramon ábrázolva 

 A mért értékeket (nem a logaritmusukat!) ilyen beosztású koordinátarendszerben ábrázolva 

szintén egyenes arányosságot kapunk. Érdemes megfigyelni a segédrácsokat, ezek nem egyenlő 

távolságban helyezkednek el egymás mellett! 

 A fenti példa általánosítható, hasonló módon nemcsak a hatványfüggvények, hanem egyéb 

függvénykapcsolatok is felderíthetőek. Figyelem! Attól függően, hogy milyen függvénykapcsolat áll 

fenn x és y között, nem mindig log-log diagramot kell alkalmazni, gyakran elég csak az x vagy y 

változót logaritmusos beosztású tengelyen ábrázolni (lásd lentebb)! 

 A teljesség igénye nélkül néhány példa: 

 y = f(x) = a · xn, mely log-log diagramban lineáris függvényt ad: lg y = lg a + n · lg x 

 

1.1.4.4. ábra: Az  y = f(x) = a · xn függvény 
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 y = f(x) = a · 10b·x, mely átalakítható a következő összefüggéssé:  

 lg y = lg(a · 10b·x) = lg a + lg 10b·x = lg a + b·x.  

 Ekkor az x változó függvényében (és nem lg x függvényében!) kell ábrázolni lg y-t, és a 

tengelymetszetből megkapjuk lg a-t, melyből számítható „a”, valamint az egyenes meredeksége 

megadja a b paramétert. A jobb oldali diagramon az x tengely (abszcissza) lineáris léptékű, míg az y 

tengely (ordináta) logaritmikus léptékű.  

 

1.1.4.5. ábra: Az y = f(x) = a · 10b·x függvény 

 A jobb oldali diagramon az x tengely (abszcissza) lineáris léptékű, míg az y tengely (ordináta) 

logaritmikus léptékű. Az exponenciális függvény paramétereit a meredekségből és tengelymetszetből 

könnyen leolvashatjuk. 

 

 y = f(x) = a · lg x. Ekkor egyszerűen y-t ábrázoljuk lg x függvényében, és meghatározhatjuk 

az ismeretlen „a” paramétert. 

 

1.1.4.6. ábra: Az y = f(x) = a · lg x függvény 

 Tehát ebben az esetben az abszcissza (x tengely) léptéke logaritmikus, míg az ordináta (y tengely) 

léptéke lineáris. 

 

 Ez a módszer akkor is segítségünkre lehet, ha nem ismerjük az összefüggést a két mennyiség (x és 

y) között, viszont az ábrázolásból reménykedhetünk, hogy az összefüggés nem túl bonyolult 

függvénnyel írható le. Ilyenkor érdemes kipróbálni a fenti átalakításokat, és abban a szerencsés 

esetben, ha az így keletkezett transzformált változók között lineáris összefüggést kapunk, meg tudjuk 

határozni a szükséges paramétereket. 
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1.1.5. Lineáris interpoláció és extrapoláció 

Mérési eredményeket tartalmazó táblázatok használata során gyakran előfordul, hogy egy olyan adatra 

van szükségünk, melyre éppen nincs mérési eredmény. Erre egy egyszerű példa (például y 

mennyiséget mérjük x függvényében): 

 

x y 

0,0 12,0 

5,0 16,0 

10,0 20,0 

 

 Tehát ismerjük y értékét x = 0,0, x = 5,0 és x = 10,0 esetén. Tegyük fel, hogy nekünk történetesen 

szükségünk van x = 7,0 esetén y értékére! Ekkor több lehetőségünk van: 

– megmérjük kísérletileg x = 7,0 esetén y értékét 

– ábrázoljuk y-t x függvényében, és grafikusan próbálunk következtetni y értékére x = 7,0 esetén 

– matematikai úton „kiokoskodjuk” y értékét az x = 7,0 helyen. 

 Az első megoldásra gyakran nincs lehetőség, noha valószínűleg az lenne a legpontosabb. A 

grafikus megoldás általában hosszadalmas és a leolvasás pontatlan, ezért általában az úgynevezett 

lineáris interpolációt alkalmazzuk ilyen esetekben. Természetesen ehhez az szükséges, hogy a két 

vizsgált változó között lineáris összefüggés álljon fenn. A módszer gyakran olyankor is alkalmazható, 

ha a két mennyiség között nem lineáris az összefüggés, viszont igen jó közelítéssel lineárisnak 

tekinthető az adott tartományban, ezért nem okoz túl nagy hibát az, ha lineárisnak vesszük az 

összefüggést. Ezt természetesen az adott probléma jellege határozza meg, és csak bizonyos esetekben 

használható. Amennyiben két mérési pont közötti értéket szeretnénk meghatározni, interpolációról 

beszélünk (lásd fent). Ha a mérési pontok alapján egy olyan pontot szeretnénk meghatározni, mely a 

mérési tartományon kívül esik, azaz a fenti táblázat alapján például x = 15,0 esetén szeretnénk 

meghatározni y értékét, extrapolációról van szó. Figyelem! Míg az interpoláció a linearitás 

feltételezésével helyes eredményt ad, az extrapoláció gyakran vezet olyan eredményhez, mely nem 

felel meg a valóságnak. Ennek oka, hogy attól, hogy egy bizonyos tartományban joggal 

alkalmazhatunk lineáris összefüggést, gyakran más tartományokban már nagy hibát okozhat a lineáris 

viselkedéstől való eltérés. Erre egy szemléletes példát mutat az alábbi ábra: 

 

1.1.5.1. ábra: Az extrapoláció hibái 
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 Mint látható, az x = 40 … 50 tartományban az összefüggés lineárisnak tekinthető, tehát például az 

x = 42 vagy x = 46 pontokban viszonylag pontosan becsülhetjük y értékét. Ám ha az x = 40 és x = 50 

pontok alapján próbálunk extrapolálni x = 10 értékre a piros színű egyenes alapján (lineáris függvényt 

feltételezve), igen nagy hibát követünk el! 

 A lineáris interpolációt legszemléletesebben egy példa alapján érthetjük meg: 

 

1.7. példa: 

A magnézium-szulfát vizes oldatának a sűrűsége és az oldat tömeg%-os összetétele között 

gyakorlatilag lineáris az összefüggés. Az alábbi táblázat különböző tömeg%-os összetételű 

magnézium-szulfát-oldatok sűrűségét tartalmazza 20 °C hőmérsékleten. Becsüljük meg lineáris 

interpolációval a 11 tömeg%-os magnézium-szulfát-oldat sűrűségét! 

 

MgSO4-tartalom 

(tömeg%) 

sűrűség 

(g/cm3) 

6 1,0602 

10 1,1034 

14 1,1484 

18 1,1955 

 

Megoldás: 

Az első lépés megkeresni, hogy mely pontok között célszerű az interpolációt végezni, azaz meg kell 

állapítani, mely mérési pontok közé esik a kérdéses pont. A 11 tömeg%-os oldat a 10 és a 14 tömeg%-

os oldat összetétele közé esik, tehát ebben az intervallumban célszerű a lineáris interpolációt 

elvégezni. (Elvileg ugyan más pontok között is tudnánk végezni interpolációt, ám a legszűkebb 

intervallumot célszerű kiválasztani, mert a linearitás feltételezése itt a leghelytállóbb.) 

 

 Lineáris interpoláció esetén az y mennyiséget (a sűrűséget) x mennyiség (a MgSO4-tartalom 

tömeg%-ban) függvényében a következő összefüggéssel írhatjuk le: 

 y = a     · x + b.  

 Az alábbi diagramon láthatók a 10 tömeg%-os (x1) és a 14 tömeg%-os (x2) összetételhez tartozó 

pontok (a megfelelő sűrűségek rendre y1 és y2), illetve a kérdéses sűrűség (y) a 11 tömeg%-os pontban 

(melyet a vízszintes tengelyen x-nek rövidítettünk). 

 
1.1.5.2. ábra: Az oldat sűrűsége a tömegszázalék függvényében 
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 Tehát az (x1; y1) és (x2; y2) pontok közé behúzott egyenes meredeksége: 

 
12

12

xx

yy

x

y
a









 .  

 Mivel a növekmények (Γy és Γx) között egyenes arányosság áll fenn, az „a” meredekség 

ugyanakkora a 10 tömeg%-os (x1) és a 11 tömeg%-os (x) összetétel esetén is, mint ahogyan a 

következő ábrán is látható: 

 

1.1.5.3. ábra: A sűrűség számítása interpolációval 

 Azaz felírható ismét, hogy Γy és Γx aránya állandó, méghozzá a fenti „a” érték:   
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y
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 .  

 Mivel az „a” meredekség mindkét esetben ugyanakkora, felírhatjuk a következő kifejezést: 

 
1

1
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yy
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yy
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y
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 .  

 Ezt a képletet érdemes megjegyezni, ám ha nem megy olyan könnyedén, akkor a fenti 

gondolatmenettel bármikor igen könnyen eljuthatunk hozzá. Mivel a fenti egyenletben csupán az y az 

ismeretlen, könnyen kifejezhető: 

 11

12

12
1

12

12
1 y)xx(

xx

yy
y)xx(

xx

yy
yy 









 .  

 Behelyettesítve a képletbe x, x1, x2, y1 és y2 értékét (mértékegységek nélkül): 

 1147,111465,11034,1)1011(
1014

1034,11484,1
y)xx(

xx

yy
y 11

12

12 








 .  

 Tehát a 11 tömeg%-os magnézium-szulfát-oldat sűrűsége 1,1147 g/cm3. 
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 Megjegyzés: ugyanehhez az eredményhez eljuthatunk kicsit más úton is. Az alábbi ábrán bejelölt 

két háromszög hasonló egymáshoz, így az oldalaik aránya is állandó. 

 
1.1.5.4. ábra: Az interpoláció szemléltetése hasonló háromszögekkel 

1.8. példa: 

Egy kísérlet során megmértük egy ismeretlen magnézium-szulfát oldat sűrűségét, mely 1,1600 g/cm3-

nek adódott. Lineáris interpoláció segítségével állapítsuk meg az oldat magnézium-szulfát-tartalmát 

tömeg%-ban! A feladat megoldásához használjuk az előző példában megadott táblázatot! 

 

Megoldás: 

A lineáris összefüggés lehetőséget terem arra, hogy a sűrűség (y) ismeretében az ismeretlen tömeg%-

os összetételt (x) is meghatározhassuk. Mivel az 1,1600 g/cm3 sűrűség-érték a 1,1484 és 1,1955 g/cm3 

értékek között található, a 14 és 18 tömeg%-os összetételhez tartozó pontok közt kell interpolálni. Az 

előző példában megismert összefüggést kell alkalmaznunk: 

 
1

1

12

12

xx

yy

xx

yy









.  

 Ebből most x-et kell kifejeznünk x1, x2, y1, y2, és y függvényében: 

 1
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 .  

 Behelyettesítve a megfelelő értékeket:  

 1598,1414
1484,11955,1

1418
)1484,11600,1(x

yy

xx
)yy(x 1

12

12
1 









 .  

 Tehát az 1,1600 g/cm3 sűrűségű magnézium-szulfát-oldat körülbelül 15 tömeg%-os. 

 Mint említettük, az extrapoláció során mindig fokozott figyelemmel kell eljárni, mivel gyakran 

előfordul, hogy az extrapolált érték nem jó becslése a valódi értéknek. Következzen egy példa az 

extrapolációra: 
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1.9. példa: 

A magnézium-szulfát-oldatra bemutatott 6 és 10 tömeg%-os adatok alapján extrapoláljunk 0 tömeg%-

os összetételre! 

 

Megoldás: 

Az előzőekhez hasonlóan, 6 tömeg%-os összetételnél (x1) a sűrűség 1,0602 g/cm3, (y1), 10 tömeg% 

(x2) esetén pedig 1,1034 g/cm3 (y2). A feladat megbecsülni a sűrűséget (y) 0 tömeg% (x) esetén. 

Ismételten célszerű egy ábrát készíteni a megoldáshoz: 

 
1.1.5.5. ábra: Példa a lineáris extrapolációra 

 Az előző feladatok megoldásához hasonlóan felírhatjuk az egyes pontokat összekötő egyenesek 

meredekségét, és a két meredekségnek meg kell egyeznie: 
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 .  

 Kifejezve y-t x függvényében: 

 11
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 .  

 Érdemes megfigyelni, hogy a kapott kifejezés ugyanaz, mint amit az interpolációnál kaptunk! 

Behelyettesítve az értékeket: 

 9954,00602,1)60(
610

0602,11034,1
y)xx(

xx

yy
y 11

12

12 








 .  

 A desztillált víz sűrűsége 4 °C-on 1,000 gramm/cm
3
, 20 °C-on pedig 0,998 gramm/cm

3
, így az 

extrapolációval kapott 0,9954 gramm/cm3 érték igen jól közelíti a valódi értéket. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a magnézium-szulfát-oldat sűrűsége és összetétele közötti összefüggés igen 

jól közelíthető lineáris függvénnyel. 
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1.1.6. Egyenletek közelítő megoldása iterációs úton 

Gyakran előfordul, hogy egy egyenlet megoldására nem ismerünk megfelelő „képletet”, sőt nem ritka, 

hogy egy egyenletet csak közelítőleg tudunk megoldani. Ebben a részben bemutatunk egy egyszerű 

módszert, melynek segítségével könnyen megoldhatunk különféle egyenleteket. 

 

1.10. példa: 

Oldjuk meg közelítőleg a következő egyenletet! 

 0xlgx    

Megoldás: 

Az egyenletet a pozitív számok halmazán kell megoldanunk. 

 Hozzuk az egyenletet a következő formára!  

 x = f(x)  

 Erre két lehetőségünk van, azaz: 

 A) xlgx    

 x10x     x
A 10)x(f    

 B) xlgx    

 22 )x(lg)xlg(x     xlg)x(f 2
B  .  

 Ezután próbáljuk megoldani az egyenletet az A) illetve B) úton! Vegyünk egy kiindulási x0 

értéket, például x0 = 0,5, ezután x0 értékét behelyettesítjük az egyenlet jobb oldalán álló kifejezésbe, 

melynek eredménye x1 = f(x0) lesz. Ezután x1-et behelyettesítjük a jobb oldali kifejezésbe, és 

megkapjuk x2 = f(x1) értékét, majd ezt ismét behelyettesítjük az egyenlet jobb oldalába, és így tovább. 

Ha az egyenlet megoldható ezzel a módszerrel, azt kell tapasztalnunk, hogy az egymást követő x0, 

x1 = f(x0), x2 = f(x1), x3 = f(x2), …, xi+1 = f(xi), … értékeknek közeledniük kell a megoldáshoz, mely 

így tetszőleges pontossággal kiszámítható. Most nézzük ezt meg az adott példán: 

 

A) 

x0 =  0,5    x0  = 0,5000 

x1 = 
5000,0x

1010 0 
  x1  ≈ 0,1363 

x2 = 
1963,0x

1010 1 
  x2  ≈ 0,3605 

x3  = 
3605,0x

1010 2 
  x3  ≈ 0,2509 

x4  = 
2509,0x

1010 3 
  x4  ≈ 0,3156 

x5  = 
3156,0x

1010 4 
  x5  ≈ 0,2743 

x6  = 
2743,0x

1010 5 
    x6  ≈ 0,2994 

x7  = 
2994,0x

1010 6 
    x7  ≈ 0,2837 

x8  = 
2837,0x

1010 7 
    x8  ≈ 0,2933 
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x9  = 
2933,0x

1010 8 
    x9  ≈ 0,2873 

x10  = 
2873,0x

1010 9 
    x10  ≈ 0,2910 

x11 = 
2910,0x

1010 10 
    x11  ≈ 0,2887 

x12  = 
2887,0x

1010 11 
    x12  ≈ 0,2902 

x13  = 
2902,0x

1010 12 
   x13  ≈ 0,2893 

x14  = 
2893,0x

1010 13 
    x14  ≈ 0,2898 

x15  = 
2898,0x

1010 14 
    x15  ≈ 0,2895 

x16  = 
2895,0x

1010 15 
    x16  ≈ 0,2897 

x17  = 
2897,0x

1010 16 
    x17  ≈ 0,2896 

x18  = 
2896,0x

1010 17 
    x18  ≈ 0,2896 

x19  = 
2896,0x

1010 18 
    x19  ≈ 0,2896 

  

 Mint látjuk, az eredmények egy adott értékhez közelítenek, és ez az érték éppen az egyenlet 

megoldása! 

 
 

1.1.6.1. ábra: Az eredmények konvergenciája 

 Az eredményekből szépen látszik, hogy minél többször végezzük el a behelyettesítést, egyre 

pontosabban kapjuk meg az egyenlet eredményét. Ha két tizedesjegy pontossággal szeretnénk 

megoldani az egyenletet, akkor elég csak a 8. lépésig folytatni, ha az eredményre három tizedesjegy 

pontosságra vagyunk kíváncsiak, a 14. lépésig kell folytatnunk az iterációs eljárást. Az egyenlet 

pontos megoldása hét értékes jegy pontossággal: 0,2896232.  

 Megjegyzendő, hogy a módszer gyorsasága természetesen függ a kiindulási x0 érték kiválasztásától. 

Az eljárást grafikusan az alábbi animáció segítségével szemléltethetjük: 
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1.1.6.1. animáció: Az iteráció 

 

1.1.6.2. ábra: Az iterációs eljárás szemléltetése 

B) 

 

Az előzőekhez hasonlóan legyen a kiindulási érték x0 =  0,5! 

x0  =  0,5    x0  ≈ 0,5000 

x1  =  (lg x0)
2  = (lg 0,5000)2   x1  ≈ 0,0906 

x2  =  (lg x1)
2  = (lg 0,0906)2   x2  ≈ 1,0874 

x3  =  (lg x2)
2  = (lg 1,0874)2    x3  ≈ 0,0013 

x4  =  (lg x3)
2  = (lg 0,0013)2    x4  ≈ 8,2837 

x5  =  (lg x4)
2  = (lg 8,2837)2   x5  ≈ 0,8431 

x6  =  (lg x5)
2  = (lg 0,8431)2   x6  ≈ 0,0055 

x7  =  (lg x6)
2  = (lg 0,0055)2   x7  ≈ 5,1090 

x8  =  (lg x7)
2  = (lg 5,1090)2   x8  ≈ 0,5017 

x9  =  (lg x8)
2
  = (lg 0,5017)

2   
x9  ≈ 0,0897 

x10  =  (lg x9)
2  = (lg 0,0897)2   x10  ≈ 1,0965 

x11  = (lg x10)2 = (lg 1,0965)2   x11  ≈ 0,0016 

x12  = (lg x11)2 = (lg 0,0016)2   x12  ≈ 7,8140 
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x13  = (lg x12)
2 = (lg 7,8140)2   x13  ≈ 0,7972 

x14  = (lg x12)
2 = (lg 0,7972)2   x14  ≈ 0,0097 

x15  = (lg x14)
2 = (lg 0,0097)2    x15  ≈ 4,0555 

x16  = (lg x15)
2 = (lg 4,0555)2   x16  ≈ 0,3697 

x17  = (lg x16)
2 = (lg 0,3797)2   x17  ≈ 0,1867 

x18  = (lg x17)
2 = (lg 0,1867)2   x18  ≈ 0,5311 

 

 Mint ahogyan a fenti értékeket ábrázolva láthatjuk, az eredmények nem tartanak egy adott 

értékhez.  

 

1.1.6.3. ábra: A nem megfelelő függvénykapcsolat következménye 

 A feladatot így a B) úton nem tudjuk megoldani, a megoldás csak az A) úton lehetséges. Annak 

magyarázatához, hogy miért csak az egyik úton jutottunk el a végeredményhez, felsőbb matematikai 

eszközök is szükségesek, ezért ezzel a kérdéssel itt nem foglalkozunk részletesen. Amennyiben egy 

átalakítási mód nem vezet megoldáshoz, érdemes megpróbálni az iterációs eljárást a függvény 

inverzével is! 

 

1.11. példa: 

Oldjuk meg a következő egyenletet! 

 x3 + 4 · x2 − 1 = 0  

Megoldás: 

Egy harmadfokú függvénynek egy, kettő vagy három gyöke lehetséges. A g(x) = x3 + 4 · x2 − 1 

függvényt ábrázolva a következő grafikont kapjuk: 
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1.1.6.4. ábra: A g(x) = x3 + 4 · x2 – 1 függvény 

 Mint a fenti ábrából látható, a g(x) függvénynek három zéruspontja van, így a g(x) = 0 

egyenletnek három megoldása van. A grafikus megoldásból annyit megállapíthatunk, hogy egy gyök 

x = −4 környezetében, egy másik x = −0,5 környezetében, míg a harmadik x = 0,5 környezetében 

található. 

 Az iterációs eljáráshoz x = f(x) alakra kell hozni az egyenletet. Erre több lehetőség is van: 

 

 A) 

 
3 2x41x    

 Az előző feladat megoldásának mintájára vegyünk egy kiindulási x0 értéket, például x0=10 

(bármely más szám is lehetne)! Az iteráció első 32 lépésének xn értéke a lépésszám függvényében a 

következő táblázatban található: 

 

n xn n xn n xn 

0 10,0000 11 −3,9848 22 −3,9361 

1 −7,3619 12 −3,9688 23 −3,9359 

2 −5,9981 13 −3,9580 24 −3,9357 

3 −5,2282 14 −3,9507 25 −3,9356 

4 −4,7671 15 −3,9458 26 −3,9356 

5 −4,4798 16 −3,9424 27 −3,9355 

6 −4,2958 17 −3,9402 28 −3,9355 

7 −4,1758 18 −3,9387 29 −3,9355 

8 −4,0966 19 −3,9376 30 −3,9355 

9 −4,0439 20 −3,9369 31 −3,9355 

10 −4,0085 21 −3,9364 32 −3,9354 

 

 Mint látható, az xn értékek sorozata viszonylag lassan közelít a megoldáshoz. Az iterációs eljárást 

folytatva a megoldás hét értékes jegy pontossággal: −3,935432. 
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 B) 

 
3x1

4

1
x    

 Az iterálást tehát elvégezhetjük a pozitív és a negatív előjelű kifejezéssel is. Mivel a négyzetgyök 

alatti kifejezésnek nemnegatívnak kell lennie, teljesülnie kell, hogy 1 − x3 ≥ 0,  

azaz x3 ≤ 1, mely teljesül, ha x ≤ 1. Tehát az iterálást olyan kiindulási értékkel érdemes kezdeni, mely 

nem nagyobb, mint 1. 

 

 A pozitív előjelű kifejezéssel végezve az iterálást, ha x0 = 1, akkor az eredmények sorozata: 

 

n xn n xn n xn 

0 1,000000 4 0,473732 8 0,472835 

1 0,000000 5 0,472674 9 0,472834 

2 0,500000 6 0,472862 10 0,472834 

3 0,467707 7 0,472829 11 0,472834 

 

 Az eljárás ebben az esetben igen gyorsan közelít egy adott értékhez, és az eredmény: 

x = 0,472834. 

 

 Ha az iterációt a negatív előjelű kifejezéssel végezzük, a következő sorozatot kapjuk, ha x0 = 1: 

 

n xn n xn n xn 

0 1,000000 5 −0,537118 10 −0,537401 

1 0,000000 6 −0,537345 11 −0,537402 

2 −0,500000 7 −0,537390 12 −0,537402 

3 −0,530330 8 −0,537399 13 −0,537402 

4 −0,535993 9 −0,537401 14 −0,537402 

 

 Az eredményt ismét igen gyorsan megkapjuk, ennek értéke: −0,537402. 

 

 Tehát a harmadfokú egyenlet megoldásai: 

 x1 = −3,9354,  

 x2 = 0,4728,  

 x3 = −0,5374.  

1.1.7. Síkidomok kerülete és területe 

Az alábbiakban a legfontosabb síkidomok kerületének (K) és területének (T) számítására alkalmas 

összefüggéseket mutatjuk be: 

 Háromszög: 

 cbaK  ,  

 
2

sinba

2

ma
T a 




 ,  

 „a”, „b” és „c” a háromszög oldalai, ma az „a” oldalhoz tartozó magasság, γ pedig az „a” és „b” 

oldal által bezárt szög. 

 Trapéz: 

 dcbaK  ,  
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 m
2

ca
T 


 ,  

  „a” és „c” a trapéz párhuzamos oldalai, m a két párhuzamos oldal közötti távolság, azaz a trapéz 

magassága, „c” és „d” a trapéz szárai. 

 Paralelogramma: 

 )ba(2K  ,  

  sinbambmaT ba ,  

 „a” és „b” a paralelogramma oldalai, ma az „a” oldalhoz tartozó magasság, mb az a oldalhoz 

tartozó magasság, γ pedig az „a” és „b” oldal által bezárt szög. 

 Téglalap: 

 )ba(2K  ,  

 baT  ,  

 „a” és „b” a téglalap oldalai. 

 Négyzet: 

  a4K ,  

 
2aT  ,  

 „a” a négyzet oldala. 

 Deltoid: 

 )ba(2K  ,  

 fe
2

1
T  ,  

 „a” és „b” a deltoid oldalai, „e” és „f” a deltoid átlói. 

