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1.  ELŐSZÓ 

Mindazok, kiket valaha is bámulatba ejtett a kémia színes világa, akik csodálattal figyelték kisiskolás 

korukban, hogy a nátriumdarabka szaladgál a vízen, hogy a fenolftalein varázsütésre megpirosodik, 

hogy mint egy kígyó, tekeregve fúvódik fel a meggyújtott higanyrodanid, azok különös csodálattal 

néztek a kémialaborra mint boszorkányműhelyre, ahol az anyag füst, láng és cikázó villámok között 

fedi fel titkát. Azután, ahogy mind mélyebbre ástak, rádöbbentek, mily hatalmas a kémia világa, és a 

csillogó felszín alatt törvények, felismerések, adatok és sok-sok munka rejtőzik, mely a hőn áhított 

kémiai tudás megszerzéséhez vezet. E birodalmon belül cseppet sem kicsi tartomány a szervetlen 

kémia, melynek megismertetésére törekszik a szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlatok című tárgy 

és e jegyzet is.  

 A szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok célja kettős: egyrészt klasszikus szervetlen kémiai 

ismereteket és szervetlen kémiai anyagismeretet kíván nyújtani, másrészt a hallgatók preparatív 

készségét fejleszteni. Ez utóbbi épít a hallgatóknak a kémialaborban megszerzett általános kémiai 

ismereteire és az alapvető kémiai műveletekben való jártasságára. A preparatív feladatok szervetlen 

vegyületek (mint például kloridok, nitrátok, szulfátok, foszfátok, karbonátok és különféle komplex 

vegyületek) előállítására irányulnak, melyek redukciós-oxidációs, ioncserés, illetve ligandumcserés 

reakciókon, vagy termikus bomláson alapszanak. A gyakorlatok során a kémiai reakciók tanulmá-

nyozásának módszere általában a kémcsőreakciók végzése, amelyhez az elvégzendő reakciók 

összeválogatásának alapja az volt, hogy a reakció lefolyása, illetve eredménye vizuálisan is érzé-

kelhető legyen, azaz a reakciók csapadékképződéssel, az oldat színének megváltozásával, vagy 

detektálható gázfejlődéssel járjanak. Amikor kevés vizsgálandó anyag áll rendelkezésünkre, vagy 

néhány gyors reakcióval szeretnénk vizsgált anyagunkat azonosítani, használhatunk cseppreakciókat 

is. A jegyzet röviden tartalmazza az elvégzendő reakció körülményeit (pH, koncentráció, hőmérséklet) 

és az észlelendő változásokat, valamint a változások kémiai hátterét. A fontosabb összefüggésekre, 

különböző ionok jellemző reakcióinak hasonlóságára, vagy éppen különbözőségére táblázatok hívják 

fel a figyelmet. A hallgatók tudásának folyamatos ellenőrzését szolgálják a fejezetek végén található 

összefoglaló kérdések is.  

 A különböző ionok reakcióinak tanulmányozása után természetesen lehetőség nyílik arra, hogy 

egy ismeretlen szervetlen anyag összetevőit az anyag jellemző reakciói alapján azonosítsuk. Kémiai 

tanulmányai alapján bárki összeállíthat olyan elemzési rendszert, melyben egyszerű kémiai reakciók és 

elválasztási műveletek segítségével az ismeretlen szervetlen anyag azonosítható. E jegyzet R. 

Freseniusnak, a XIX. században kidolgozott és azóta többször módosított rendszerét ismerteti részle-

tesebben, mely mindmáig az egyik legjobb és legelterjedtebb. A jegyzet utolsó része e rendszerre 

épülve elemzési feladatok megoldását ismerteti, nem tárgyalja azonban a bonyolult elválasztási 

műveleteket és ritkán előforduló ionokat.  

 Egy új jegyzet elkészítése mindig kiváló lehetőség arra, akárhány éve foglalkozik is valaki 

kémiával, hogy ismereteit összefoglalja, és tanult tudását összevesse tapasztalataival. Maga a szerző is 

tanul e munka során, különösen, ha kiváló munkatársak és lelkes hallgatók veszik körül, kiknek 

tanácsa, útmutatása és segítsége sokat emelt e jegyzet színvonalán. Ezúton is köszönjük kollégáink 

hasznos közreműködését a jegyzet elkészítésében.   

1.1. Munkavédelmi előírások  

1. A kémiai laboratóriumban veszélyes anyagok találhatók és gyakran veszélyes kémiai műveletek 

folynak, ezért tilos egyedül dolgozni a laboratóriumban.   

 

2. A legtöbb kémiai anyag mérgező, ezért a laboratóriumban enni, inni és dohányozni tilos.  

 

3. A laboratóriumban a védőszemüveg viselése kötelező. Gondoljon arra, hogy akkor is történhet 

baleset, ha ön személy szerint nem végez laboratóriumi munkát. 
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4. A kémcsőben lévő anyagok forralását kellő figyelemmel végezzük, nehogy saját, vagy társunk 

szemébe fröccsenjen. A forralásnál kémcsőfogót vagy gumiujjat használjunk. Wassermann- 

kémcsőben folyadékot forralni tilos!   

5. Ne szagoljon meg egy reakciókeveréket közvetlenül. Kezével óvatosan legyezze a gázokat az 

orra felé.  

 Olyan anyagokkal, melyekből mérgező gázok fejlődhetnek, vagy a mérgező gázokkal csak 

vegyifülkében szabad dolgozni. A gyakorlatok során használt H2S-gáz igen mérgező, alkal-

mazása fokozott elővigyázatosságot igényel. A vegyifülke használata előtt mindig meg kell 

győződni a fülke elszívásának működéséről (az elszívónyíláshoz papírdarabka tartásával).   

 

6. Ha vegyszer kerül a bőrére, azonnal mossa le bő csapvízzel, és szóljon az oktatójának a megfe-

lelő kezelés érdekében. Ha vegyszer kerül a ruhájára, azonnal vesse le, és mossa le a bőrét bő 

csapvízzel.  

 

7. Balesetek elkerülése érdekében dugók fúrása, üvegcsövek és hőmérők dugóba illesztése csak 

ronggyal beburkolt állapotban szabad.  

 

8. Ha hosszú a haja, fonja be, vagy kösse fel oly módon, hogy ne gátolja munkáját, ne akadhasson 

bele egy eszközbe, vagy ne gyulladhasson meg.   

 

9. Ne melegítsen zárt rendszert, mert felrobbanhat. Sose zárjon be egy eszközt, melyben gáz 

fejlődik.   

 

10. Ne használjon közönséges gumidugót olyan lombikon vagy folyadéküvegen, melyben szerves 

oldószer van, mert az oldószerek megtámadják a gumidugót. 

 

11. A legtöbb szerves oldószer gyúlékony. A biztonság kedvéért kezeljen minden szerves oldószert 

úgy, mintha gyúlékony lenne. Szerves oldószerek melegítése és a velük végzett munka nyilt 

láng közelében tilos.   

 

12. Ismerje a tűzoltó eszközök, tűzoltó homok, biztonsági zuhany és tűzoltó pokróc helyét és 

használati módját a laboratóriumban, hogy szükség esetén, késedelem nélkül, használni tudja.  

 Ismerje a laboratóriumi menekülési útvonalakat és vészkijáratokat.  

 A legkisebb tüzet és égési sérülést is azonnal jelentse valamelyik oktatónak, hogy megfelelő 

kezelésben részesüljön.     

 

13. Ne öntsön vizet koncentrált kénsavba, mindig a savat kell lassan, keverés közben a vízhez adni.  

 Ne keverjen össze egy erős oxidáló- és egy erős redukálószert, mert a reakció nagyon heves 

lehet, akár robbanáshoz is vezethet.  

 Salétromsav és alkohol, vagy salétromsav és aceton összekeverése a legkisebb mennyiségben is 

tilos.   

 Klorátos oldatok tömény kénsavas kezelése tilos.   

 Desztilláció közben ne melegítsen lombikot addig, hogy a bent lévő anyag szárazra párlódjon. 

Kis mennyiségű explozív szennyezőanyag is lehet veszélyes, ha koncentrációja megnövekszik.  

 Ismert anyagokat, ha szükség van rá, szárazra párolni csak fülkében szabad.  

 

A reagensek használata a laboratóriumban   

 

 A tiszta vegyszerek és a reagensek oldata felcímkézett üvegekben, vagy csepegtetős 

folyadéküvegekben található a laboratóriumban a vegyszeres polcokon. Nagyon fontos, hogy 

vigyázzunk arra, hogy a reagensek tiszták maradjanak, különben meghamisítják a kísérleteket, 

illetve az ionok kimutatására szolgáló teszteket! A vegyszerek tisztán tartása érdekében tartsa be 

a következő előírásokat:  
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1. Figyelmesen olvassa el az üvegre írt címkéket. Nemcsak a kísérlet lesz sikertelen, hanem 

baleset is történhet, ha rossz vegyszereket önt össze!  

 

2. A vegyszeres üvegeket, illetve azok tartalmát óvni kell a szennyeződéstől, ezért ne tegyen 

spatulát, üvegbotot, pipettát, vagy bármi mást a vegyszeres üvegbe! Ne vegyen ki sok anyagot a 

vegyszeres üvegből, de ha mégis megtörténne, ne tegye vissza a felesleget!  

 

3. Ne vigye a vegyszeres üveget az asztalához, vagy a mosogatóhoz! Használat után azonnal tegye 

vissza a vegyszeres polcra! Másnak is szüksége lehet rá.   

 

4. Ne tegye az üvegdugót vagy a csepegtetőt az asztalra úgy, hogy beszennyeződhessen! Tartsa a 

kezében, amíg anyagot vesz ki az üvegből, vagy az üvegdugót fektesse a lapos felével az 

asztalra! Ne érintse a csepegtetőt a kémcső falához!  

 

5. Azok az üvegdugók, melyek beszorultak, meglazíthatók, ha az üveg nyakát gyengéden az asztal 

széléhez ütögetjük!   

 

6. A reagenspolcot és a reagensek környékét tisztán kell tartani. Ha kiönt valamilyen vegyszert, 

azonnal takarítsa fel!  

 

7. Ha kifogy egy vegyszeres üveg, vigye a kijelölt helyre, hogy feltöltsék! Ne tegye vissza a 

vegyszeres polcra üresen!   

 

8. A legtöbb szervetlen és szerves anyag mérgező, és a környezetre igen ártalmas. Minden 

anyagot, amit használt, az előírásoknak megfelelő, kijelölt edényekben gyűjtse! A legtöbb 

veszélyes anyagot külön kell gyűjteni, és a gyűjtőedények összekeverése veszélyes és tilos.  

 A közönséges savak és bázisok, valamint a környezetre nem ártalmas szervetlen sóoldatok nagy 

mennyiségű csapvíz hozzáadása mellett kiönthetők a lefolyóba.    

 Környezetszennyező anyagok kiöntése csak az erre szolgáló edényekbe történhet. A cianid-

tartalmú oldatot a cianidos gyűjtőedénybe öntse! 

 A csapadékot is a megfelelő edényekbe öntsük, még akkor is, ha azok oldhatatlanok! 
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2.  AZ ANYAGOK AZONOSÍTÁSÁNAK ELMÉLETI 

ALAPJAI 

2.1. Elektrolitikus disszociáció 

Az anyagok azonosítása során egyik legfontosabb első teendőnk az anyag oldatba vitele. Oldószerként 

általában vizet használunk, és az oldatba vitt anyag lehet szilárd, folyékony vagy akár gáz-

halmazállapotú is. Az így kapott oldatunk elektromos szempontból kétféle lehet. Ha jól vezeti az 

elektromos áramot, az anyagunk részben, vagy teljesen ionjaira disszociált, azaz elektrolitot kaptunk, 

vagy rosszul vezeti az elektromos áramot, azaz nem képződött elektrolit. A legtöbb szervetlen vegyü-

let, a szerves savak, sók, illetve bázisok az elektrolitok közé tartoznak. Nem elektrolit, de vízben jól 

oldódó anyagok a cukrok, alkoholok, aldehidek.  

Az anyagok fenti felosztása, az elektrolitikus disszociáció Arrhenius elméletével magyarázható, 

amely szerint az elektrolitok vizes közegben ionokra disszociálnak, míg a nem elektrolitok az oldás 

alkalmával nem képeznek ionokat. Az elektrolitok vízben való oldáskor pozitív töltésű kation(ok)ra, 

valamint negatív töltésű anion(ok)ra válnak szét (disszociálnak). Az ionok képződését az alábbi 

hatásoknak köszönhetjük: 

 

1. A vízmolekulák dipólusok. 

2. A víz dielektromos állandója nagy (20 °C-on  ε = 80,4). 

 

A dielektromos állandó (permittivitás) a szigetelő- és félvezető anyagokra, ill. az üres térre jellemző 

mennyiség. Ha a térben elektromos töltéseket halmozunk fel, a pozitív és negatív töltések között 

elektromos térerősség jön létre, amelynek nagysága függ a töltéseket körülvevő, a teret kitöltő 

anyagtól. A tér anyaggal való kitöltése után a térerősség általában csökken. Az abszolút dielektromos 

állandó a relatív dielektromos állandó (εr) és egy ε0 tényező szorzata (ε = ε0εr), amelynek értéke a 

mértékegységrendszer választásától függ. Vákuumban a dielektromos állandó értéke ε0 = 8,85 · 10–12 

F/m, ε0, tehát a vákuum abszolút dielektromos állandója. Így választva végtelen kiterjedésű, egységnyi 

távolságban vákuumban levő síkok egységnyi felületén egységnyi töltést elhelyezve a két sík között a 

térerősség egységnyi.  

 

3. A vízmolekulák térfogata nagyon kis érték. 

 

Szilárd állapotban az ionrácsos vegyületek (pl. sók) rácsában a pozitív töltésű kationok és a negatív 

töltésű anionok a rácspontokban helyezkednek el. Amikor a sót vízbe helyezzük, a víz dipólmolekulái, 

töltésüknek megfelelően vonzást, illetve taszítást fejtenek ki a rácspontokban lévő ionokra. A 

vízmolekulák, mivel kicsi a térfogatuk, részben behatolnak a rácspontok közé, és ezzel az 

elektrosztatikus vonzóerőt – a Coulomb-törvénynek megfelelően – 1/81-re csökkentik: 

 


1
2

21 



r

ee
P , 

ahol:   P – az elektrosztatikus vonzóerő, 

  e – a részecskék töltése, 

  r – a részecskék középpontja közötti távolság, 

  ε – dielektromos állandó (permittivitás). 

 

A részecskék közötti vonzóerő (P) fordítottan arányos az oldószer dielektromos állandójával, így 

tehát az ionos vegyületek a víznél kisebb dielektromos állandójú oldószerekben kevésbé oldódnak. Az 

oldódás során természetesen nem „csupasz” ionok keletkeznek az oldatban, hanem az ionoknak az 

oldószer molekuláival képzett, kis stabilitású asszociátumai, azaz szolvátburokkal (hidrátburokkal) 

rendelkező ionok. 
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2.2. Disszociáció, egyensúly, egyensúlyi állandó 

Az ionos kötéseket tartalmazó vegyületek oldódása során nem „keletkeznek” ionok, hiszen az ionok 

csak kilépnek a kristályrácsból (a szolvatációs energia és a hőmozgás hatására). Vannak olyan szilárd, 

folyékony és gáz-halmazállapotú anyagok, melyek nem tartalmaznak ionokat, azonban vízben oldva 

részben, vagy teljesen ionokra válnak szét, azaz disszociálnak. Amennyiben a disszociáció teljes, 

akkor erős elektrolitról beszélünk. Amennyiben a disszociáció részleges, egyensúlyra vezető folyamat, 

úgy gyenge elektrolitról beszélünk. A disszociált molekulák és az összes molekulák mennyiségének 

aránya a disszociáció foka (). Erős elektrolitoknál – értelemszerűen –  = 1, míg gyenge 

elektrolitoknál 1.  

A BA elektrolit teljes (vagy másképpen: analitikai) koncentrációja alatt ([BA]T) a bemért összes 

mennyiségét értjük. A disszociáció során ebből egy része – a körülményeknek megfelelő 

mennyiségben – ionokra (B+ és A
–) bomlik, és a folyamat addig halad előre, míg be nem áll az 

egyensúly a disszociáció és az asszociáció (azaz a bomlás és a visszaalakulás) között. Az oldatban az 

egyensúlyi helyzetben jelenlévő BA mennyiségét a kiindulási anyag egyensúlyi koncentrációjának 

([BA]), az egyensúlyban jelenlévő B+ és A– koncentrációját a termékek egyensúlyi koncentrációjának 

([B+], illetve [A–]) nevezzük.  

 

A disszociáció egyensúlyra vezető folyamat, ami egy BA anyag esetén végbemenő elemi 

reakcióra a következőképpen írható fel: 

 
  ABBA

v1 , illetve BAAB
v
  2 , 

ahol:  v1=k1[BA] (v1 – a vegyület „bomlásának” sebessége; k1 a reakciósebességi állandó), 

és:   v2=k2[B
+][A–] (v2 – a vegyület képződésének sebessége; k2 a reakciósebességi állandó). 

Ennek alapján egyensúlyban v1= v2, azaz k1[BA] =k2[B
+][A–]. Az egyenletet átrendezve, a két 

állandó hányadosa egy új, az egyensúlyra jellemző állandót (K) ad, ezért egyensúlyi állandónak 

nevezzük:  

 
  
 

K
k

k

BA

AB




2

1 . 

Tehát BA anyag disszociációjára felírható, hogy: 

 BA  B+ + A–,  azaz  
  
 BA

AB
K d



 , 

ahol Kd – a disszociációs állandó, azaz a folyamat egyensúlyi állandója. Mivel a reakciósebességi 

állandók függenek a hőmérséklettől, a disszociációs egyensúlyi állandó is függ a hőmérséklettől.  

 

BAn típusú elektrolit esetében a disszociáció lépcsőzetes folyamat: 



  ABABA nn 1  
  

][

1

1

n

n
d

BA

ABA
K



 , 







  ABABA nn

2

21  
  

][ 1

2

2

2 






n

n
d

BA

ABA
K , 

a disszociáció folytatódik további lépésekben, míg végül: 
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n
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Ilyen lépcsőzetes disszociáció írható fel, például, az ortofoszforsav (H3PO4) disszociációja során:  

H3PO4  H+ + H2PO4– 

H2PO4–  H+ + HPO42– 

HPO42–  H+ + PO43– 

Tehát a gyenge elektrolitok (savak, bázisok) egyensúlyra vezető disszociációja jól leírható a 

tömeghatás törvényével és jól jellemezhető az egyensúlyi disszociációs állandóval. 

2.3. Aktivitás, ionerősség 

Az egyensúlyi, illetve disszociációs állandó felírása során a komponensek koncentrációját alkal-

maztuk. Híg oldatok esetén ez jó közelítésként megengedhető, azonban töményebb oldatok esetén, 

vagy ha pontosabban akarjuk követni a folyamatot, akkor az egyes komponensek koncentrációja 

helyett aktivitásukat kell figyelembe venni.  

Egy általános reakció esetén: 

 aA + bB  cC + dD. 

Aktivitásokkal felírva az egyensúlyi állandót: 

 
b

B

a

A

d

D

c

C
a

aa

aa
K




 . 

Ka – a (termodinamikai) egyensúlyi állandó, a – a reakcióban szereplő komponensek aktivitása. 

Az aktivitás és a koncentráció között az alábbi összefüggés írható fel:  

  cfa  . 

f – az aktivitási koefficiens, [c] – a reaktáns koncentrációja (mol/dm3-ben). 

A termodinamikai egyensúlyi állandót tehát kifejezhetjük a koncentrációk felhasználásával is: 

 
   
   

   
   bab

B

a

A

dcd

D

c

C

bb

B

aa

A

dd

D

cc

C
a

BAff

DCff

BfAf

DfCf
K









 , 

 
b

B

a

A

d

D

c

C

a
ff

ff
KK  , 

ahol K a vizsgált rendszer koncentrációval kifejezett egyensúlyi állandója. 

 

Az aktivitás használatát az elektromos töltések között fellépő elektrosztatikus kölcsönhatások 

indokolják. A vonzó kölcsönhatás miatt az ionok energiája, így a kémiai reakció sebessége kisebb, 

mintha nem lenne kölcsönhatás. A kölcsönhatásokban azonban nemcsak a vizsgált ionok vesznek 

részt, hanem az oldatban megtalálható, összes töltéssel rendelkező részecske. Az ionerősség a 

jelenlévő ionok együttes hatását veszi figyelembe. Az ionerősséget az alábbiak szerint definiálhatjuk: 
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ahol  – az ionerősség, C – az egyes ionok koncentrációja (mol ion/dm3), z – az egyes ionok töltése. 

Például: 0,01 mólos NaCl-oldatban az ionerősség: 

 01,0
2

101,0101,0 22




 , 

0,01 mólos BaCl2-oldatban: 

 03,0
2

102,0201,0 22




 . 

 Az ionerősségek alapján a közepes aktivitási koefficiens egy BA anyagra, mely ionokra disszociál:  

 s m

A

n

B    ahol  mns   

A Debye-Hückel-féle összefüggés: 

 lg  = – A │zB·zA│ ·μ1/2 

ahol az A konstans az oldószer permittivitásától, sűrűségétől és a hőmérséklettől függ (vizes 

oldatokban 25 ºC-on A= 0,509). 

2.4. Sav-bázis reakciók 

A laboratóriumi gyakorlatban ma is a leginkább használt sav-bázis elmélet Arrhenius (1887) és 

Ostwald (1894) nevéhez fűződik, mely az elektrolitos disszociáció elméletén alapul. Az elmélet szerint 

savak azok a vegyületek, melyek disszociációja során hidrogénion, bázisok pedig azok, melyek 

disszociációja során hidroxidion képződik. Az elmélet a reakciókat vizes közegben értelmezi, és a 

savas és bázikus tulajdonságok az elmélet szerint teljesen elkülönülnek. Az elmélet szerint egy sav és 

egy bázis reakciójában só, valamint víz keletkezik. Az elmélet egyszerű, általában jól használható, de 

nem magyarázza meg olyan egyszerű savak és bázisok tulajdonságait, mint például a bórsav, vagy az 

ammónia. 

A Brönsted–Lowry-elmélet alapgondolata, hogy a sav-bázis jelleg csak kölcsönhatásban 

mutatkozik meg, s lényege a protoncsere. Egy adott reakció során a protondonort tekintjük savnak és a 

protonakceptort bázisnak. A reakció során új sav és új bázis keletkezik, a savból protonleadással bázis, 

a bázisból protonfelvétellel sav (konjugált sav-bázis párok). Látható, hogy – ellentétben az Arrhenius–

Ostwald-elmélettel – a reakcióban nem keletkezik só. Ez megegyezik a kémiai szemlélettel, hiszen az 

oldatban ionok vannak jelen, és a só megjelenése egy heterogén folyamat eredményeképpen, szilárd 

fázis megjelenése közben valósul meg. Ez az elmélet már nemcsak vizes közegben értelmezhető, 

hanem nemvizes oldatokra is érvényes. Az adott oldószerben a legerősebb sav és bázis az oldószer 

öndisszociációjából származó sav-bázis pár. Általánosan felírva:  

 sav1 + bázis1  sav2 + bázis2. 

Ezzel az elmélettel több folyamat is jól magyarázható, mint például:  

 

a) az elektrolitikus disszociáció 

 CH3COOH + H2O  CH3COO–  + H3O
+, 

b) a semlegesítés 

 CH3COOH + NH3  CH3COO–  + NH4
+, 

c) a hidrolízis 

 CH3COO–  + H2O   CH3COOH  + OH–. 

A fenti három folyamat különböző, mégis a Brönsted–Lowry-elmélettel mindegyik reakció jól 

magyarázható, hiszen mindegyik reakcióban a lényeg a két különböző erősségű sav és bázis közötti  

protonmegoszlás. Ez az elmélet a klasszikus sav-bázis fogalmat nagymértékben kiterjesztette. 
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Hátránya, hogy a sav-bázis funkciót a proton jelenlétéhez köti, pedig olyan vegyületek is lehetnek 

savas vagy bázikus tulajdonságúak, amelyek hidrogént nem is tartalmaznak (például: BF3, AlCl3). 

 

Lewis 1938-ban dolgozta ki sav-bázis elméletét, mely ezeket a tulajdonságokat a vegyületek 

elektronszerkezetével magyarázza. Elmélete szerint a savak olyan anyagok, amelyek más atomtól 

vagy atomcsoporttól származó elektronpár fogadására képesek (elektronpár-akceptorok), datív 

kovalens kötés kialakulása közben. Bázisok viszont azok az anyagok, amelyek alkotórészei 

(molekulái, ionjai, atomjai) a kovalens kötés kialakításához elektronpárt „kölcsönöznek” 

(elektronpárdonorok). Savnak tekinthető tehát minden olyan atom, atomcsoport, melynek külső 

elektronhéja nem lezárt, és képes elektronpár befogadására. Bázisok pedig olyan atomok, molekulák 

vagy ionok, melyek olyan atommal rendelkeznek, melynek magányos elektronpárja van. (Tágabb 

értelemben a π és σ elektronok is részt vehetnek koordinatív kötés kialakításában. Ilyen komplexekkel 

azonban e jegyzet keretei között nem foglalkozunk.) 

Így tehát a lépcsőzetes komplexképzési egyensúlyi reakciók is sav-bázis reakciónak tekinthetők: 

Cu2+ +  NH3  [Cu(NH3)]
2+, 

[Cu(NH3)]
2+  +  NH3  [Cu(NH3)2]

2+, 

[Cu(NH3)2]
2+  +  NH3  [Cu(NH3)3]

2+, 

[Cu(NH3)3]
2+  +  NH3  [Cu(NH3)4]

2+. 

A jegyzet további részében – ha csak valami különösen nem indokolja – nem írjuk ki a komplexképzés 

minden egyes lépcsőjét, hanem csak a – megfelelően magas ligandumkoncentráció esetén kialakuló – 

maximális koordinációjú komplexforma képletét adjuk meg.  

 

Így a réz(II)ionok és az ammónia reakciója a továbbiakban így néz ki: 

Cu2+ + 4 NH3  [Cu(NH3)4]
2+, 

de soha nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az oldatunk – természetesen – minden egyes komplex-

formát tartalmazni fogja, különböző mennyiségekben.    

Pearson a Lewis-savakat és a Lewis-bázisokat két-két alapvető csoportra osztotta, „lágy” (soft) és 

„kemény” (hard) savakra, illetve „lágy” (soft) és „kemény” (hard) bázisokra, melyek a 2.1. táblázatban 

feltüntetett, jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek.  

2.1. táblázat: Savak és bázisok Pearson szerinti felosztása 

 Sav Bázis 

 kemény lágy kemény lágy 

Polarizálhatóság kicsi nagy kicsi nagy 

Elektronegativitás kicsi nagy nagy kicsi 

Töltés nagy pozitív kicsi pozitív nagy negatív kis negatív 

Méret kicsi nagy kicsi nagy 

Kötéstípus ionos kovalens,  

-kötés 

ionos kovalens 

-kötés 

 

 

Példák 

H+, Na+, 

K+, Mg2+, 

Ca2+, Sr2+, 

Mn2+, Al3+, 

Cr3+, Co3+, 

Fe3+, Ti4+, 

U4+  

Cu+, Ag+, 

Tl+, Hg+, 

Pd2+, Pt2+, 

Hg2+, Pb2+, 

Tl3+  

H2O, OH–, 

F–, CH3COO–, 

CO3
2–, O2–, 

PO4
3–, R2O, 

Cl–, RO–, 

SO4
2–, NH3  

 

R2S, RHS, 

RS–, I, 

R3P, CN–, 

SCN–, S2– 

 

Határesetek Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ C6H5NH2,  Br–,  C5H5N  
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A tulajdonságok alapján megmagyarázható az a tapasztalat, hogy a „kemény” savak az oxigén, 

fluor, és nitrogén donoratomokkal (azaz „kemény” bázisokkal), a „lágy” savak a kén, foszfor és jód 

donoratomokkal (azaz „lágy” bázisokkal) adják a legstabilabb komplexeket. 

Minden elem „keménysége” a töltésszámmal nő, így megfelelő ligandumokkal stabilizálhatók az 

egyes oxidációs állapotok. Ha alacsonyabb oxidációs állapotot kívánunk megőrizni, akkor „lágy” 

bázisokat kell az ionhoz koordinálni (például CO, CN
–
, S

2–
), míg a magasabb oxidációs állapotot a 

„kemény” bázisok (F–, oxid, hidroxid) stabilizálják.  

 

Uszanovics (1939) egyesítette a Brönsted–Lowry és a Lewis sav-bázis elméleteket. Elmélete 

szerint savak azok a vegyületek, amelyek képesek protont vagy más kationt leadni, illetve bármely 

más aniont vagy elektront felvenni. Bázisok azok a vegyületek, melyek képesek elektront, vagy más 

aniont leadni, illetve protont vagy kationt felvenni. Ez az elmélet túl általános, így akár a 

redoxireakciók is a sav-bázis reakciók közé tehetők, ami elméletileg sem helytálló. 

Érdekességképpen megemlítenénk még Lux sav-bázis elméletét, mely a magas hőmérsékleten, 

ömledékfázisban végbemenő reakciók magyarázatát adja meg, mely szerint savak az O2–-donorok, 

bázisok az O2–-akceptorok. Tehát a következő példákban a kalcium-oxid, illetve a nátrium-oxid Lux- 

sav, míg a szén-dioxid, illetve a szilícium-dioxid Lux-bázis: 

CaO + CO2  = CaCO3, 

Na2O + SiO2 = Na2SiO3. 

Mivel tárgyunkhoz a Brönsted–Lowry-elmélet a legmegfelelőbb, így a továbbiak során ezt az 

elméletet használjuk. 

2.5. A víz disszociációja 

Még a legtisztább – anyagokat, elektrolitokat még nyomokban sem tartalmazó – víz is gyengén, de 

vezeti az elektromos áramot. Ez annak köszönhető, hogy kismértékben disszociálnak a vízmolekulák 

is (autoprotolízis), és a keletkező ionok felelősek az elektromos vezetésért: 

2 H2O     H3O
+ + OH–. 

Erre a folyamatra is érvényes a tömeghatás törvénye, így felírhatjuk, hogy  

   
 22

3

OH

OHOH
K

 
 . 

A víz viszont nemcsak disszociáló molekulaként, hanem oldószerként is jelen van, az ionokhoz képest 

igen nagy mennyiségben, így koncentrációja állandónak (55,5 mol/dm3) tekinthető. Két állandóból egy 

új állandót képezhetünk, így képletünk egyszerűsödik, és felírhatjuk a víz ionszorzatát:  

K·[H2O]2 =     14

3 10  OHOHKv , 

ahol Kv a víz ionszorzata (értéke 25°C-on 10–14). 

Mivel a disszociáció során ugyanannyi [H3O
+] keletkezik, mint [OH–], ezért  

[H3O
+] [OH–]= [H3O

+]2 = [OH–]2 = 10–14, 

[H3O
+] = [OH–] =10–7. 

Ez az igen kis érték annyit jelent, hogy tízmillió liter vízben mindössze 1 mól víz (18 g) disszociál 

ionjaira. Ennek ellenére, vizes oldatokban lezajlódó reakciókban igen fontos szerepet játszanak a 

disszociációban keletkező hidroxil- és hidroxónium-ionok.  
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Hozzá kell tennünk, hogy természetesen nemcsak hidroxónium-ionok (H3O
+) fordulnak elő vizes 

oldatokban, hanem ezek hidratált formái is, például H5O2
+, H7O3

+, H9O4
+ stb. Az egyszerűség kedvéért 

azért a továbbiakban a (H+) jelölést használjuk ezek együttes jelölésére, és általában hidrogénionokról, 

esetleg hidroxóniumionokról fogunk beszélni, tudva, hogy „csupasz” proton (H+) vizes közegben nem 

fordulhat elő:  

[H
+
] = [H3O

+
] + [H5O2

+
] + [H7O3

+
] + [H9O4

+
] + … 

Tehát a fentiek alapján a vízben és a híg vizes oldatokban a hidrogénionok és hidroxidionok 

egyaránt előfordulnak, mindig olyan arányban, hogy koncentrációjuk szorzata 10–14 érték legyen. Ha 

savat adunk a vizes oldathoz, akkor a hidrogénionok koncentrációja nőni fog, míg a hidroxidionoké 

csökken. Ha bázist adunk oldatunkhoz, akkor a hidroxidionok koncentrációja nő, míg a hidrogén-

ionoké csökken. Sav-bázis reakciójában (közömbösítés) az ellentétes töltésű hidrogén- és hidroxid-

ionok semleges vízzé egyesülnek, addig, míg ezen ionok koncentrációjának szorzata el nem éri a 10–14 

értéket.  

A víz ionszorzata alapján az egyik koncentrációjának ismeretében a másik koncentrációja 

kiszámítható. Tehát elegendő, ha csak az egyik koncentrációját adjuk meg: 

 
 

H

K
OH v][ ,    illetve    

 
 

OH

K
H v][ . 

A gyakorlatban nem a hidrogénionok koncentrációját, hanem Sörensen javaslatára annak negatív 

logaritmusát szoktuk megadni, hiszen a hidrogénion-koncentráció igen kicsi szám, amivel nehéz 

dolgozni. A hidrogénion koncentrációjának negatív logaritmusát pH-nak nevezzük (hidrogénkitevő –„ 

pondus hidrogenii” kezdőbetűi után) és hasonlóképpen, a hidroxidion-koncentráció negatív logarit-

musa a pOH.  

A szervetlen, illetve analitikai kémiában számos helyen használják a „p-függvényeket”, azaz az 

adott állandó értékének negatív (néha pozitív) logaritmusát adják meg. Ez azért hasznos, mivel így 

nem kell a tíz hatványaival beszorzott számértékekkel számolnunk, a táblázatokban egyszerűbben 

használható, nehezebben eltéveszthető értékeket tudunk alkalmazni. 

 

Ennek megfelelően a 25 °C hőmérsékletű, semleges vízben, ahol [H+] = [OH–] = 10–7, a pH = 7.  