 Rombusz: 

 a4K  ,  

  sinamaT 2
a ,  

 „a” a rombusz oldala, ma a magassága, α pedig a rombusz két egymás melletti oldala által bezárt 

szög. 

 Kör: 

  dr2K ,  

  22 d
4

1
rT ,  

 „r” a kör sugara, „d” a kör átmérője. 
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Háromszög 

 

cbaK   
2

sinba

2

ma
T a 




  

Trapéz 

 

dcbaK   m
2

ca
T 


  

Paralelogramma 

 

)ba(2K    sinbambmaT ba
 

Téglalap 

 

)ba(2K   baT   

Négyzet 

 

 a4K  2aT   

Deltoid 

 

)ba(2K   
fe

2

1
T   

 

Rombusz 

 

a4K    sinamaT 2
a  

Kör 

 

 dr2K   22 d
4

1
rT  

1.1.8. Testek felszíne és térfogata 

Az alábbiakban a legfontosabb testek felszínének (A) és térfogatának (V) számítására alkalmas 

összefüggéseket mutatjuk be: 

 Téglatest: 

 )acbcab(2A  ,  
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 cbaV  ,.  

 „a”, „b” és „c” a téglatest élei. 

 Kocka: 

 
2a6A  ,  

 
3aV  ,  

 „a” a kocka éle. 

 Egyenes körhenger: 

 )hr(r2hr2r2A 2  ,   

 hd
4

1
hrV 22  ,  

 „r” az alapkör sugara, „d” az alapkör átmérője, „h” a henger magassága. 

 Gömb: 

  22 dr4A ,  

  33 d
6

1
r

3

4
V ,  

 „r” a gömb sugara, „d” a gömb átmérője. 

 

Téglatest 

 

)acbcab(2A   cbaV   

Kocka 

 

2a6A   
3aV   

Egyenes 

körhenger 

 

)hr(r2hr2r2A 2   hd
4

1
hrV 22   

Gömb 

 

 22 dr4A   33 d
6

1
r

3

4
V  
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1.2. Fizikai alapismeretek 

1.2.1. SI-alapmennyiségek, mértékegységeik és gyakori jelöléseik 

Hosszúság  

 Jele: ℓ (longitudo, hosszúság), s (távolság, út) 

 Mértékegysége: méter ( metrum – latin / metron – görög, mérték), rövidítése: m. 

 

 Tömeg 

 Jele: m (massa) 

 Mértékegysége: kilogramm ( kilo + gramma – görög, kis tömeg), rövidítése: kg. 

 Idő 

 Jele: t (tempus) 

 Mértékegysége: másodperc vagy szekundum ( secunda – latin, kis rész), rövidítése: s. 

 

 Áramerősség 

 Jele: I (intensitas) 

 Mértékegysége: amper ( André-Marie Ampère), rövidítése: A. 

 

 Hőmérséklet 

 Jele: T (temperare) 

 Mértékegysége: kelvin ( William Thomson Kelvin), rövidítése: K. 

 

 Anyagmennyiség 

 Jele: n (numerus) 

 Mértékegysége: mól ( mole, a német Molekül rövidítése alapján), jele: mol. 

 

 Fényerősség 

 Jele: Iv (intensitas, visual) 

 Mértékegysége: kandela ( candela – latin, gyertya), rövidítése: cd. 

 

1.2.2. SI kiegészítő mennyiségek, mértékegységeik és gyakori jelöléseik: 

Síkszög 

 Jele: α 

 Mértékegysége: radián ( radius – latin, sugár), rövidítése: rad. 

 

 Térszög 

 Jele: Iv (intensitas, visual) 

 Mértékegysége: szteradián ( stereos – görög + radius – latin, tér + sugár), rövidítése: sr. 

 

 A kémiai szempontból fontos származtatott mennyiségeket és mértékegységeit a későbbiek során 

tárgyaljuk. 
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 Prefixumok 

 

 A mértékegységek törtrészeit és többszöröseit az egység neve elé illesztett egy-egy szorzót 

jelentő, az alább felsorolt prefixumok egyikével képezzük. 

 

yotta- Y 10
24

 deci- d 10
–1 

zetta- Z 1021 centi- c 10–2 

exa- E 1018  milli- m 10–3 

peta- P 1015 mikro- κ 10–6 

tera- T 1012 nano- n 10–9 

giga- G 109 piko- p 10–12 

mega- M 106 femto- f 10–15 

kilo- K 103 atto- a 10–18 

hekto- H 102 zepto- z 10–21 

deka- Da 101 yocto- y 10–24 

 

1.2.3. Mechanika 

Sűrűség: a tömeg és a térfogat hányadosa. 

 Jele:  vagy d ( density – angol) 

 
V

m
d    

 Mértékegysége: kg/m3 (kg·m−3), de használhatjuk még a következő mértékegységeket is: g/cm3 

(g·cm−3), kg/dm3 (kg·dm−3), stb. 1 g/cm3 = 1 kg/dm3 = 1 000 kg/m3. Gázok sűrűsége esetén (mivel ez 

általában 3 nagyságrenddel kisebb, mint a folyadékoké és szilárd anyagoké) gyakran használjuk a 

g/dm3 = kg/m3 mértékegységet. 

 

 Sebesség: a megtett út és az út megtételéhez szükséges idő hányadosa. Megkülönböztetünk 

pillanatnyi és átlagos sebességet. 

 Jele: v ( velocitas – latin) 

 
t

s
v




   

 Mértékegysége: 1 m/s = 1 m·s−1 = 0,001 km / (1/3600 h) = 3,6 km/h = 3,6 km·h−1. 

 

 Gyorsulás: időegységre eső sebességváltozás, a sebesség változásának gyorsasága. 

 Jele: a ( accelerare – latin) 

 
t

v
a




   

 Mértékegysége: 1 m/s2 = 1 m · s−2. 

 

 Erő: testek közötti kölcsönhatás mértéke. (Azt a fizikai hatást, mely egy test mozgásállapotát 

vagy alakját megváltoztatja, erőhatásnak nevezzük, ennek a hatásnak a mértéke az erő.) Az erő egyik 

definíciója szerint a tömeg és a gyorsulás szorzata.  

 Jele: F ( force – angol) 

 amF    

 Mértékegysége: N (newton). 1 N = 1 kg·m/s2 = 1 kg·m·s−2. 
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 Nyomás: az erő és a felület hányadosa. 

 Jele: p ( pressure – angol) 

 
A

F
p    

 Mértékegysége: Pa (pascal). 1 Pa = 1 N/m2 = 1 (kg·m/s2)/m2 = 1 kg/(m·s2) = 1 kg·m−1·s−2.  

 

 Folyadékok hidrosztatikai nyomása: egy folyadékoszlop súlyából adódó nyomást a következő 

kifejezés adja meg: 

 hgdp    

 d: a folyadék sűrűsége, h: a folyadékoszlop magassága, g: a gravitációs gyorsulás (értéke: 9,81 m/s2). 

 

1.2.3.1. ábra: A folyadékok hidrosztatikai nyomása 

 A fenti képlet közvetlenül adódik a nyomás definíciójából, azaz a folyadék súlya osztva a 

folyadék felületével. (Súly: a tömeg és a gravitációs gyorsulás szorzata, az az erő, mely húzza a 

felfüggesztést vagy nyomja az alátámasztást.) 

 hgd
A

gAhd

A

gVd

A

gm

A

F
p 








   

 Tehát egy folyadék nyomása független attól, hogy a folyadék mekkora felületen gyakorol 

nyomást az edény aljára, az csak a folyadék sűrűségétől és a folyadékoszlop magasságától függ. 

 

 A gázok nyomása a gázmolekuláknak az edény falával történő ütközésekből adódik. A pascal 

mellett gázok esetén további mértékegységeket is szokás használni: 

 

 Bar:  

 1 bar = 105 Pa  

 Higanymilliméter vagy torr: 1 mm magasságú higanyoszlop nyomása (a légnyomás mérésére 

gyakran használunk U-csöves manométert, melyben a higanyoszlopok magasságának különbségét 

mérjük). 

 Mivel a higany sűrűsége 13 578 kg/m3, 1 mm magas higanyoszlop nyomása: 

 p = d · g · h = 13 578 kg/m3 · 9,81 m/s2 · 0,001 m = 133,2 Pa, azaz 1 Hgmm = 1 torr = 133,2 Pa.  

h



36 Kémiai alapok 

© Benkő Zoltán, BME www.tankonyvtar.hu 

 Fizikai atmoszféra: a normál légköri nyomás értéke, azaz 

 1 atm = 101 325 Pa.  

 A folyadékok és gázok mechanikájával kapcsolatban érdemes megjegyezni két fontos törvényt is: 

 

 Pascal törvénye: egy nyugvó folyadékban a nyomás csökkenés nélkül minden irányban 

gyengítetlenül továbbterjed. 

 

 Arkhimédész törvénye: a folyadékba vagy gázba merülő testre ható felhajtóerő megegyezik a 

test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. Képletben kifejezve: 

 VgdF  ,  

 ahol F a felhajtóerő, d a folyadék vagy gáz sűrűsége, g a gravitációs gyorsulás (értéke: 9,81 m/s2), 

V a test térfogata. 

 

 Munka: az erőnek az elmozdulás irányába eső komponensének és az elmozdulásnak a szorzata. 

 Jele: W ( work – angol) 

 sFW s    

 

1.2.3.2. ábra: A munka 

 Fs az erő elmozdulás irányába eső komponense, s az elmozdulás 

 

 Mértékegysége: J (joule), 1 J = 1 N·m = 1 kg·m/s2·m = 1 kg·m2/s2 = 1 kg·m2·s−2. 

 

 Energia: a munkavégző képesség. Az energia „eltárolt munka”, mely megfelelő körülmények 

között munkává alakítható. Az energia különféle formákban jelenik meg, például beszélhetünk 

mechanikai (mozgási, helyzeti,…), termikus, elektromos, stb. Az energia a rendszer egy állapotát írja 

le, a munka pedig az állapotok közötti változást. 

 Jele: E ( energy – angol) 

 Mértékegysége: ugyanaz, mint a munkának: J (joule), 1 J = 1 N·m = 1 kg·m2·s−2. 

 

 Teljesítmény: a munka és az munkavégzés időtartamának hányadosa, egységnyi idő alatt végzett 

munka, a munkavégzés sebessége. 

 Jele: P ( power – angol) 

 
t

W
P    

 Mértékegysége: W (watt), 1 W = 1 J/s = 1 (kg·m2/s2)/s = 1 kg·m2/s3 = 1 kg·m2·s−3. 

 

s

F

Fs



1. Matematikai és fizikai alapok 37 

© Benkő Zoltán, BME www.tankonyvtar.hu 

 Hatásfok: a hasznos munka és az összes befektetett munka hányadosa, vagy másképpen a 

hasznos teljesítmény és az összes befektetett teljesítmény hányadosa. 

 Jele: ε 

 
ö

h

W

W
   

ö

h

P

P
   

 Wh: hasznos munka, Wö: befektetett munka, Ph: hasznos teljesítmény, Pö: befektetett teljesítmény. 

 Dimenziómentes szám, értéke: 0 ≤ ε ≤ 1. 

 

1.2.4. Elektromosságtan 

Töltés: az elemi töltésnek valahányszorosa. 

 Jele: Q  

 Mértékegysége: C (coulomb). 1 C = 1 A·s 

 Az elektron töltése q = 1,602·10−19 C. Az elektoron töltését negatívnak a protonét pedig 

pozitívnak tekintjük. 

 Coulomb törvénye: két pontszerű töltés között ható erő egyenesen arányos a töltésekkel, és 

fordítottan arányos a töltések közötti távolság négyzetével. Két azonos előjelű töltés (+,+ illetve −,−) 

között taszító, mag két ellentétes előjelű töltés (+,−) között vonzó elektrosztatikus kölcsönhatás jön 

létre. 

 
2

21

r

QQ
kF


   

 F: erő, Q1 és Q2 töltés, r: a két töltés közötti távolság, k: arányossági tényező, melynek értéke 

8,99 ∙ 109 Nm2/C2. 

 

1.2.4.1. ábra: Coulomb törvénye 

 Áramerősség: az időegység alatt áthaladt töltések mennyisége. 

 Jele: I ( intensitas – angol) 

 
t

Q
I    

 Q: áthaladt töltés, t: idő. 

 Mértékegysége: A (amper). 1 A = 1 C/s = 1 C·s−1. 
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 Feszültség: a munka és a töltés hányadosa. A feszültség megadja, hogy mennyi munkát végez a 

mező egységnyi töltésen, míg a töltés az egyik pontból elmozdul a másikba. 

 Jele: U 

 
Q

W
U    

 Q: töltés, W: a Q töltés egyik pontból a másikba juttatásához szükséges munka. 

 Mértékegysége: V (volt). 1 V = 1 J/C = 1 kg·m2/s2/(A·s) = 1 kg·m2/(A·s3) = 1 kg·m2·A−1·s−3. 

 

 Ellenállás: egy elektromos körben egy fogyasztón eső feszültség és a rajta átmenő áramerősség 

hányadosa.  

 Jele: R ( resistance – angol) 

 
I

U
R    

 Mértékegysége: Χ (ohm). 1 Χ = 1 V/A = 1 kg·m2/(A·s3)/s = 1 kg·m2·A−2·s−3 

 

 Ohm törvénye: egy fogyasztóra kapcsolt feszültség és a rajta áthaladó áramerősség között 

egyenes arányosság figyelhető meg. 

 

 Fajlagos ellenállás: egységnyi hosszú és egységnyi keresztmetszetű tömör anyag ellenállása. Egy 

adott vezetékdarab ellenállása egyenes arányos a vezeték hosszával, fordítottan annak 

keresztmetszetével, és az arányossági tényező a fajlagos ellenállás. 

 Jele:  

 


A
R    

 R: ellenállás, A: keresztmetszet, ℓ. 

 Mértékegysége: Χ·m2/m = 1 Χ·m, viszont a fajlagos ellenállásnak több más elterjed 

mértékegysége is ismert, attól függően, hogy milyen mértékegységben mérjük a keresztmetszetet és a 

hosszt: 

 1 Χ·m = 1 Χ·m2/m = 106 Χ·mm2/m; 1 Χ·m = 102 Χ·cm2/cm = 102 Χ·cm  

 Ez utóbbi mértékegységet általában oldatok fajlagos ellenállása esetén használjuk. 

 

 Eredő ellenállás: 

– soros kapcsolásnál: az eredő ellenállás az n darab sorba kapcsolt ellenállások értékének összege. 

 



n

1i

in21e RRRRR    

– párhuzamos kapcsolásnál: az eredő ellenállás reciproka az n darab párhuzamosan kapcsolt 

ellenállások értékének összege. 

 













n

1i in21
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n
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 Az elektromos áramkör: elektromotoros erő, kapocsfeszültség, belső ellenállás, rövidzárási áram 

 

 Ha egy áramforráson nagy belső ellenállású feszültségmérővel megmérjük a feszültséget, az 

áramforrás elektromotoros erejét (más néven forrásfeszültségét, jele U0) kapjuk eredményül. 

Ilyenkor az áramforrás terheletlen, azaz a teljes feszültség az áramforráson esik. 

 Azonban ha egy fogyasztóval terheljük az áramforrást, az áramforráson mért feszültség már nem 

egyezik meg az elektromotoros erővel, hanem annál kisebb lesz. Ezt a feszültséget 

kapocsfeszültségnek nevezzük (a terhelt áramforrás kapcsain mért feszültség). A jelenség oka, hogy 

az áramkörben folyó áram az áramforráson is átfolyik. A töltések mozgásával szemben azonban az 

áramforrásnak is van ellenállása, ezt belső ellenállásnak nevezzük.  

 

1.2.4.2. ábra: A belső ellenállás szemléltetése 

 Az áramkörben mérhető áramerősséget (I) a fogyasztó „külső” ellenállása (Rk) és az áramforrás 

belső ellenállása (Rb) határozza meg:  

 )RR(IU bk0  
bk

0

RR

U
I


 .  

 A kapocsfeszültség az áramforrás kapcsain mérhető feszültség, azaz 

 b0kk RIURIU  .  

 A kapocsfeszültséget az áramerősség függvényében ábrázolva a következő diagramot kapjuk: 

 
1.2.4.3. ábra: A kapocsfeszültség az áramerősség függvényében 

U0

Uk

Rb

Rk

+
−

I
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 Ha egy elhanyagolható ellenállású vezetődarabbal összekötjük az áramforrás kivezetéseit, a 

kapocsfeszültség zérus és az ilyenkor mérhető áramerősség a rövidzárási áram: 

 
b

0
0

R

U
I  .  

 Mint ahogyan a fenti diagramon is látható a rövidzárási áram áramerősség maximumát adja meg. 

 

 Egyenáram munkája: az áramerősség, a feszültség és az idő szorzata, ám az ellenállás 

segítségével több más módon is meghatározható.  

 tUIW    

 I: áramerősség, U: feszültség, t: az elektromos munkavégzés ideje. 

 Mértékegysége – a többi munkához hasonlóan – joule. 

 

 A munka könnyen adódik a feszültség és a töltésmennyiség definíciójából: 

 
Q

W
U   tIUQUW  .  

 Az ellenállás segítségével a következő képletek adódnak: 

 t
R

U
tU

R

U
tUIW

2

 ,  illetve tRIt)RI(ItUIW 2  .  

 Elektromos teljesítmény: az elektromos teljesítmény az áramerősség és a feszültség szorzataként 

adódik. Az ellenállás bevezetésével ismét további összefüggéseket kaphatunk. 

 RI
R

U
UIW 2

2

   

 Az elektromos teljesítmény mértékegysége a watt. A fenti összefüggések közvetlenül adódnak az 

elektromos munka képleteiből (a teljesítmény munka és a munkavégzés idejének hányadosa). 

1.2.5. Hőtan 

Hőmérsékleti skálák: a hőmérséklet meghatározására több különböző skálát használhatunk. A skálák 

nagy részét tapasztalati úton alakították ki, méghozzá egy kiválasztott alsó és felső hőmérsékleti érték 

között, meghatározott számú egyenletes skálaosztást alkalmazva. Itt csak a gyakorlati szempontból 

legfontosabb két skálát tárgyaljuk: 

 – Celsius-skála: a víz normál légköri nyomáson mért olvadás- és forráspontja közötti különbség 

századrészét tekintjük 1 °C-nak (1 Celsius-foknak). Celsius-skálán mérve a víz olvadáspontja 0 °C, 

míg forráspontja 100 °C normál légköri nyomáson. 

 – Abszolút hőmérsékleti vagy Kelvin-skála: a léptéke megegyezik a Celsius-skáláéval, azaz 1 °C 

= 1 K (kelvin), viszont a kiindulópontja −273,15 °C. Az abszolút nulla fokon, azaz 0 K hőmérsékleten 

a molekulák már nem végeznek rezgést. Kísérletileg az abszolút nulla fok megközelíthető, ám nem 

érhető el. A kelvin mértékegység után nem írunk fokot, és a °K jelölést is kerüljük! 

 Áttérés a Celsius-fok és a kelvin között: 

 15,273]C[T]K[T  .  
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 Hőkapacitás: megadja, hogy mennyi hőt kell közölni a rendszerrel, hogy annak hőmérséklete 

egységnyivel emelkedjen, vagy mennyi hőt kell elvonni a rendszerből, hogy annak hőmérséklete 

egységnyivel csökkenjen. 

 Jele: C. 

 
T

Q
C


   

 Q: hőmennyiség, ΓT: hőmérséklet-változás. 

 Mértékegysége: 1 J/K. 1 J/K = 1 J/°C = 1 kg·m2·s−2·K−1, de mivel itt hőmérsékletkülönbségről 

vagy szó, természetesen a Celsius-fokot is használhatunk kelvin helyett. 

 Fajlagos hőkapacitás vagy fajhő: megadja, hogy mennyi hőt kell közölni egységnyi tömegű 

anyaggal ahhoz, hogy a hőmérséklete egységnyivel megemelkedjen. 

 Jele: c. 

 
Tm

Q
c


   

 Q: hőmennyiség, m: tömeg, ΓT: hőmérséklet-változás. 

 Mértékegysége: 1 J/(kg·K). 1 J/(kg·K) = 10−3 J/(g·K) = 1 m2·s−2·K−1. 1 kJ/(kg·K) = 1 J/(g·K) 

 

 Moláris hőkapacitás vagy mólhő: megadja, hogy mennyi hőt kell közölni egységnyi 

anyagmennyiségű anyaggal ahhoz, hogy a hőmérséklete egységnyivel megemelkedjen.  

 Jele: cm. 

 
Tn

Q
cm


   

 Q: hőmennyiség, n: anyagmennyiség, ΓT: hőmérséklet-változás. 

 Mértékegysége: 1 J/(mol·K). 1 J·mol−1·K−1 = 1 kg·m2·s−2·mol−1·K−1.  

 Megkülönböztetünk állandó nyomáson és állandó hőmérsékleten értelmezett fajlagos, illetve 

moláris hőkapacitást. Ennek legnagyobb jelentősége gázok esetén van, mivel ezeknek jelentős a 

hőtágulása. Megjegyzendő, hogy az állandó nyomáson mért hőkapacitásokat használjuk leginkább, 

mivel a gyakorlatban a hőközlés is állandó (gyakran légköri) nyomáson történik. 

 

 A hőtágulás törvényszerűségei 

 Lineáris vagy vonalas hőtágulási együttható: egységnyi hőmérsékletemelés hatására 

bekövetkező relatív hossznövekedés. 

 Jele: α 

 
TT

12

1 
















  

 Γℓ: hossznövekedés, ℓ1: kiindulási hossz, ℓ2: megnövekedett hossz, ΓT: hőmérséklet-növekedés.  

 Mértékegysége: K−1 vagy °C−1 

 A tárgy hossza a melegítés után: )T1(12    

 

 Térfogati vagy köbös hőtágulási együttható: egységnyi hőmérsékletemelés hatására 

bekövetkező relatív térfogat-növekedés (ΓV/V1). 

 Jele: β 

 
TV

VV

TV

V 12

1 







   

 ΓV: térfogat-növekedés, V1: kiindulási térfogat, V2: megnövekedett térfogat, ΓT: hőmérséklet-

növekedés.  

 Mértékegysége: K−1 vagy °C−1 
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 A gázok térfogati hőtágulási együtthatója gyakorlatilag teljesen független az anyagi minőségtől, 

és értéke: β = 1/273,15 K−1 

 A térfogati és lineáris hőtágulási együttható közötti kapcsolat: β ≈ 3· α. 

 Ennek igazolása a következőképp történhet egy kocka alakú tárgy esetén:  

 )TT3T31(V)T1()]T1([V 3322
1

33
1

3
12   .  

 Mivel α értéke igen kicsi, a négyzetes és köbös tagok sokkal kisebb nagyságrendűek, mint a 

lineáris tag, így elhanyagolhatóak. 

1.2.6. Fénytan 

A fény hullámhossza, frekvenciája és sebessége közötti összefüggés, a fény energiája 

 A fény, mint az elektromágneses hullámok általában, szinusz függvénnyel írható le: 

 
1.2.6.1. ábra: A fény mint hullám 

 A periódusidő (T) egy teljes szinuszhullám megtételéhez szükséges idő (például két egymást 

követő maximum között eltelt idő). 

 A frekvencia a periódusidő reciproka, és azt mutatja meg, hogy egy időegység alatt hány 

hullámot tesz meg a fény. Másképp úgy számíthatjuk ki, hogy a periódusok számát elosztjuk az ezen 

periódusok megtételéhez szükséges idővel. 

 Jele: λ (egyébként rezgéseknél a frekvenciát szokás f-fel is jelölni.) 

 
t

N

T

1
   

 T: periódusidő, N: periódusok száma, t: idő. 

 Mértékegysége: Hz (herz). 1 Hz = 1/s = 1 s−1. 

 

 A fény sebessége vákuumban független a fény frekvenciájától, értéke kb. 300 000 km/s 

(=3·108 m/s). 

 

 A fény hullámhossza egy periódus alatt megtett távolság: 

 Jele:  
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1.2.6.2. ábra: A fény hullámhossza 

 A fénysebesség, a frekvencia és hullámhossz közötti összefüggés: 

 c .  

 A fény energiája egyenesen arányos a fény frekvenciájával és az arányossági tényező az 

úgynevezett Planck-állandó. A fény energiája fordítottan arányos a fény hullámhosszával. 

 



c

hhE   

 h: Planck-állandó. Értéke: h = 6,626 · 10−34 J∙s. 

1.3. A görög ábécé 

Α α alfa Η η ióta Ρ ξ ró 

Β β béta Κ θ kappa  ζ szigma 

Γ γ gamma Λ ι lambda Σ η tau 

Γ δ delta Μ κ mű Τ υ üpszilon 

Δ ε epszilon Ν λ nű Φ θ fí 

Ε δ zéta Ξ μ kszí Υ χ khí 

Ζ ε éta Ο ν omikron Φ ψ pszí 

Θ ζ théta Π π pí Χ ω omega 



44 Kémiai alapok 

© Benkő Zoltán, BME www.tankonyvtar.hu 

2. AZ ATOMOK SZERKEZETE 

2.1. Az atommodellekről dióhéjban 

Dalton-féle atommodell: az elemek azonos atomokból épülnek fel, a vegyületek különböző elemek 

atomjaiból állnak. 