A víz disszociációja endoterm folyamat,  

H2O  H+ + OH–   Ho= +55,6 kJ/mol, 

ezért az ionizáció (disszociáció), a disszociáció állandó, illetve az ionszorzat értéke is nő a 

hőmérséklet emelkedésével. Néhány jellemző értéket a 2.2. táblázatban láthatunk: 

2.2. táblázat: A víz ionszorzata különböző hőmérsékleteken 

Hőmérséklet  0 °C 25 °C 50 °C 80 °C 100 °C 

Kv 1,2  10-15 1,0  10-14 6,0  10-14 3,5  10-13 7,3  10-13 

 

Természetesen ennek megfelelően változik a hőmérséklet függvényében a semleges pont 

(semleges pH) értéke is. Ha a víz ionszorzatának értékeit összehasonlítjuk, látható, hogy például  

608
100






CO

v

C

v

K

K
 azt jelenti, hogy azokat a folyamatokat, melyekben a víz ionjai részt vesznek, a 

hőmérséklet emelése kedvezően befolyásolja. Másrészt a számolások során az adott hőmérsékletnek 

megfelelő Kv-értékkel kell számolni, hogy pontos eredményekhez jussunk. Figyelembe véve, hogy 

vizes oldatokban a hidrogénionok vagy hidroxidionok koncentrációja gyakorlatilag nem nagyobb, 

mint 10 g ion/dm3, a pH-skála értékei 25 ºC-on gyakorlatilag –1 és 15 között lehetnek. A –1-től 7-ig 

terjedő tartomány a savas pH tartománya, a pH = 7 érték a semleges pH, míg a 7–15-ig terjedő pH-

tartomány a lúgos pH-hoz tartozik. 

A pH pontosabb definíciója a hidrogénion-aktivitás negatív logaritmusa lenne, azaz 
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   HfapH
HH

lglg . 

Tehát a hidrogénion-aktivitással kifejezett pH tükrözi a pH idegen ionoktól való függését is, 

ugyanis az aktivitási koefficiens értékét az oldatban jelenlévő összes ion határozza meg. Ezzel 

szemben a koncentrációval kifejezett pH független az egyéb ionok jelenlététől és azok 

koncentrációjától.  

2.6. Savak és bázisok erőssége 

A Brönsted–Lowry-elmélet értelmében a sav erősségét protondonáló képessége határozza meg. Ahhoz 

viszont, hogy a sav megfelelően át tudja adni protonját, bázisra is szükség van. Így a bázis meg-

jelölésére – egy sav erősségének megítélése során – mindig szükség van. A laboratóriumi munka során 

elsősorban vizes oldatokat használunk, tehát ezekben az esetekben a víz lesz a protont megkötő ágens: 

HA  + H2O     A–  +   H3O
+. 

sav1   bázis1         bázis2    sav2 

A kialakuló egyensúlyra felírhatjuk a tömeghatástörtet: 

   
   OHHA

OHA
K

2

3








. 

A víz koncentrációját konstansnak tekinthetjük, ezért 

   
 HA

OHA
OHKKs

 
 3

2 ][ . 

Ks a sav vizes oldatban mutatott disszociáció állandója, ami adott hőmérsékleten csak a sav 

protondonáló képességétől függ. Minél nagyobb a Ks értéke, annál erősebb az adott sav.  

Az egyenletből kifejezve a hidroxóniumion-koncentrációt, a következőt kapjuk: 

][

][
][ 3 

 
A

HA
KOH s . 

A bázisok erősségét protonmegkötő képességük határozza meg, így természetes, hogy ezek 

erősségét is minden esetben befolyásolja a sav protondonáló képessége. Híg vizes oldatokban a víz 

szerepel savként, tehát: 

H2O  + BA     OH-+   BAH+. 

sav1   bázis2         bázis1    sav2 

Erős savak (és bázisok) esetén (még viszonylag tömény oldatban is) általában azt mondjuk, hogy a 

sav disszociációja teljes, és az oldat savtól származó anionkoncentrációja gyakorlatilag megegyezik a 

bemérési savkoncentrációval. Tehát: 

][][   HAcs  , illetve ][][   OHMcB , 

azaz amennyiben az erős savval bevitt hidroxóniumion, illetve erős bázissal bevitt hidroxidion 

koncentrációja mellett a víz öndisszociációjából származó érték elhanyagolható (cs illetve cb  10-5 

mol/dm3), akkor  

pH = –lg[H+],   illetve  pOH = –lg[OH–]  és pH = 14–pOH. 
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A gyenge savak (és bázisok) disszociációja még híg oldatokban sem tökéletes, a folyamat egyensúlyra 

vezet: 

HA +  H2O     A–  +  H3O
+, illetve 

MOH M+  + OH–. 

Az egyensúlyra vezető folyamatokra felírhatjuk az egyensúlyi állandókat: 

  
 HA

OHA
Ks



 3 , illetve 
  
 MOH

OHM
Kb



 . 

cs illetve cb analitikai koncentráció esetén (amennyiben a gyenge sav disszociációjából származó 

hidroxóniumion, illetve a gyenge bázis disszociációjából származó hidroxidion koncentrációja mellett 

a víz öndisszociációjából származó érték elhanyagolható) az oldatban jelenlévő egyensúlyi 

hidroxóniumion és anion koncentrációja  cs, illetve az oldatban jelenlévő egyensúlyi hidroxidion  és 

kation koncentrációja cb. Ennek megfelelően felírhatjuk, hogy: 

 
 [HA] [A-] [H3O

+] 

Kezdetben cs 0 0 

Az egyensúly beállása közben - cs + cs + cs 

Az egyensúly beállásakor cs- cs cs cs 

 

Illetve: 

 
 [MOH] [M+] [OH-] 

Kezdetben cs 0 0 

Az egyensúly beállása közben - cs + cs + cs 

Az egyensúly beállásakor cs- cs cs cs 

 

Az egyensúlyi állandóba behelyettesítve: 
























1)1(

)()( 222

s

s

s

ss

ss c

c

c

cc

cc
K . 

Az összefüggésből származó másodfokú egyenletet megoldva megkapjuk az adott sav- (illetve bázis-) 

oldatra jellemző disszociációfokot. Ebből azután kiszámolható az adott oldat hidroxóniumion-, illetve 

hidroxidion-koncentrációja (c). 

 

Egyszerűbb a számítás, ha az egyensúlyi állandó képletébe beírjuk az x = cs összefüggést. Így: 

xc

xx
K

s 


 , 

és a másodfokú egyenletet megoldva azonnal a hidroxóniumion- (hidroxidion-) koncentrációt kapjuk 

meg, amiből már könnyen kiszámolható a pH. 

 

Több-bázisú savak (és többsavú bázisok) pH-jának kiszámítása során két szimultán egyensúlyt kell 

figyelembe vennünk: 

H2A  +  H2O      HA–  +  H3O
+ 

  
 AH

OHHA
K

2

3
1
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HA–  +  H2O      A2–   +  H3O
+ 

  
 




HA

OHA
K 3

2

2  

Az egyensúlyi állandó a teljes disszociációra: 

H2A  +  2 H2O    A2–   +  2 H3O
+ 

  
 AH

OHA
Kc

2

2

3

2 

 , 

ahol Kc = K1  K2 . 

 

Az egymást követő disszociációs lépések egyensúlyi állandóinak értékei általában csökkennek, 

azaz K1>K2>K3>......>Kn. Ez a Le Chatelier–Braun-elv alapján érthető is, mivel az első disszociációs 

lépésből származó hidroxóniumion-koncentráció visszaszorítja a második, illetve további 

disszociációs lépéseket. Az egymást követő lépések disszociációállandó értékei között általában több 

nagyságrendű eltérés van.  

Ha a sav analitikai koncentrációját cs–sel jelöljük, akkor felírható, hogy: 

cs=[H2A]+[HA–]+[A2–], illetve a töltésekre felírható, hogy: 

[H3O
+]=[HA–]+2[A2–]. 

Ha most a sav analitikai koncentrációját a két egyensúlyi állandó felhasználásával írjuk fel, akkor a 

következő összefüggéshez jutunk: 

   
  













 1

3

2

1

3

OH

K

K

OH
HAcs . 

Ugyanilyen módon kifejezhető a töltésegyensúly is: 

   
  












 1
2

3

2
3

OH

K
HAOH . 

Amennyiben ezt az egyenletet elosztjuk az előző egyenlettel, majd rendezzük, a kétértékű savak 

hidroxóniumion-koncentrációját leíró, harmadfokú egyenlethez jutunk: 

       02 213121

2

31

3

3   KKcOHKcKKOHKOH ss . 

Általában K2<<K1, ezért K2 gyakorlatilag elhanyagolható, és így az egyértékű, gyenge savaknál 

alkalmazott másodfokú egyenlethez jutunk: 

    0131

2

3  

scKOHKOH . 

A többértékű bázisoknál ugyancsak fokozatosan csökkennek a disszociációállandó-értékek, így pH-juk 

számítása a többértékű savakéval megegyező módon történhet. 

2.7. Sóoldatok pH-ja 

Ha egy gyenge savat vagy gyenge bázist vízben oldunk, részben disszociál, és egyensúly áll fent a sav 

és a savból keletkezett anion, valamint a bázis és a bázisból származtatható kation között. 

Természetesen ez az egyensúly akkor is fennáll, ha az aniont vagy a kationt tesszük oldatba úgy, hogy 

a kation és az anion reagál a vízzel (hidrolizál) disszociálatlan sav, illetve bázis keletkezése közben.  

Ha tehát egy ionos vegyületet vízben oldunk, az oldat pH-ja attól függ, hogy az oldatba került 

ionok hidrolizálnak-e, vagy sem. Példaként nézzük meg, hogy mi történik, ha nátrium-acetátot (egy 
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gyenge sav erős lúggal képzett sója), vagy ammónium-kloridot (egy gyenge bázis erős savval képzett 

sója) vízben oldunk. 

 Ha nátrium-acetátot vízben oldunk (analitikai koncentráció: c) nátrium és acetátionok kerülnek az 

oldatba, majd az acetátionok hidrolizálnak. A hidrolízist felfoghatjuk úgy is, mint az acetátion (bázis1) 

reakcióját vízzel (sav2). Az egyensúlyi reakcióban az acetátion konjugált sava, az ecetsav (sav1) 

képződik, valamint hidroxidion (bázis2):  

 CH3COO–  + H2O   CH3COOH  + OH– , 

 
   

 



COOCH

OHCOOHCH
KK bh

3

3 . 

A tört értéke nem változik, ha a számlálót és a nevezőt is beszorozzuk azonos értékkel, a 

hidroxoniumion-koncentrációval: 

 
    

  s

v
bh

K

K

OHCOOCH

OHOHCOOHCH
KK 








][ 33

33 . 

Az anyagmérleget és a töltésmérleget figyelembe véve, valamint a víz disszociációjából származó 

ionokat elhanyagolva a pH-t, illetve pOH-t az alábbi képlettel számíthatjuk:  

 
 
 






OHc

OH

K

K
KK

s

v
bh

2

. 

 Az ammónium-klorid vízben való oldása során (bemérési koncentráció c) ammónium- és 

kloridionok kerülnek az oldatba. Az ammóniumionok hidrolízisére (az ammónia konjugált savának, az 

ammóniumionnak a bázis vízzel való reakciójára) felírható:  

 NH4
+ + H2O   NH3  + H3O

+ ,   

 
   

  ][

][

3

2

3

4

33















OHc

OH
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OHNH

K

K
KK

b

v
sh . 

 Egy sóoldat pH-jára vonatkozóan a következő megállapításokat tehetjük (lásd 2.7.1. ábra):  

 

1. Egy erős sav erős lúggal képzett sójának oldata semleges. 

2. Egy egyértékű gyenge sav erős lúggal képzett sójának oldata lúgos. 

3. Egy egyértékű gyenge bázis erős savval képzett sójának oldata savas.  

4. Egy egyértékű gyenge sav egyértékű gyenge bázissal képzett sóoldatának pH-ja a sav és a 

bázis disszociációs egyensúlyi állandójának a viszonyától függ (lásd 1. ábra). 

5. Többértékű gyenge sav erős lúggal képzett szabályos sóoldatának a pH-ja lúgos.   

6. Többértékű gyenge bázis erős savval képzett szabályos sójának oldata savas.  

7. Többértékű gyenge bázis erős savval képzett bázikus sójának az oldata attól függően savas 

vagy lúgos, hogy a só feloldása után az oldatba került gyenge bázistól származtatható kation 

hidrolízise vagy disszociációja erősebb-e.  

8. Többértékű gyenge sav erős lúggal képzett savanyú sójának az oldata attól függően savas 

vagy lúgos, hogy a só feloldása után az oldatba került gyenge savból származtatható anion 

hidrolízise vagy disszociációja erősebb-e. Például: 

A Na2HPO4 oldása során az oldatba került HPO4
2– ionok hidrolizálnak (Kh2 = 2·10–7) 

és disszociálnak (K3 = 2·10–13) is. Mivel Kh2 > K3, az oldat lúgos.  

A NaH2PO4 oldása során az oldatba került H2PO4
–-ionok hidrolizálnak (Kh3 = 1·10–12) 

és disszociálnak (K2 = 6·10–8) is. Mivel Kh < K3, az oldat savas.  
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2.7.1. ábra: Sóoldatok pH-ja 

2.8. Pufferoldatok pH-jának kiszámítása 

Vegyünk egy tetszés szerinti gyenge savat (HA), melynek az oldatban lévő bemérési koncentrációja 

csav. Az oldatban oldjuk fel a gyenge sav erős bázissal (például nátrium-hidroxiddal) képzett sóját 

(NaA), melynek bemérési koncentrációját tekintsük csó-nak. A vizes oldatban a só ionos formában 

teljesen feloldódik, a gyenge sav pedig részben disszociál. A gyenge sav és a savból származtatható 

anion egyensúlyára felírható a következő egyensúly:  

 HA    H+ + A–, valamint 
][

][
][



 
A

HA
KH s . 

(Az anion hidrolízisét leíró egyenlet a fentivel megegyező egyensúlyt takarja:  

 A– + H2O    HA + OH–.) 

A vizes oldatban azonban végbemegy a víz öndisszociációja is, amire már felírtuk, hogy  

     14

3 10  OHOHKv . 

Az oldatunkban tehát H+, Na+, OH– és A– ionok, valamint a disszociálatlan HA-sav is jelen vannak.  

Mivel a pozitív és negatív töltések mennyisége egyenlő, felírható:  

 [H+] + [Na+] = [A–] + [OH–]. 

Az anyagmérlegünknek is teljesülnie kell, tehát 

 csav + csó = [HA] + [A–]. 

Mivel a só teljesen disszociált, így  

 [NaA] = [Na+] = csó. 
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Az így kapott összefüggést behelyettesítve a töltésmérleg egyenletébe 

 [H
+
] + csó – [OH

–
] = [A

–
].  

Ezt az összefüggést behelyettesítve az anyagmérleg egyenletébe: 

 csav + csó = [HA] + [H+] + csó – [OH–], 

majd egyszerűsítve és átrendezve az alábbi összefüggést kapjuk: 

 csav - [H
+
]+[OH

-
]= [HA]. 

Az így kapott értékeket behelyettesítve a savi disszociáció egyenletébe megkapjuk a Brönsted-féle 

(vagy más néven Charlot) általános egyenletet: 

      
   









OHHc

OHHc
KH

só

sav
s . 

Ha feltételezzük, hogy cs>>[H+]+[OH–] és cb>>[H+]–[OH–], akkor összefüggésünk egyszerűsödik, és 

eljutunk egy kényelmesebben használható egyenlethez, a Henderson-egyenlethez:  

  
só

sav
s

c

c
KH 

 

A Henderson-egyenlet azonban nem érvényes híg pufferoldatok esetén, ilyenkor a Brönsted-féle 

egyenletet kell használnunk! 

 

Ha pufferoldatot úgy készítünk, hogy egy gyenge bázist és a gyenge bázis erős savval képzett 

sóját oldjuk vízben (például NH3 és NH4Cl), a fenti levezetéssel analóg módon a következő eredményt 

kapjuk: 

      
   









HOHc

HOHc
KOH

só

bázis
b . 

Amennyiben pufferoldatunk nem híg, és gyenge savból, valamint annak erős bázissal alkotott sójából 

készítjük, érvényes rá a már előbb leírt, Henderson-összefüggés: 

  
só

sav
s

c

c
KH 

. 

Ha oldatunk 1 dm3-ébe most (a térfogat változása nélkül) x mol erős savat juttatunk, akkor a só 

mennyisége x mol-lal csökken, míg a gyenge sav mennyisége x mol-lal nő. Így összefüggésünk most 

már így néz ki: 

  
xc

xc
KH

só

sav
s






. 

Amennyiben az erős sav mennyisége lényegesen kisebb a gyenge sav, illetve só mennyiségénél, a tört 

értéke, és így a hidrogénion koncentrációja – azaz az oldat pH-ja – is csak kis mértékben változik (lásd 

2.8.1. ábra). 
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2.8.1. ábra: A pH változása erős sav, illetve lúg hatására víz, illetve pufferoldat esetén 

2.9. Komplexképződési reakciók 

2.9.1. A komplex (koordinációs) vegyületek 

A vizes oldatokban található fémionok részben a rendszerben található vízmolekulákkal, részben pedig 

szervetlen ionokkal kapcsolódva komplex ionok, vegyületek formájában találhatók meg. A komplex 

vegyületek olyan molekulák vagy ionok, melyekben egy vagy több központi (fém)atomhoz szervetlen 

vagy szerves molekulák (ligandumok) kapcsolódnak koordinatív kötéssel. A fém, illetve fémion és a 

ligandumok között kialakuló kötések megmagyarázhatók például a Lewis-féle sav-bázis elmélettel. A 

fémion Lewis-savként, míg az elektronpárdonor ligandum Lewis-bázisként viselkedik. A kölcsön-

hatások eredményeképpen különböző térbeli felépítésű, stabilitású komplexek alakulnak ki, melyek 

kinetikai szempontból is különbözőképpen viselkednek. Ahhoz, hogy a fémkomplexek viselkedését 

meg tudjuk magyarázni, meg kell ismerkednünk néhány komplexkémiai fogalommal, a fémion és a 

ligandumok között kialakuló kötések természetével, a komplexek térbeli felépítésével, komplex-

egyensúlyi, kinetikai kérdésekkel.  

2.9.2. Komplexkémiai alapfogalmak 

A komplexeket legegyszerűbben a Lewis-féle sav-bázis elmélet alapján definiálhatjuk. Ennek 

megfelelően, komplexképződésről akkor beszélünk, ha egy Lewis-sav reagál egy Lewis-bázissal 

koordinatív kötés kialakulása közben. A Lewis-bázist ligandumnak, a Lewis-sav azon atomját pedig, 

amely a kötés kialakításában részt vesz, a komplex központi atomjának nevezzük. A definíció alapján 

tehát minden olyan molekulát és iont komplex vegyületnek nevezünk, amelyben legalább egy 

koordinatív kötés van (például a BF3 + F– → BF4
– komplexképződési reakcióban egy koordinatív 

kötés alakul ki a BF4
– komplex keletkezése közben). A Lewis-sav és a hozzá kapcsolódó Lewis-

bázisok együttesen alkotják a komplex első koordinációs szféráját (a belső szférát). Az így kialakuló 

komplex ezek szerint lehet pozitív, semleges vagy negatív töltésű, attól függően, hogy a központi atom 

semleges vagy pozitív töltésű, illetve a kapcsolódó ligadumok semleges vagy negatív töltésűek, és 

hány kapcsolódik belőlük a központi atomhoz. Amennyiben töltéssel rendelkező komplex ion 

keletkezik a folyamatban, az ehhez elektrosztatikus kölcsönhatással kapcsolódó ionok (esetleg 

molekulák), melyek oldatban teljesen disszociálnak, alkotják a második koordinációs szférát (külső 

szférát). A központi atomhoz kapcsolódó csoportok által létrehozott kötések számát a fémion 

koordinációs számának nevezzük. A központi atomként előforduló fémionokra jellemző a koor-

dinációs számuk. Ez a szám függ a fémion töltésétől, méretétől és tulajdonságától, valamint a 
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ligandum méretétől és milyenségétől is. Ezzel magyarázható, hogy sok fémion többféle koordinációs 

számú komplexet is tud képezni. Néhány fémion leggyakoribb koordinációs száma a következő: 

 

 Ag+ 2 Ca2+ 6, 8 Co2+ 4, 5, 6 

 Cu+ 2, 4 Cu2+ 4, 6 Zn2+ 4, 6 

 Fe
2+

 6 Fe
3+

 6 Pt
2+

 4 

 Co3+ 6 Ni2+ 4, 6 Mn2+ 6 

 

Mint látható, a leggyakoribb koordinációs számok párosak, és főleg négy vagy hat ligandum 

kapcsolódik a központi atomhoz. A ligandumok általában szabályos geometriai elrendeződésben 

foglalnak helyet a fémion körül. Azt a teret, melyet a ligandumok töltenek be, a fémion koordinációs 

szférájának nevezzük. A ligandum egy vagy több donoratomja révén is kapcsolódhat a fémionhoz. Ha 

csak egy olyan atom van a ligandumban, mely elektronpár donálására képes, egyfogú (monodentát, 

például a vízmolekula), ha kettő, akkor kétfogú (bidentát, például az etilén-diamin), ha több, akkor 

sokfogú (polidentát, például EDTA) ligandumokról beszélünk. Ha a polidentát ligandum legalább két 

„fogával” ugyanahhoz a fémionhoz kapcsolódik, és öt- vagy hattagú gyűrű alakul ki, kelátkomplexről 

beszélünk. Kiemelkedő stabilitással rendelkeznek azok a kelátkomplexek, melyekben a kapcsolat 

létrejöttével kialakuló gyűrű  öttagú. A komplexek azonban nemcsak egy, hanem több fémiont is 

tartalmazhatnak. Így beszélhetünk egy-, két- vagy többmagvú komplexekről.  

A víz is képez komplexet fémionokkal, ezért a fémek vizes oldatban nem szabad ionként, hanem 

akvakomplex formájában vannak jelen. A jegyzetben az egyszerűbb tárgyalás érdekében az ion 

képletét használjuk, de hallgatólagosan az akvakomplexet értjük alatta. Ezek alapján a komplex-

képződéses reakciók vizes oldatban ligandumcserés reakcióként értelmezhetők. Az akvakomplexek 

általában nem túl stabilak, és a komplex vegyületek stabilitása nagymértékben eltérhet egymástól. 

2.9.3. A koordinációs szám és a geometria összefüggése 

A komplex vegyületek esetében a fémion koordinációs számához a fémion elektronszerkezete által 

megszabott geometriai felépítés tartozik. Ezt a geometriai felépítést legegyszerűbben a Gillespie által 

kidolgozott vegyértékhéj elektronpár taszítási elmélet (VSEPR) alapján, vagy a hibridizációs 

elmélettel lehet megmagyarázni. A leggyakoribb koordinációs számokat és a hozzájuk tartozó 

geometriai felépítést az alábbiakban foglalhatjuk össze:   

Kettes koordinációs szám esetén a komplex felépítése lineáris.  A hármas koordinációs szám 

esetén trigonális planáris. Ez utóbbi koordinációs szám azonban igen ritkán fordul elő, és csak néhány 

réz- és ezüstkomplex esetén feltételezik megvalósulását. Ennek egyik oka az, hogy sok esetben ott, 

ahol hármas koordinációt várnánk az összegképlet alapján, valójában négyes koordináció alakul ki 

ligandumhíd kialakulása következtében. Ilyen komplexekben dimer molekulát találunk (ilyen például 

a Fe2Cl6 vagy a B2F6 molekula is). Négyes koordinációs szám esetében tetraéderes vagy négyzetes 

planáris szerkezet alakul ki. Nehéz általános szabályt adni arra, hogy ezek közül melyik valósul meg, 

hiszen ez függ a központi atom és a ligandumok sajátosságaitól is. A vegyületek szűkebb csoportjára 

azonban adhatók általános megfogalmazások, például: Rh+, Ir+, Pd2+, Pt2+, Au3+ komplexek mindig 

planárisak. Ötös koordináció esetén is általában két elrendeződés valósul meg, a trigonális bipiramis, 

vagy a tetragonális piramisos a szerkezet. Hatos koordinációs szám esetén oktaéderes vagy tetra-

gonális bipiramisos szerkezet alakul ki. A koordinációs szám, a komplex geometriája, illetve a 

központi atom hibridállapota közötti összefüggéseket az alábbi 2.3. táblázatban foglaltuk össze: 

2.3. táblázat: A koordinációs szám, a központi atom hibridállapota és a geometria összefüggése 

Koordinációs 

szám 

A komplex 

általános képlete 

A komplex geometriája A központi atom 

hibridállapota 

Példa 

2 ML2 lineáris sp Ag(S2O3)2
3- 

4 ML4 síkban négyzetes dsp2 Ni(CN)4
2- 

4 ML4 tetraéderes sp3 ZnCl4
2- 

5 ML5 trigonális bipiramis dsp3 Fe(CO)5 

5 ML5 tetragonális piramisos sp3d Ni(CN)5
3- 

6 ML6 oktaéderes d2sp3 Co(NH3)6
3+ 
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A táblázatban leírt geometriák torzulhatnak, ha a fémionhoz kapcsolódó ligandumok eltérőek, eltérő 

erősségűek, térkitöltésűek. 

2.9.4. Az ionok mágneses tulajdonsága 

Homogén mágneses térbe helyezett anyagok kétféleképpen is viselkedhetnek. Amennyiben a 

mágneses tér kilöki magából az anyagot, diamágneses anyagról beszélhetünk, mivel a diamágneses 

anyagokban a mágneses erőtér gyengül. A paramágneses anyagok esetében az anyagot a mágneses tér 

vonzza, hiszen az anyagban a mágneses tér erősödik. (A paramágnesesség szélső megjelenési formája 

a ferromágnesesség, amivel most nem kívánunk foglalkozni.)  

A mágneses térben lévő anyagban a térerő nem a vákuumban mért térerő (H), hanem egy indukált 

térerő (B). A térerő változása (H') a paramágneses anyagok esetében pozitív, a diamágneses 

anyagoknál negatív érték.  

A   
H H

H

B

H

 
       arányt mágneses permeabilitásnak nevezzük. Diamágneses anyagok 

esetében  < 1,  míg paramágneses anyagok esetében  > 1. 

Mágneses szuszceptibilitáson () a  


H

H
 hányadost értjük.  Diamágneses anyagok esetében  

 < 0, míg paramágneses anyagoknál a  > 0. 

A mágnesesség jelenségének az az oka, hogy az elektronpályán lévő elektron mágneses teret hoz 

létre, s ez – diamágneses anyagok esetében – a külső mágneses térrel olyan kölcsönhatásba lép, 

melynek következtében az gyengülni fog. A diamágneses molszuszceptibilitás az alábbi képlettel 

számolható ki: 

 
A

n

nN

e r

mc
  



2 2

1
26 , 

ahol N – az Avogadro-féle szám, e – az elektromos töltés, m – az elektron tömege, c – a fénysebesség 

és r – az egyes elektronpályák közepes sugara.  

Diamágneses az összes s2p6,  s2p6d10 és s2 konfigurációjú ion.  

 

Nemesgáz (s2p6 és s2) konfigurációjúak (többek között) az alábbi ionok: 

 

  H+ Li+ Se2+ 

 O2- F- Na+ Mg2+ Al3+ 

 S2- Cl- K+ Ca2+ Sc3+ Ti4+ 

 Se2- Br- Rb+ Sr2+ Y3+ Zr4+ Nb5+ 

 Te2- I- Cs+ Ba2+ La3+ Hf4+ Ta5+ 

s2p6d10 konfigurációjú: 

 Ni Cu+ Zn2+ Ga3+ 

 Pd Ag+ Cd2+ In3+ Sn4+ 

 Pt Au+ Hg2+ Tl3+ Pb4+ 

s2 konfigurációjú: 

   As3+ 

  Sn2+ Sb3+ 

 Tl+ Pb2+ Bi3+ 

 

Ezeken kívül minden olyan vegyület diamágneses, amely csak párosított elektronokat tartalmaz 

(például a páros számú és csak párosított elektront tartalmazó H2, N2 diamágnesesek, de a nyílt héjú, 

páros számú, de párosítatlan elektronokat is tartalmazó O2 molekula paramágneses).   

Minden anyagnak van diamágneses komponense, mivel elektronjai kölcsönhatásba lépnek a külső 

mágneses térrel. Paramágneses anyagok esetében ezt a paramágnesesség elfedi. A paramágnesesség 

jelensége olyan anyagoknál figyelhető meg, melyeknek van permanens mágneses momentumuk, de az 

a molekulák hőmozgása miatt teljes rendezetlenségben van, így kifelé nem mutatnak mágneses 
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viselkedést. Ha azonban paramágneses anyagot külső mágneses térbe helyezünk, akkor az elemi 

mágneses momentumok a külső térrel párhuzamosan és azzal megegyező irányban állnak be, ezért a 

paramágneses szuszceptibilitás előjele mindig pozitív és fordítottan arányos a hőmérséklettel. 

A paramágneses molszuszceptibilitás az alábbi képlettel számolható: 

 



M

N

RT


2 2

3 , 

ahol  – a permanens mágneses momentum, T – az abszolút hőmérséklet, R – a gázállandó. 

 

A mérhető értékekből számítható szuszceptibilitási adatok gyakorlatilag mindig a dia- és a 

paramágneses szuszceptibilitások összegei. A mért adatokat ezért korrigálják a diamágnesességgel, 

majd azután számítható az effektív mágneses momentum: 

  T
N

kT
MM

M

eff 


 













 84,2

3
2/1

2
,     

ahol k – a Boltzmann-állandó, M – a Bohr-magneton.  

A Bohr-magneton (M)a következőképpen számítható ki: 

 



M

eh

mc


4 , 

ahol e – az elemi töltés, h – a Planck-állandó, m – az elektrontömeg, c – a fénysebesség. 

 

A mágneses momentum egyszerű összefüggésben áll a párosítatlan elektronok számával: 

 )2(  nnMeff  , 

ahol n – a párosítatlan elektronok száma.  

Egy párosítatlan elektron esetében a mágneses momentum 1,73 Bohr-magneton. Egy komplexben lévő 

párosítatlan elektronok száma tehát meghatározható a mágneses szuszceptibilitás mérése, illetve az 

abból levezetett effektív mágneses momentum alapján. 

Az átmeneti elemek első sorának ionjainál ez az egyszerű képlet a legtöbb esetben használható, mivel 

a mágneses momentumuk elsősorban a párosítatlan elektronoktól származik, a pálya – momentum 

lényegesen kisebb, így kevéssé járul hozzá a mágneses momentumukhoz (ezt „csak spin” momen-

tumnak hívjuk). A mért mágneses szuszceptibilitási értékek azonban sokszor lényegesen eltérnek a 

„csak spin” értéktől. Ez több tényezőre vezethető vissza, melyek közül az egyik legfontosabb az ún. 

pályamomentum-hozzájárulás, mely meghatározott elektron- és geometriai konfigurációk esetén 

megváltoztatja az effektív mágneses momentum értékét. 

A mágneses tulajdonságokból igen értékes felvilágosítást kaphatunk egy ion elektronelrendezésére 

vonatkozóan. Az elektronelrendeződés nem csak a fémion tulajdonságaitól függ, hanem az ion körül 

helyet foglaló ligandumok minőségétől is. 

2.9.5. Kristálytérelmélet  

Az átmenetifém-iont tartalmazó komplex vegyületeknek igen változatos optikai (például szín) és 

mágneses tulajdonságaik vannak, melyek szemléletes magyarázatára szolgál a kristálytér elmélet. Az 

elmélet a központi fématom d-pályáinak kölcsönhatását magyarázza a központi fémhez kapcsolódó 

ligandumokkal. Ezeknek a d-pályáknak ezért van kitüntetett szerepe, mert a fémion legalacsonyabb 

energiájú üres, és a fémion legnagyobb energiájú betöltött atompályáit reprezentálják. Az elektronok 
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elhelyezkedése ezeken a pályákon megszabja a komplex vegyület mágneses tulajdonságát, valamint a 

HOMO–LUMO elektronátmenet a komplex színével hozható összefüggésbe.  

 A kristálytérelmélet szerint a központi fémion és a ligandumok közötti kötés tisztán ionos, 

továbbá a ligandumok pontszerűek és negatív töltésűek, vagy olyan semleges dipólusok, melyek 

negatív fele a központi fémion felé mutat. (A kovalencia teljes elhanyagolása természetesen hibás, így 

az elmélet használhatósága erősen korlátozott.) 

 

2.9.5.1. ábra: A d-atompályák egyszerű szemléltetése 

 Ha az átmenetifém-ion ligandumok nélkül van (például gázfázisban), a tér gömbszimmetrikus és a 

fémion öt d-pályája (2.9.5.1. ábra) azonos energiájú, azaz degenerált, vagy elfajult állapotban van. A 

fémion d-elektronjai ezeket a pályákat a Pauli-elvnek és a Hund-szabálynak megfelelően töltik be. Ha 

a fémion olyan térbe kerül, amit ligandumok vesznek körül (azaz a ligandumok terébe) a d-pályák 

destabilizálódnak (magasabb energiájuk lesz) a d-pályák elektronjai és a ligandumok között fellépő 

taszítás miatt, továbbá a gömbszimmetria is megszűnik és az öt d-pálya energiája sem maradhat 

azonos. A degenerált állapot megszűnése, azaz az energia felhasadása a ligandumok által meghatá-

rozott tér szimmetriájától függ. A szimmetria szabja meg a degeneráltság maximális mértékét is 

(például: tetraéderes és oktaéderes térben 3, sík-négyzetes térben 2). A kristálytérelmélet azzal 

foglalkozik, hogy a fémion d-pályáinak energiája hogyan hasad fel, és a d-elektronok hogyan töltik be 

ezeket a pályákat.  

2.9.5.1. Oktaéderes komplexek 

Oktaéderes geometria akkor alakul ki, ha a fémion körül hat ligandum helyezkedik el (2.9.5.1.1. ábra). 