 

 Thomson-féle atommodell („mazsolás puding”): az atomban egyenletesen oszlik el a jelentős 

tömegű, pozitív töltésű része, és ebben mozognak a sokkal kisebb tömegű negatív töltésű részecskék. 

 

 Rutherford-féle atommodell: az atommag és az elektronok azonosítása. A kis tömegű 

elektronok a nagy tömegű atommag körül keringenek. 

 

 Borh-féle atommodell: az elektronok adott sugarú körpályákon keringenek. 

 

 Sommerfeld-féle atommodell: az elektronok adott sugarú, ellipszis alakú pályákon keringenek. 

 

 Schrödinger-féle atommodell: az elektronok csak bizonyos valószínűséggel találhatók meg egy 

adott térrészben, pontos helyzetüket nem lehet megadni. 

2.2. Az atomok felépítése 

Atom: atommagból és elektronburokból felépülő semleges részecske. 

 

 Az atommagban pozitív töltésű protonok és semleges neutronok találhatóak (egyetlen kivétel a 

hidrogénatom, melyben nem található neutron, csak proton). A protonokat és neutronokat mint elemi 

részecskéket együttesen nukleonoknak nevezzük. 

 

 Az atomot alkotó elemi részecskék tömege és töltése: 

 

 Részecske neve Tömeg Töltés Relatív 

tömeg 

Relatív 

töltés 

Atommag 
Proton (p+) 1,672 · 10−27 kg 1,6021 · 10−19 C 1835,5 +1 

Neutron (n0) 1,674 · 10−27 kg 0 1837,7 0 

Elektronburok Elektron (e−) 9,109 · 10−31 kg −1,6021 · 10−19 C 1 −1 

 

 Mint látható a fenti táblázatból, a proton és a neutron tömege közelítőleg megegyezik, az elektron 

tömege pedig ezeknél nagyságrendekkel kisebb (mintegy 1840-ed része a proton vagy a neutron 

tömegének). A neutron semleges, a proton és az elektron töltése abszolút értékben megegyezik, ám 

előjelük ellentétes. 

 

 Rendszám: az atomban található protonok száma. 

 Jele: Z 

 

 Tömegszám: az atommagban található protonok és neutronok számának az összege. 

 Jele: A 

 

 Neutronszám: tömegszámból levonva a protonok számát, azaz a tömegszám és a rendszám 

különbsége. 

 Jele: N 

 N = Z − A.  
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 (Kémiai) elemeknek nevezzük az azonos rendszámmal rendelkező atomokból felépülő 

anyagokat. Az elemeket vegyjelükkel szoktuk azonosítani. A vegyjel előtt a tömegszámot és a 

rendszámot is feltüntethetjük, ilyenkor rendszerint a bal felső indexbe a tömegszámot, a bal alsó 

indexbe a rendszámot írjuk: 

 

 

EA
Z  

 

 

 Nuklid: azonos rendszámú és tömegszámú atommagokat tartalmazó atomok összessége. 

 

 Izotóp: egy elem izotópjainak nevezzük azonos rendszámmal, ám különböző tömegszámmal 

rendelkező atomjait. (Egy elem különböző neutronszámú nuklidjai.) 

 

 Relatív atomtömeg: megmutatja, hogy az adott atom tömege hányszorosa egy C12
6 -atom 

tömegének 1/12-ed részénél. 

 

 Anyagmennyiség: 1 mól az anyagmennyisége 6,022 · 1023 darab részecskének. 

 

 Avogadro-szám: egy mól részecske darabszáma. Értéke 6,022 · 1023 / mol. 

 

 A relatív atomtömeg megadja 1 mól elem tömegét, az adott elem 6,022 · 1023 darab atomjának 

össztömegét.  

 

 Egy elemek legnagyobb része többféle izotóp elegye, a természetes gyakoriságukból adódik a 

relatív atomtömeg. A relatív atomtömeg kiszámításánál az egyes izotópok atomtömegét a természetes 

gyakoriságukkal súlyozzuk. 

 

 Tiszta elem: olyan elem, mely (a természetben) csak egyetlen stabil izotópjával fordul elő. 

Például: foszfor (P), alumínium (Al), fluor (F), nátrium (Na), mangán (Mn), jód (I) stb. 

 

 (Az érdeklődők kedvéért megemlítjük, hogy egy izotóp atomtömege szám szerint nem azonos 

tökéletesen az izotóp tömegszámával [mely mindig egész szám]. Ennek három oka van: egyrészt a 

protonok és neutronok tömege nem teljesen azonos – lásd fentebb –, másrészről az atomtömeg 

tartalmazza az elektronok tömegét is, harmadrészt az atommag keletkezésekor felszabaduló hatalmas 

energia tömegcsökkenést okoz – lásd relativitáselmélet. Jó közelítéssel azonban egy izotóp 

tömegszáma és az atomtömege megegyezik. A C12
6 -izotóp esetében azonban a tömegszám és az 

atomtömeg pontosan megegyezik.) 

 

 A stabil izotóppal rendelkező elemek rendszámát (Z), vegyjelét, relatív atomtömegét (Ar), 

természetben megtalálható stabil izotópjaik tömegszámát (A) és neutronszámát (N) az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Z Vegyjel Ar A N A N A N A N A N 

1 H 1,00794(7) 1 0 2 1             

2 He 4,002602(2) 3 1 4 2             

3 Li 6,941(2) 6 3 7 4             

4 Be 9,012182(3) 9 5                 

5 B 10,811(7) 10 5 11 6             

6 C 12,0107(8) 12 6 13 7             

7 N 14,0067(2) 14 7 15 8             

8 O 15,9994(3) 16 8 17 9 18 10         

vegyjel 

tömegszám 

rendszám 
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9 F 18,9984032(5) 19 10                 

10 Ne 20,1797(6) 20 10 21 11 22 12         

11 Na 22,98976928(2) 23 12                 

12 Mg 24,3050(6) 24 12 25 13 26 14         

13 Al 26,9815386(8) 27 14                 

14 Si 28,0855(3) 28 14 29 15 30 16         

15 P 30,973762(2) 31 16                 

16 S 32,065(5) 32 16 33 17 34 18 36 20     

17 Cl 35,453(2) 35 18 37 20             

18 Ar 39,948(1) 36 18 38 20 40 22         

19 K 39,0983(1) 39 20 41 22             

20 Ca 40,078(4) 40 20 42 22 43 23 44 24     

21 Sc 44,955912(6) 45 24                 

22 Ti 47,867(1) 46 24 47 25 48 26 49 27 50 28 

23 V 50,9415(1) 51 28                 

24 Cr 51,9961(6) 52 28 53 29 54 30         

25 Mn 54,938045(5) 55 30                 

26 Fe 55,845(2) 56 30 57 31 58 32         

27 Co 58,933195(5) 59 32                 

28 Ni 58,6934(4) 58 30 60 32 61 33 62 34 64 36 

29 Cu 63,546(3) 63 34 65 36             

30 Zn 65,38(2) 64 34 66 37 67 38 68 38 70 40 

31 Ga 69,723(1) 69 38 71 40             

32 Ge 72,64(1) 70 38 72 40 73 41 74 42     

33 As 74,92160(2) 75 42                 

34 Se 78,96(3) 74 40 76 42 77 43 78 44 80 46 

35 Br 79,904(1) 79 44 81 46             

36 

  

Kr 

  

83,798(2) 

  

78 42 80 44 82 46 83 47 84 48 

86 50                 

37 Rb 85,4678(3) 85 48                 

38 Sr 87,62(1) 84 46 86 48 87 49 88 50     

39 Y 88,90585(2) 89 50                 

40 Zr 91,224(2) 90 50 91 51 92 52         

41 Nb 92,90638(2) 93 52                 

42 

  

Mo 

  

95,96(2) 

  

92 50 94 52 95 53 96 54 97 55 

98 56                 

43 Tc 98,9063                     

44 

  

Ru 

  

101,07(2) 

  

96 52 98 54 99 55 100 56 101 57 

102 58 104 60             

45 Rh 102,90550(2) 103 58                 

46 

  

Pd 

  

106,42(1) 

  

102 56 104 58 105 59 106 60 108 62 

110 64                 

47 Ag 107,8682(2) 107 60 109 62             

48 Cd 112,411(8) 110 62 111 63 112 64         

49 In 114,818(3) 113 64                 

50 

  

Sn 

  

118,710(7) 

  

112 62 114 64 115 65 116 66 117 67 

118 68 119 69 120 70 122 72 124 74 

51 Sb 121,760(1) 121 70 123 72             

52 Te 127,60(3) 122 70 124 72 125 73 126 74     

53 I 126,90447(3) 127 74                 

54 

  

Xe 

  

131,293(6) 

  

124 70 126 72 128 74 129 75 130 76 

131 77 132 78 134 80 136 82     
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55 Cs 132,9054519(2) 133 78                 

56 

  

Ba 

  

137,327(7) 

  

130 74 132 76 134 78 135 79 136 80 

137 81 138 82             

57 La 138,90547(7) 139 82                 

58 Ce 140,116(1) 136 78 138 80 140 82         

59 Pr 140,90765(2) 141 82                 

60 Nd 144,242(3) 142 82 143 83 145 85 146 86 148 88 

61 Pm 146,9151                     

62 Sm 150,36(2) 144 82 150 88 152 90 154 92     

63 Eu 151,964(1) 153 90                 

64 Gd 157,25(3) 154 90 155 91 156 92 157 93 158 94 

65 Tb 158,92535(2) 159 94                 

66 

  

Dy 

  

162,500(1) 

  

158 92 160 94 161 95 162 96 163 97 

164 98                 

67 Ho 164,93032(2) 165 98                 

68 Er 167,259(3) 166 98 167 101 168 100 170 102     

69 Tm 168,93421(2) 169 100                 

70 

  

Yb 

  

173,054(5) 

  

170 100 171 101 172 102 173 103 174 104 

176 106                 

71 Lu 174,9668(1) 175 104                 

72 Hf 178,49(2) 176 104 177 105 178 106 179 107 180 108 

73 Ta 180,9479(1) 181 108                 

74 W 183,84(1) 182 108 183 109 184 110         

75 Re 186,207(1) 185 110                 

76 Os 190,23(3) 187 111 188 112 189 113 190 114     

77 Ir 192,217(3) 191 114 193 116             

78 Pt 195,084(9) 192 114 194 116 195 117 196 118     

79 Au 196,966569(4) 197 118                 

80 

  

Hg 

  

200,59(2) 196 116 198 118 199 119 200 120 201 121 

202 122 204 124             

81 Tl 204,3833(2) 203 122 205 124             

82 Pb 207,2(1) 206 124 207 125 208 126         

83 Bi 208,98040(1) 209 126                 

 

 A különböző izotópok gyakorlatilag tökéletesen azonos kémiai tulajdonsággal rendelkeznek. A 

legnagyobb különbség fizikai tulajdonságokban a hidrogén három izotópja között van (itt egyetlen 

proton mellett egy vagy két neutron viszonylag nagyobb eltérést okoz): 
 1H: prócium (99,98%) 
 2H: deutérium (0,02%), általában a jelölése: D  
 3H: trícium (radioaktív), általában a jelölése: T. 

 

 Radioaktivitás: a nem stabil atommagok spontán bomlása. A radioaktív bomlást nagy energiájú 

sugárzás kíséri.  

 A nem stabil magokat szokás radioaktív magoknak is nevezni.  

 A radioaktivitás kémiai módszerekkel – tehát az elektronszerkezeten keresztül – nem 

befolyásolható. 
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2.3. Az atomok elektronszerkezete 

Az elemek kémiai tulajdonságait az elektronszerkezetük határozza meg, a kémiai változások az 

atommagra nincsenek hatással. Az elektronok száma megegyezik a rendszámmal, mely az adott 

elemre jellemző, így a különböző elemek várhatóan különböző kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. 

 Az elektronok az atomokban atompályákon helyezkednek el. 

 

 Atompálya: az a térrész, ahol az elektron 90%-os valószínűséggel megtalálható. 

 Az elektron a tér bármely térrészében megtalálható valamilyen valószínűséggel, az atompálya 

nem jelent éles határt, inkább valószínűségi jellegű. 

 Az atompályákat egy szám és egy betű kombinációjával szoktuk jelölni, például 1s, 2px, 3dxy 

stb…  

 A pályákat térben ábrázolhatjuk úgy, hogy megjelenítjük azt a felületet, mellyel határolt 

térrészben az elektron megtalálásának valószínűsége 90%-os. 

 A különféle pályák alakját megfigyelhetjük az alábbi ábrán: 

 

   

s-pálya p-pálya d-pálya f-pálya 

2.3.1. ábra: Különböző atompályák alakja 

 A pályák egyik fontos jellemzője a csomósíkok száma. Csomósíknak nevezzük azt a síkot, mely 

keresztülmegy az atommagon és benne az elektron megtalálási valószínűsége zérus. Mint látható, az s-

pályának nincsen csomósíkja, a p-pályáknak egy csomósíkja van, a d-pályáknak két csomósíkja van és 

így tovább. 

 

 Az elektronburok felépülése 

 Mint a korábbiakban is említettük, az elemek kémiai tulajdonságait az elektronburok felépítése, az 

elektronszerkezet határozza meg. Ezért rendkívül fontos az elektronszerkezet felépülését viszonylag 

részletesen tárgyalnunk. Az általános kémia ezen része viszonylag bonyolult, viszont a fontos 

alapfogalmak elsajátítása után érdekes törvényszerűségeket ismerünk majd meg! 

 

 Vegyünk egy tetszőleges atommagot, és közelítsünk hozzá egy elektront! Az elektron a 

legalacsonyabb energiájú atompályára kerül, és ezt energiafelszabadulás kíséri. (Megjegyzendő, hogy 

a felszabaduló energia nem vehet fel bármilyen értéket.) A legalacsonyabb energiájú pályát 1s 

pályának nevezzük. Egy második elektron, közelítve az így keletkezett „egyelektronos” rendszerhez, 

szintén egy atompályára került, melyet ismét energiafelszabadulás kísér. A második elektron – az 

elsőhöz hasonlóan – az 1s pályára kerül, és az energiafelszabadulás is megegyezik az első elektron 

kötődésénél tapasztalttal. Ha ehhez a „kételektronos” rendszerhez egy újabb elektront adunk, az már 

nem kerülhet a legalacsonyabb energiájú 1s pályára, mivel az atompályákon maximálisan két elektron 

foglalhat helyet! (Most ezt fogadjuk el tényként, – a kiegészítő anyagként tárgyalandó – általánosan 

megfogalmazott Pauli-elv következménye.) A harmadik elektron így a 2s pályára kerül. Egy negyedik 

elektront még mindig el tudunk helyezni a 2s pályán, ám az ötödik elektronnak már az egyik 2p 

pályára kell kerülnie (mivel pályánként maximum két elektron foglalhat helyet). Még mielőtt túlzottan 

belebonyolódnánk a pályák számozásába és sorrendjébe, érdemes összefoglalnunk a fentieket: 
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 – Energiaminimumra törekvés: az elektron mindig a legalacsonyabb energiájú pályára kerül. 

 – Egy pályára maximálisan két elektront lehet elhelyezni. 

 

 A pályákat az elektronokkal szokás, az alábbi cellás jelöléssel, jelölni: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pálya elektron nélkül 

(üres pálya) 

Pálya egy elektronnal 

(félig betöltött pálya) 

Pálya két elektronnal 

(betöltött pálya) 

 

 Alapállapotú atom: minden elektron a lehető legalacsonyabb energiájú atompályán helyezkedik el. 

 

 Gerjesztett atom: az atommal energiát közölve, egy vagy több elektron magasabb energiájú 

pályára kerül. (Még mindig kötődik az atomhoz, nem szakad le róla.) 

 

 Az atompályák alhéjakat, az alhéjak pedig elektronhéjakat alkotnak.  

 

 Az alhéjat a pálya megjelölésében található betű jelöli, például lehetséges p-alhéj, d-alhéj stb. Egy 

alhéjon belül ugyanolyan típusú és azonos (vagy hasonló) méretű pályák találhatóak, ám ezeknek a 

térbeli irányultsága különbözhet, például a 2px, 2py és 2pz három különböző irányban állnak. 

 Egy adott alhéjon belül az elektronok energiája azonos, tehát a 2px, 2py és a 2pz pályákon található 

elektronoknak ugyanakkora (ugyanolyam mély) az energiája. 

 

 Az elektronhéjat pedig a pálya jelölésében található szám mutatja meg, az elektronhéj „méretével” 

van kapcsolatban: az 1. héj van a legközelebb az atommaghoz, a 2. héj ennél kijjebb található, és így 

tovább. Tehát a héj sorszáma az atommagtól való távolságot jelenti. 

 A héjakon belül alhéjak találhatóak. Például az 1. héj egyetlen alhéjból (1s) áll, mely csupán egy 

pályát tartalmaz (1s), a 2. héj két alhéjból áll: a 2s-alhéj és a 2p-alhéj alkotja. A legalacsonyabb 

energiájú héjat K héjnak, a többit pedig rendre L, M, N, O, … héjaknak nevezzük. 

 

 Megkülönböztetünk különböző „fajta”, különböző alakú pályákat, az egyes típusú atompályák 

darabszámát pedig a páratlan egész számok adják meg (1, 3, 5, 7, 9, …). 

 

– s-pálya: héjanként egy s-pálya lehetséges, ez az egy pálya alkotja az s-alhéjat; 

– p-pálya: héjanként három p-pálya lehetséges, ezek alkotják a p-alhéjat; 

– d-pálya: héjanként öt d-pálya lehetséges, ezek alkotják a d-alhéjat; 

– f-pálya: héjanként hét f-pálya lehetséges, ezek alkotják az f-alhéjat; 

– g-pálya, és így tovább… 

 

 Mint látható, az s-alhéj kivételével egy alhéjon belül több pálya is található, a pályáknak többféle 

irányultsága van: a px, py és pz pályák egy derékszögű (Descartes-féle) térbeli koordinátarendszer 

három különböző tengelye irányába mutatnak: 

 

2.3.2. ábra: A p-pálya lehetséges irányultságai 
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 Összefoglalva: 

 

Héj 
Alhéj(ak) Pályák száma az 

alhéjban 

Elektronok maximális 

száma alhéjanként 

Elektronok maximális 

száma héjanként 

1. (K) 1s 1 2 2 = 2 · 12 

2. (L) 
2s 1 2 

8 = 2 · 22 
2p 3 6 

3. (M) 

3s 1 2 

18 = 2 · 32 3p 3 6 

3d 5 10 

4. (N) 

4s 1 2 

32 = 2 · 42 
4p 3 6 

4d 5 10 

4f 7 14 

 

 A táblázat alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 

– az n. héjon n alhéj lehetséges 

– az s alhéj 1, a p-alhéj 3, a d-alhéj 5, az f-alhéj 7 stb. atompályát tartalmaz 

– minden atompályán maximálisan 2–2 elektron foglalhat helyet 

– az n. héjon maximálisan 2 · n2 darab elektron lehetséges. 

 

 A cellás jelöléssel az 1. (K) héj: 

 
 Ehhez hasonlóan a 2. (L) héj: 

 

2px 2py 2pz2s

2p-alhéj2s-alhéj

2. (L) héj
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 A fentiekhez hasonló módon ábrázolva a 3. (M) héj: 

 
 A fentiekben fontos törvényszerűségeket ismertünk meg, ám a valóságban a különböző alhéjak 

energiaszintje nem felel meg a fenti sorrendnek. Például a 4s alhéjon található elektron energiája 

mélyebben van, mint a 3d alhéjon található elektronoké. 

 Most lássuk, hogyan következnek az egyes alhéjak egymás után, energiájuk szerinti sorrendben! 

 

 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p  

 

 Tehát mindig legelőször az 1s alhéj töltődik be, majd a 2s, ezután a 2p. További elektront a 3s 

alhéjra tudunk elhelyezni, ezután a 3p alhéj következik. Eddig a sorrend megegyezik azzal, mint amire 

a fenti táblázat alapján számítanánk. Ám a táblázat szerint következő 3d alhéj energiája magasabb, 

mint a 4s alhéjé, ezért az elektron inkább arra kerül. Nehéz pontos magyarázatot adni arra, hogy ez 

miért van, ezért egyszerűen csak fogadjuk el! 

 

 Az alhéjak fentebb bemutatott betöltődési sorrendje az alábbi ábrán könnyen nyomon követhető: 

 

2.3.3. ábra: Az alhéjak betöltési sorrendje 

3px 3py 3pz3s

3p-alhéj3s-alhéj

3. (M) héj

3d-alhéj

3dxy 3pyz 3pxz 3px −y 
3pz 2 22

1s

2s

3s

4s

5s

2p

3p

4p

5p

3d

4d

5d

4f

6s 6p. . .

1 (K)

2 (L)

3 (M)

4 (N)

5 (O)

6 (P)
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 Természetesen a pályák betöltődése addig tart, amíg rendelkezésre áll elektron. Mindig 

figyelembe kell vennünk, hogy  

– az s-alhéjon 1 pálya, 

– a p-alhéjon 3 pálya, 

– a d-alhéjon 5 pálya, 

– az f-alhéjon 7 pálya  

található, és hogy minden pályán maximálisan két elektron helyezkedhet el. 

 

 Összefoglalva: 

– az s-alhéjakra maximálisan 2 elektront, 

– a p-alhéjakra maximálisan 6 elektront, 

– a d-alhéjakra maximálisan 10 elektront, 

– az f-alhéjakra maximálisan 14 elektront 

helyezhetünk. 

 

 Ezért szokás a betöltődési energiasorrendet az alábbi módon is jelölni: 

 

1s
2
  →  2s

2  →  2p
6  →  3s

2  →  3p
6  → 

→  4s
2  →  3d

10  →  4p
6  →  5s

2  →  4d
10  → 

→  5p
6  →  6s

2  →  4f
14

  →  5d
10  →  6p

6
  … 

 

 Például, ha a fluoratom alapállapotú elektronszerkezetére vagyunk kíváncsiak, a fluor (9F) 

rendszámának megfelelő 9 elektront kell megfelelően elhelyezni. Ehhez az 1s pályára helyezünk 2 

elektront, majd a 2s pályára szintén 2 elektront. Ez összesen 4 elektron, még további 5 elektront kell 

elhelyeznünk. Sorrendben a 2p pálya következik, melyre legfeljebb 6 elektront tudunk elhelyezni, így 

a mind az 5 elektron a 2p pályára kerül. 

 

 Az elektronok számát az alhéjakon a jobb felső indexbe tett számmal jelöljük. 

 

 A fenti fluoratom elektronjainak alhéjak közötti megoszlását a következőképpen írhatjuk le 

röviden: 

 F: 1s2 2s2 2p5.  

 Azaz az 1s és 2s alhéjakra (pályákra) 2–2 elektron, míg a 2p pályára 5 elektron kerül (2–2 egy-egy 

p-pályára, míg a harmadikra csak 1). 

 

 Cellás jelöléssel: 

 

 
 

 Elektronkonfiguráció: az elektronok pályák szerinti elrendeződése egy atomban. 

 

 Most pedig vizsgáljuk meg a nitrogénatom alapállapotú elektronszerkezetét! 

 

 A nitrogén rendszáma 7, így 7 elektronja van. Az előzőekhez hasonlóan 2–2 elektront elhelyezünk 

az 1s és 2s pályákon. A maradék 3 elektront a 2p pályán tudjuk elhelyezni.  

 N: 1s2 2s2 2p3  

 Itt viszont két lehetőségünk van: 

 A) a három p-pályára kerül egy–egy–egy elektron 

 B) a három p-pálya közül egyre két elektron kerül, míg egy másikra csak egy, a harmadik p-pálya 

pedig betöltetlen marad. 

 

1s 2s 2p
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 A cellás jelöléssel a két lehetőség: 

 

 A)  

 

 B)  

 

 A fenti két lehetőség közül csak az egyik felel meg a valóságnak, mégpedig az A). Tehát egy 

alhéjon belül az elektronok lehetőség szerint párosítatlanul helyezkednek el [azaz a B) esetben csak 

egy párosítatlan elektron van, míg az A) esetben három]. Ezt Hund-szabálynak nevezzük. 

 

 
 

 Hund-szabály: egy atom alhéján az elektronok úgy helyezkednek el, hogy közülük minél több 

legyen párosítatlan. 

 

 Az alapállapotú elektronszerkezet kialakulásakor az alábbi törvényszerűségeknek kell 

teljesülniük: 

– Energiaminiumra törekvés: az elektron mindig a lehető legalacsonyabb energiájú pályára 

kerül. 

– Egy pályára legfeljebb két elektron kerülhet. 

– Alhéjak esetén lehetőség szerint a legtöbb elektron legyen párosítatlan. 

 

2.1. példa: 

Állapítsuk meg a germániumatom alapállapotú elektronkonfigurációját. 