A d-pályák elektronjai és a ligandumok közötti kölcsönhatás azonban nem egyforma. Erősebb a 

kölcsönhatás és a destabilizáció akkor, ha a ligandumok és a d-pályák elektronjai térben közelebb 

vannak. Ezt szemlélteti a 2.9.5.1.1. ábra. Egyszerű geometriai megfontolások alapján is könnyen 

belátható, hogy a három melléktengelyes d-pálya elektronjainak kölcsönhatása azonos a ligan-

dumokkal, továbbá gyengébb, mint a főtengelyes d-pályák esetén. A főtengelyek irányába mutató 

d
x y2 2

 és d
z2  pályák esetében az elektronok tartózkodási valószínűsége a ligandumok közelében 

nagyobb, mivel ezek a pályák pont a ligandumok felé mutatnak, így erősebb a taszító kölcsönhatás a 

ligandumok és a d-pályák elektronjai között.  
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2.9.5.1.1. ábra: Az oktaéderes komplex és választott d-pályák 

Ha a ligandumok együttes hatását, mint egy átlagos hipotetikus gömbszimmetrikus teret vesszük 

figyelembe, ahol az öt d-pálya degenerált, és a hipotetikus d-pálya energiához viszonyítjuk az 

oktaéderes térben fellépő destabilizációt és pályaenergiákat, azt kapjuk, hogy a főtengelyes pályák 

destabilizálódnak, míg a melléktengelyes pályák stabilizálódnak (2.9.5.1.2. ábra).  

Az öt d-pálya degenerációja tehát oktaéderes térben megszűnik, és két degenerált pályákból álló 

„készletet” kapunk. Az egyik háromszorosan degenerált (t2g) és a dxy, dyz és dxz pályákat foglalja 

magában, a másik kétszeresen degenerált (eg) és a d
x y2 2

 és d
z2  pályákból áll. A folyamatra azt is 

mondhatjuk, hogy a d-pályák felhasadnak oktaéderes erőtérben. A felhasadás nagysága függ a fémion 

és a ligandum tulajdonságaitól, töltésétől, és a fém és a ligandum közti távolságtól. A felhasadás 

nagysága általában a 100–400 kJ/mol energiatartományba esik. A felhasadást, azaz az eg és a t2g 

pályák között létrejövő energiakülönbséget  0-val, vagy 10 Dq-val jelöljük.  A destabilizált szabad 

ionhoz képest (hipotetikus gömbszimmetrikus tér) a eg pályák energiatartalma 6 Dq-val nő, míg a t2g 

pályáké 4 Dq-val csökken. Tehát ha mind az öt d-pályán egyenlő számú elektron van (azaz 0-0, 1-1, 

vagy 2-2), akkor a rendszer energiatartalmában a „kristálytér szimmetriájából adódóan” nem követ-

kezik be változás. Például öt elektron esetén a két eg elektron 26 Dq = 12 Dq energiatöbbletet, a három 

t2g elektron 3(–4 Dq) = –12 Dq energianyereséget jelent (12 Dq + (–12 Dq) = 0). Hasonló a helyzet, ha 

2-2 elektron foglal helyet mindegyik d-pályán.  Minden más esetben a d-pályák felhasadása csökkenti 

a rendszer teljes energiáját. Ezt az energiacsökkenést kristálytér-stabilizációs energiának (angol 

elnevezése után rövidítve: CFSE) nevezzük. Erős erőterű ligandumok esetén a maximális CFSE-t d6 

konfiguráció esetén kapjuk. Ekkor a t2g nívók teljesen betöltöttek, míg a eg pályák teljesen üresek.  

Gyenge erőterű ligandumok esetén a d3 és a d8 a legstabilabb konfiguráció.  

 

2.9.5.1.2. ábra: A d-pályák felhasadása oktaéderes térben 
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A d-pályák energiájának felhasadása nemcsak a kristálytér stabilizációs energia szempontjából 

fontos, hanem meghatározza a d-pályák elektronokkal való feltöltődését, és így a komplexek optikai és 

mágneses tulajdonságait is. A d-pályák elektronokkal való betöltődését az energiaminimumra törekvés 

elve, a Pauli-elv, a Hund-szabály, valamint a sprin-párosítási energia alapján értelmezhetjük. Az 

elektronok az energiaminimumra törekvés elve értelmében igyekeznek a legalacsonyabb energiájú 

pályákat betölteni. Az elektronok azonban taszítják egymást, és két elektron egy pályára kerülése 

energiát igényel, amit spín-párosítási energiának nevezünk. Ha a d-pályák felhasadása kicsi, az 

energiafelhasadás nem fedezi a spín-párosítási energiát, így az elektronok a d-pályákat a Hund-

szabálynak megfelelően párosítatlanul töltik be. Ha a d-pályák felhasadása nagy, az elektronok 

párosítódnak és a legalacsonyabb energiájú d-pályákat foglalják el (erős erőterű eset). Ezt szemlélteti a 

2.9.5.1.3. ábra. A kristálytér felhasadás a [Fe(CN)6]
3– esetén a legnagyobb, és a [Fe(H2O)6]

3+ → 

[FeF6]
3– irányában csökken. A [Fe(CN)6]

3– kisspinű komplex, a másik kettő nagyspinű komplexek.  

 

2.9.5.1.3. ábra: Kis és nagy spinű komplexek 

 A kristálytér felhasadás nagysága függ a ligandum és a központi atom sajátságaitól (2.4., 2.5. és 

2.6. táblázat). A központi atom sajátságaitól való függés egy perióduson belül nem nagy (lásd 

2.9.5.1.4. ábra), de jelentős eltérés van egy csoporton belül lefelé haladva. A felhasadás a csoporton 

belül lefelé növekszik: 3d < 4d < 5d. Ennek következménye, hogy a nagy rendszámú fémek általában 

kis spinű komplexeket képeznek, míg az első periódus átmeneti fémei a ligandumtól függően kis 

spinűek, vagy nagy spinűek. A kristálytér felhasadás csökkenésével az elnyelt fény energiája is 

csökken, így a látható szín egyre világosabb.  

 

2.9.5.1.4. ábra: A fluorokomplexek és a kristálytér felhasadása 
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A kristálytér felhasadás nagysága jelentősen függ a ligandumoktól és például a következő sorban 

növekszik:  

 I– < Br– < Cl– < OH– < RCO2
– < F– < H2O < SCN– < NH3 < en < dipy < CN– 

(en= etiléndiamin, dipy= ,’-dipiridil). 

Erős erőterű ligandumok (például CN-) esetén kis spinszámú komplexek keletkeznek, míg a gyenge 

erőterű ligandumok (H2O, halokomplexek) esetén nagy spinszámú a komplex. A kristálytér felhasadás 

megfeleltethető a molekulák abszorpciós spektrumában az abszorpciós maximumnak, így spektrofoto-

metriásan meghatározható. A ligandumok fenti sorrendjét ezért spektrokémiai sorozatnak nevezzük. 

2.4. táblázat: A kristálytér stabilizációs energia változása oktaéderes komplexekben,  

erős erőterű ligandumok esetén 

Erős erőterű ligandum esetén (kis spinszámú komplex) 

Elektron-

konfiguráció 

Ion  t2g eg A párosítatlan elektronok 

száma 

CFSE 

(Dq) 

d0 Mg2+ 0 0 0 0 

d1 Ti3+ 1 0 1 –4 

d2 V3+ 2 0 2 –8 

d3 V2+, Cr3+ 3 0 3 –12 

d4 Mn3+, Cr2+ 4 0 2 –16 

d5 Fe3+, Mn2+ 5 0 1 –20 

d6 Co3+, Fe2+ 6 0 0 –24 

d7 Co2+ 6 1 1 –18 

d8 Ni2+ 6 2 2 –12 

d9 Cu2+ 6 3 1 –6 

d10 Zn2+, Cu+ 6 4 0 0 

 

2.5. táblázat: A kristálytér stabilizációs energia változása oktaéderes komplexekben,  

gyenge erőterű ligandumok esetén 

Gyenge erőterű ligandum esetén (nagy spinszámú komplex) 

Elektron-

konfiguráció 

ion t2g eg A párosítatlan elektronok 

száma 

CFSE 

(Dq) 

d0 Mg2+ 0 0 0 0 

d1 Ti3+ 1 0 1 4 

d2 V3+ 2 0 2 8 

d3 V2+, Cr3+ 3 0 3 12 

d4 Mn3+, Cr2+ 3 1 4 6 

d5 Fe3+, Mn2+ 3 2 5 0 

d6 Co3+, Fe2+ 4 2 4 4 

d7 Co2+ 5 2 3 8 

d8 Ni2+ 6 2 2 12 

d9 Cu2+ 6 3 1 6 

d10 Zn2+, Cu+ 6 4 0 0 
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2.6. táblázat: Az ionrádiusz, a koordinációs szám és a spinállapot összefüggése 

Kation Koordinációs szám Ionrádiusz (pm) Kation Koordinációs szám Ionrádiusz (pm) 

Na+ 6 116 Mg2+ 6 86 

K+ 6–8 152–165 Ca2+ 6–8 114–126 

V2+ 6 93 Co2+ 4 (NS) 72 

Cr2+ 6 (NS) 94 Co2+ 6 (NS) 89 

Cr2+ 6 (KS) 87 Co2+ 6 (KS) 79 

Mn2+ 6 (NS) 97 Co3+ 6 (NS) 75 

Mn2+ 6 (KS) 81 Co3+ 6 (KS) 69 

Fe2+ 4 (NS) 77 Ni2+ 4 69 

Fe2+ 6 (NS) 92 Ni3+ 6 (NS) 74 

Fe2+ 6 (KS) 75 Ni3+ 6 (KS) 70 

Fe3+ 4 (NS) 63 Cu+ 4 74 

Fe3+ 6 (NS) 79 Cu2+ 4 71 

Fe3+ 6 (KS) 69 Cu2+ 6 87 

Zn2+ 4 74    

Zn2+ 6 88    

(NS – nagy spinszámú komplex  KS – kis spinszámú komplex) 

 

Az eddig tárgyalt felhasadások az azonos ligandumokat tartalmazó komplexek eseteire vonatkoztak. 

Különböző ligandumok kapcsolódása következtében torzul a komplex geometriája. A torzulás 

következtében viszont további energianyereséghez juthat a vegyület. Ahogy a d nívók felhasadása 

révén a CFSE stabilizálta a vegyületet, a d orbitálok további felhasadása további stabilizációt jelent. A 

Jahn–Teller-elmélet szerint a szabályos szimmetria torzulása minden olyan esetben kialakul, ahol az 

energianívók további felhasadása stabilizálja a rendszert. Ha az oktaédert a z-tengely irányában 

megnyújtjuk, azzal megszüntetjük a d-pályák degeneráltságát. A d
z2  orbitálok energiája csökken, 

mivel a pálya és a ligandum elektronpárja közötti taszítás is kisebb lesz a megnövekedett távolság 

következtében. A d
x y2 2

 pályák energiája viszont megnő, hiszen a ligandum z-tengely irányú 

eltávolítása következtében csökken a ligandum-ligandum taszítás és ezért az x és y tengelyek 

irányában csökkenni fog a fémion-ligandum távolság. Ha mindkét eg nívó azonos mértékben van 

betöltve, nem jön létre stabilizáció, mivel a d
z2  pálya esetén létrejött energianyereséget kiegyenlíti a 

d
x y2 2

 pálya energianövekedése. Így nem jön létre további stabilizáció például a nagy spinszámú Ni2+ 

komplexek esetében, mivel a d8 konfigurációjú ion esetében mindkét eg nívón 1-1 elektron 

helyezkedik el. Ezeknél az ionoknál a planáris négyzetes komplex kialakulása a legkedvezőbb. Ez úgy 

alakulhat ki, ha a z-tengely irányában a végtelenbe távolítjuk a ligandumokat. Ebben az esetben a 

felhasadás mértéke már elég nagy ahhoz, hogy spinpárosodás jöjjön létre, s így a nagyon nagy 

energiájú d
x y2 2

 orbitál üresen marad. A felhasadás olyan nagy, hogy a d
z2  pálya energiája kisebb 

lesz, mint a dxy pályáé, hiszen a z-tengely irányában nincs ligandum. Planáris komplexek kialakulása 

a d7 és d9 konfigurációjú ionok esetén a legvalószínűbb, mivel a d7 konfiguráció (pl. Co2+) esetén a 

legnagyobb energiájú pályán nincs elektron, és az alatta lévő is csak félig betöltött. A d9 

konfigurációjú ion (pl. Cu2+) esetében a legnagyobb energiájú d
x y2 2

 orbitál csak félig betöltött. 

Torzult oktaéderes komplex kialakulása várható viszont a kis spinszámú d7 konfigurációjú ionok, 

valamint a nagy spinszámú d4 konfigurációjú ionok esetében, mivel ezeknél csak egy elektron van a 

d
z2  orbitálon. Itt is létrejön a pályák felhasadása, de nem olyan mértékben, mint a planáris 

komplexeknél. A d
z2  orbitál energiája jóval kisebb, mint a d

x y2 2
 orbitálé, de még mindig nagyobb, 

mint a dxy pályáé. 

2.9.5.2. Tetraéderes komplexek 

Négyes koordináció esetén tetraéderes geometria kialakulásakor van a legkisebb ligandum-ligandum 

taszítási energia. A ligandumok nem a központi atom orbitáljainak irányában helyezkednek el, így a 

CFSE sokkal kevésbé számottevő, mint az oktaéderes komplexek esetében, s maximális értéke is csak 
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4

9
 része az ugyanazon ligandumok esetében kialakuló oktaéderes komplex o (azaz 10Dq) értékének. 

Tetraéderes geometria esetén a dxy
, dxz

, dyz orbitálok lesznek a nagyobb energiájúak, mivel ezek 

helyezkednek el a ligandumokhoz legközelebb. Ez a sztereokémia leggyakrabban a d0, d5 és d10 

elektronkonfigurációjú, azaz a CFSE nélküli fémionok, valamint a nem átmenetifém-ionok 

komplexeiben fordul elő. Tetraéderes erőtérben a d1, d2, d7, d8, d9 és d10 elektronkonfiguráció esetén 

csak egyféle elektronelrendeződés alakulhat ki, függetlenül az erőtér nagyságától. d3, d4, d5 és d6 

elektronkonfiguráció esetén elvileg kis és nagy spinszámú elektronelrendeződés is kialakulhat, de 

általában nagy spinszámú komplexek alakulnak ki, ugyanis a kismértékű felhasadás csak ritkán 

kompenzálja a spinpárosodási energiát.  Az egyes d-orbitálok relatív energiája a számítások (melyek 

az általunk tárgyaltaknál több szempontot is figyelembe vesznek, és így pontosabb értékeket adnak) 

szerint a következőképpen változik (o=10): 

2.7. táblázat: A d-orbitálok relatív energiája különböző geometriájú komplexekben 

Koordinációs 

szám 

Geometria  d
x y2 2

 d
z2  dxy dxz dyz 

2 lineáris a –6,28 10,28 –6,28 1,14 1,14 

3 trigonális b 5,46 –3,21 5,46 –3,86 –3,86 

4 tetraéderes –2,67 –2,67 1,78 1,78 1,78 

4 négyzetes planáris b 12,28 –4,28 2,28 –5,14 –5,14 

5 trigonális bipiramis c –0,82 7,07 –0,82 –2,72 –2,72 

5 négyzetes piramis c 9,14 0,86 –0,86 –4,57 –4,57 

6 oktaéderes 6,00 6,00 –4,00 –4,00 –4,00 

a   A kötések  a z tengely irányában vannak.  b   A kötések az xy síkban találhatók. 

c   A piramis alapja az xy síkban van. 

 

A különböző ligandumtér-geometriák következtében kialakuló d-pálya felhasadásokat és a felhasadt 

pályák relatív energiaviszonyait a következő, 2.9.5.2.1. ábrán ábrázoltuk. 

 

2.9.5.2.1. ábra: d-pálya felhasadások 

2.9.6. A molekulapálya-elmélet 

A létrejövő kémiai kötés jellege igen sokféle a különféle komplexekben, gyakorlatilag a kovalenstől az 

ionosig változik. Egy ilyen változatos kötés leírása egyszerű modellekkel, melyek rendszerint szemlé-

letesek, nem lehetséges. A bonyolultabb elméletek, melyek számot adnak a kémiai tulajdonságról, 

azonban nehezen szemléltethetők. Ez a helyzet a komplex vegyületekben lévő kémiai kötés leírásával 
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kapcsolatban is. A kötés jól leírható és értelmezhető a molekulapálya-elmélet segítségével. Ezt röviden 

és egyszerűsített formában az alábbiakban szemléltetjük.  

 

2.9.6.1. ábra: A H3B:NH3 komplex molekulapályái 

A molekulapálya-elmélet értelmében a Lewis-sav és a Lewis-bázis molekulapályái átfedésbe 

kerülnek és kombinálódnak új molekulapályákká, létrehozva a komplex vegyület molekulapályáit. Az 

elméletből következik, hogy 1. csak azok a pályák kombinálódnak, melyeknek azonos a szimmetriája 

és 2. annál erősebb a kölcsönhatás és annál stabilabb a létrejövő molekulapálya, minél közelebb van a 

kölcsönható pályák energiája egymáshoz. Még további két megállapítás is tehető: 1. a kialakuló 

komplex egy adott molekulapályája arra a kombinálódó Lewis-sav vagy -bázis pályára fog jobban 

hasonlítani, melyhez az energiája közelebb van, és 2. ahány pálya kombinálódik, ugyanannyi új 

molekulapálya jön létre. Két kombinálódó pálya például két új molekulapályát, egy kötő és egy lazító 

pályát hoz létre. A 2.9.6.1. ábra a H3B–NH3 molekulapályáinak kialakulását mutatja. Az ábra jól 

szemlélteti, hogy a legnagyobb energianyereség a BH3 (Lewis-sav) LUMO és az NH3 (Lewis-bázis) 

HOMO kölcsönhatásából származik, mivel a koordinatív kötést létesítő elektronpár a kötő 

molekulapályára kerül, és a lazító pálya üresen marad.  

 Általánosan megállapítható, hogy a komplex vegyületek kialakulásában, azaz a kötések 

létesítésében általában a központi fém legalacsonyabb energiájú üres (akceptor) és a ligandumok 

legmagasabb energiájú betöltött pályái (donor) vesznek részt. Ha csupán ezeknek a pályáknak (front 

orbitálok) a kölcsönhatását vizsgáljuk, egy egyszerűsített molekulapálya-elmélethez jutunk. (A 

viszontkoordináció hasonlóan értelmezhető, azonban itt ezzel nem foglalkozunk. Hasonlóan nem 

foglalkozunk a π donor ligandumokkal sem.) A 2.9.6.2. ábra egy oktaéderes komplex esetén a 

központi fém ((n–1)d, ns, np) és a ligandumok (például magányos elektronpárokhoz rendelhető MO) 

front orbitáljainak a kölcsönhatását és a kialakult ML6 komplex molekulapályák energiaszintjeit 

mutatja, ahol M a fém és L a ligandum. A komplexképződés során fellépő energianyereséget a kötő 

molekulapályákra került elektronok jól szemléltetik, hasonlóan a fenti egyszerűbb H3BNH3 

komplexhez. Ha a fématom (M) 3d pályáin vannak elektronok, azok a t2g és eg
* molekulapályákra 

kerülnek. Ezen pályák elektronokkal való betöltése ugyanúgy magyarázható, mint ahogy azt a 

kristálytérelméletnél bemutattuk, és az ábrán bekeretezett rész gyakorlatilag ugyanaz, mint ahogy a 

kristálytérelmélet a d-pálya felhasadást értelmezi. Lényeges különbség azonban az MO és 

kristálytérelmélet között, hogy az eg
* molekulapályák nem tisztán 3d karakterűek, ami a kovalencia 

némi figyelembevételét jelenti. Ez utóbbit jelenti valamennyi kötő molekulapálya is (eg, t1u, a1g).  
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2.9.6.2. ábra: Oktaéderes komplex molekulapályáinak kialakulása 

2.9.7. A fémkomplexek stabilitása és az ezt befolyásoló tényezők 

Mint azt a fejezet elején is említettük, a komplexképződési reakciók Lewis sav-bázis reakcióknak 

tekinthetők. Általában a ligandum bázikusságának növekedése, illetve a fémion savasságának 

növekedése fokozza a képződött komplex stabilitását.  

 Egy Mn+ fémionból és m darab (semleges) B ligandumból képződő MBm
n+ képletű komplex 

képződése az alábbi formális lépésekkel írható fel: 

1. Mn+  + B = MBn+   
][][

][
1

BM

MB
K

n

n








 

2.  MBn++ B = MB2
n+   

][][

][ 2
2

BMB

MB
K

n

n








 

 

m) MBm-1
n++ B= MBm

n+  
][][
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1 BMB

MB
K

n

m
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m
m










 

 

Az egyes K-értékek az adott folyamatra jellemző stabilitási állandók (pontosabban képződési állandók, 

hiszen a K az adott komplexformából egy ligandum felvételekor kialakuló egyensúlyra jellemző 

termodinamikai stabilitást adja meg) szorzataiból lehet képezni az úgynevezett kumulált stabilitási 

állandókat (m): 

 1 = K1 

 2 = K1 K2 

 3 = K1 K2 K3 

 m = K1 K2 K3…Km  
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Az irodalomban általában a stabilitási állandók logaritmusa található meg (amit helytelenül p-val is 

jelölnek, pedig itt nemnegatív logaritmusról van szó), mivel ezek egyszerűbben áttekinthető értékek. 

Ezek az értékek határozzák meg, hogy egy komplex stabilnak vagy instabilnak tekinthető.  

 

 A képződött komplexek egy része rendelkezik azzal a képességgel, amely lehetővé teszi, hogy a 

komplex olyan reakciókban vegyen részt, amelyben egy vagy több ligandumja más ligandumra 

cserélődjön ki. Ezt a tulajdonságot a komplex labilitásának nevezzük. Inert az a komplex, amelyben 

ilyen ligandumcserés reakció nem – vagy nem mérhető sebességgel – megy végbe. A stabilitás és a 

labilitás nem összetartozó fogalom, nincs köztük közvetlen kapcsolat.  

 A ligandum kicserélődése két úton is végbe mehet. Az első esetben a fémion koordinációs 

szférájába tartozó ligandumok közül egy „kiszakad”, azaz a komplex disszociál (disszociatív 

mechanizmus). Az így kialakult koordinatíve telítetlen vegyületbe lép be az új, eltérő ligandum. 

BMBMB xx  1  ZMBZMB xx 11    

A másik esetben az új ligandum a koordinatíve telített vegyülethez kapcsolódik, s koordinatíve 

„túltelített vegyület” jön létre (asszociatív mechanizmus), majd ebből a vegyületből lép ki egy „régi” 

ligandum: 

ZMBZMB xx   BZMBZMB xx  1  

Az első esetben a ligandum kilépése a sebességmeghatározó lépés, hiszen ezt a lassú folyamatot egy 

gyors „telítés” követi. Az asszociatív mechanizmusnál a fémion és az új ligandum közötti kötés 

kialakulása a sebességmeghatározó lépés. 

Az új kötés a régi felszakadásával azonos időben is kialakulhat, ilyenkor szinkron mechanizmusról 

beszélhetünk. 

 A komplex stabilitása kapcsolatban van a fémion milyenségével is. A különböző fémionok alkotta 

komplexeket vizsgálva összefüggéseket, szabályszerűségeket lehet megállapítani, s ezek szoros kap-

csolatot mutatnak a fémion méretével és töltésével. Az átmenetifémek első sorának (3d átmeneti-

fémek) kétértékű ionjai esetében az ionsugárral lehet a stabilitást összefüggésbe hozni. A stabilitás 

összefüggésbe hozható a kristálytér-stabilizációs energiával, s csak a nagy spinszámú komplexek (lásd 

később) esetén érvényes. Az így felállított sorrendet Irving–Williams-sorrendnek nevezzük: 

 

Stabilitás:  Mn2+< Fe2+< Co2+< Ni2+ < Cu2+>Zn2+  

Ionsugár (pm):  91  83 82 78 69 74 

 

Ezt a sorrendet más elnevezéssel a stabilitás természetes sorrendjének is nevezzük. 

 Általában a pozitív jellemű fémek esetében a komplex stabilitása a rendszám növekedtével 

csökken, míg nemesebb fémek esetében a rendszám növekedésével nő. Ennek alapján két csoportra 

oszthatók a fémionok. Az egyik csoportba tartozó fémionok fluorokomplexei stabilabbak, mint 

jodokomplexei, a másik csoport esetében ez pontosan fordítva van. Hogy ez miért alakul így az egyes 

fémionoknál az nagyon jól megmagyarázható a Lewis sav-bázis reakciók Pearson-féle értelmezése 

alapján. 

 A továbbiakban néhány igen egyszerűsített, de alapvető komplexkémiai számítást ismertetünk. 

Egy oldatban, ha lehetőség van a komplexek lépcsőzetes kialakulására, a központi fém is, és a 

ligandumok is többfajta részecskében szerepelnek. 

 Hogy a lehető legegyszerűbb példát vegyük, legyen a maximális koordinációs szám kettő. Az 

oldatban a szabad fémionok és ligandumok mellett két komplexforma is létezhet. Tehát az oldatunk-

ban van: M, B, MB és MB2 részecske. 

A fém teljes (totál) koncentrációja: 

 cM=[M]+[MB]+[MB2]. 

A stabilitási állandók segítségével kifejezzük az [MB] és [MB2] koncentrációkat: 

 [MB]=β1[M][B], 
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 [MB2]= β2[M][B]2. 

Tehát az összkoncentrációk, ezek behelyettesítésével: 

 cM=[M]+ β1[M][B]+ β2[M][B]2 

 cL=[B]+ β1[M][B]+ 2β2[M][B]2. 

Egyenleteinket általánosíthatjuk: 

  
n

n

nM BMMc ][][][  , 

  
n

n

nL BMBc ][][][  . 

Ez a két egyenlet egyértelműen írja le minden olyan oldat összetételét, melyben egymagvú homogén 

komplexek vannak jelen, és ezek a komplexek lépcsőzetesen alakulnak ki. 

 A központi fémion egyensúlyi koncentrációja, amennyiben ismerjük a ligandum egyensúlyi 

koncentrációját, könnyen kiszámolható: 

 



n

n

M

B

c
M

][1
][


. 

A ligandum egyensúlyi koncentrációjának számolása már sokkal bonyolultabb, ha a központi ion 

egyensúlyi koncentrációja ismert n-ed fokú, ha nem ismert, akkor n+1-ed fokú egyenletet kellene 

megoldanunk. Ebből is látszik, hogy elhanyagolások nélkül csak az 1 : 1 arányú komplexek esetében 

végezhető el ez a számolás.  

2.9.8. Sav-bázis reakciók hatása a komplexképzésre 

A Lewis-féle sav-bázis elmélet meglehetősen általánosan fogalmaz, így kiterjeszti a sav-bázis 

folyamatokat a komplexképződésre is, ugyanis a ligandumok elektronpár donálására képesek, így 

bázisnak tekinthetők. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az oldatban a fémionok és a hidrogénionok 

vetélkednek a ligandumokért, azaz a két párhuzamos reakció mindig kompetitív reakció. 

 Vizsgáljuk meg az alábbi rendszert! Ismerjük a fémion és a ligandum egyensúlyi koncentrációit. 

 [Cd2+] = 10-3 M, [I-] = 310-2 M, 

 β1 = 3102,  β2 = 8103  , β3 = 105,  β4 = 1,2106. 

Az egyes komplexek koncentrációi: 

 [CdI+] = 3102  10-3  3  10-2 = 9,0  10-3 M, 

 [CdI2] = 8103  10-3  9  10-4 = 7,2  10-3 M, 

 [CdI3
-] = 105  10-3  2,7  10-5 = 2,7  10-3 M, 

 [CdI4
2-] = 1,2  106  10-3  8,1  10-7 = 9,7  10-4 M, 

ebből: 

 2Cd
c 10

-3
 +9  10

-3
+7,2  10

-3
+2,7  10

-3
+9,7  10

-4 
= 2,1  10

-2
 M, 

 I
c 310-2 +9  10-3+2  7,2  10-3+3  2,7  10-3+4  9,7  10-4 = 6,5  10-2 M. 
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Ha ehhez a rendszerhez savat adunk, nem fogja számottevően megváltoztatni a komplexek egyensúlyi 

koncentrációját, hiszen a jodidion igen gyenge bázis.  

 

Nézzünk egy másik példát! Ismerjük a fémion teljes, a ligandum egyensúlyi koncentrációját. 

 Ag
c 10

-2
 M,     [NH3] = 10

-1
 M 

 β1=2102      β2=2107 

 
8

5

2

2712
105

100,2

10

10102101021
][ 





 






Ag

c
Ag  M 

 [Ag(NH3)
+]= 2  102  5  10-8  10-1= 10-6 M     

 [Ag(NH3)2
+]= 2  107  5  10-8  10-2= 10-2 M     

Az értékek alapján kijelenthető, hogy az ezüst sztöchiometrikusan diamminkomplexében van. Az 

ammónia egyensúlyi koncentrációja nagy, 0,1 M. Ha kiszámoljuk az oldat pH-ját:  

 
5

3

2

3

4 108,1
][

][

][

][][ 






NH

OH

NH

OHNH
KB , 

 
35 1034,1108,11,0][  OH (mol/dm3), 

 pH=11,13. 

Nézzük meg, mi lesz a helyzet, ha egy egyértékű erős savval semlegesítjük ezt az oldatot. Az am-

mónia egy része protonálódni fog, és kialakul egy ammónia-ammóniumion pufferrendszer. 

[OH–]=10-7 esetén tételezzük fel, hogy a [NH3]=0,1-x, ahol x az erős sav hatására keletkezett 

ammóniumion mennyisége. Behelyettesítve ezeket az értékeket az ammónia bázikus disszociációját 

kifejező egyenletbe: 

 
5

7

108,1
1,0

10 








x

x
KB , 

 1,8  10-6 – 1,8  10-5  x  =  10-7x, 

 1,81  10-5  x  =  1,8  10-6, 

 X = [NH4
+] = 9,95  10-2, 

 [NH3] = 0,1-0,0995 = 5  10-4. 

Az ezüst összkoncentrációja változatlanul 0,01 M, így egyensúlyi koncentrációja: 

 [Ag+] = M31064,1
0,51,01

01,0 


. 

Ez a számérték azt jelenti, hogy pH=7-nél az ezüstionok jelentős része, 16,4%-a szabadon van, tehát 

néhány jellemző ezüstreakcióval kimutatható lesz. 

 Az alábbi, 2.7.9.1. táblázatban a jegyzetben előforduló fontosabb komplexképző kationokat és a 

hozzájuk kapcsolódó fontosabb, stabil komplexeket képző ligandumokat tüntettük fel.  
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2.7.9.1. táblázat: Néhány komplexképző kation és velük stabil komplexet képző ligandumok 

Komplexképző kation Koordinációs szám Ligandum 

Ag+ 2 CN, NH3, S2O3
2, SO3

2 

Pb2+  4 OH, Cl   

Cu2+ 6  CN, NH3, H2O 

Cd2+ 4 NH3, CN 

Zn2+ 4 NH3, OH 

Hg2+ 4 I, SCN    

Bi3+ 4 I 

Sn2+ 4 OH 

Sn4+(*) 6 OH, Cl   

Al3+  4 

6 
OH   

F   

Co2+ 4 

6 
SCN 

NH3, H2O, Cl, CO3
2, NO2

  

Cr3+ 4 

6 
OH  

H2O, NH3, SO4
2, Cl,  

Fe2+ 6 CN 

Fe3+ 6 CN, F  

Ni2+ 4 

6 
CN, dimetil-glioxim 

NH3   

(*) A nagy töltés következtében – vizes oldatokban – csak aquakomplex formájában nem létezik. 

 

2.10. Redoxireakciók 

Redoxireakciók alatt olyan reakciókat értünk, melynek során az egyik reaktáns elektront ad át a 

másiknak, így az egyik reakciópartner töltése pozitívabbá, a másiké negatívabbá válik a reakció végén.  

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az egyik reakciópartner oxidációszáma pozitívabb, a másiké nega-

tívabb lesz a reakció végén. 

 Az oxidációs szám mesterséges fogalom, azt mondja meg, hogy egy vegyületen belül az 

egymással kapcsolódó atomok közül melyik „adja oda” formálisan a saját elektronját a hozzá kémiai 

kötéssel kapcsolódó másik atomnak. Hogy melyik atomhoz rendeljük a kötőelektronokat, azt az 

atomok elektronegativitása fogja eldönteni. Az oxidációs szám kiszámítása során önkényesen úgy 

döntünk, hogy a kisebb elektronegativitással rendelkező atomtól „elvesszük” az elektront, és „oda-

adjuk” a nagyobb elektronegativitású atomnak, függetlenül attól, hogy a közöttük lévő kötés kovalens 

vagy ionos. Az az atom, amelyik átadja elektronját a folyamat során, lesz a redukálószer, hiszen a 

másik atom „gazdagabb” lesz egy vagy több elektronnal a folyamat végén, redukálódik, tehát 

oxidációszáma csökken. A másik atom, mely átveszi az elektront a folyamat során, az oxidálószer 

lesz, mivel a másik atom oxidációszáma nőni fog a folyamat végére, pozitívabb lesz, tehát oxidálódott. 

A folyamatban ugyanannyi elektront adnak át összességében az oxidálódó atomok, mint amennyi 

elektronnal gazdagabbak lesznek a redukálódó atomok. Látható, hogy redukció csak oxidációval egy 

időben mehet végbe. 

 A redoxireakcióban több molekula is részt vehet, azaz több anyag is oxidálódhat vagy 

redukálódhat, de itt is egyértelműen kijelölhető, hogy mely anyag oxidálódik és melyik redukálódik, 

továbbá a leadott és felvett elektronok száma megegyezik egymással. Az esetek döntő többségében 

azonban egyértelműen kijelölhető egy redoxi pár, azaz kijelölhető, hogy melyik molekula (ion) (illetve 

a molekula mely atomja) oxidálódik, és melyik molekula (ion) redukálódik. Egy adott molekula (ion) 

esetén egyértelműen megadható az anyag oxidált és redukált formája a redoxireakcióban, és az 

összetartozó oxidált és redukált formát redoxirendszernek nevezzük: 

 

           ox1  + n1e
-  red1        és 

red2 – n2e-    ox2. 
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Ahhoz, hogy az elektronváltozás mindkét részfolyamatban ugyanannyi legyen, az első egyenletet 

n2-vel, a második egyenletet n1-gyel be kell szorozni. Összeadva a két egyenletet, megkapjuk a 

keresett reakcióegyenletet: 

           n2ox1  + n2n1e
-  n2red1        és 

n1red2 – n1n2e
-   n1ox2, 

 

n2ox1+ n1red2  n2red1 + n1ox2. 

 

A vizes közegben végbemenő redoxifolyamatok során sok esetben már az egyenlet felírása során 

figyelembe kell venni a víz és disszociációs termékeinek, a hidroxónium- és hidroxidionoknak a 

jelenlétét.  