 

Megoldás: 

Vegyük sorra, hogy melyik alhéjon hány elektron lehet. A jobb oldali oszlopban a betöltődési sorrend 

szerint az összes elektron számát is feltüntettük, melyet az adott alhéj telítődésével lehetséges elérni: 

 

 Alhéjon 
Összesen 

(betöltődés szerint) 

1s 2 2 

2s 2 2 + 2 = 4 

2p 6 4 + 6 = 10 

3s 2 10 + 2 = 12 

3p 6 12 + 6 = 18 

4s 2 18 + 2 = 20 

3d 10 20 + 10 = 30 

4p 6 30 + 6 = 36 

 

 Mivel a germániumnak 32 elektronja van, a 3d alhéj betöltődésével összesen 30 elektront tudunk 

elhelyezni, ezért a 4p alhéjra is kerül elektron, méghozzá 2. 

 

 Tehát az alapállapotú germániumatom elektronszerkezete: 

 Ge: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2.  

1s 2s 2p

1s 2s 2p
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 Ellenőrzésképp érdemes összeszámolnunk a felső indexben szereplő számokat, az összegnek meg 

kell egyeznie a germániumatom elektronjainak számával: 

 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 2 = 32.  

 Mivel a p-alhéjon 6 elektront lehet elhelyezni a három p-pályán, a maradék két elektronnak, a 

Hund-szabály értelmében, párosítatlanul kell elhelyezkednie. Csak a 4s és 4p-alhéjat ábrázolva (az 

alatta levő 1. (K), 2. (L) és 3. (M) héj elektronokkal betöltött): 

 

    
 

 Az atomot a kémiai reaktivitás szempontjából két részre („rétegre”) oszthatjuk: a külső 

vegyértékelektronok vesznek részt a kötések kialakításában, így a kémiai reakciókban, a belsőbb 

elektronokra (és az atommagra) viszont nincs hatásuk a kémiai változásoknak. 

 

 Vegyértékelektronok: vegyértékelektronoknak nevezzük az atom kémiai reakciókban részt vevő 

külső elektronjait. 

 

 Atomtörzs: az atommag és azon elektronok, melyek nem vegyértékelektronok. 

 

 A fenti példában a germániumnak összesen négy vegyértékelektronja van, két s és két p elektronja 

van a vegyértékhéján. Az első (K), a második (L) és a harmadik (M) héjat lezártnak tekintjük, ezek 

alkotják az atomtörzset. 

 

 A nemesgázok elektronszerkezete igen stabilis, kémiai reaktivitásuk igen csekély. Ennek oka, 

hogy az s- és p-alhéjak a nemesgázok esetén válnak telítetté (kivéve a héliumot, ahol csak az 1s alhéj 

telítődik), így a lezárt héjak kiemelkedő stabilitást biztosítanak. A vegyértékelektronokat szokták úgy 

említeni, hogy a legfelső lezárt héjon kívül elhelyezkedő elektronok, a vegyértékhéjat pedig, mint a 

legkülső, lezáratlan héjat. Ez a megfogalmazás bizonyos esetekben félreértést okozhat.  

 Például a kalcium (rendszáma 20) alapállapotú elektronkonfigurációja: 

 Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.  

 Mint látjuk, a 3. héj még nem telített, mivel a 3d-alhéj elektronjai a 4s alhéj telítődése után 

népesülnek be, ám csak a 4s alhéj 2 elektronját tekintjük vegyértékelektronnak. 

 

 Az elektronkonfiguráció jelölését gyakran lerövidítjük a következő módon: megkeressük azt a 

legnagyobb rendszámú nemesgázt (1He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe, 86Rn), melynek rendszáma kisebb az 

adott elem rendszámánál, és csak az elem és a nemesgáz elektronkonfigurációja közötti különbséget 

tüntetjük fel. 

 Például a germánium (rendszáma 32) elektronkonfigurációja esetén a legnagyobb, nála kisebb 

rendszámú nemesgáz a 18-as rendszámú argon (Ar), melynek elektronkonfigurációja: 

 Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.  

 Így a germánium elektronkonfigurációja és az argon elektronkonfigurációja közötti különbség: 

 
 

 A germánium rövidített elektronkonfigurációja így: 

 Ge: [Ar] 4s2 3d10 4p2.  

4s 4p

 

Ge: 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

10
 4p

2
. 

 

                Ar 
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 Érdemes az elektronok feltöltődését az alábbi táblázatos formában is összefoglalni: 

 Alhéjon Összesen Nemesgáz 

1s 2 2 2He 

2s 2 2 + 2 = 4  

2p 6 4 + 6 = 10 10Ne 

3s 2 10 + 2 = 12  

3p 6 12 + 6 = 18 18Ar 

4s 2 18 + 2 = 20  

3d 10 20 + 10 = 30  

4p 6 30 + 6 = 36 36Kr 

5s 2 36 + 2 = 38  

4d 10 38 + 10 = 48  

5p 6 48 + 6 = 54 54Xe 

6s 2 54 + 2 = 56  

4f 14 56 + 14 = 70  

5d 10 70 + 10 = 80  

6p 6 80 + 6 = 86 86Rn 

7s 2 86 + 2 =88  

5f 14 88 + 14 = 102  

6d 10 102 + 10 = 112  

7p 6 112 + 6 = 118 118UUo 

 

2.2. példa: 

Írjuk fel a 48-es rendszámú kadmium elektronkonfigurációját! 

 

Megoldás: 

Tehát 48 elektront kell elhelyeznünk. Így a teljes elektronkonfiguráció: 

 Cd: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10.  

 Most határozzuk meg az elektronkonfigurációt a rövidített leírással! A kriptonban 36 elektron 

található (a xenonnak több elektronja van, mint a kadmiumnak), így a maradék 48−36 = 12 elektront 

kell csak feltüntetnünk, ezek az 5s és a 4d alhéjakra kerülnek: 

 Cd: [Kr] 5s2 4d10.  

Gyakorlófeladatok: 

Írjuk fel az alábbi elemek alapállapotú konfigurációját! 

 

a) 38Sr 

b) 13Al 

c) 34Se 

d) 53I 

e) 25Mn 

f) 36Kr 

g) 67Ho 

h) 83Bi 

i) 95Am 

j) 80Hg 

 

Megoldások: 

a) [Kr] 5s2 

b) [Ne] 3s2 3p1 
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c) [Ar] 4s2 3d10 4p4 

d) [Kr] 4d10 5s2 5p5 

e) [Ar] 4s2 3d5 

f) [Ar] 3d10 4s2 4p6 

g) [Xe] 4f11 6s2 

h) [Xe] 4f
14

 5d
10

 6s
2
 6p

3
 

i) [Rn] 5f7 7s2 

j) [Xe] 4f14 5d10 6s2 

 

2.4. A kvantumszámok 

Az atompályák, illetve az elektronok betöltődésének sorrendje szoros összefüggésben áll a 

Schrödinger-egyenletekkel, melyek a kvantumkémia legfontosabb alapegyenletei közé tartoznak. 

Mivel ezen egyenletek megértése felsőbb matematikai ismereteket követel, itt nem ismerkedünk meg 

velük (későbbi egyetemi tanulmányainkban viszont majd igen), azonban néhány fontosabb 

következményüket bemutatjuk. A Schrödinger-egyenletek megoldásai kvantáltak, ami azt jelenti, 

hogy nem vehetnek fel bármilyen tetszőleges értéket, hanem csak jól meghatározott értékűek lehetnek. 

Egy szemléletes példa a molekulák rezgőmozgása: a molekula atomjait képzeljük el tömegpontoknak, 

melyeket a kémiai kötések rugóként kötnek össze. Egy nagyon egyszerű kétatomos molekula a 

dihidrogén (H2). A molekulák – így a dihidrogén is – folyamatos rezgőmozgással rendelkeznek, ám 

ennek frekvenciája nem vehet fel bármilyen értéket! Ha energiát közlünk a molekulával, növelhetjük a 

rezgés frekvenciáját, ám nem tetszőleges mértékben: a rezgés frekvenciája kvantált.  

 Egy adott atomban az elektronok energiaszintjei is kvantáltak: nem vehetnek fel bármilyen 

értéket, az egyes energiaszintek energiája meghatározott. Az elektronok nem tartózkodhatnak 

energiaszintek között, csak adott energiaszinteken. Ha az elektront az egyik energiaszintről egy 

másikra szeretnénk juttatni (gerjeszteni), meghatározott energiát kell közölnünk vele. A Schrödinger-

egyenlet alapján kiszámíthatjuk az elektronszintek energiáját: ez tartalmaz egy paramétert, melynek 

értéke 1, 2, 3 stb. értékeket vehet fel. Ezt a paramétert főkvantumszámnak nevezzük. Az elektron 

mágneses tulajdonságokkal is rendelkezik, melyek szintén kvantáltak. Ezeket a tulajdonságokat a 

mellékkvantumszám és a mágneses kvantumszám határozza meg, ám ezek értéke sem lehet 

tetszőleges. Az elektron rendelkezik egy spinnek nevezett mennyiséggel, mely független a többi 

kvantumszámtól. A spin az elektron egy mágneses jellemzője, az ehhez tartozó kvantumszámot 

spinkvantumszámnak nevezzük. Mint majd látni fogjuk, a spinkvantumszám két ellentétes előjelű, ám 

azonos abszolút értékű szám (−½ vagy +½) lehet. 

 Tehát az atom bármely elektronja négy kvantumszámmal jellemezhető. 

 

 A főkvantumszám (n) értéke 1, 2, 3 stb. pozitív egész szám lehet, és megadja, hogy az elektron 

hányadik héjon van. Minél nagyobb n értéke, az elektron annál nagyobb sugarú pályán található. Tehát 

n = 1 esetén tudjuk, hogy az elektron az első héjon található, n = 2 esetén pedig, hogy a második 

elektronhéjon. Az elektron energiája is függ a főkvantumszámtól, a legalacsonyabb energia n = 1-hez 

tartozik. 

 

 A mellékkvantumszám (ℓ), értéke 0, 1, …, n−1 lehetséges, tehát az adott héjon (adott n esetén) 

n-féle különböző mellékkvantumszám lehetséges. A mellékkvantumszám megadja, hogy az elektron 

az elektronhéjon belül melyik alhéjon (s, p, d, f, …) található.   

 Az első elektronhéjon (n = 1) csak ℓ = 0 lehetséges, azaz csak s-alhéjon lehet az elektron. 

 A második elektronhéjon (n = 2) ℓ értéke lehet 0 vagy 1. Ha ℓ = 0, az elektron az s-alhéjon van, 

ha pedig ℓ = 1, az elektron a p-alhéjon található. 

 A harmadik héjon (n = 3) ℓ értéke három különböző értéket vehet fel: 0, 1 vagy 2. Az ℓ = 0 érték 

mindig s-alhéjat jelöl, ℓ = 1 esetén az elektron p-alhéjon található, ha pedig ℓ értéke 2, akkor az 

elektronról megállapítható, hogy a d-alhéjon van. 

 

 A mágneses kvantumszám (m) értéke egész szám lehet −ℓ-től +ℓ-ig terjedőleg (a 0-t is 

beleértve), így (2·ℓ + 1) különböző értéket vehet fel. A mágneses kvantumszám, adott alhéj esetén, a 
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pályák irányát adja meg, tehát egy adott alhéj esetén m értéke alapján meg tudjuk állapítani, hogy az 

elektron melyik pályán található.  

 Például ha ℓ = 0, csak egyetlen értéket vehet fel a mágneses kvantumszám: m = 0. Az s-alhéjon 

belül egyetlen s-pálya található, ehhez tartozik az m = 0 mágneses kvantumszám. 

 Ha ℓ = 1, a p-alhéjon található az elektron. Viszont három különböző irányú p-pályát ismerünk: 

px-, py- és pz-pályákat. A mágneses kvantumszám ℓ = 1 esetén m = −1, m = 0 és m = +1 lehet, a három 

érték három különböző irányú (térbeli elhelyezkedésű) p-pályát jelöl.  

 A d-alhéj, azaz ℓ = 2 esetén már ötféle értéket vehet fel a mágneses kvantumszám: −2, −1, 0, +1 

és +2. Az öt különböző mágneses kvantumszám az öt különböző d-pályát jelöli a d-alhéjon belül. 

 Az f-alhéj esetén (ℓ = 3) hét különböző érték közül vehet fel egyet a mágneses kvantumszám: −3, 

−2, −1, 0, +1, +2, +3, így az f-alhéjon belül hét pálya különböztethető meg. 

 

 A spinkvantumszám (ms) értéke +½ vagy −½ lehet. Egy adott pályára maximálisan két elektron 

kerülhet, ezek mindig ellentétes spinkvantumszámmal rendelkeznek. Az elektronok cellás jelölésénél a 

spint nyíllal jelöljük, a felfelé és lefelé mutató nyíl két ellentétes spinű elektront jelöl.  

 

 Tehát ha ismerjük egy elektron mind a négy kvantumszámát, akkor tudjuk, hogy melyik héjon (n), 

azon belül melyik alhéjon (ℓ) van, és azt is ismerjük, hogy az alhéjon belül melyik pályán található 

(m). Az adott pályán található két elektront a spinkvantumszám (ms) különbözteti meg.  

 Egy adott atomban azon elektronok, melyek csupán spinkvantumszámukban különböznek, egy 

elektronpárt alkotnak.  

 

 Tehát egy atomban minden egyes elektron „beazonosítható” a négy kvantumszám segítségével. 

Egy nagyon fontos megállapítás, hogy egy pályára maximálisan két elektron kerülhet. Ez a Pauli-

elvvel van összefüggésben. 

 

 Pauli-elv: egy atomban nem lehet két (vagy több) olyan elektron, melynek mind a négy 

kvantumszáma azonos.  

 

 A kvantumszámok egy összetett fizikai elmélet igen bonyolult matematikai összefüggésekkel 

megkapott eredményei, melyek segítségével megmagyarázható a héjak–alhéjak–pályák rendszere, így 

az atom elektronhéjának szerkezete. Mint hamarosan látjuk, az elemek periódusos rendszerének 

felépítése is szoros összhangban van a kvantumszámok rendszerével. 

 

2.5. Az elemek periódusos rendszere 

Az elektronok betöltődési sorrendje és a periódusos rendszer 

 

 Már régen megfigyelték, hogy bizonyos elemek hasonló kémiai (és/vagy fizikai) tulajdonságokkal 

rendelkeznek. Mengyelejev a XIX. század végén az addig felfedezett elemeket egy táblázatba 

gyűjtötte össze. Sőt a felfedezett törvényszerűségeket felhasználva Mengyelejev számos, addig még 

ismeretlen elem tulajdonságait jósolta meg.  

 

 A periódusos rendszer az elemeknek a növekvő rendszám szerint felépített táblázata.  

 

 Érdekes módon, ha az egymást követő rendszámú (azaz elektronszámú) elemeket sorba 

rendezzük, ez az elektronok beépülési sorrendje szerint történik: 
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2.5.1. ábra: Az elektronok betöltődési sorrendje a periódusos rendszerben 

 A periódusos rendszer felépülése jól megfigyelhető az alábbi animáción: 

 

2.5.1. animáció: Az elektronok betöltődési sorrendje és a periódusos rendszer 

 

 Periódusok: 

 A periódusos rendszerben a vízszintes sorokat periódusoknak vagy soroknak nevezzük. Gyakran 

különbség van a sor és a periódus megjelölés között: az első „sor”-nak általában a 2. periódust szokás 

tekinteni, például a szén vagy a nitrogén „első sorbeli” elem.  

 

 Mezők: 

 Az egymás alatti sorok az adott elektronhéj beépülését mutatják. Az elemeket a fenti táblázatba 

rendezve különböző, úgynevezett mezőket figyelhetünk meg: egy mezőn belül az azonos betöltődő 

alhéjjal rendelkező elemek találhatók. Így megkülönböztetünk s-, p-, d- és f-mezőt: 

1 1s                     1s  

2 2s               2p  

3 3s               3p  

4 4s     3d 4p  

5 5s     4d 5p  

6 6s     5d 6p  

7 7s     6d 7p  

              

 

4f 

5f 
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2.5.2. ábra: A periódusos rendszer mezői 

 Az s-mező érdekes módon két helyen található: az egyik a periódusos rendszer bal oldalán, a 

másik pedig csupán egyetlen elemet tartalmaz: a héliumot. A hélium egyrészt azért került a periódusos 

rendszer jobb oldalára, mivel tulajdonságaiban sokkal inkább hasonlít az ott található elemekhez. A 

hélium „áthelyezése” azonban nem önkényes: a periódusos rendszer utolsó oszlopában töltődik be az 

adott héj, az 1. (K) héj pedig két elektronnal telíthető, azaz már a héliumnál lezárul a héj. 

 Mint fentebb láthatjuk, az f-mezőt általában ki szokták venni az úgynevezett „hosszú periódusos 

rendszerből”, mivel egy hosszú keskeny táblázat kezelése viszonylag körülményes.  

 A feltöltődési sorrendből adódik, hogy az első periódusban csak s-mező található, a második 

periódustól kezdődik a p-mező feltöltődése. Mivel a 4s alhéj hamarabb kezd feltöltődni, mint a 3d, a 

3d héj a 4. periódusban kezd csak feltöltődni. Hasonló a helyzet az f-mezővel: a 4f alhéj csak a 6s 

alhéj betöltődése után kezd el benépesülni, így a 6. periódusban található. A tudomány pillanatnyi 

állása szerint nem sikerült még előállítani olyan elemet, mely a 8. periódusban található, sőt a 7. 

periódus nagyobb rendszámú (úgynevezett késői) elemei is rendkívül instabilak, általában csupán 

nyomnyi mennyiségben sikerül őket előállítani (gyakran ez csak néhányszor tíz atomot jelent). A 

nagyfokú instabilitás oka az atommagok radioaktivitása: általában magreakciók segítségével lehet 

ilyen nagy rendszámú atommagokat előállítani, melyek azonban többnyire nagyon gyorsan radioaktív 

bomlást szenvednek. Ebből következik, hogy az ilyen rendkívül nagy rendszámú elemek fizikai és 

kémiai tulajdonságairól nem sokat tudunk. Az érdeklődők kedvéért megjegyezhetjük, hogy a 

periódusos rendszer alsóbb periódusaiban – a sok külső elektronnak köszönhetően – növekszik a 

fémes jelleg, és még a főcsoportokban is elmosódik az egyes elemek kémiai tulajdonságai között a 

határ. 

1                  s  

2            

3            

4  

5  

6  

7 

s 
- 

m 

e 
z 

ő 

d-mező 

p-mező 

 

          

 

f-mező 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
I. 

A 

II. 

A 

III. 

B 

IV. 

B 

V. 

B 

VI. 

B 

VII.

B 

VIII.

B 

VIII.

B 

VIII.

B 

I. 

B 

II. 

B 

III. 

A 

IV. 

A 

V. 

A 

VI. 

A 

VII.

A 

VIII.

A 

                   
1 H                 He 

2 Li Be           B C N O F Ne 

3 Na Mg           Al Si P S Cl Ar 

4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Ta Pb Bi Po At Rn 

7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn 113 114 115 116 117 118 

 

* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  

** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

 

2.5.3. ábra: A periódusos rendszer 

 Oszlopok: 

 A hasonló elektronszerkezetű elemek függőleges elrendeződésben helyezkednek le, egymás alatti 

helyet foglalnak el a periódusos rendszerben, ezek egy oszlopot alkotnak. 

 Az s-mező és a p-mező oszlopait összefoglalóan főcsoportoknak, míg a d-mező oszlopait 

mellékcsoportoknak szokás nevezni. A későbbiekben megismerkedünk az egyes oszlopok 

elnevezéseivel is.  

 

 Az oszlopok számozását kétféleképpen szokás végezni:  

– a régiesebb számozás szerint külön tárgyaljuk a főcsoportokat, illetve a mellékcsoportokat, ám 

mindkettőt római számokkal jelöljük. Ilyenkor a főcsoportok esetén a megfelelő római szám 

mellé A betűt írunk, míg a mellékcsoportokat B betűvel jelöljük. A fő- és mellékcsoportok 

számozása I-től VIII-ig terjed, a VIII.B mellékcsoport 3 oszlopot foglal magában (vascsoport 

elemei). A periódusos rendszer hagyományos elrendeződése esetén (lásd fent) az I.A után a 

II.A főcsoport következik, a II.A főcsoport után a III.B mellékcsoport jön, ezután sorrendben 

következnek a mellékcsoportok, egészen VIII.B-ig. A vascsoport (VIII.B csoport) után az I.B 

és II.B csoportok jönnek, majd a III.A főcsoporttal folytatjuk a számozást. Ezután a 

főcsoportok számozása folyamatos VIII.A-ig. Ez a számozási rendszer manapság elavultnak 

tekinthető. 

– a napjainkban elfogadott számozás szerint nincs különbség a főcsoportok és a 

mellékcsoportok között, a számozás folyamatos. A két s-mezőbeli főcsoport (1 és 2) után 

következik a d-mező tíz mellékcsoportja, számozásuk: 3 … 12. A p-mező első oszlopát 13. 

oszlopnak nevezzük. A p-mező oszlopainak a száma a régi számozás szerinti szám 10-zel 

megnövelt értéke (például VI.A főcsoport ≡ 16. oszlop, VIII.A főcsoport ≡ 18. oszlop). 
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 Az egyes főcsoportok tradicionális elnevezése: 

– 1. oszlop: alkálifémek, 

– 2. oszlop: alkáliföldfémek, 

– 13. oszlop: bórcsoport (szokás földfémeknek is nevezni), 

– 14. oszlop: széncsoport, 

– 15. oszlop: nitrogéncsoport (szokás pniktogéneknek is nevezni), 

– 16. oszlop: oxigéncsoport (szokás kalkogénnek nevezni), 

– 17. oszlop: halogéncsoport, 

– 18. oszlop: nemesgázok. 

 

 A mellékcsoportok szokásos elnevezése: 

– 3. oszlop: szkandiumcsoport, 

– 4. oszlop: titáncsoport, 

– 5. oszlop: vanádiumcsoport, 

– 6. oszlop: krómcsoport, 

– 7. oszlop: mangáncsoport, 

– 8., 9., 10. csoportok: vascsoport, 

– 11. oszlop: rézcsoport, 

– 12. oszlop: cinkcsoport. 

 

 A fémek–félfémek–nemfémes elemek felosztása: 

 A bórt (B) és az asztáciumot (At) vagy polóniumot (Po) összekötő vonal környékén találhatóak a 

félfémek, ettől balra fémeket, jobbra pedig nemfémes elemeket találunk. 

 

 Félfémek: a bórt (B) az asztáciummal (At) vagy polóniummal (Po) összekötő vonal mentén 

található elemek.  

 A félfémek közé tartoznak a következő elemek: bór (B), szilícium (Si), germánium (Ge), arzén 

(As), antimon (Sb), tellúr (Te), polónium (Po) és asztácium (At). 

 

 Másodfajú fémek: Az s-mező fémeit (a B–At vagy B–Po vonaltól balra eső elemek) másodfajú 

fémeknek nevezzük.  

 A másodfajú fémek közé tartoznak a következő elemek: alumínium (Al), gallium (Ga), indium 

(In), tallium (Tl), ón (Sn), ólom (Pb) és bizmut (Bi). 

 Előfordul, hogy a másodfajú fémek közé sorolják a réz- és cinkcsoport elemeit, a berilliumot és a 

magnéziumot is. 

 

 Átmeneti fémek: a d-mező fémei. 

 

 Nemesfémek: az 5. és 6. periódus 8., 9., 10. vagy 11. oszlopában található fémek.  

 Nemesfémnek tekintjük a következő átmeneti fémeket: ruténium (Ru), ródium (Rh), palládium 

(Pd), ezüst (Ag), ozmium (Os), iridium (Ir), platina (Pt), és az arany (Au). 

 

 Lantanidák és aktinidák: 

 Az f-mező 6. periódusába tartozó fémeit lantanidáknak (a 7. periódusába tartozókat pedig 

aktinidáknak szoktuk nevezni). 

 

 Ritka földfémek: 

 A lantanidákat a szkandiummal (Sc) és az ittriummal (Y) együtt ritkafémeknek nevezzük. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   
1 H                 He 

2 Li Be           B C N O F Ne 

3 Na Mg           Al Si P S Cl Ar 

4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn 113 114 115 116 117 118 

 

* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  

** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

 

 Nemfémek   Alkálfémek 

 Félfémek   Alkáliföldfémek 

 Másodfajú fémek   Lantanidák 

 Átmeneti fémek   Aktinidák 

 Nemesfémek    

 

2.5.4. ábra: A periódusos rendszer felosztása az atomok fémes jellege szerint 

2.6. Tulajdonságok változása a periódusos rendszerben 

A periódusos rendszerben bizonyos tulajdonságok folytonosan, más tulajdonságok pedig periódusosan 

változnak. 

 

2.6.1. Tömegszám, neutronszám és relatív atomtömeg változása a periódusos rendszerben 

A prócium ( H1
1 ) kivételével minden izotóp tartalmaz neutronokat, mivel már két proton mellé is 

szükséges neutron, hogy az atommag stabil legyen.  

 A kis rendszámú elemek legstabilabb izotópjai esetén (periódusos rendszer eleje) a protonok és a 

neutronok száma gyakran megegyezik (azaz a neutronszám és protonszám aránya egy körüli – 

N / Z ≈ 1), tehát a tömegszám gyakran a rendszám kétszerese. A kalcium 40-es tömegszámú izotópja (

Ca40
20 ) a legnagyobb rendszámú izotóp, melyben a protonok és neutronok száma megegyezik.  

 Nagyobb rendszámú elemek izotópjai esetén a neutronok száma meghaladja a protonokét, tehát a 

tömegszám nagyobb, mint a rendszám kétszerese. Ennek oka, hogy egyre több neutronra van szükség 

a pozitív töltésű protonok elektrosztatikus taszításának leárnyékolására. A periódusos rendszer utolsó 

periódusában a neutronok és protonok számának aránya (N / Z) rendszerint nagyobb, mint 1,5. 
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 Az alábbi ábrán a létező összes stabil izotóp neutronszám  / protonszám aránya (N / Z) van 

feltüntetve a rendszám (Z, protonszám) függvényében. A piros vonal az N / Z = 1 esetet jeleníti meg.  

 

2.6.1.1. ábra: A neutronszám és protonszám aránya a tömegszám függvényében 

 A relatív atomtömeg a rendszám növekedésével növekszik, ez alól néhány elempár a kivétel 

csupán (például argon–kálium: 18Ar: 39,95, 19K: 39,10; kobalt–nikkel: 27Co: 58,93, 28Ni: 58,69; tellúr–

jód: 52Te: 127,60, 53I: 126,90).  

 

 Az alábbi ábrán az elemek relatív atomtömegét (Ar) ábrázoltuk a rendszám (Z) függvényében 

(kék körök). A fekete egyenes az Ar = Z, a zöld egyenes az Ar = 2 · Z, a piros egyenes pedig az 

Ar = 3 · Z függvényeket jelenti. 

 

2.6.1.2. ábra: A relatív atomtömeg a rendszám függvényében 
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 Mint látható, a relatív atomtömeg a rendszám növekedésével egyre meredekebben növekszik. Míg 

a kis rendszámok esetén Ar ≈ 2 · Z (a neutronok száma nagyjából megegyezik a protonok számával – a 

rendszámmal), addig a nagy rendszámok esetén az Ar / Z arány 2-nél jóval nagyobb. 

 

2.6.2. Az atomok méretének változása a periódusos rendszerben 

Az atomokat gömbszerűnek feltételezzük, így az atomok méretét az atomsugárral (idegen szóval 

atomrádiusszal) szoktuk jellemezni. (Csak megemlítjük, hogy az atomsugár függ az atom állapotától, 

azaz attól is, hogy milyen kötés kialakításában vesz rész. Ezáltal többféle módon definiálhatjuk az 

atomsugarat, ám ennek részleteivel itt nem foglalkozunk.) Az atomsugár (és így az atomtérfogat) 

változása számos más tulajdonság változására hatással van (például sűrűség, halmazállapot). 

 

 Az atomsugár periodikusan változik a periódusos rendszeren belül. 

 Egy adott perióduson belül az atomsugár balról jobbra csökken. Ennek a magyarázata a 

következő: egy perióduson belül balról jobbra haladva növekszik az atommag töltése, mivel egyre 

több proton található benne. Az atommag töltését az elektronok leárnyékolják. A lezárt belső héjak 

elektronjainak negatív töltése egy perióduson belül gyakorlatilag azonosnak tekinthető. Balról jobbra 

haladva egy periódusban az elektronok ugyanarra a külső héjra lépnek be, ezek árnyékoló hatása 

sokkal kisebb, mint az alatta levő héjak elektronjaié, így az atommag (balról jobbra növekedő) töltése 

egyre erősebben vonzza a vegyértékelektronokat, ennek következtében az atomsugár csökken.  

 Az atomsugár egy oszlopon belül felülről lefelé növekszik. Magyarázat: a pályák mérete 

1s < 2s < 3s < … irányban növekszik. 

 

2.6.2.1. ábra: Az atomsugár változása a periódusos rendszerben 

 Itt érdemes megemlíteni a sűrűség változását is. A sűrűség természetesen nemcsak az 

atomtérfogattól (atomsugártól) függ, hanem a halmazállapottól, az atomok elrendeződésétől, a 

kristályszerkezettől is, így igen nehéz általánosan tendenciákat találni. Viszont azt mindenképpen 

érdemes megjegyezni, hogy a sűrűség egy oszlopon belül felülről lefelé növekszik. 

 

1                    

2            

3            

4  

5  

6  

7 
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2.6.3. Az elemek halmazállapota 

A halmazállapot a részecskéket összetartó kölcsönhatásoktól függ. A különféle kölcsönhatások és a 

halmazállapot összefüggéseit majd a későbbiekben részletesen tárgyaljuk, itt – a teljesség kedvéért – 

azonban megmutatjuk, a periódusos rendszer mely részében milyen halmazállapot jellemző. 

 

 Normál légköri nyomáson (101,325 kPa) és 25 °C hőmérsékleten az elemek túlnyomó többsége 

szilárd, azonban találhatunk közöttük szép számban gázokat is. A legritkább halmazállapot a folyadék, 

csupán két elem folyékony 25 °C-on: a bróm (Br) és a higany (Hg). További két elemnek igen 

alacsony az olvadáspontja: a galliumé (Ga, 30 °C) és a céziumé (Cs, 28 °C) is szobahőmérséklet 

közelében van, enyhe melegítés hatására megolvadnak. 

 Tizenegy elem gáz halmazállapotú normál légköri nyomáson és 25 °C hőmérsékleten: ide 

tartoznak a nemesgázok (hélium, neon, argon, kripton, xenon, radon), a halogének egy része (fluor, 

klór), az oxigén, a nitrogén és a hidrogén. 

 

 Az alábbi periódusos rendszerben a különböző halmazállapotú elemeket mutatjuk be: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   
1 H                 He 

2 Li Be           B C N O F Ne 

3 Na Mg           Al Si P S Cl Ar 

4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn 113 114 115 116 117 118 

 

* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  

** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

 

 Gázhalmazállapotú 

 Folyékony halmazállapotú 

 Szilárd halmazállapotú 

 Nem ismert 

 

2.6.3.1. ábra: Az elemek halmazállapota 

2.6.4. Vegyértékelektronok száma, a vegyérték és a vegyértékhéj elektronkonfigurációja 

Egy adott oszlopon belül a vegyértékelektronok száma és a vegyértékhéj elektronkonfigurációja 

azonos. Tulajdonképpen ez a magyarázata annak, hogy az egy oszlopon belüli elemek kémiai 

tulajdonsága általában hasonló. 

 A vegyértékelektronok száma az első 12 oszlopban megegyezik az oszlop számával. A p-

mezőben pedig a vegyértékelektronok számát megkapjuk, ha az oszlop számából levonunk 10-et: a 
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lezárt d-alhéjat (a tíz elektronjával) már nem szokás a p-mező vegyértékelektronjaihoz számítani (itt az 

n-dik héj telítődik, viszont az (n−1)-dik héj már lezárult a 12. oszlopban). Egyetlen kivétel a hélium 

(18. oszlop), melynek csupán 2 vegyértékelektronja van. 

 (A régi számozási mód szerint a főcsoportokban az oszlop száma megegyezik a 

vegyértékelektronok számával. Ez a mellékcsoportok esetén is igaz, viszont a VIII.B két oszlopára 

nem igaz – kobalt, nikkel és az alattuk található elemek.) 

 

 Vegyérték: az atom által létesíthető kémiai kötések száma. A különböző elemek gyakran többféle 

vegyértékkel képezhetnek vegyületeket. 

 Például a jód esetén ismerünk olyan vegyületeket, melyben a jódatom 1, 3, 5 és 7 

vegyértékelektronjával létesít kötést: 

 1: IF;   3: IF3;   5: IF5;   7: IF7.  

 A maximális vegyérték megmutatja, hogy hány egy vegyértékű atommal (például a hidrogénnel) 

képes az adott elem egy atomja kémiai kötés létesítésére. Bizonyos esetekben az atom összes 

vegyértékelektronjával lehetséges kémiai kötést létrehozni, ám más esetekben a 

vegyértékelektronoknak csak egy része vihető kémiai kötésbe. Ez alapvetően attól függ, hogy az adott 

atom mennyire „ragaszkodik” az elektronjaihoz, mennyire könnyű eltávolítani az elektronjait kötés 

kialakítása céljából. A kémiai kötésekkel a későbbiekben részletesen foglalkozunk. 

 A maximális vegyérték egy oszlopon belül változhat. A felsőbb periódusokban az elemek 

rendszerint kevesebb vegyértékelektronnal képesek kötést létesíteni, mint az alsóbb periódusokban 

található elemek. 

 Például a fluor maximális vegyértéke 1, a klóré és brómé 5, míg a jódé 7. 

 

 Az egyes elemek – kísérleti úton tapasztalt – maximális vegyértéke a periódusos rendszerben: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   
1 1                 0 

2 1 2           3 4 3 2 1 0 

3 1 2           3 4 5 6 5 0 

4 1 2 3 4 5 6 4 3 4 2 2 2 3 4 5 6 5 2 

5 1 2 3 4 5 6 6 6 6 4 3 2 3 4 5 6 7 6 

6 1 2 * 4 5 6 7 6 6 6 5 2 3 4 5 6 7 6 

7 1 2 **                

 

* 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3  

** 3 4 5 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

 

2.6.4.1. ábra: Az elemek maximális vegyértéke a periódusos rendszerben 

 Az egyes oszlopokban megfigyelhető alapállapotú elektronkonfigurációk szoros összhangban 

vannak az elektronhéjak betöltődési sorrendjével. 
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Oszlop 
Vegyértékelektronok  

száma 

Alapállapotú 

elektronkonfiguráció 

Maximális vegyérték 

az oszlopban  

1. (I.A) oszlop  1 ns1 1 

2. (II.A) oszlop  2 ns2 2 

3. (III.B) oszlop 3 ns2 (n−1)d1 3 

4. (IV.B) oszlop 4 ns2 (n−1)d2 4 

5. (V.B) oszlop 5 ns2 (n−1)d3 5 

6. (VI.B) oszlop 6 
ns1 (n−1)d5 

[ns2 (n−1)d4] 6 

7. (VII.B) oszlop 7 ns2 (n−1)d5 7 

8. (VIII.B) oszlop 8 ns2 (n−1)d6 2 

9. (VIII.B) oszlop 9 ns2 (n−1)d7 2 

10. (VIII.B) oszlop 10 ns2 (n−1)d8 2 

11. (I.B) oszlop 11 
ns1 (n−1)d10 

[ns2 (n−1)d9] 
2–3 

12. (II.B) oszlop 12 ns2 (n−1)d10 2 

13. (III.A) oszlop 3 ns
2
 np

1 
3 

14. (IV.A) oszlop 4 ns2 np2 4 

15. (V.A) oszlop 5 ns2 np3 5 

16. (VI.A) oszlop 6 ns2 np4 6 

17. (VII.A) oszlop 7 ns2 np5 7 

18. (VIII.A) oszlop 8 ns2 np6 (6) 

 

 Megjegyzés: mivel az ns és (n−1)d alhéjak pályáinak energiája igen közel van egymáshoz, 

előfordul, hogy csak egy elektron kerül az ns alhéjra és a többi pedig az (n−1)d alhéjra kerül. A d-

mező fémeinek pontos elektronkonfigurációja általában nem olyan szabályos, mint az s- vagy p-mezők 

esetén. 

 

2.6.5. Az ionok képződését kísérő energia változása a periódusos rendszerben 

Ionok képződése atomokból 

 Egy atom elektromosan semleges, mivel benne a protonok és elektronok száma megegyezik. 

Ezzel ellentétben az ionok töltéssel rendelkező részecskék. 

 

 Ion: egy semleges atomból vagy atomcsoportból elektronok elvételével vagy hozzáadásával 

keletkező részecske (tulajdonképpen töltéssel rendelkező részecske, mely egy vagy több atommagot 

tartalmaz). 



68 Kémiai alapok 

© Benkő Zoltán, BME www.tankonyvtar.hu 

 Oxidáció: elektron leadása 

 Redukció: elektron felvétele. 

 

 Az ion töltését a protonok és az elektronok számának különbsége adja meg. Az ion töltését 

(elektron mértékegységben) előjelével együtt jobb felső indexben írjuk az ion jele (képlete) mögé. A 

töltésszám megelőzi az előjelet: Fe
2+

 vagy NO3
−
. 

 

 Kation: pozitív töltésű ion (több a protonok száma, mint az elektronoké), az atomból oxidációval 

keletkezik. 

 Anion: negatív töltésű ion (több az elektronok száma, mint a protonoké), az atomból redukcióval 

keletkezik. 

 

 Egy iont egyszerű ionnak nevezzük, ha benne csak egy atommag található (egyetlen atomból 

keletkezik elektron elvételével vagy hozzáadásával, például: Na+ vagy I−), illetve összetett ionnak, ha 

benne több atommag található (atomcsoportból, molekulából keletkezik az ion elektron elvételével 

vagy hozzáadásával, például: NH4
+ vagy SO4

2−) 

 

 A legegyszerűbb kation a hidrogénion (H+), mely megegyezik magával a protonnal (a 

hidrogénatomnak egy protonja és egy elektronja van, az egyetlen elektront eltávolítva egy 

hidrogénkationt kapunk: H+). 

 Néhány példa kationra: Na+, Ca2+, Cr3+, Sn4+, As5+, U6+, NH4
+. 

 Néhány példa anionra: Cl−, O2−, P3−, NO3
−, S2O3

2−. 

 

 Általánosságban megfogalmazható, hogy a periódusos rendszer bal oldalán található fémek 

esetén (elsősorban az 1., 2., 13. főcsoportok és a mellékcsoportok) kedvezőbb a kationná alakulás, 

míg a periódusos rendszer jobb oldalán található nemfémekből (utolsó néhány oszlop, elsősorban 16. 

és 17. oszlop) inkább anionok képződnek. 

 Ennek magyarázata a következő. Már korábban megismertük, hogy a vegyértékelektronok száma 

a periódusos rendszer főcsoportjaiban balról jobbra növekszik. A kevés vegyértékelektronnal 

rendelkező fémek viszonylag könnyen le tudják adni elektronjaikat, így igen stabilis nemesgáz 

elektronkonfigurációjú ionokká alakulnak, míg a több vegyértékelektronnal rendelkező nemfémek 

esetén a nemesgáz elektronkonfiguráció elektronfelvétellel könnyebben kialakul. Ellenkező esetben a 

nemesgáz elektronszerkezet eléréséhez a kevesebb vegyértékelektronnal rendelkező fémeknek 

viszonylag sok elektront kellene felvenniük, míg a több vegyértékelektronnal rendelkező 

nemfémeknek igen sok elektront kellene leadniuk, mely energetikailag igen kedvezőtlen.  

 Így például a káliumatomból egy vegyértékelektronjának eltávolításával egyszeresen pozitív 

töltésű káliumion, míg a hét vegyértékelektronnal rendelkező fluoratom egy elektront felvéve 

fluoridanionná tud alakulni. Mind a káliumionnak, mind a fluoridionnak nemesgáz 

elektronkonfigurációja van. 

 A nemfémek által maximálisan felvehető elektronok számát nagyon egyszerűen meg tudjuk 

állapítani: a nemesgázoknak – a hélium kivételével – mindig két s és hat p elektronja van, azaz a 

vegyértékhéjukon 8 elektronjuk van. Legyen a nemfémnek n vegyértékelektronja, ekkor pontosan 

8 − n elektron szükséges ahhoz, hogy 8 elektronja legyen a vegyértékhéján.  

 Mint az előzőekben már tárgyaltuk, a periódusos rendszer oszlopának sorszáma és az adott elem 

vegyértékelektronjainak száma között szoros összefüggés van. Az oszlopok aktuális számozása szerint 

tehát az m-edik oszlopban található nemfém 18 − m elektront tud felvenni.  Például a 15. oszlopban 

található foszforatom 18 − 15 = 3 elektront tud maximálisan felvenni, a 16. csoportban található 

kénatom pedig maximálisan 18 − 16 = 2 elektron felvételével képes anionná alakulni. 

 A főcsoportokban a maximálisan eltávolítható elektronok száma megegyezik a 

vegyértékelektronok számával. Például egy alumíniumatomról (mely három vegyértékelektronnal 

rendelkezik) három elektront tudunk eltávolítani, míg egy klóratomról (hét vegyértékelektronja van) 

maximálisan hét elektront tudunk eltávolítani elméletileg.  

 A későbbiekben tárgyalásra kerülő oxidációfok és a maximálisan eltávolítható, illetve felvehető 

elektronok száma között nagyon szoros kapcsolat áll fenn. Tehát azon megállapítások, melyeket a 
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maximálisan eltávolítható, illetve felvehető elektronok számával kapcsolatban teszünk, igazak lesznek 

a maximális, illetve minimális oxidációfokokra is! 

 

2.3. példa: 

Állapítsuk meg, milyen kationok, illetve anionok képződésére számíthatunk az alábbi elemekből! 

 

a) kalcium 

b) gallium 

c) oxigén 

d) antimon 

e) hidrogén. 

 

Megoldás: 

a) A kalcium a 2. csoportban található, 2 vegyértékelektronja van. Ezért minden bizonnyal 

kétszeresen pozitív ion keletkezhet belőle. Anion képződésére nem számíthatunk, mivel igen 

kevés vegyértékelektronja van. 

 Ca → Ca2+ + 2e−  

b) A gallium a 13. csoportban található, és mivel a 3d alhéja már lezárult, 3 vegyértékelektronja 

van (4s2 4p1), így várhatóan mindhárom elektronját leadva kationná alakul. Itt sem számítunk 

anion képződésére, mivel ahhoz 5 elektront kellene felvennie. 

 Ga → Ga3+ + 3e−  

c) Az oxigén a 16. csoportban van, tehát 6 vegyértékelektronja van (2s2 2p4). Az oxigén igen 

erősen vonzza elektronjait, ezért 6 elektront nem tudunk eltávolítani róla, viszont 2 elektron 

felvételével nemesgáz elektronkonfigurációt képes elérni. 

 O + 2e−→ O2−  

d) Az arzén (As) a 15. csoportban található, vegyértékelektron-konfigurációja: 4s2 4p3. Az arzén 

úgy tud nemesgáz elektronkonfigurációjú ionná alakulni, ha lead 5 elektront, vagy pedig ha 

felvesz 3 elektront. 

 As → As5+ + 5e−  

 As + 3e−→ As3−  

e) A hidrogén egy kicsit különös eset, mivel a hozzá legközelebbi nemesgáz a hélium, melynek 2 

(vegyérték)elektronja van. Így a hidrogénatom egy elektron eladásával hidrogénkationná 

(tulajdonképpen protonná: 1H+ ≡ p+), míg egy elektron felvételével anionná képes alakulni. A 

hidrogénből képződő aniont hidridionnak nevezzük (az 1H− esetén egy proton két elektronnal). 

 H → H+ + e−  

 H + e−→ H−  

 Érdemes megjegyezni, hogy az atomból elektronfelvétellel képződő ion elnevezésének végén 

mindig -id végződés található. 

 Például: 

 O2−: oxid  

 As3−: arzenid  

 H−: hidrid.  
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 A mellékcsoportok esetén nem jellemző, hogy az elemek elektronfelvétellel anionná alakuljanak, 

és a maximálisan eltávolítható elektronok száma is kicsit komplikáltabb. A 3. oszloptól a 8. oszlopig 

az elemekből bármely vegyértékelektront el lehet távolítani, így az eltávolítható elektronok számának 

maximuma az oszlop sorszámával azonos. Viszont a 9. oszloptól kezdődően a helyzet hasonlóvá válik 

ahhoz, mint amit a nemfémeknél tapasztaltunk: nagyszámú elektron eltávolítása már nem lehetséges, 

tehát nem lehetséges például 9-szeresen pozitív ion képzése. Aniont képezve azonban az aktuális héj 

lezárásához, a nemesgáz elektronkonfiguráció eléréséhez az összes p-elektront is fel kellene töltenünk, 

melyhez igen sok energia szükséges. A 9. és 10. oszlopban így nehezen lehet megjósolni a 

maximálisan eltávolítható elektronszámot. A 11. oszlopban többnyire 1 vagy 2 elektron eltávolítására 

van lehetőség, míg a 12. oszlopban 2 elektron eltávolításával képezhető kation. 

 A mellékcsoportokról általánosságban elmondható, hogy itt a főcsoportokhoz képest sokkal több 

anomália, „rendellenesség” tapasztalható. 

 

Oszlop 
Vegyértékelektronok  

száma 

Leadható elektronok 

számának maximuma 

Felvehető elektronok 

számának maximuma 

1. (I.A) oszlop  1 1 — 

2. (II.A) oszlop  2 2 — 

3. (III.B) oszlop 3 3 — 

4. (IV.B) oszlop 4 4 — 

5. (V.B) oszlop 5 5 — 

6. (VI.B) oszlop 6 6 — 

7. (VII.B) oszlop 7 7 — 

8. (VIII.B) oszlop 8 8 — 

9. (VIII.B) oszlop 9 6 — 

10. (VIII.B) oszlop 10 6 — 

11. (I.B) oszlop 11 3 — 

12. (II.B) oszlop 12 2 — 

13. (III.A) oszlop 3 3 — 

14. (IV.A) oszlop 4 4 (4) 

15. (V.A) oszlop 5 5 3 

16. (VI.A) oszlop 6 6 2 

17. (VII.A) oszlop 7 7 1 

18. (VIII.A) oszlop 8 — — 
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 A későbbiekben az oxidációfok maximumának fogjuk tekinteni a maximálisan leadható 

elektronok számát, az oxidációfok minimuma pedig majd megegyezik a maximálisan felvehető 

elektronok számának (−1)-szeresével. 

 

 Első ionizációs energia vagy első ionizációs potenciál: első ionizációs energiának nevezzük azt 

az energiát, melyet be kell fektetnünk, hogy egy atomból egyszeresen pozitív iont (kationt) hozzunk 

létre.  

 

 Az ionizációs energia az alábbi folyamat energiaszükségletét jelenti: 

 X → X+ + e−.  

 Mindig a leggyengébben kötött elektront tudjuk legkönnyebben eltávolítani, és értelemszerűen 

minél erősebben kötődik egy elektron az atomhoz, annál nehezebb eltávolítani, azaz annál több 

energiát kell befektetnünk, hogy el tudjuk távolítani. 

 

 A legstabilabb elektronszerkezettel a nemesgázok rendelkeznek (18. oszlop), mivel itt zárul le a 

betöltődő elektronhéj. A lezárt elektronhéj mindig kiemelkedően stabil, ezért a nemesgázok első 

ionizációs energiája a legnagyobb egy perióduson belül. Mivel az alkálifémek ionizálásával nemesgáz 

elektronkonfigurációjú, egyszeresen pozitív ion keletkezik, ez igen nagy stabilitással rendelkezik, és 

az alkálifématom könnyen leadja az egyetlen s vegyértékelektronját. Tehát egy perióduson belül az 

alkálifémek első ionizációs energiája a legkisebb. 

 

 Az első ionizációs energia változása a periódusos rendszerben: 

 

 Egy adott perióduson belül balról jobbra növekszik (az alkálifémektől a nemesgázok irányába) 

az első ionizációs energia értéke. 

 Minél nagyobb egy atom, a távolság következtében a negatív töltésű külső elektronjaira annál 

kevésbé hat a pozitív töltésű atommag vonzása, így annál könnyebben távolítható el.  

 Így egy oszlopon belül fentről lefelé csökken az első ionizációs energia. 

 

2.6.5.1. ábra: Az ionizációs energia változása a periódusos rendszerben 
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 Második ionizációs energia vagy potenciál: második ionizációs energiának nevezzük azt az 

energiát, melyet be kell fektetnünk, hogy egy egyszeresen pozitív ionból kétszeresen pozitív iont 

hozzunk létre. 

 A második ionizációs energia mindig nagyobb, mint az első ionizációs energia, mivel egy 

kationról kell leszakítanunk egy negatív töltésű elektront, mely mélyebb energiájú pályán van, mint az 

első eltávolított elektron. 

 Egy perióduson belül az alkálifémek második ionizációs energiája a legnagyobb (igen stabil 

nemesgáz elektronkonfigurációjú ion elektronszerkezetét bontjuk meg), míg az alkáliföldfémeké a 

legkisebb (a vegyértékhéjukon már csak egy elektron található, ez viszonylag könnyen eltávolítható). 

 Azaz egy perióduson belül a 2. oszloptól a 18. oszlopig nő az ionizációs potenciál, ám az 1. 

oszlopban még ennél is nagyobb. 

 Egy oszlopon belül a második ionizációs potenciál fentről lefelé csökken. 

 

 k-dik ionizációs energia vagy potenciál: az energia, mely egy elektronnak egy (k−1)-szeresen 

pozitív töltésű ionból történő eltávolításához szükséges. 

 

 A (k+1)-dik ionizációs energia mindig nagyobb, mint a k-dik ionizációs energia bármely pozitív 

egész k-ra). 

 

 Elektronaffinitás: az az energia, melyet be kell fektetni, hogy egy egyszeresen negatív ionból 

leszakítsunk egy elektront. 

 Ha egy atom elektront vesz fel, az legtöbbször energiafelszabadulással jár, ilyenkor az 

elektronaffinitást – egyezményesen – pozitívnak tekintjük. 

 

 Az elektronaffinitás egyezményesen az alábbi folyamat energiáját jelenti (ha stabilabb az anion, 

mint az egyel kevesebb elektront tartalmazó atom, az elektronaffinitás pozitív): 

 X
− 

→ X + e
−
.  