Egy redoxireakció lejátszódásának lehetőségét és irányát meghatározhatjuk a két redoxirendszer 

elektródpotenciáljának ismeretében. 

 

A továbbiakban jegyzetünkben azt az eljárást követjük, hogy a redoxiegyenletet mindig úgy írjuk 

fel, hogy az egyenlet bal oldalán az adott anyag redukált formája, míg a jobb oldalán az oxidált forma 

szerepeljen. Ennek megfelelően írjuk fel a redoxipotenciál számítására szolgáló összefüggést is. 

2.10.1. A normál elektródpotenciál 

Az elemeket elektrokémiai szempontból a Nernst-összefüggésből levezethető elektródpotenciállal 

jellemezhetjük. Ha az elektródreakció általános alakja: 

 

m red n ox + z e–, 

akkor: 

 
m

red

n

ox

a

a

z
lg

059,0
0   . 

z – az adott elem elektronszám-változása, aox és ared – az oxidált, illetve redukált formák aktivitása 

abban az oldatban, amellyel érintkezésben van, a rendszer hőmérséklete pedig 25 °C. 

A normál elektródpotenciált (ε0) akkor mérhetjük, ha ca=1 és a viszonyító elektród a normál 

hidrogénelektród, mivel annak megegyezés szerint a potenciálja 0 V. 

 

Néhány elektród normál elektródpotenciálja: 

 

Li/Li+ –3,00 V Pb/Pb2+ –0,13 V 

K/K+ –2,92 V H1/2/H
+   0,00 V 

Ca/Ca2+ –2,84 V Bi/Bi3+ +0,23 V 

Na/Na+ –2,71 V Sb/Sb3+ +0,24 V 

Mg/Mg2+ –2,38 V As/As3+ +0,30 V 

Al/Al3+ –1,66 V Cu/Cu2+ +0,34 V 

Mn/Mn2+ –1,05 V 2I-/I2 +0,54 V 

Zn/Zn2+ –0,76 V Ag/Ag+ +0,81 V 

Cr/Cr3+ –0,71 V Hg/Hg2+ +0,86 V 

Fe/Fe2+ –0,44 V 2Br-/Br2 +1,07 V 

Cd/Cd2+ –0,40 V Pt/Pt2+ +1,20 V 

Co/Co2+ –0,27V 2Cl-/Cl2 +1,36 V 

Ni/Ni2+ –0,23 V Au/Au3+ +1,50 V 

Sn/Sn
2+

 –0,14 V   

 

 A normálpotenciál értékekből számos értékes következtetés vonható le, ami a kémiai analízis 

szempontjából fontos lehet. Információkat kaphatunk a fémek savban való oldására, elemi állapot 

képződésére redoxireakciókban stb. 
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 Az elemzések során a cink nagy jelentőséget nyer, ha ugyanis cinkporral főzzük 0,1 M közegben 

a vizsgálandó oldatunkat, akkor elemi fém formájában tökéletesen kiredukálódik a Cd, Sn, Pb, Bi, Cu, 

Ag, Hg, részlegesen válik ki a Co és Ni, míg oldatban marad a K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Al3+, 

Mn2+, Fe2+. Természetesen ez utóbbi oldatunk Co2+-, Ni2+- és nagy mennyiségű Zn2+-iont is fog 

tartalmazni. 

 A redukált fém formájában történő leválasztás mennyiségi viszonyait a Nernst-egyenlet alapján 

számíthatjuk ki. 

 Vegyük például a 

 2 Ag+  +  Zn  =  2 Ag + Zn2+ 

reakciót. Ez a reakció addig megy, míg a két elektródpotenciál ki nem egyenlítődik, tehát: 

 

εZn = εAg. 

 

Feltételezzük, hogy a reakcióban az ezüst kiindulási koncentrációjával (0,02 M) egyenértékű 

0,01 M cinkoldat képződött.  

    AgAgZn lg
1

059,0
)10lg(

2

059,0 020   

 –0,76 – 0,059 = 0,81 + 0,0295lg[Ag+] 

 lg[Ag+] = –1,629/0,0295 

 lg[Ag+] = –55,22 

 [Ag+] = 6,02610-56 (mol/dm3) 

A reakció végén irreálisan kis értéket kapunk, ez részben azt jelenti, hogy az ezüst maradéktalanul 

kiredukálódott az oldatból, másrészt azt, hogy az Avogadro-szám reciprokánál kisebb érték kémiai 

tartalmat nem hordoz, csak valószínűséget fejez ki. 

Ha ugyanezt a számítást elvégezzük a Cd2+ tartalmú oldat cinkporos redukciójára, végeredmény-

ként azt kapjuk, hogy 

 [Cd2+] = 10-14 M. 

Látható, hogy ez a redukció is kvantitatív módon végbemegy, a kadmiumion koncentrációja a 

reakció végén mégis több, mint 41 nagyságrenddel nagyobb lesz.  

2.10.2. A redoxipotenciál 

A redoxireakció lejátszódásának termodinamikai feltétele, hogy a negatívabb redoxipotenciálú 

rendszer esetén a redukált és a pozitívabb redoxipotenciálú rendszer esetén az oxidált forma legyen 

jelen. Ez esetben a reakció iránya olyan, hogy a negatívabb redoxipotenciálú rendszer redukált formája 

oxidálódik és a pozitívabb rendszer oxidált formája redukálódik.  

 Példaként vizsgáljuk meg a cink és a réz oldódását sósavban. (Vizsgáljuk meg példaként az = 

esetet; a jelölés magyarázatát lásd a következő oldalon.)  

 

0,0 1,360,34-0,76

/Zn2+Zn H2/H+ Cu/Cu2+
Cl-/Cl2

redoxpotenciál

- +

 
Zn  +  2 H+    Zn2+  +  H2    
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Három redoxirendszert kell összehasonlítanunk, a Zn/Zn2+ (illetve Cu/Cu2+), a H2/H
+ és a Cl/Cl2 

rendszereket. A Zn/Zn2+ és a H2/H
+ rendszerek összehasonlításából látható, hogy a negatívabb 

redoxipotenciálú rendszer esetén a redukált (Zn) és a pozitívabb rendszer esetén az oxidált (H+) forma 

van jelen. Tehát a reakció lejátszódásának termodinamikai feltétele teljesül, így a cink sósavban 

hidrogénfejlődés közben oldódhat. Réz esetén a helyzet fordított. A Cu/Cu2+ és H2/H
+ összehasonlítása 

alapján a negatívabb redoxipotenciálú rendszer esetén az oxidált (H
+
) és a pozitívabb redoxipotenciálú 

rendszer esetén a redukált forma (Cu) van jelen, tehát a reakció lejátszódásának termodinamikai 

feltétele nem teljesül, így a réz sósavban, hidrogéngáz fejlődése közben nem oldódhat. A 

legpozitívabb redoxipotenciálú rendszer (Cl/Cl2) esetén a redukált forma (Cl) van jelen a sósavas 

oldatban, így a redoxipotenciálok összehasonlítása alapján az is megállapítható, hogy a Cl 

redoxireakcióban nem vesz részt, tehát klórgáz nem fejlődhet. Összefoglalva tehát megállapítható, 

hogy sósavban a cink oldódhat hidrogéngáz fejlődése közben, a réz pedig nem.  

 A fémek nem oxidáló savakban való oldásának folyamatát úgy is felfoghatjuk, hogy a fémnek a 

savba való behelyezésével rövidre zárt galvánelemet hozunk létre. A fémnek hármas szerepe is van a 

folyamatban: maga a fém lesz az egyik elektród, segédelektródként viselkedik a hidrogénelektród 

esetében, valamint a fém anyaga köti össze az elektródot a segédelektróddal (rövidre zárja a két 

elektródot).  

 A cink-sósav rendszer esetében a negatív elektród (az anód) a cink, a pozitív elektród a 

hidrogénelektród. Az anódon oxidáció zajlik (fémoldódás), a katódon redukció (H2 gáz fejlődése). 

 A réz-sósav rendszer esetében a hidrogénelektród lesz a negatív elektród, tehát itt oxidáció 

kellene, hogy  történjen, azonban a rendszerben nincs hidrogéngáz, ami oxidálódhatna, a réz lesz a 

katód, itt redukció kellene, hogy történjen, azaz fémréz kellene, hogy kiváljon. Rézionokat viszont 

nem tartalmaz a rendszerünk. Tehát ebben a „galvánelemben” nem megy végbe semmilyen folyamat. 

 Egy redoxirendszer redoxipotenciálját () és a redoxipotenciál koncentrációfüggését a Nernst-

egyenlet alapján számíthatjuk. Ha a redoxireakció általános alakja az alábbi és a hőmérséklet 25 C:  

 a red  b ox  +  z e ,  

akkor 
a

b

red

ox

z ][

][
lg

059,0
0   . 

 Az ε0 (standard redoxipotenciál) egy adott hőmérsékleten állandó, és értékét fizikai-kémiai 

táblázatokból vehetjük. A reagáló anyagok koncentrációjának ismeretében lehetőségünk van arra, 

hogy az  értékét kiszámítsuk, és így a reakció lehetséges lejátszódását, illetve irányát is megadhatjuk. 

Érdemes azonban elgondolkodni azon, hogy milyen információ nyerhető az ε0 értékek 

összehasonlítása alapján, hiszen ezek táblázatból könnyen kiolvashatók, és használatukhoz nincs 

szükség a redoxiegyenletek felírására és E kiszámítására. Szigorúan véve az ε0 értékek 

összehasonlítása az (oxbreda)=1 esetre vonatkozik. Ha (oxbreda)1, εε0 és ha (oxbreda)1, 

εε0. Ezek alapján tehát olyan esetekben, mikor a negatívabb standard redoxipotenciálú (ε0) rendszer 

redukált és a pozitívabb rendszer oxidált formája van csak jelen, nincs szükség az ε kiszámítására 

ahhoz, hogy eldöntsük, hogy a reakció termodinamikailag végbemehet-e, vagy sem.  

 Bonyolultabb redoxirendszereknél, ahol a redoxipotenciál nemcsak a redukált és oxidált forma 

koncentrációjától függ, a helyzet kissé bonyolultabb. Példaként nézzük meg a pH szerepét:  

 a red  b ox + c H+ + n e , 
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A redoxipotenciál kifejezése tehát még egy taggal bővült, amit ugyancsak figyelembe kell vennünk a 

redoxipotenciál kiszámításánál. Ez alapján tehát, ha a pH növekszik, a redoxipotenciál negatívabbá 
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válik. Szigorúan véve tehát itt az ε0 értékek összehasonlítása az (oxbreda)=1 és pH=0 (H+=1) 

esetre (illetve (oxbH+c/reda)=1) vonatkozik. (Konkrét példa található a 3.5.6.1. ábrán.) 

 A redoxipotenciálok összehasonlítása egyszerű és szemléletes képet ad a reakciók lejátszódásáról, 

de a reakció lejátszódásának csupán szükséges, de nem elégséges feltételét adja meg. Van számos 

egyéb feltétel (pl. kinetikus energiagát, passziválódás stb.) melyek a reakció lejátszódását szintén 

megszabják, és amelyeket összefoglalóan a reakció lejátszódása kinetikai feltételének nevezünk.  

 Igen nehéz általános érvényű szabályokat megállapítani a kinetikai feltételekre, azokat, 

amennyiben egy reakció gátló tényezőjeként hatnak, ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint ahogy 

megtanuljuk a reakcióegyenletek felírását. A példa kedvéért két szabályt említünk, mely jól 

használható a gyakorlatban:  

a) ha a reakció lejátszódásának kinetikus energiagátja van, a hőmérséklet emelése a reakció 

lejátszódását lehetővé teheti.   

b) Fémek savban való oldásánál, ha a reakciótermék nem oldódik az adott közegben, amiben a 

fémet oldani szeretnénk, rendszerint leválik a fém felületére, és összefüggő rétegként megakadályozza 

a fém további oldódását.  

 A kinetikai feltételek sokszínűsége az oka annak is, hogy habár a reakció lejátszódásának 

termodinamikai feltételét a redoxipotenciálok alapján megállapíthatjuk, az esetleg lehetséges több 

párhuzamos reakcióból nem mindig tudjuk kiválasztani, hogy melyik fog, vagy melyik fog döntő 

mértékben lejátszódni.  

 Példaként vizsgáljuk meg a cink oldódását kénsavban. A felírható néhány fontosabb redox-

rendszer a következő:  

 

 Zn/Zn2+:  ε0= 0,76 V H2/H
+:  ε0= 0,0 V 

  H2SO3/SO4
2:  ε0= +0,17 V 

  S/SO4
2:  ε0= +0,36 V 

  H2S/SO4
2:  ε0= +0,31 V 

 

A redoxipotenciálokból látható, hogy a cink (negatívabb redoxirendszer redukált formája) többféle 

termék képződése közben oldódhatna kénsavban, mivel a pozitívabb redoxipotenciálú rendszerek 

mindegyikénél az oxidált forma (szulfátion) van jelen. Elméletileg tehát a szulfát redukálódhatna kén, 

szulfid és szulfit képződése közben is. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy hideg vizes oldatban a 

szulfát rendkívül stabil és nem redukálható (kinetikus gátlás). Ennek következménye, hogy a cink 

kénsavoldatban csupán hidrogén fejlődése közben oldódik. Más azonban a helyzet, ha a fémet forró, 

tömény kénsavban oldjuk. Ebben az esetben a reakció főleg a szulfát redukciójával megy végbe, és 

túlnyomórészt kén-dioxid fejlődik, ami a szulfát redukciójakor keletkező, a közegben instabil kénes 

sav bomlásának a következménye.  

 Másik példaként nézzük meg a cink oldódását salétromsavban. A salétromsav közismerten jó 

oxidálószer, és ennél a savnál is számos redoxirendszer írható fel, mely a nitrát redukcióját mutatja. 

Az alábbiakban látható néhány példa:  

 

 Zn/Zn2+:  ε0= 0,76 V H2/H+:  ε0= 0,0 V 

  HNO2/NO3:  ε0= +0,93 V 

  NO/NO3:  ε0= +0,96 V 

  NO2/NO3:  ε0= +0,80 V 

  N2O/NO3:  ε0= +1,18 V 

  NH4+/NO3:  ε0= +0,88 V 

 

A salétromsav könnyen redukálódik (jó oxidálószer) többféle termék keletkezése közben, melyek 

aránya vagy mennyisége a sav koncentrációjától és a reakciópartner anyagi minőségétől függ. 

Keletkezhet hidrogén, különféle nitrogén-oxidok, salétromossav, nitritek, hidroxil-amin és ammó-

niumsók is. A legtöbb esetben a redukció első lépéseként salétromossav keletkezik, amely tovább 

bomlik híg savas oldatban nitrogén-monoxid (3 HNO2 NO3
+2 NO + H+ + H2O), tömény oldatban 

nitrogén-dioxid fejlődése mellett (2NO2 + H2O HNO2 + HNO3). Redukálószer jelenlétében a 

salétromossav kisebb oxidációfokú nitrogén-oxidokká, nitrogénné vagy ammóniává redukálódik.  
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 A fentiekben láthattuk, hogy a redoxipotenciálok fontos segédeszközök a reakciók lefutásának 

eldöntéséhez, de semmit sem mondanak arról, hogy a reakció kinetikusan gátolt-e, továbbá összetett 

rendszerek és több lehetséges reakció esetén bonyolult matematikai műveletet kell elvégezni, hogy a 

legvalószínűbb reakciót kiválasszuk ( használata itt általában nem elegendő). Felmerül tehát annak 

az igénye, hogy általános elveket fogalmazzunk meg, melyek alól természetesen vannak kivételek, de 

a legtöbb esetben jól használhatók.  

 A fémek savban való oldásával kapcsolatban is a tapasztalatok alapján megfogalmazható néhány 

szabály, mely a gyakorlatban jól használható:  

 

1. Negatív redoxipotenciálú fémek nem oxidáló savakban (pl. HCl) hidrogéngáz fejlődése közben 

oldódnak. Például:  

 Zn  +  2 HCl    ZnCl2  +  H2   

 Pozitív redoxipotenciálú fémek nem oxidáló savakban nem oldódnak.  

2. Negatív redoxipotenciálú fémek híg kénsavban hidrogéngáz fejlődése közben oldódnak. Például:  

 Zn  +  H2SO4    ZnSO4  +  H2   

 Pozitív redoxipotenciálú fémek híg kénsavban nem oldódnak.   