 A periódusos rendszer egy során belül az elektronaffinitás az alkálifémektől a halogénekig 

növekszik, azonban a nemesgázoké általában negatív értékű (destabilizációt jelent egy elektron 

felvétele). 

 

 A periódusos rendszer egy oszlopán belül az elektronaffinitás általában fentről lefelé növekszik, 

ám vannak kivételek: általában a 2. periódusban kisebb az elektronegativitás, mint a 3. periódusban. 

Legnagyobb elektronaffinitással a klór rendelkezik. 

 

 Elektronegativitás: az atom elektronvonzó képessége. 

 Jele: EN. 

 Minél nagyobb egy atom elektronegativitása, annál szívesebben vesz fel egy elektront.  

 Többféle elektronegativitási skála ismert, mivel többféle úton számítható az elektronegativitás. A 

skálák tendenciája azonban általában megegyezik.  

 Az elektronegativitás egyik elterjedt definíciója szerint az elektronegativitás az adott elem 

ionizációs energiájának és elektronaffinitásának átlaga (számtani közepe). 

 

 Az elektronegativitás változása a periódusos rendszerben 

 

 A periódusos rendszer egy során belül az elektronegativitás balról jobbra növekszik. 

 A periódusos rendszer egy oszlopán belül az elektronegativitás fentről lefelé csökken. 
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2.6.5.2. ábra: Az elektronegativitás változása a periódusos rendszerben 

 A nemesgázoktól eltekintve (mivel ezek rendszerint igen kevéssé reakcióképesek, így az 

elektronegativitás kísérleti meghatározása nehéz) a fluor elektronegativitása a legnagyobb, a franciumé 

a legkisebb (a trendekből adódóan elméletileg létezhet ennél kisebb elektronegativitású elem is, ám 

még nem sikerült előállítani). 

 

2.7. Gyakorlókérdések, -feladatok 

1. Ismertesse az atom felépítését és jellemezze az elemi részecskéket (tömeg, töltés)! 

2. Mely részecskék a nukleonok? 

3. Mi a rendszám és a tömegszám? 

4. Mit jelent a következő jelölés: He4
2 ? 

5. Definiálja a következő fogalmakat: izotóp, nuklid! 

6. A klór (rendszáma 17) egyik izotópjának tömegszáma 37. Ezen izotóp egy atomja hány protont, 

neutront és elektront tartalmaz?  

7. Mi a tömegszám és a relatív atomtömeg? 

8. Mi az anyagmennyiség? 

9. Mit jelent 1 mól? 

10. Mi az Avogadro-szám? Mekkora az értéke? 

11. Hány elektronja van 0,125 mól oxigénatomnak (az oxigén rendszáma 8)? 

12. A hélium relatív atomtömegét vegyük 4,00-nak. Hány héliumatom található 1,00 gramm 

héliumban? 

13. Mi a radioaktivitás? 

14. Definiálja a következő fogalmakat: atompálya, alhéj, elektronhéj! 

15. Hogyan állapítjuk meg egy atom alapállapotú elektronkonfigurációját? Milyen fontos 

törvényszerűségek befolyásolják az elektronhéj benépesedését? 

16. Mit nevezünk ionnak, mi a kation és az anion? Hogyan képződnek? 

17. Fogalmazza meg, mit nevezünk az oxidációnak, illetve redukciónak! 
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18. Definiálja a vegyérték fogalmát! 

19. Mi a vegyértékhéj? 

20. Mi az elektronegativitás? 

21. Mi az ionizációs energia és az elektronaffinitás? 

22. Hogyan épül fel az elemek periódusos rendszere és milyen mezőket ismerünk? 

23. Mi az összefüggés a vegyértékelektronok száma és a periódusos rendszerben elfoglalt hely 

között? 

24. Általánosságban mely elemekből képződnek kationok, és melyekből anionok? 

25. Milyen tendencia szerint változnak a következő tulajdonságok a periódusos rendszer 

periódusaiban, illetve oszlopaiban:  

a. relatív atomtömeg,  

b. atomsugár,  

c. vegyértékelektronok száma, 

d. vegyérték  

e. alapállapotú elektronkonfiguráció,  

f. ionizációs energia, 

g. elektronaffinitás, 

h. elektronegativitás. 

26. Az elemek periódusos rendszerében hogyan változik az elemek fémes jellege? Fémes, vagy 

nemfémes elemek vannak többségben a periódusos rendszerben? 

27. Miért stabilak a nemesgázok (18. csoport) atomjai? 
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3. KÉMIAI KÖTÉSEK ÉS A MOLEKULÁK SZERKEZETE 

3.1. Kémiai kötések 

3.1.1. Elsőrendű kémiai kötések 

Az elemek igen ritkán fordulnak elő atomos formában, az egyedüli kivételek a nemesgázok, melyek 

általában atomos formában találhatók. A nemesgázok lezárt elektronhéjai kiemelkedő stabilitást 

jelentenek, és az összes többi elem is lezárt héjak elérésére törekszik. Ezt kémiai kötések 

létrehozásával tudják elérni.  

 

 Oktettszabály vagy oktettelv: kimondja, hogy az elemek rendszerint olyan formában létesítenek 

kémiai kötést, hogy mindegyikük vegyértékhéján 8 elektron legyen. (Octo = nyolc latin szóból) 

 

 Az oktettszabály nem teljesül például a hidrogén és a lítium esetében, mivel a hozzájuk 

legközelebbi lezárt elektronkonfiguráció a héliumé, melynek csak két elektronja van. Így a hidrogén és 

a lítium a kételektronos lezárt héj elérése törekszik. 

 

 Most lássuk, milyen formában teljesülhet az oktettszabály! 

 

I.) Ionos kötés 

 

 Mint az előző fejezetben láttuk az ionok kialakulásánál, elektronok felvételével (redukcióval) 

vagy elektronok leadásával (oxidációval) elérhető nemesgáz elektronkonfiguráció, azaz teljesül az 

oktettelv. 

 

 Lássunk egy példát! 

 A káliumatomnak egy vegyértékelektronja van, elektronkonfigurációja [Ar] 3s1. Egyetlen elektron 

leadásával elérhető a nemesgázszerkezet. 

 A klóratom elektronkonfigurációja: [Ne] 3s2 3p5, egy elektron felvételével az argon 

elektronkonfigurációja alakítható ki. 

 Van tehát egy káliumatom, mely elektron leadására törekszik, míg a klóratom elektront szeretne 

felvenni. Ha egymás közelébe kerülnek, a káliumatom átadja elektronját a klóratomnak, miközben 

káliumion (K+) és kloridion (Cl−) keletkezik. Mindkét ion nemesgáz elektronszerkezettel rendelkezik. 

A pozitív és negatív ionok között, a Coulomb-törvény szerint, elektrosztatikus vonzóerő jön létre, 

melyet ionos kötésnek nevezünk. Az így keletkezett ionok kristályrácsba rendeződnek, melyet az 

ellentétes ionok közötti elektrosztatikus vonzó kölcsönhatás tart össze. 

 

 Ionos kötés: kationok és anionok között fellépő elektrosztatikus kölcsönhatás. 

 

3.1.1.1. animáció: Az ionos kötés kialakulása 

 Az ionos kötés létrejöhet egyszerű és összetett ionok között.  

 

 Az egyszerű ionok atomokból képződnek elektron(ok) leadásával (kationok), vagy elektron(ok) 

felvételével (anionok). 
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 Egyszerű kationok: K+, Mg2+, Al3+, Fe3+, Ce4+ stb. 

 Egyszerű anionok: Cl−, O2−, N3−, I−, H− stb. 

 

 Az összetett ionok több atomból épülnek fel és töltéssel rendelkeznek. 

 Összetett kationok: legfontosabb az ammóniumion: NH4
+. 

 Összetett anionok: NO3
−
, CO3

2−
, PO4

3−
, SO4

2−
 stb. 

 

 A tisztán ionos kötésű vegyületek rendszerint igen eltérő elektronegativitású elemekből jönnek 

létre. Többnyire alkálifém vagy alkáliföldfém kationt tartalmaznak és anionjuk általában vagy 

összetett ion, vagy a periódusos rendszer utolsó oszlopában található elemek egyszerű anionja 

(elsősorban 16. és 17. oszlop). 

 

II.) Fémes kötés 

 

 Fématomok esetén a vegyértékhéj elektronjai viszonylag gyengén kötöttek. A fématomokból 

pozitív töltésű ionok keletkeznek, a vegyértékelektronok pedig az atomtörzsek közötti térben 

delokalizálódnak. 

 

 Fémes kötés: az egész kristályra kiterjedő közös elektronfelhő által létrehozott kémiai kapcsolatot 

fémes kötésnek nevezzük. 

 

 A fémes kötés (nem meglepő módon) fématomok között jöhet létre. A fémek elektronegativitása 

rendszerint nem túl nagy, ezért a tisztán fémes kötés akkor jöhet létre, ha kicsi az elemek 

elektronegativitása. 

 

3.1.1.2. animáció: A fémes kötés kialakulása 

III.)   Kovalens kötés 

 

 Kémiai kötés úgy is létrejöhet, ha az egymás melletti atomok közös (úgynevezett kötő) 

elektronpáron (vagy elektronpárokon) keresztül kapcsolódnak össze.  

 

 Ezt legegyszerűbben egy példán keresztül érthetjük meg. Vegyünk két klóratomot! Mindkettőnek 

az elektronkonfigurációja [Ne] 3s2 3p5, ha fémes kötést szeretnénk kialakítani közöttük, 7–7 elektront 

kellene leadnia mindkettőnek. Ez energetikailag rendkívül kedvezőtlen. Ezért a lezárt elektronhéjat 

elektronfelvétel útján lenne célszerű elérni. Természetesen a két klóratom elektronegativitása 

ugyanakkora, nem jöhet létre közöttük ionos kötés. 

 A két klóratom között kötő elektronpár létesítésével alakul ki a kémiai kötés: a kötő elektronpár a 

két klóratom egy–egy elektronjából jön létre, viszont mindkét atomhoz egyaránt tartozik. Így mindkét 

klóratom körül 8–8 elektron található, tehát mindkét klóratom nemesgáz elektronkonfigurációjúvá 

válik, teljesül az oktettszabály. A folyamatot energiafelszabadulás kíséri.  

 

 Kovalens kötés: A közös elektronpárral létesített kötést kovalens kötésnek nevezzük. (Az angol 

covanent kifejezés alapján: co- = közös, valent = vegyértékű, „közös vegyértéken osztozó”.) 
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3.1.1.3. animáció: A kovalens kötés kialakulása 

 A kovalens kötés létrejöttével a két klóratom egy molekulává egyesül. 

 

 Molekula: legalább két atomból álló, elektromosan semleges részecske, melynek atomjait 

kovalens kötések tartják össze. 

 

 Kovalens kötés általában nemfémes elemek atomjai között létesül. Mint ismeretes, a nemfémek 

elektronegativitása általában nagy, ezért a kovalens kötés viszonylag nagy elektronegativitású elemek 

között alakul ki. 

 

 Homonukleáris kötésnek nevezzük az azonos elem atomjai közötti kötést, ellenben 

heteronukleáris a kötés, ha két különböző elem atomjai között jön létre. 

Példák: kétatomos molekulákban homonukleáris kötés: Cl2, H2 stb., heteronukleáris kötés: HCl, BrF 

stb. 

 

 A heteronukleáris kötés lehet apoláris, vagy poláris. 

 

 Egy kötés apolárisnak tekinthető, ha a két atom elektronegativitása azonos.  

 Az azonos atomok közötti kötések apolárisak. (Megjegyzés: például a szén–hidrogén-kötést is 

tekinthetjük közel apolárisnak, mivel a szén és a hidrogén elektronegativitása hasonló [EN(C) = 2,5, 

EN(H) = 2,1]). 

 

 A kovalens kötés poláris, ha két olyan atomot köt össze, melyek elektronegativitása között 

különbség van. A poláris kovalens kötés viszonylag jelentős ionos jelleggel rendelkezik. 

Például a hidrogén–klór-kötés igen polárisnak tekinthető, a két elem elektronegativitása között jelentős 

különbség van: EN(Cl) = 3,0, EN(H) = 2,1. 

 A poláris kovalens kötésben a nagyobb elektronegativitású atom részleges negatív töltésű 

(pontosabban negatívan polarizált), a kisebb elektronegativitású pedig részben pozitív töltésű 

(pozitívan polarizált). Egy kétatomos molekulában a két atomra jutó úgynevezett parciális töltés 

(részleges töltés) nagysága azonos, de előjele ellentétes. Ezt a következőképp szoktuk érzékeltetni a 

molekula képletében: 

 H Cl
() ()

  

 A hidrogén-klorid molekulában a töltések nem egyenletesen oszlanak el. Az ilyen molekulákat 

dipólusmolekuláknak nevezzük. 

 

 A kötés polarizáltsága vektormennyiség, nyíllal szoktuk jelölni. A dipólusvektor a pozitív 

töltésből mutat a negatív töltés felé. Azt, hogy egy molekula dipólusmolekula-e, a dipólusvektorok 

eredője határozza meg. 

 

 Dipólusmolekula: olyan molekula, melyben vannak poláris kötések és a kötések 

dipólusvektorainak eredője nem zérus. 

 Apoláris molekula: csak apoláris kötéseket tartalmazó molekula, vagy olyan molekula, melyben 

a poláris kötések úgy helyezkednek el, hogy dipólusvektorainak összege zérus legyen. 
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 A kétatomos molekula akkor dipólusos, hogyha a kötés poláris. Többatomos molekulák esetén a 

molekula szerkezete is fontos szerepet játszik annak eldöntésében, hogy a molekula dipólusmolekula-

e. Ezzel a molekulák szerkezete kapcsán részletesen foglalkozunk majd (ennek a fejezetnek a végén). 

 

 Az előzőekben megismerkedtünk a három legfontosabb kötéstípussal. Ezen kötések igen erősek, 

ezért szokás elsőrendű kötéseknek nevezni őket.  

 

 Az elsőrendű kötések: 

 

– ionos kötés 

– fémes kötés 

– kovalens kötés. 

 

 Az elektronegativitás és a kötésjelleg közötti összefüggés 

 A három alaptípus tárgyalásánál megemlítettük, hogy az adott kötéstípus rendszerint milyen 

elemek között jön létre. Ezeket összefoglalva: 

 

– tisztán ionos kötés akkor jön létre, ha az elemek elektronegativitása közötti különbség nagy.  

– tisztán fémes kötés esetén az elemek elektronegativitása hasonló (kicsi az elektronegativitások 

különbsége), és mindkét elem elektronegativitása kis értékű. 

– tisztán kovalens kötés esetén az elemek elektronegativitásai nem túlzottan különbözőek, és 

mindkét elem elektronegativitása nagy. 

 

 A periódusos rendszerből tetszőleges két elemet kiválasztva a közöttük létesülő kötést gyakran 

nem tudjuk besorolni a fentiek alapján egyik kötéstípusba sem. Fontos hangsúlyozni, hogy az átmenet 

gyakorlatilag folytonos bármelyik két elsőrendű kötés között. Így gyakran előfordul, hogy két 

atom közötti kötést nem lehet tisztán ionos, fémes vagy kovalens kötésként leírni. A fent tárgyalt 

poláris kovalens kötés például átmenet a kovalens és az ionos kötés között. 

 

 Legyen A és B két tetszőleges elem. A két elem elektronegativitása közötti különbség és a két 

atom elektronegativitásának összege segíthet annak eldöntésében, hogy milyen típusú elsőrendű kötés 

jöhet létre a két elem atomjai között. 

∆EN(A,B) = | EN(A) − EN(B) |  és  ∑EN(A,B) = EN(A) + EN(B) 

 A következő ökölszabályokat alkalmazhatjuk: 

 

 Ha ∆EN(A,B) nagy érték (jellemzően 2,0 fölött), a kötés ionos jellege nagy. 

 Ha ∆EN(A,B) kicsi érték (jellemzően 1,5 alatt), akkor a kötés lehet kovalens vagy fémes.  

○ Ha ∑EN(A,B) nagy (jellemzően 4,0 felett), akkor a kötés kovalensnek tekinthető. 

○ Ha ∑EN(A,B) kicsi (jellemzően 3,0 alatt), akkor a kötés fémes jellegűnek tekinthető. 

 

 Pauling szerint ∆EN(A,B) = 1,5…2 esetén az A és B atomok közötti kötés nagyjából fele-fele 

mértékben ionos és kovalens jellegű. 

 

 A stabilan előállítható elemek közül a cézium elektronegativitása a legkisebb, 0,8 (ennél csupán a 

csak radioaktív izotópokkal rendelkező francium elektronegativitása kisebb: 0,7), a fluor 

elektronegativitása pedig a legnagyobb (4,0). Ezen elemekből megalkothatjuk a tökéletes ionos, fémes 

és kovalens kötéseket.  

 

∆EN(A,B) Cs F  ∑EN(A,B) Cs F 

Cs 0,0 3,2  Cs 1,6 4,8 

F 3,2 0,0  F 4,8 8,0 
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 Ha ábrázoljuk a ∆EN(A,B) függvényében ∑EN(A,B) értékeit, egy háromszög három csúcsát 

kapjuk: 

 

3.1.1. ábra: A kötés jellege és az elektronegativitás 

 Bármely más elem elektronegativitása a cézium és a fluor közé esik, így a fenti ábrán bármely két 

elem közötti kötést feltüntethetjük az elektronegativitásaik ismeretében. 

 

 Az alábbi ábrán feltüntettük néhány elem és vegyület ∆EN(A,B) és ∑EN(A,B) értékeit. 

 

3.1.1.2. ábra: Példák átmeneti jellegű kötésekre 
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 Mint a fenti ábrán látható, néhány vegyületet igen nehéz a három elsőrendű kötés valamelyikébe 

besorolni. Ilyen például a vas(II)-szulfid (FeS), szilícium-dioxid (SiO2) vagy az ezüst-klorid (AgCl). A 

kémiai kötések ezen vegyületekben nem tekinthetők ionosnak, jelentős a kovalens jellegük. 

 A fenti ábra alapján a kovalens kötés az elemi oxigénben (O2) és a kénmolekulában (S8) apoláris, 

míg a nitrogén-monoxidban (NO) és a két különböző halogénatomot tartalmazó bróm-fluoridban 

(BrF) poláris. 

 A réz-cink ötvözetben (CuZn) és a magnézium-szilicidben (Mg2Si, egy ötvözésre használt 

vegyület) a kötés fémesnek tekinthető. Természetesen a fém alumíniumban is fémes a kötés. 

 A lítium-fluorid (LiF), a kalcium-oxid (CaO) és az alumínium-oxid (Al2O3) ionos kötésű 

vegyületek, az utóbbiban viszonylag jelentős kovalens jelleg is megállapítható. 

 

 A fentiek alapján belátható, hogy a kémiai kötés ionos, fémes, illetve kovalens jellege elsősorban 

az kötést létesítő elemek elektronegativitásától függ. Fontos megjegyezni, hogy a kémiai kötés 

gyakran nem írtható le egyféle kötéstípussal, hanem több típus tulajdonságait ötvözi. 

 

 Sokatomos molekulák  

 

 Az oktett szabályt természetesen a kettőnél több atomos molekulák is követik általában. 

 Vegyük például a metánmolekulát! A metán képlete CH4, azaz egy molekulájában négy 

hidrogénatom és egy szénatom található. A szén elektronkonfigurációja [He] 2s2 2p2, tehát négy 

vegyértékelektronja van, míg a hidrogének egy–egy elektronnal rendelkeznek. A szénatom 

elektronoktettet (8 elektron a külső héjon) szeretne létrehozni, a hidrogéneknek pedig a héliumhoz 

hasonló 2 elektronos elektronszerkezet a kedvező.  

 Ha a szén köré rendeződik a négy hidrogénatom, négy kovalens kötés alakul ki. Minden hidrogén 

környezetében így 2–2 elektron található (piros körökkel jelölve), míg a négy (közös) elektronpár a 

szén számára biztosítja a nyolc vegyértékelektront (piros négyzettel jelölve). 

 

3.1.1.3. ábra: Az oktettszabály 

 Most pedig vizsgáljuk meg, hogyan néz ki a metánhoz hasonló nitrogénvegyületet 

elektronszerkezete! 

 A nitrogén elektronkonfigurációja: [He] 2s2 2p3, azaz 5 vegyértékelektronja van. A nitrogén 8 

elektronos vegyértékhéj elérésére törekszik (oktettszabály), ehhez 3 elektronra van még szüksége. A 

három elektront három hidrogén szolgáltatja, így a keletkező molekula képlete: NH3. Így a nitrogén és 

a hidrogének is elérték a nemesgáz elektronkonfigurációt. Három kötő elektronpár jön létre, azaz a 

nitrogén összesen 3 elektronját adja a kötésekbe, a maradék 2 elektronja pedig csak a nitrogénhez 

kapcsolódik. Az ilyen elektronpárt magános (vagy nemkötő) elektronpárnak nevezzük. A korábban 

tárgyalt klórmolekula esetében mindkét klóratom 3–3 magános elektronpárral rendelkezik. 

 

 Magános elektronpár: olyan vegyérték-elektronpár, mely a kovalens kötést alkotó két atom 

közül csak az egyikhez tartozik. Egy atomon akár több magános elektronpár is lehetséges. 

 

 A kovalens kötés jellemzői 

 

 Kötési energia: egy kötés felszakításához szükséges energia, az az energia, melyet be kell 

fektetni, hogy a kötést létesítő atomokat végtelen távolságba távolítsuk. (Értelemszerűen ugyanekkora 

energia szabadul fel, mikor a két atom végtelen távolságból kiindulva létrehozza a kötést.) Általában 

CH H

H

H

CH H

H

H
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J/mol (kJ/mol) mértékegységben adjuk meg értékét, ám gyakran használt – nem SI – mértékegység a 

kcal/mol. 1 kcal/mol = 4,18 kJ/mol. 

 

 Kötéstávolság vagy kötéshossz: a kötést létesítő két atommag közötti távolság.  

 A kötéstávolságok rendszerint néhányszor 10−10 méter nagyságrendűek, természetesen a kötést 

létesítő atomok rendszámától függően. Gyakran használjuk az angström vagy ångström 

mértékegységet (rövidítve Å), melynek értéke 10−10 méter. 

 (Megjegyzés: az atomtávolság bármely két atom távolságát jelentheti, ha a kötéstávolság 

kifejezést használjuk, akkor a két atom között kémiai kötés található.) 

 

 A kötéshossz függ az atomok méretétől és az őket összetartó kötés erősségétől. Például a kovalens 

kötés a fluormolekulában (F−F) rövidebb, mint egy klórmolekulában (Cl−Cl), mivel a klóratomok 

jóval nagyobbak a fluoratomoknál. Ennek megfelelően a halogénmolekulák között a fluormolekula 

kötéshossza a legrövidebb, ennél nagyobb a klórmolekuláé, majd sorrendben a brómmolekula (Br−Br) 

és jódmolekula (I−I) következik, összhangban a halogénatomok méretével. 

 Adott két atom (például két szénatom), melyek között minél rövidebb a kötéshossz, annál 

erősebbnek tekinthető a kötés. Tehát a kötés erősségére a kötéshosszból is nyerhetünk információt. 

Fontos azonban, hogy mindig azonos fajta kötéseket hasonlítsunk össze, például egy C−C és egy C−H 

kötés hosszát összehasonlítva, azok erősségét nem lehet pontosan megbecsülni, mivel a kötést alkotó 

atomok atomsugarának is hatása van a kötéshosszra. 

 

 Többszörös kötések 

 

 Bizonyos esetekben az elektronoktett kialakításához nem elegendő egyetlen kötő elektronpár.  

 Ezt ismét egy példán keresztül célszerű megvizsgálni. 

 

 Az elemi nitrogén molekuláris formában fordul elő a természetben. A nitrogén 

elektronkonfigurációja [He] 2s
2
 2p

3
, a vegyértékelektronok száma 5. Két nitrogénatomból egy 

nitrogénmolekula keletkezik, melynek összesen 2 · 5 = 10 elektronja van a lezárt héjakon kívül. Mint 

fentebb láttuk, a klórmolekula esetén 14 elektronból tudtuk kialakítani a két elektronoktettet. Viszont a 

nitrogén esetén nem áll rendelkezésre ennyi elektron!  

 Mi történik, ha a két nitrogénatom nem egy–egy, hanem két–két elektronjával létesít kötést? 

Ekkor mindkét nitrogénatom körül 5 + 2 = 7 vegyértékelektron van (eleve volt 5, a másik nitrogéntől 

pedig 2-t kapott), így nem teljesül az oktettelv.  

 Most vizsgáljuk meg, hogy mi változik, ha mindkét nitrogén három–három elektront szolgáltat a 

kötés kialakításához! Ekkorra mindkét nitrogén körül éppen 8 elektron található, azaz megfelel az 

oktettszabálynak. Ha mindkét nitrogén 3–3 elektronnal létesít kötést, összesen 6 elektron található a 

két nitrogénatom között. A 6 elektronból 3 elektronpárt tudunk létrehozni, a nitrogének két–két 

elektronja pedig egy–egy magános elektronpárt alkot. Mivel az elektronpárt egy vonallal szokás 

jelölni, a nitrogénmolekula szerkezetét az alábbi formában szoktuk felírni: 

 | N ≡ N |.  

 Az így keletkezett kötést hármas kötésnek nevezzük. Természetesen ennek mintájára létezik 

kettős kötés is. 

 

 Kettős kötés: olyan kovalens kötés, mely két kötő elektronpáron keresztül köti össze a két 

atomot. 

 

 Hármas kötés: olyan kovalens kötés, mely három kötő elektronpáron keresztül létesít kapcsolatot 

a két atom között. 

 

 Az elméleti számítások és kísérletek alapján a kettős kötés jóval erősebb, mint az egyes kötés, ám 

a kettős kötés kötési energiája általában nem kétszerese az egyes kötésének, hanem kisebb annál. 
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Hasonlóan a hármas kötés is rendszerint erősebb, mint egy egyes vagy kettős kötés, ám nem 

háromszor olyan erős, mint egy egyes kötés. 

 

 Mivel a kötések erősségét a kötésenergiával szoktuk jellemezni, nézzük meg az C−C, C=C és 

C≡C kötések kötési energiáját! 

 E(C−C) = 347 kJ/mol  

 E(C=C) = 610 kJ/mol  

 E(C≡C) = 836 kJ/mol  

 A kettős kötés „második kötésének” kötési energiája: 610 kJ/mol − 347 kJ/mol = 263 kJ/mol, míg 

a szén–szén hármas kötés „harmadik kötésének” kötési energiája a hármas és kettős kötés kötési 

energiájának a különbségeként adódik: 836 kJ/mol − 610 kJ/mol = 226 kJ/mol. 

 Ennek magyarázatához meg kell ismerkednünk a molekulapálya fogalmával. 

 

 Molekulapálya: az a térrész, melyen belül 90%-os valószínűséggel megtalálható az elektron. Az 

atompályához hasonlóan egy molekulapályára is maximálisan két elektron kerülhet. A kötő 

elektronpárokat tehát molekulapályákkal jeleníthetjük meg. 

 

 Térjünk vissza tehát az egyes, kettős és hármas kötések eltérő erőssége különbségének 

értelmezéséhez. Az egyes kötésnek megfelelő elektronok a két atom között, tengelyirányban 

helyezkednek el egy hengerszimmetrikus molekulapályán. A kettős kötés „második” elektronpárja már 

nem kerülhet ugyanebbe a térrészbe, hanem „piskóta alakban” az etilénmolekula síkja alatt és fölött 

helyezkedik el. Mivel ezek az elektronok már nem a két atomot összekötő tengely mentén 

helyezkednek el, a kötés gyengébb, mint az egyszeres kötés. 

 

 A σ-kötés és π-kötés 

 

 Az egyszeres kötést ζ (szigma) kötésnek hívjuk, a második és harmadik kötéseket pedig π (pí) 

kötéseknek nevezzük. 

 

 Most vizsgáljuk meg, hogyan alakulhat ki ζ-kötés, illetve π-kötés! 

 

 A hidrogénatomnak egyetlen elektronja van, mely a gömbszimmetrikus 1s pályán található. Két 

hidrogénatomot közelítve egymáshoz, a két atompályából két molekulapálya jön létre. Az egyikre két 

elektron kerül, míg a másik betöltetlen marad (az elsőt szokás kötőpályának, a másikat pedig 

lazítópályának nevezni). A kétszeresen betöltött pálya hengerszimmetrikus, az ilyet nevezzük ζ-

kötésnek. 

 

3.1.1.4. ábra: A σ-kötés 

 A következőkben vizsgáljuk meg a hidrogén-klorid-molekula kialakulását! A klóratomnak 7 

vegyértékelektronja van: 3s2 3p5, azaz a három p-pálya közül kettő kétszeresen betöltött, míg a 

harmadik csak egyszeresen. Így a hidrogén 1s-pályájából és a klór egyik 3p-pályájából jönnek létre a 

molekulapályák: 

 

 Ismét egy hengerszimmetrikus ζ-pálya jön létre. 
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 A fent megismert ζ-kötések találhatóak például a telített szénhidrogénekben is, melyeknek igen 

fontos jellemzőjük, hogy a hengerszimmetrikus kötések tengelye mentén a csoportok el tudnak 

fordulni egymáshoz képest viszonylag kis energiabefektetés hatására, így az ilyen vegyületekben a ζ-

kötéstengely körüli forgás (rotáció) igen könnyen végbemegy. 

 

 A következőkben vizsgáljuk meg a többszörös kötések kialakulását! Vegyük például a 

nitrogénmolekula kialakulását: 

 A nitrogén elektronkonfigurációja: 2s2 2p3. A három p-elektron a három különböző térállású p-

pályán található (lásd Hund-szabály). Két nitrogénatomot egymáshoz közelítve az alábbi sematikus 

ábrát kapjuk: 

N N
x

y

z
pz

py

px

 

3.1.1.5. ábra: A nitrogénmolekula kialakulása 

 A két px-pályából létrejön a ζ-kötés: 

 

3.1.1.6. ábra: A nitrogénmolekula σ-kötése 

 Viszont, ha a px-pályákból kialakul a ζ-kötés, a py- és pz-pályákból már nem jöhet létre ζ-kötés. 

Ezzel ellenben π-kötések jönnek létre: 

  

3.1.1.7. ábra: A nitrogénmolekula π-kötései 

 A két π-kötésnek van egy-egy csomósíkja (ahol az elektronok megtalálási valószínűsége 0), ez a 

két csomósík egymásra merőleges. A nitrogén esetében a két π-kötés teljesen egyforma méretű és 

energiájú. 

 

 Kolligációs és datív kötés 
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 A kötő elektronpár kétféleképpen jöhet létre: vagy mindkét atom ad egy-egy (vagy több) 

elektront, vagy csak az egyik atomtól származik a kötő elektronpár. 

 

 Kolligációs kötés: mindkét kötést létesítő atom hozzájárul elektronnal (elektronokkal) a kötéshez.  

 A fentebb tárgyalt kötések mindegyike kolligációs kötés, akár a klórmolekula, akár a 

nitrogénmolekula létrejöttéről van szó. 

 Datív vagy koordinációs kötés: a két kötést létesítő atom közül az egyik atom egy teljes 

elektronpárral járul hozzá a kötéshez (ez az elektronpár donor atom), míg a másik atom nem 

szolgáltat elektront a kötéshez (ezt elektronpár-akceptor atomnak nevezzük).  

(datív: a dativus latin szóból, melynek jelentése adás) 

 

 A datív kötés létrejöttéhez szükséges, hogy az egyik atomnak legye magános (nemkötő) 

elektronpárja, a másik atom pedig legyen „elektronhiányos”. Az elektronhiány akkor lép fel, ha nem 

teljesül az oktettszabály. 

 Vegyük például a bór-trifluorid (BF3) molekulát! A három fluoratom egy-egy elektront ad a 

kovalens kötésbe, a bór ([He] 2s2 2p1) pedig 3 elektronnal tud kötést létesíteni, így a bór körül három 

kötő elektronpár helyezkedik el, azaz a bór vegyértékhéján csak hat elektron található! A bór-trifluorid 

molekula sík szerkezetű, mind a négy atom egy síkban van, és a bóratomnak van egy üres p-pályája. 

Az üres pályák elektronpár-akceptorként viselkedhetnek. 

 Most keressünk egy elektronpárdonor molekulát! Például a fentebb megismert ammóniamolekula 

rendelkezik magános elektronpárral, így elektronpárdonornak tekinthető. 

 Mi történik, ha közeledik egymáshoz egy ammónia- és egy bór-trifluorid molekula? Az 

ammóniamolekula nitrogénatomja a magános párját „kölcsönadja” a bórnak, így annak létrejön az 

elektronoktettje. A nitrogén a magános párját nem adja át teljesen a bórnak, hanem az a két atom 

között elhelyezkedő elektronpárrá alakul. Így a nitrogénnek is megmarad az elektronoktettje. Az így 

létrejövő datív kötés olyan, mint egy hagyományos kovalens kötés, a különbség csak abban van, hogy 

a datív kötés esetén mindkét elektront ugyanaz az atom adja. A kialakuló datív kötés kialakulásának az 

a hajtóereje, hogy a bóratom elektronhiánya csökkenjen (így teljesül az oktettszabály).  

 A datív kötést általában vonal helyett nyíllal szoktuk jelölni. A nyíl az elektronpárdonor atomtól 

mutat az elektronpár-akceptor atom felé: 
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 Természetesen nemcsak az ammónia nitrogénje lehet elektronpár-donor, akár ionok is adhatnak 

elektronpárt a datív kötésbe. Például a fluoridionnak (F−) is van 4 magános elektronpárja.  

 Mi történik, ha egy bór-trifluorid molekulát és egy fluoridiont közelítünk egymáshoz? A 

fluoridion egyik magános párja datív kötést létesít a bórtrifluorid bóratomjával. Egy anion keletkezik, 

melyben a négy fluor egy bóratomot vesz körül: 
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 A keletkező igen nagy stabilitású ion neve: tetrafluoroborát-anion. Benne a négy fluor-bór kötés 

teljesen egyenrangú, nem lehet megkülönböztetni a kolligációs elektronpárt a datív kötésből 

származótól. Mind a négy fluoratom, mind a bóratom esetén teljesül az oktettszabály (mindegyik atom 

körül négy elektronpár található). A negatív töltés megoszlik a négy fluoratomon, egyiknek sincs 

kitüntetett szerepe. 
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 Datív kötés nemcsak két különálló molekula vagy ion között jöhet létre, erre példa a szén-

monoxid molekula. 

 A szén-monoxidot felírhatjuk úgy, hogy kettős kötést írunk a szén- és oxigénatom közé: 

 

C O
 

 Mint látható, az oxigénatom körül négy elektronpár van, így ez megfelel az oktettszabálynak. 

Viszont a szénatom körül csak hat elektron (3 elektronpár) található, így elektronhiányos. Az oxigén a 

két elektronpárja közül az egyikkel datív kötést tud létesíteni, így hármas kötés alakul ki. 

 

C O
 

 

 Az oxigén az elektronpárdonor, a szén pedig az elektronpár-akceptor. Ha összeszámoljuk az 

elektronokat a szén és az oxigén körül, azt tapasztaljuk, hogy mindkét elem esetén teljesül az oktettelv.  

 Érdemes megjegyezni, hogy a szén-monoxidban a kötés gyakorlatilag apoláris, ami meglepő, ha 

belegondolunk, hogy a szén és az oxigén elektronegativitása között mintegy egységnyi a különbség 

[EN(O) = 3,4; EN(C) = 2,5]. Tehát a kötésnek polárisnak kellene lennie az elektronegativitások 

alapján, az oxigénen kellene lennie az elektrontöbbletnek. Mivel az oxigén elektront (negatív töltés) ad 

be a datív kötésbe, a kötés polaritása csökken. Ebből nyilvánvalóvá válik az is, hogy az 

elektronegativitások alapján nem mindig lehet egyértelműen eldönteni, hogy egy kötés mennyire 

poláris. 

 

 Delokalizált elektronok 

 

 Delokalizáció: ha egy elektron nem rendelhető egyértelműen egy adott atomhoz vagy kémiai 

kötéshez, az elektront delokalizáltnak tekintjük. 

 A latin eredetű szó jelentése: nem helyhez kötött. A lokalizált („helyhez kötött”) kötés jól 

meghatározottan két atom között helyezkedik el.  

 Akkor jön létre delokalizáció, ha egy molekulapálya kettőnél több atomra terjed ki.  

Következzen egy példa delokalizált elektronszerkezetre: 

 A benzol képlete C6H6, sík szerkezetű molekulájában a szénatomok egy szabályos hatszög 

csúcsaiban találhatók. Az oktettelv teljesülése céljából a szénatomok közé váltakozva egyes és kettős 

kötéseket kellene berajzolnunk (összesen hat ζ- és három π-kötés): 

 

C

C
C

C

C
C H

H

H

H

H

H

 
 

 Mint korábban említettük, a kettős kötés hossza rövidebb az egyes kötésénél, így a benzol esetén 

is váltakozó hosszúságú kötéseket kellene kapnunk. A kísérleti vizsgálatok azonban – ezek alapján 

kissé meglepő módon – a szénatomok között azonos hosszúságú kötéseket állapítottak meg. Ez azt 

sejteti, hogy a szénatomok közötti kötés nem tekinthető sem egyes, sem kettős kötésnek, hanem 

valahol a kettő között van. A benzol 3 · 2 = 6 π-elektronja delokalizálódik a hat szénatom fölött. Ennek 

megjelenítésére gyakran alkalmazzuk az alábbi képletjelölést (a karika a hat delokalizálódott elektront 

jeleníti meg): 
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3.1. példa: 

Írjuk fel a következő molekulák elektronszerkezetét! 

a) hidrogén-klorid (HCl) 

b) víz (H2O) 

c) etilén (H2CCH2) 

d) acetilén (HCCH) 

e) szén-dioxid (CO2) 

f) kén-dioxid (SO2) 

g) kén-trioxid (SO3) 

h) ammóniumion (NH4
+). 

 

Megoldás: 

a) A hidrogén-kloridban egy kötő elektronpáron keresztül jön létre a kovalens kötés, a 

klóratomnak pedig van három magános elektronpárja:  

 

H Cl
 

 

 Mivel a hidrogén és a klór elektronegativitása jelentősen eltérő [EN(H) = 2,1; EN(C) = 3,1], a 

kötés poláris kovalens kötésnek tekinthető.  

 

b) A vízmolekulában az oxigén hat vegyértékelektronjából kettőt bead a két egyes kötésbe, így a 

megmaradó négy elektronjából két magános elektronpár jön létre. 

 

H
O

H  
 

 A hidrogén és oxigén között viszonylag nagy az elektronegativitásbeli különbség, ezért a H−O 

kötés poláris. 

 

c) A négy vegyértékelektronnal rendelkező szénnek még négy elektronra van szüksége az 

elektronoktett kialakításához, tehát négy kovalens kötés kialakítására képes. Egy szénatom a 

hozzá kapcsolódó két hidrogénatom felé ad egy–egy elektront, így a két szénatom között 

kettős kötés van. 

 

C C

H

H H

H  
 

d) Természetesen a szénatomok elektronoktettjének ismét létre kell jönnie. Egy szénatom a négy 

vegyértékelektronjából egyet a hidrogén-szén kötésbe ad, így a maradék három elektronból a 

szénatomok között hármas kötés jön létre: 

 

C CH H  
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e) A szén-dioxid-molekulában a központi szénatomhoz két oxigénatom kapcsolódik, így négy 

vegyértékelektronjából két kettős kötés jön létre a két oxigénnel:  

 

OCO
 

 A két oxigénatomnak marad 6 − 2 = 4 elektronja, melyből két magános pár jön létre. 

f) A kén-dioxidban a központi kénatomhoz két oxigén kapcsolódik. A kén a 16. főcsoportban 

található, így 6 vegyértékelektronja van. Az oxigének (a fentiekhez hasonlóan) kettős kötéssel 

kapcsolódnak a kénhez, hogy elérjék a nemesgáz elektronkonfigurációt. A kénatomnak így 4 

elektronja a két kettős kötésbe adódik, a maradék két elektron pedig egy magános elektronpárt 

képez. Így a kén-dioxid elektronszerkezete: 

 

O
S

O
 

 

 (Az érdeklődők kedvéért megjegyezzük: ha összeszámoljuk a kénatom körüli elektronok számát, 

eredményül 10-et kapunk. Az olyan atomokat, melyeknek nyolcnál több vegyértékelektronjuk van, 

hipervalens atomoknak nevezzük.) 

 

g) A kén-trioxidban három darab kettős kötéssel kapcsolódik három oxigénatom a központi 

kénatomhoz: 

 

O
S

O
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h) Az ammóniumion úgy képződik, hogy az ammóniamolekula nitrogénjének magános 

elektronpárjára egy protont helyezünk. Az így kialakuló kötés tulajdonképpen datív kötésnek 

tekinthető (nitrogén: elektronpárdonor, hidrogén: elektronpár-akceptor). Az ammóniumionban 

található négy ζ-kötés teljesen egyforma. 

 

N

H

H
H

H



 
 

 Az ammóniumion szerkezete nagyon hasonló a metánéhoz. Ez nem is meglepő, mivel az 

ammóniumionban és a metánmolekulában pontosan ugyanannyi elektron található. 

 

3.1.2. Másodrendű kémiai kötések 

A fentiekben megismerkedtük az erős elsőrendű kötésekkel. Az ionos és fémes kötés létrejöttével igen 

nagyszámú részecske tud összekapcsolódni. A molekulán belül a kovalens kötés csak az egymás 

melletti atomokat tartja össze. A másodrendű kötések szerepe elsősorban a molekulák összetartása. 

 A másodrendű (vagy másodlagos) kötések az elsőrendű kötéseknél gyengébbek, kötési 

energiájuk rendszerint egy nagyságrenddel kisebb, mint az elsőrendű kötéseké. A másodrendű 

kötéseket szokás összefoglaló néven van der Waals-kölcsönhatásoknak is nevezni. 
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 A másodlagos kötések fajtái 

 

 Dipólus-dipólus kötés: dipólusmolekulák között létrejövő kölcsönhatás, melynek alapja az 

ellentétes előjelű parciális töltések közötti elektrosztatikus vonzás. 

  dipólus-dipólus kötés akkor jön létre, ha a megfelelő töltések úgy rendeződnek, hogy közöttük a 

legnagyobb stabilizáció jöhessen létre. Ezt orientációs hatásnak (effektusnak) nevezzük: 

 

3.1.2.1. ábra: A dipólus-dipólus kötés 

 A dipólus-dipólus kötés kialakulását megfigyelhetjük a következő animáción: 

 

3.1.2.1. animáció: A dipólus-dipólus kötés kialakulása 

 Hidrogénkötés (vagy hidrogénhídkötés): olyan molekulák között jön létre, melyekben a 

hidrogénatom egy kiemelkedően nagy elektronegativitású atomjához kapcsolódik. 

 A hidrogénkötés az átlagos dipólus-dipólus kötésnél erősebb, a legerősebb másodrendű kötés. A 

hidrogénkötés létrejöttének feltétele, hogy a két atom elektronegativitása között nagy különbség 

legyen. Általában akkor számíthatunk hidrogénkötés kialakulására, ha a hidrogénatom oxigénhez, 

nitrogénhez vagy fluorhoz kapcsolódik. A hidrogénkötés rendkívül fontos összetartó erő, megtalálható 

számos természetes vegyületben. 

 A víz az egyik legfontosabb vegyület, melynek molekulái között hidrogénkötés található: 
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O H
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3.1.2.2. ábra: A hidrogénkötés 

 Dipólus-indukáltdipólus kölcsönhatás: egy dipólusmolekula és egy apoláris molekula között 

létrejövő összetartó erő. 

 A dipólusmolekula kismértékű töltésmegoszlást okoz a közelében található apoláris molekulában, 

ezt indukált polarizációnak nevezzük. A dipólusmolekula és az indukált polaritással rendelkező 

molekula között így elektrosztatikus vonzás jön létre. 

+− +− +− +− +− +− +− +−
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3.1.2.3. ábra: A dipólus-indukáltdipólus kötés 

 A dipólus-indukáltdipólus kötés gyengébb a dipólus-dipólus kötésnél, mivel az apoláris molekula 

csak igen kismértékben tud polarizálódni. 

 

3.1.2.2. animáció: A dipólus-indukáltdipólus kötés kialakulása 

 Diszperziós kölcsönhatás: az apoláris molekulákat összetartó gyenge kölcsönhatás. 

 A diszperziós kötést szokták London-kölcsönhatásnak is nevezni. 

 A diszperziós kölcsönhatás alapja, hogy egy molekula (vagy atom) elektronjai folyamatos 

véletlenszerű (rezgő) mozgást végeznek, így még az apoláris molekulákban is létrejön kismértékű 

polarizáció. Az így létrejött pillanatszerű polarizáltság a szomszédos apoláris molekulát polarizálja 

(hasonlóan a dipólus-indukáltdipólus kötés létrejöttéhez). Tehát önmagában az apoláris molekulák 

esetén is létrejöhet pillanatszerű aszimmetrikus töltéseloszlás, indukált polarizáció (megjegyzés: az 

apoláris jelleg viszont időben kiátlagolódik, és így összességében nem tapasztalunk dipólusjelleget). A 

keletkezett gyengén polarizált molekulák között elektrosztatikus vonzóerő jön létre, melynek 

eredménye a gyenge diszperziós kölcsönhatás. 

 

3.1.2.4. ábra: A diszperziós kölcsönhatás 

 A másodrendű kötések növekvő erősség szerinti sorrendje: 

 

Diszperziós  

(London-) 

kölcsönhatás 
< 

Dipólus-indukáltdipólus 

kölcsönhatás < 
Dipólus-dipólus 

kölcsönhatás < 
Hidrogén-

kötés 

 

3.1.3. Gyakorlókérdések 

1. Mit mond ki az oktettelv (vagy másképp oktettszabály)? 

2. Mi az elsőrendű és a másodrendű kémiai kötés? 

3. Mi a különbség a homonukleáris és a heteronukleáris kémiai kötés között? 

4. Definiálja az ionos kötést! Milyen elemek között jellemző ez a kötésforma? 

5. Definiálja a fémes kötést! Milyen elemek között jellemző ez a kötésforma? 

6. Definiálja a kovalens kötést! Milyen elemek között jellemző ez a kötésforma? 

+−
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7. Mit jelent, ha egy kovalens kötés poláris vagy apoláris? 

8. Miért nem teljesül az oktettszabály a hidrogén esetén? 

9. A bór-trifluoridot (BF3) elektronhiányos vegyületként szokták emlegetni. Miért?  

10. Mi a különbség a kolligációs és a datív kovalens kötés között? 

11. Hogyan jellemezhető a kovalens kötés erőssége? 

12. Definiálja a következő fogalmakat: kötéshossz, kötési energia! 

13. Két elem elektronegativitása alapján hogyan becsülhető meg, hogy ezen elemek atomja között 

milyen típusú (elsőrendű) kémiai kötés jöhet létre?  

14. Mi a magános elektronpár? Nevezzen meg néhány molekulát, melyben valamely atom 

rendelkezik magános elektronpárral? 

15. Hogyan definiálná a kettős kötést és a hármas kötést? Mi a ζ- és a π-kötés? Soroljon fel néhány 

molekulát, melyben kettős, illetve hármas kötés található! 

16. Sorolja fel a másodrendű kötés fajtáit, hasonlítsa össze őket a fizikai jelenség, illetve a 

kötéserősség szempontjából! 

17. Mi a különbség a dipólus-dipólus, a dipólus-indukáltdipólus és diszperziós kötések között? 

18. Milyen kötés jöhet létre a következő vegyületek molekulái között? 

a. víz (H2O), 

b. kloroform (más néven triklórmetán, CHCl3), 

c. metán (CH4), 

d. jód (I2), 

e. hidrogén-fluorid (HF), 

f. kén-dioxid (SO2), 

g. argon (Ar) 

h. hidrogén-jodid (HI). 

 

3.2. A molekulák alakja 

3.2.1. A molekulageometria 

A molekulák elektronszerkezete és alakja között szoros összefüggés áll fenn. Tehát mielőtt egy 

molekula szerkezetét felrajzolnánk, fontos átgondolni, hogy a molekulában milyen kötések 

találhatóak. Az elektronok negatív töltésük folytán taszítják egymást, így a molekula elektronpárjai 

egymástól a lehető legtávolabb szeretnének elhelyezkedni. 

 

 A molekulák szerkezetét a vegyérték-elektronpárok határozzák meg: a kötő és magános 

elektronpárok úgy helyezkednek el, hogy távolságuk maximális legyen.  

 

 Fontos megállapítások: 

– a kettős kötések térigénye nagyobb, mint az egyes kötéseké, a hármas kötéseké pedig nagyobb, 

mint a kettős kötéseké.  

– a magános elektronpárok térigénye általában nagyobb, mint a kötő elektronpároké.  

 

 Ha egy molekula szerkezetét (geometriáját) szeretnénk meghatározni, az első lépés megállapítani, 

hogy hány kötő és magános elektronpárral rendelkeznek az egyes atomok, és hogy a kötő 

elektronpárok hányszoros kötéssel kapcsolják össze az egyes atomokat.  

 

 A központi atomot A-val, a hozzá kapcsolódó atomot X-szel, a központi atom magános 

elektronpárját pedig E-vel szokás jelölni.  



3. Kémiai kötések és a molekulák szerkezete 91 

© Benkő Zoltán, BME www.tankonyvtar.hu 

 

 A központi atomhoz kapcsolódó atomot vagy atomcsoportot ligandumnak nevezzük.  

 

 Kötéstávolság vagy kötéshossz: a kötést létesítő két atommag közötti távolság.  

 

 Kötésszög: a ligandumok atommagját és a központi atom atommagját összekötő szakaszok által 

bezárt szög. (A kötésszög 180°-nál nem lehet nagyobb értékű.) XAX’ kötésszög az ábra alapján: 

 

A

X'

X

XAX' szög

 
 

 Bármely egyszerű biner (két elemből álló) molekulát felírhatunk AXnEm alakban. (Az X jelölhet 

általános ligandumot is, tehát nem biztos, hogy azonos ligandumokról van szó. A továbbiakban azon 

molekulákkal foglalkozunk, melyek központi atomja körül azonos ligandumok találhatók).  

 

 A molekula alakján vagy geometriáján a ligandumok atommagjai által meghatározott 

geometriai alakzatot értjük. 

 

 Lineáris molekula: egy három- vagy többatomos molekula lineáris, ha minden atommagja 

ugyanarra az egyenesre esik. (A kétatomos molekulák esetén az atommagok mindig egy egyenesre 

esnek, itt nincs értelme linearitásról beszélni.) 

 Erre egy példa az acetilén- (etin-) molekula: 

 

C CH H  
 

 Sík vagy planáris molekula: minden atomja egy síkba esik. 

 Például a korábban említett bór-trifluorid síkmolekula, mivel az összes atomja egy síkban 

található, az FBF kötésszögek 120°-osak, és a három F−B−F kötésszög összege kiadja a teljesszöget 

(360°). 

 

B

F

FF

 
 

3.2.2. A molekulák polaritása 

Már a kémiai kötésekkel foglalkozó fejezet elején említettük az apoláris és a dipólusmolekula 

fogalmánál, hogy a molekula polaritása szempontjából nemcsak a kötések polaritása számít, hanem 

azok térbeli elrendeződése is. 

 Azon molekula, melyben csak apoláris kötések találhatóak, az mindig apoláris. A poláris 

kötéseket tartalmazó molekula lehet apoláris vagy dipólusmolekula: ha a kötések dipólusvektorainak 

eredője nullvektor, a molekula apoláris, ha a dipólusvektorainak eredője nem zérus vektor, a 

molekulának van eredő dipólusa, tehát dipólusmolekuláról van szó. 

 

 Ezt szemléltessük is egy-két példával: 

 

 Szénhidrogének: olyan vegyületek, melyek csak szén- és hidrogénatomot tartalmaznak. Néhány 

példa: metán (CH4), etán (H3C−CH3), propán (H3C−CH2−CH3), etilén (H2C=CH2), acetilén 
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(H−C≡C−H), benzol (C6H6). A szén és hidrogén elektronegativitása között nincs nagy különbség 

(∆EN = 0,4), ezért a C−H kötések apolárisnak tekinthetők. A kötések elrendeződésétől függetlenül az 

összes szénhidrogén apoláris molekulájú. 

 Víz: képlete H2O. Az oxigén és hidrogén elektronegativitása igen eltérő (∆EN = 1,4), ezért a H−O 

kötések polárisak. Mint a későbbiekben látjuk majd, a víz molekulája V-alakú: 

 

H

O

H  
 Rajzoljuk be a dipólusvektorokat! 

H

O

H  

 A dipólusvektorok eredője (kék nyíllal jelölve) nem nullvektor, ezért a víz dipólusmolekula: 

H

O

H
 

 Szén-dioxid: képlete CO2, egy szénatomhoz két oxigén kapcsolódik. A szén és oxigén 

elektronegativitása között viszonylag jelentős a különbség (∆EN = 1,0), ezért a C−O kötések 

polárisak. A szénnek nincsen magános elektronpárja, ezért a két ligandum úgy helyezkedik el, hogy az 

OCO kötésszög 180° legyen: 

O C O  

 A dipólusvektorokat berajzolva azt tapasztaljuk, hogy azok eredője nullvektor. A szén-dioxid – 

noha kötései polárisak – apoláris molekula. 

O C O  

 A molekulák szerkezete alapján a molekula polaritása megbecsülhető. A továbbiakban azt is 

megvizsgáljuk, hogy egy adott molekulageometria esetén a molekula apoláris, vagy dipólusmolekula. 

 

 Megjegyzés: a szimmetria a molekulák szerkezetében igen fontos jellemző. A szimmetria és a 

molekula polaritása között szoros összefüggés áll fenn. Viszont az helytelen megállapítás, hogy a 

szimmetrikus molekulák mindig apolárisak. Vegyük például a vízmolekulát! Szerkezete szimmetrikus, 

ám mégis dipólusmolekula. Egy bizonyos szimmetria szükséges ehhez, nem elegendő bármilyen 

szimmetria. Például, ha egy molekulában van inverziós centrum, akkor az a molekula apoláris. Az 

inverziós centrum egy olyan pont, melyre középpontosan tükrözve a molekulát, az eredeti molekulával 

azonos geometriát kapunk. A vízmolekula szerkezete nem rendelkezik inverziós centrummal, a szén-

dioxid-molekula viszont igen: a szénatom (atommagja) az inverziós centrum, erre középpontosan 

tükrözve a molekulát, önmagát kapjuk vissza. Ehhez hasonlóan az etilén is rendelkezik inverziós 

centrummal: a két szénatomot összekötő egyenes felezőpontjában. Ebből is látható, hogy az inverziós 

centrum nem szükségszerűen azonos a molekula valamely atomjával. 

 

3.2.3. Egyszerű molekulák szerkezete 

Most vizsgáljuk meg, hogy a fenti szabályokat figyelembe véve, adott n és m értékek esetén, milyen 

szerkezetű lesz az AXnEm általános képlettel rendelkező molekula. Az egyszerűség kedvéért a 

molekula minden liganduma azonos. (Értelemszerűen az n index 1-nél nagyobb egész, m lehet 0, vagy 

pozitív egész szám. A és X jelölheti akár ugyanazt az elemet is.) 

 n = 1, m = tetszőleges: AX1Em 

 A molekula két atomból áll összesen, így atommagjaik biztosan egy vonalra esnek. 

(Természetesen tetszőleges számú magános elektronpár kapcsolódhat bármelyik atomhoz.) 

 A molekula lehet apoláris, vagy dipólusmolekula, attól függően, hogy az A−X kötés apoláris, 

vagy poláris. 
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 Példa: HCl, F2, O2, N2, CN−. 

 

 Magános párral nem rendelkező központi atomú molekulák (AXn, m = 0) 

 n = 2, m = 0: AX2E0 

 A molekula központi atomja körül két elektronpár található, melyek közül mindkettő kötő 

elektronpár. Ezek úgy tudnak legtávolabb kerülni egymástól (taszításuk következtében), ha az XAX’ 

kötésszög 180°.  

 Ebben az esetben az AX2 molekula geometriája lineáris. 

 Az ilyen szerkezetű molekula apoláris (amennyiben csak egyféle ligandum kapcsolódik hozzá). 

 

 Példa: CO2, BeF2. 

 

 n = 3, m = 0: AX3E0 

 

 A molekula központi atomjához három ligandum kapcsolódik, ennek a három elektronpárnak kell 

egymástól a lehető legtávolabb elrendeződniük. Ez úgy teljesül, ha a központi atom és a három 

kapcsolódó ligandum ugyanabban a síkban helyezkedik el. (Állandó A−X kötéstávolságok esetén 

bármely atomot kimozdítva a síkból, az atomok egy része közeledik egymáshoz!) Mindhárom A−X 

kötés ugyanolyan hosszú. 

 Az ilyen elrendeződést szabályos háromszög vagy trigonális planáris geometriájúnak nevezzük 

(a ligandumok a szabályos háromszög csúcspontjai). A trigonális szó jelentése háromszöges. 

 A háromszög alakú molekula apoláris (amennyiben csak egyféle ligandum kapcsolódik hozzá). 

 

 Példa: BF3, SO3, NO3
−, CO3

2−, BO3
3−. 

 

 n = 4, m = 0: AX4E0 

 

 A négy kötő elektronpár térben úgy helyezkedik el egymástól legtávolabb, ha a központi atomot 

egy tetraéder közepébe helyezzük, a ligandumok pedig a tetraéder négy csúcsában helyezkednek el. A 

szimmetria következtében minden A−X kötés egyforma hosszú. 

 A molekula geometriája tetraéderes. 

 Ha egy molekula tetraéderes szerkezetű, akkor apoláris (ha csak egyféle ligandumok 

kapcsolódnak hozzá, pl. CCl4 – szén-tetraklorid esetén). 

 

 Példa: CH4, SO4
2−, PO4

2−. 

 

 n = 5, m = 0: AX5E0 

 

 Az öt elektronpárból három egy síkban rendeződik el háromszög alakban, a másik két elektronpár 

pedig a sík alatt, illetve fölött helyezkedik el. Az öt A−X kötésből három eltér a másik kettőtől, eltérő 

környezetben található, így ezen kötések hossza általában eltér a másik két kötés hosszától. 

 A háromszög síkjában található ligandumok pozícióját ekvatoriálisnak, míg az erre 

merőlegesekét pedig axiálisnak (vagy apikálisnak) nevezzük. 

 Két egymás melletti, ekvatoriális helyzetben lévő ligandum közötti kötésszög 120°, míg egy 

axiális és egy ekvatoriális ligandum között 90°-os a kötésszög. 

 Az így keletkező szerkezet olyan, mintha két háromszög alapú piramist egy lapjukon 

összeillesztenénk, ezért az ilyen molekulageometria elnevezése háromszög alapú bipiramis vagy 

trigonális bipiramis. 

 Az ilyen kötéselrendeződés esetén a dipólusvektorok eredője nullvektor, a molekula apoláris. 

 Példa: PF5, AsCl5. 

 

 Megjegyzés: öt ligandum nemcsak háromszög alapú piramis alakban rendeződhet el, hanem 

lehetséges egy másfajta elrendeződés is, melynek neve négyzet alapú piramis vagy tetragonális 

piramis. Ekkor a ligandumok egy négyzet alapú egyenes gúla csúcsaiban foglalnak helyet. 
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Rendszerint a trigonális bipiramisos elrendeződés energetikailag kedvezőbb, mint a tetragonális 

piramisos. 

 

 n = 6, m = 0: AX6E0 

 

 A hat elektronpár térben úgy helyezkedik el egymástól legtávolabb, ha a központi atomot egy 

oktaéder közepébe, a ligandumokat pedig az oktaéder hat csúcsába helyezzük. Az összes A−X kötés 

hossza azonos. Két egymás melletti X és X’ ligandum esetén az XAX’ szög 90°-os. 

 Az ilyen elrendeződést oktaéderes geometriának nevezzük. 

 Ha egy molekula alakja oktaéder, akkor nem lehet dipólusmolekula. 

 

 Példa: SF6, PF6
−. 

 

 n = 7, m = 0: AX7E0 

 

 Az alábbiakban csak a legjellegzetesebb geometria kialakulását – elsősorban érdekességként – 

tárgyaljuk. A hét elektronpárból öt egy síkban, egy szabályos ötszög csúcsainak irányában helyezkedik 

el. A központi atom az ötszög középpontjában található, a hozzá kapcsolódó öt ligandum pedig az 

ötszög csúcsaiban. A fennmaradó két ligandum az ötszög síkja felé és alá kerül úgy, hogy ezen két 

ligandum és a központi atom egy egyenesbe esik. A molekulában kétféle kötéshosszt figyelhetünk 

meg általában, az ötszög síkjában található kötések és a másik két kötés általában nem egyforma 

hosszúságú. 

 A keletkező molekula geometriáját ötszög alapú bipiramisnak vagy pentagonális bipiramisnak 

nevezzük. 

 A szimmetrikus elrendeződés következtében a dipólusvektorok eredője nullvektor, így a molekula 

apoláris. 

 

 Példa: IF7. 

 

 n = 8, m = 0: AX8E0 

 

 Csak az érdekesség és teljesség kedvéért említjük meg ezt az elrendeződést, rendkívül ritka. A 

nyolc kötő elektronpár egy négyzetes antiprizma csúcsain helyezkedik el. A négyzetes antiprizma 

úgy állítható elő, ha egy négyzet alapú egyenes hasáb alapját és fedőlapját egymáshoz képest 45°-ban 

elforgatjuk. 

 A molekula apoláris, mivel a dipólusvektorok eredője nullvektor. 

 

 Példa: XeF8
2−. 

 

 Miután megbirkóztunk az egyszerűbb, magános elektronpárt nem tartalmazó molekulák 

szerkezetével, most vizsgáljunk bonyolultabb eseteket, ahol a kötő elektronpárok mellett magános 

elektronpárok is találhatók a központi atom vegyértékhéján! 

 

 n = 2, m = 1: AX2E1 

 

 A molekula központi atomja körül három elektronpár található, melyek közül kettő kötő 

elektronpár. A három elektronpár esetén az ideális elrendeződés háromszög alakú, a háromszög két 

csúcsába kerül egy-egy ligandum.  

 A magános elektronpárt tartalmazó háromatomos AX2E molekula geometriáját hajlottnak vagy 

V-alakúnak nevezzük. 

 Amennyiben az A−X kötés poláris, a V-alakú molekula dipólusmolekula. 

 

 Példa: SO2, NO2
−. 
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 n = 2, m = 2: AX2E2 

 

 Négy elektronpár (két kötő, két magános) található a molekula központi atomja körül, ezek 

tetraéderesen rendeződnek. A tetraéder két csúcsába kerül egy-egy ligandum, a másik két csúcs 

irányába a magános párok mutatnak.  

 A két magános elektronpárral rendelkező háromatomos molekulák geometriája az előző ponthoz 

hasonlóan hajlott vagy V-alakú. 

 Az ilyen geometriájú molekula poláris, ha az A−X kötés poláris. 

 

 Példa: H2O, H2S. 

 

 n = 2, m = 3: AX2E3 

 

 Összesen öt elektronpár (két kötő, három magános) található a molekula központi atomja körül, 

így trigonális bipiramisos elrendeződésre számítunk. A magános elektronpárok térigénye általában 

nagyobb, mint a ligandumoké, így ezek foglalják el a háromszög síkjában található ekvatoriális 

pozíciókat, a két ligandum pedig a sík alá és fölé kerül. Az XAX’ szög így 180°-os, tehát a molekula 

geometriája lineáris. 

 A molekula apoláris (lásd az AX2 esetet). 

 

 Példa: XeF2, I3
−. 

 

 Megjegyzés: érdemes átgondolni, miért is kerül a nagyobb térigényű csoport az ekvatoriális 

pozícióba! Egy trigonális bipiramisos elrendeződésű modell esetén legyen az axiális ligandum Xax, az 

ekvatoriális ligandum pedig Xekv. Mivel az Xekv−A−X’ekv kötésszög 120°, az Xax−A−Xekv kötésszög 

pedig csak 90°, két ekvatoriális pozícióban elhelyezkedő ligandum közötti távolság kisebb, mint egy 

axiális és egy ekvatoriális pozícióban elhelyezkedő ligandum között. Ezért a nagyobb térigényű 

csoport – hogy a többi ligandumtól a legtávolabb helyezkedjen el, az ekvatoriális pozícióba kerül. 

 

 n = 3, m = 1: AX3E1 

 

 Ebben az esetben négy elektronpár (három kötő, egy magános) található a molekula központi 

atomja körül, így ezek tetraéderesen rendeződnek. A tetraéder három csúcsán található ligandum, így 

ezek egy síkba esnek. A magános elektronpár nagyobb térigénye folytán az XAX’ általában kisebb a 

tetraéderben lévőnél (azaz 109,5°-nál). 

 A molekula geometriája háromszög alapú piramisos vagy trigonális piramisos. 

 Poláris A−X kötés esetén a molekula poláris. 

 

 Példa: NH3, PF3. 

 

 n = 3, m = 2: AX3E2 

 

 Az elektronpárok száma: három kötő, és két magános, összesen öt elektronpár, mely trigonális 

bipiramis alakzatot vesz fel. A magános elektronpároknak nagyobb a térigényük, ezért ezek az 

ekvatoriális pozíciókba kerülnek. A három ligandum közül kettő axiális helyzetben van, a harmadik 

pedig ekvatoriálisban. 

 A molekula szerkezete T-alakú. 

 Amennyiben az A−X kötések polárisak, a molekula dipólusmolekula. 

 

 Példa: ClF3. 

 

 n = 4, m = 1: AX4E1 
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 Az öt elektronpárból négy kötő és egy magános, ismét trigonális bipiramis alakzatot vesz fel. A 

magános elektronpár ebben az esetben is ekvatoriális pozícióba kerül. A négy ligandum közül kettő 

axiális helyzetben van, a másik kettő pedig ekvatoriálisban. 

 A molekula geometriáját mérleghinta alakúnak nevezzük (ritkábban torzult tetraédernek is 

nevezik). 

 Mivel a dipólusvektorok eredője nem nullvektor, a molekula poláris, ha az A−X kötés poláris. 

 

 Példa: SF4. 

 

 n = 4, m = 2: AX4E2 

 

 A központi atomhoz összesen hat elektronpár kapcsolódik: négy kötő és két magános, ezek 

oktaéderesen rendeződnek el. A magános elektronpárok két, egymással ellentétes pozíciót foglalnak 

el, hogy taszításukat csökkentsék. A többi négy ligandum négyzet alakban rendeződik el. 

 Az ilyen molekula geometriája négyzetes vagy tetragonális planáris. 

 A molekula apoláris (még poláris A−X kötések esetén is). 

 

 Példa: XeF4. 

 

 n = 5, m = 1: AX5E1 

 

 Összesen hat elektronpár kapcsolódik központi atomhoz, ezek ismét oktaéderesen rendeződnek el. 

Az oktaéder egyik csúcsába kerül a magános elektronpár. 

 A molekula négyzetes piramisos vagy tetragonális piramisos szerkezetű. 

 Poláris A−X kötés esetén a molekula poláris. 

 

 Példa: BrF5. 

 

 n = 6, m = 1: AX6E1 

 

 A központi atomon hét elektronpár található, ezek pentagonális bipiramis alakba rendeződnek, 

ennek az ötszög síkja alatti (vagy feletti) csúcsába kerül a magános elektronpár. 

 A molekula ötszög alapú piramisos vagy pentagonális piramisos szerkezetű. 

 A molekula poláris, ha az A−X kötés poláris. 

 

 Példa: XeF6. 

 

 Az alábbi táblázatban a különféle alapmolekulák szerkezetét foglaltuk össze: 

 

n m Képlet 

Elektronpárok 

elrendeződése a 

központi atom 

körül 

Molekula 

alakja 
Kötésszögek 

Polaritás 

(ha A−X 

kötés 

poláris) 

Példa 

1  AX   A X  poláris HCl 

2 0 AX2 lineáris lineáris 
A XX  
 

XAX: 180° 
apoláris CO2 

 1 AX2E trigonális planáris 
hajlott vagy 

V-alakú 
X

A

X  

poláris SO2 
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 2 AX2E2 tetraéderes 
hajlott vagy 

V-alakú 
X

A

X  

poláris H2O 

 3 AX2E3 
trigonális 

bipiramis 
lineáris 

AX X

 

XAX: 180° 

apoláris XeF2 

3 0 AX3 trigonális planáris 
trigonális 

planáris X

A

X

X

 
 

XAX: 120° 

apoláris BF3 

 1 AX3E tetraéderes 
trigonális 

piramis A

X
X

X

 

poláris NH3 

 2 AX3E2 
trigonális 

bipiramis 
T-alakú 

 

X

AX X

 
 

poláris BrF3 

4 0 AX4 
szabályos 

tetraéderes 

szabályos 

tetraéderes 

 

X

A

X
X

X

 
 

XAX: 109,5° 

 

apoláris CH4 

 1 AX4E 
trigonális 

bipiramis 
mérleghinta 

 

A

X X

XX

 
 

poláris SF4 

 2 AX4E2 oktaéderes négyzetes 

 

A
X

X X

X
 

 

XAX: 90° 

 

apoláris XeF4 

5 0 AX5 
trigonális 

bipiramis 

trigonális 

bipiramis 

 

X A
X

X

X'

X'   
 

apoláris PF5 
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XAX: 120° 

XAX’: 90° 

 

 1 AX5E oktaéderes 
tetragonális 

piramis 

 

A

X

X X

X

X

 
 

poláris BrF5 

6 0 AX6 oktaéderes oktaéderes 

 

A
X

X X

X

X

X  
 

XAX: 90° 

 

apoláris SF6 

 1 AX6E 
pentagonális 

bipiramis 

pentagonális 

piramis 

 

XX

X

X X

A

X'

 
 

poláris XeF6 

7 0 AX7 
pentagonális 

bipiramis 

pentagonális 

bipiramis 

 

XX

X

X X
A

X'

X'   
 

XAX: 72° 

XAX’: 90° 

 

apoláris IF7 

8 0 AX8 
tetragonális 

antiprizma 

tetragonális 

antiprizma 

 

X X
A

XX X

XX

X

 
 

apoláris XeF8
2− 

 

 Az alábbi animációban a molekulák térszerkezete jól megfigyelhető: 

 

3.2.2.1. animáció: A molekulák térszerkezete 

 Megjegyzés: a legtöbb szimmetrikus szerkezetű egyszerű molekula kötésszögeit könnyen 

kiszámíthatjuk. A szabályos tetraéderes elrendeződéshez tartozó kötésszög is kiszámítható 

trigonometriai összefüggésekkel, mint ahogy az érdeklődő Olvasónak az alábbiakban bemutatjuk. 

Vegyünk egy olyan szabályos tetraéderes szerkezetű molekulát, melyben a kötéshosszak egységnyiek! 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/0028-benko-jmol/3-2-2-1-animacio-A-molekulak-terszerkezete/geom.html
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3.2.3.1. ábra: Tetraéderes elrendeződés 

 A b szakasz hossza (egységnyi kötésszög esetén) az ABD derékszögű háromszögből:  

 b = 1 · sin (180°−α) = 1 · sin α = sin α.  

 Az „a” oldal hosszára két koszinusztételt is felírhatunk: 

 

 Az ABC háromszögre: 

 a2 = 12 + 12 − 2 · 1 · 1 · cos α = 2 − 2 · cos α .  

 A BCD háromszögre: 

 a
2
 = b

2
 + b

2
 − 2 · b · b · cos 120° = 2 · sin

2
 α − 2 · sin

2
 α · 










2

1
=  

 a2 = 2 · sin2 α + sin2 α = 3 · sin2 α.  

 Ebből következik, hogy  

 2 − 2 · cos α = 3 · sin2 α,  

 2 − 2 · cos α = 3 − 3 · cos2 α,  

 3 · cos2 α − 2 · cos α − 1 = 0,  

 cos α = 1 és cos α = 









3

1
.  

 Az első gyökből α = 0°, a másodikból pedig α = 109,471° ≈ 109,5°. 

 

 Négy ligandum esetén (AX4) valószínűleg sokaknak az jut eszébe először, hogy – a háromszöges 

elrendeződéshez hasonlóan (AX3) – a négy ligandum egy síkban, egy négyzet csúcsain helyezkedik el 

egymástól legtávolabb. Érdemes megvizsgálni azt a kérdést is, hogy négy ligandum esetén miért 

kedvezőbb a szabályos tetraéderes geometria, mint a négyzetes elrendeződés. A központi atom és a 

ligandum közötti távolságot mindkét esetben egységnyinek tekintjük. 

 

 A fenti esetben a szabályos tetraéder két csúcsának távolsága (azaz két pontszerű ligandum 

távolsága):  

α

1

1

120°

α
1

a

b

b

A

B

C

D
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a2 = 3 · sin2 α = 3 · (1 − cos2 α) = 3 · 
3

8

3

1
1

2























     a = 

3

22 
 ≈ 1,633. 

 Négyzetes elrendeződés esetén a következő geometriát kapjuk: 

 

3.2.3.2. ábra: Négyzetes elrendeződés 

 Ebben az esetben két ligandum közötti távolság: a’, melynek értéke a’ = 2  ≈ 1,414. 

 Jól látható, hogy szabályos tetraéderes elrendeződés esetén a ligandumok távolabb helyezkednek 

el egymástól (a = 1,633), mint a négyzetes geometria esetén (a’ = 1,414 egység). Ebből is szépen 

látszik az összefüggés, hogy minél nagyobb egy kötésszög, a két ligandum annál távolabb helyezkedik 

el egymástól. 

 

3.2.4. Összetettebb molekulák szerkezete 

A következőkben néhány példát mutatunk be összetettebb molekulák szerkezetére. Ezekben nem 

egyforma ligandumok kapcsolódnak központi atomhoz. 

 

 Etilén (etén) 

 

 Az etilén képlete C2H4. A két szénatom között kettős kötés van, a szénatomok körül három 

ligandum helyezkedik el (egy szén és két hidrogén), ezek háromszög alakban rendeződnek. Mivel a 

kettős kötés térigénye nagyobb, mint az egyes kötésé, a HCH-kötésszög kisebb, mint a HCC-

kötésszög: 

C C

H

H H

H  
 

 Az etilénmolekula apoláris, mivel minden kötése apoláris. Megjegyezzük, ha az összes hidrogént 

lecseréljük négy olyan azonos atomra, hogy a kötés polárissá váljon (például fluor), az így keletkező 

molekula is apoláris, mivel a dipólusvektorok eredője nullvektor.  

 

 Acetilén (etin) 

 

 Képlete: C2H2, a szénatomok között hármas kötés helyezkedik el. A szénatom körül két ligandum 

van (egy szén és egy hidrogén)  lineáris geometria.  

 

C CH H  
 

 Az acetilén – a többi szénhidrogénhez hasonlóan – apoláris molekulájú.  

 

 Diklór-metán 

 

1

1

90° a’