 Forró, tömény kénsavban a pozitív és a negatív standardpotenciálú fémek is kén-dioxid fejlődése 

közben oldódnak. Például:  

 Zn  +  2 H2SO4    ZnSO4  +  SO2  +  2 H2O  

 Cu  +  2 H2SO4    CuSO4  +  SO2  +  2 H2O  

3. A fémek salétromsavas oldása során többféle reakciótermék keletkezhet.  

 Közepesen tömény (30 m/m%) salétromsavban a fémek (pozitív és negatív redoxipotenciálú 

egyaránt) túlnyomórészt nitrogén-monoxid (NO) fejlődése közben oldódik. Például:  

 3 Zn + 8 HNO3    3 Zn2+ + 2 NO  + 6 NO3
2 + 4 H2O 

 Tömény salétromsavban a fémek túlnyomórészt nitrogén-dioxid (NO2) fejlődése mellett 

oldódnak. Például:  

 Bi  +  6 HNO3     Bi3+  +  3 NO3
  +  3 NO2   +  3 H2O 

2.10.3. Redoxirendszerek egyensúlyi állandója 

Az előzőekben leírt összefüggések egyszerűen leírhatók a következő egyenlettel: 

 n2 ox1 + n2red2   n2  red1  + n1ox2 

Erre a redoxireakcióra is felírhatjuk az egyensúlyi állandót leíró összefüggést: 
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A kapcsolat az egyensúlyi állandó (K) és a normálpotenciálok között felírható, ha a redoxi-

potenciálokat leíró egyenlőség mindkét oldalát beszorozzuk n1n2-vel: 
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Az így kapott egyenletet egyszerűsítve és rendezve: 

 
2

2

1

1

][

][
lg059,0

][

][
lg059,0)(

1

1

2

22

0

1

021 n

n

n

n

red

ox

red

ox
nn    

A keresett kapcsolatot megtaláljuk, ha elvégezzük a logaritmusos tagok összevonását: 
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Még áttekinthetőbb a helyzet, ha bevezetünk egy egyszerűsítést: 
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mert ekkor  K=10A 

Ha a K értéke nagy, a reakció teljesen végbemegy, ha nagyon kicsi, akkor nem játszódik le a folyamat. 

2.10.4. A redoxipotenciál értékét befolyásoló tényezők 

2.10.4.1. A koncentráció hatása a redoxipotenciál értékére 

A redoxifolyamatok olyan irányban mennek végbe, hogy a pozitívabb redoxipotenciálú rendszer a 

kevésbé pozitívat oxidálja. A redoxipotenciál értéke a Nernst-összefüggés értelmében függ a részt 

vevő anyagok koncentrációjától, így a redoxipotenciál értéke az anyagok koncentrációjának 

növelésével vagy csökkentésével a megfelelő irányba eltolható:  
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A redukált alak koncentrációjának csökkentésével a redoxipotenciál pozitívabbá válik, a rendszer 

oxidálóképessége nő. Az oxidált forma koncentrációjának csökkentésével viszont a rendszer 

redukálóképessége nő. Ha a reagáló rendszerek standardpotenciáljai között nem túl nagy a különbség, 

akkor a koncentrációk változtatásával a redoxireakció irányát könnyen befolyásolhatjuk. A koncentrá-

ciót nagymértékben megváltoztathatjuk úgy, hogy valamelyik iont nehezen oldódó csapadék formá-

jába alakítjuk, vagy komplexképzővel komplexáljuk. 

 A jodidion és a vas(III) közötti reakció: 

 2 I– + 2 Fe3+    I2 + 2 Fe2+    lgK= 4     K=104 

egyensúlyi reakció, nem megy végbe teljesen, amit a K kis értéke is jelez. Ha viszont a jodidiont nagy 

feleslegben alkalmazzuk, vagy a képződő jódot szerves fázisba rázzuk át, akkor a jód/jodid hányados 

logaritmusa negatívvá válik, a rendszer redoxipotenciálja kisebb lesz, mint E0, így teljesen végbemegy 

a reakció. 

 Meg is fordíthatjuk akár a reakció irányát is, ha a jódoldatot feleslegben alkalmazzuk, ekkor a 

vas(II)ionok oxidálódnak, miközben a jód jodiddá redukálódik. 

2.10.4.2. A közeg pH-jának hatása a redoxipotenciál értékére 

A redoxireakciókat a pH-tól való függésük alapján két nagy csoportba sorolhatjuk. 

 Az első csoportba azok a reakciók tartoznak, melyeknél a redoxireakcióban nem szerepel a 

hidrogénion, csupán a rendszer oxidált-redukált formája. Ezek a reakciók is érzékenyek lehetnek a pH-

ra, mert a redoxireakciót követő, vagy az azt megelőző kémiai reakciókban a hidrogénion már 
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szerepelhet. Az előzőekben említett vas(III)-jodidion redoxireakcióban nem látszik a hidrogénion 

szerepe, azonban a savas közeg biztosítása fontos, mert a zavaró mellékreakciót: 

 Fe3+ + H2O Fe(OH)2+ + H+, 

ami a vas(III)ionok aktivitásának jelentős csökkentésével nagymértékben csökkentené a redoxi-

potenciál értékét, csak így tudjuk kiküszöbölni. 

 A másik csoportba azok a reakciók tartoznak, melyeknél a redoxireakcióban (az alábbiak ún. 

félreakciók) a hidrogénion is részt vesz. Ilyen például: 

 H3AsO3 + H2O  H3AsO4 + 2 H+ + 2e-, 

 2 Cr3+ + 7 H2O  Cr2O7
2– + 14 H+ + 2e-, 

 Mn2+ + 4 H2O  MnO4
– +   8 H+  + 5e-. 

Ilyen esetben a hidrogénion-koncentráció is szerepel a Nernst-egyenletben. 

A reakció általános redoxiegyenlete: 

 red.   ox + mH+ + ne. 

A redoxipotenciál: 
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Az egyenlet megoldása: 
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A redoxipotenciál pH-tól való függése nagyon sok esetben felhasználható. A MnO4
-/Mn2+ 

rendszer redoxipotenciálja pH=6-nál +0,94, pH=3-nál +1,23 V. Így pH=6 közegben a permanganát 

csak a jodidiont oxidálja (ε0=0,53), a keletkező jód szerves közegbe kirázható, a mellette lévő bromid- 

és kloridion változatlan marad. Majd pH=3-nál a bromidion is oxidálódik, ez is eltávolítható és a 

kloridion visszamarad 

 Egy másik példa az arzenát és a jodid reakciója:  

 AsO4
3- + 2 I- + 2 H+   AsO3

3-  +  I2  + H2O. 

Legyen a jodidion-koncentráció 0,3 M. Látható, hogy a jodid-jód rendszer redoxipotenciálja független 

a pH-tól, míg az arzenit-arzenát rendszeré függ attól. 

 Felírjuk a redoxipotenciálokat: 
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kicsit átrendezve:  ][
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3
3

3
4




AsO

AsO

2][

14,2



H

. 

Ebből világosan látható, hogy a hidrogénion-koncentráció növekedésével az arzenát a jodidot 

jóddá oxidálja. Ha emeljük a pH-t, ezzel ellentétes folyamat indul meg, a reakció az alsó nyíl irányába 

tolódik el, egy dologra kell csak figyelnünk, a reakció savtermelő, így a nagyobb pH biztosítása 

érdekében pufferoldatban kell dolgoznunk.  

2.10.4.3. Csapadékleválás hatása a redoxireakciókra 

A réz(II)ionok jodidionokkal az alábbi reakcióba lépnek: 

 2 Cu2+  +  4 I-   2 CuI  +  I2.  

A reakciót gondolatban két lépésre bonthatjuk. Az első lépés egy redoxifolyamat: 

 2 Cu2+ + 2 I- =   2 Cu+  +  I2. 

A második lépés a csapadékképződés: 

 Cu+  +  I-  =  CuI 

A 2I-/I2 rendszer redoxipotenciálja 0,54 V, a Cu+/Cu2+ rendszeré 0,17 V, ezért a reakciót a következő 

formában várnánk: 

 2 Cu+  +  I2   2 Cu2+ + 2 I-. 

Az egyensúlyi állandó: 
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Az egyensúlyi állandó log értéke: 

 33,12
059,0

)17,054,0(12



A , 

 K= 1012,33=2,151012. 

A K viszonylagos nagy értéke azt jelzi, hogy ha réz(II) oldathoz jodidionokat adunk, nem 

következhetne be a reakció. 

 Szerencsére a jodidionok jelenléte jelentősen csökkenti a réz(I)ionok koncentrációját, mivel 

azonnal csapadék válik le. Ha feltételezzük, hogy az oldatunkban az egyensúlyi [I-]=10-1 M, akkor az 

oldhatósági szorzatból (lásd 2.11.2. fejezet) kiszámolható a réz(I)ionok maximálisan jelen lévő 

koncentrációja. 

 L=10-12 = [Cu+] [I-] = [Cu+]10-1 

 [Cu+] =10-11 M 

Ha feltételezzük, hogy eredetileg 0,01 M-os Cu2+ oldatból indultunk ki, és ennek megfelelően a 

reakcióban 510-3 M koncentrációban keletkezett jód, akkor az értékeket behelyettesítve a redoxi-

egyensúlyi állandó képletébe kiszámolhatjuk a réz(II) egyensúlyi koncentrációját: 
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Az eredmény világosan mutatja, hogy a réz(II)ionok 99,9%-a redukálódott, azaz a csapadék 

képződése rendkívüli módon befolyásolta a folyamatot (azaz a reakció nem egyensúlyi folyamat, 

gyakorlatilag egyirányúnak tekinthető). 

2.10.4.4. A standard formálpotenciál 

A redoxipotenciálok kiszámítása során mindig azt feltételeztük idáig, hogy a tiszta oldószerben csak a 

redoxifolyamatokban részt vevő ionok vannak jelen, idegen ionok nem találhatók a rendszerben. A 

gyakorlatban azonban már, amikor feloldjuk az anyagainkat, kölcsönhatások lépnek fel a fémionok és 

az oldószer molekulái között, például. hidratálódnak az ionok, komplexképzés megy végbe stb. Idegen 

ionok is jelen lehetnek a rendszerünkben, amelyek részben az oldat ionerősségét változtathatják meg, 

de különböző komplexképzési folyamatok is lejátszódhatnak a szennyező ionok és a kationok között, 

így megváltozik a fémionok eredeti koncentrációja. 

 

Az oldat ionerősségének változása az aktivitási koefficiensek megváltoztatása útján hatást gyakorol a 

redoxipotenciálra. A Nernst–Peters-egyenlet ugyanis aktivitásokra vonatkozik, de idegen ionoktól 

mentes, híg oldatok esetén nem követünk el nagy hibát, ha az aktivitások helyett a koncentrációkkal 

számolunk.  Az oldat ionerősségének változása azonban megváltoztatja az aktivitási koefficienseket is, 

ami a redoxipotenciál-értékek változását eredményezi. Az aktivitási koefficiensek (f) ismeretében az 

ionerősség-változás hatása a redoxipotenciálra is kiszámítható. A Nernst–Peters-egyenlet a 

következőképpen írható fel: 
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Mivel az oldatban az oxidált, illetve redukált forma koncentrációja a komplexképzési folyamatok stb. 

következtében lecsökken, az aktuális koncentrációk a következőképpen adhatók meg: 

 [ox] = γox [ox]T, illetve [red] = γred [red]T, 

ahol:  

 [ox]T és [red]T  az oxidált, illetve redukált forma analitikai (totál) koncentrációja, 

 
 
 ox

ox T
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 red

red T
red  . 

Ezeket behelyettesítve az előbbi egyenletbe, a Nernst–Peters-egyenlet az alábbiak szerint írható fel: 
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ahol 
'

0 az adott körülményekre érvényes formálpotenciál. 

A formálpotenciált felhasználva az adott rendszerre érvényes Nernst–Peters-egyenlet: 
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2.10.4.5. Komplexképzés hatása a redoxipotenciál értékére 

Komplexképző ligandumok jelenléte az oldatban jelentősen megváltoztatja a rendszer redoxi-

potenciálját, mert a redoxifolyamatban szereplő fémion(ok) koncentrációját csökkenti. 

 Vegyük az alábbi redoxirendszert: 
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 M2+ + e-  M+. 

Az X komplexképző ligandummal az oxidált forma  MX+, MX2, MX3
-, MX4

2-, a redukált forma M1X, 

M1X2
- típusú komplexeket képez. 

Az oxidált forma koncentrációja 2M
C =[M2+]+[ MX+]+[ MX2]+[ MX3

-]+[ MX4
2-], 

a redukált forma koncentrációja M
C =[M+]+[ M1X]+[ M1X2

- ]. 

A komplexképzésnél leírtak alapján  

 [M2+]= 2M
 2M

C   és [M+]= M
 M

C , 

ahol 
4

4321
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K1, K2, K3 és K4 az [M2+] fémion, 
IK1 és 

IK2 pedig a M+ fémion komplexei megfelelő lépcsőzetes 

stabilitási állandóinak az értéke és [X-] a komplexképző ligandum egyensúlyi koncentrációja. 

(Látható, hogy a 2.10.4.4. fejezetben leírt példától eltérően itt más a szorzó, ugyanis  α = 1/γ.) 

 Az egyenletünkkel leírt redoxifolyamat redoxipotenciálja tehát a következő: 
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0 , ekkor a redoxipotenciál formálpotenciálként (lásd: 2.10.4.4.) írható 

le: 
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Abban az esetben, ha csak az oxidált vagy redukált forma képez a ligandummal komplexet, az  

értéket ennek megfelelően alkalmazzuk. Tipikus példa erre a vas(III)-vas(II) rendszer fluoriddal 

történő komplexképzése. Fluoridionokkal csak a vas(III) képez nagy stabilitású [FeF6]
3- komplexet, 

így gyakran alkalmazzuk ezt az eljárást a vas(III)ionok zavaró hatásának megszüntetésére. Azonban 

ilyen esetben a vas(III)-vas(II) rendszer redoxipotenciálja oly mértékben válik negatívvá, hogy a jód-

jodid rendszer is oxidálni tudja. 

2.11. Csapadékos reakciók 

Csapadékos reakciókról csakis oldatban végbemenő reakciók esetén beszélhetünk. Tulajdonképpen 

csak gyakorlati szempontok alapján különítjük el a csapadékos reakciókat, hiszen csapadék képződhet 

redoxireakcióban: 

 2 Fe3+ + 3 H2S = 2 FeS  +S  + 6 H+ , 

sav-bázis reakcióban: 

 SiO3
2–   + 2 H+  =  H2SiO3 , 

de az esetek nagy részében a csapadékképződés a komplexképzéses reakciókhoz áll közelebb. A 

csapadék kiválásának oka az ionos karakter csökkenése, kovalensebb karakterű kötések kialakulása.   
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2.11.1. A csapadék leválása 

A csapadék képződése során új, szilárd fázis alakul ki. Ehhez az kell, hogy az oldat túltelítetté váljon, 

kristálygócok képződjenek, majd ezek a gócok növekedésnek induljanak. A gócképződés sebessége a 

relatív túltelítettséggel egyenesen arányos, ha ez hirtelen változik (pl. hirtelen lehűtjük a túltelített 

oldatot) finom eloszlású csapadék képződik. A gócnövekedés az abszolút túltelítettség függvénye. 

Finom eloszlású csapadék képződése is lehet kívánatos, például, ha igen kis mennyiségű anyagok, 

szennyezés kimutatásáról van szó, mert könnyebben észlelhető. Ha szükséges, segédanyagok, 

védőkolloidok alkalmazásával elő is segítjük a folyamatot, meggátolva ezzel a nagyobb méretű 

részecskék képződését. 

Amikor munkánk során a képződött csapadék elkülönítése a cél, már előnytelen a finom eloszlás, 

hiszen az ilyen csapadék nem, vagy csak nehezen szűrődik. Az ilyen csapadékot melegítéssel 

alakíthatjuk könnyen szűrhetővé, „öregítjük” a csapadékot. Hő hatására ugyanis a csapadékok döntő 

részének oldhatósága nőni fog (kivétel ez alól néhány alkáliföldfém-csapadék), s az oldhatóság függ a 

részecskék méretétől is. Az ismert oldhatóság értékek mindig 1-2 μm-nél nagyobb részecskékre 

vonatkoznak, e méret alatt jelentős oldhatóságnövekedés következik be. Például a bárium-szulfát 

0,2 μm-es részecskéinek oldhatósága az irodalmi érték kétszerese, míg a 0,02 μm-es részecskéké 

ezerszerese! Így tehát amikor a nagy részecskékre nézve az oldatunk már telített, a kicsikre nézve még 

telítetlen, így azok oldódni fognak. Így viszont a nagy részecskékre nézve az oldatunk túltelítetté 

válik, és az oldott anyagunk a nagy részecskék felületén ki fog válni, azok tovább nőnek. A folyamat 

eredményeképpen a kis részecskék eltűnnek az oldatból, a nagy részecskék mérete nő, így jobban 

szűrhetővé válik anyagunk.  

Sok csapadéknak sajátsága, hogy többféle módosulatban létezik.  Először mindig a legkevésbé 

stabil módosulat képződik, majd ez lépésekben alakul át a legstabilabb formává (Ostwald). Ismeretes, 

hogy a nikkel- és kobalt-szulfid savas közegből nem választható le, azonban a leválasztott csapadék 

híg savakban már nem oldódik. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy először a két fém-szulfid instabil 

formája keletkezik, amely savban oldódik, így savas közegben le sem válik. A levált szulfidcsapadék 

viszont azonnal átalakul egy másik módosulattá, amely híg savban már oldhatatlan. 

A csapadékok leválását, tulajdonságait, oldódását számos tényező befolyásolja. A hőmérséklet 

szerepét már említettük, de jelentős hatása van az oldószernek is. Oldószercserével jelentősen 

csökkenteni lehet a csapadékok oldhatóságát, így növelve kimutathatóságukat.  

Az oldatban található idegen ionok – komplexképzés, kémiai reakciók miatt – jelentős hatással 

lehetnek az oldhatósági viszonyokra. (Kisebb mértékben az aktivitási koefficiens változtatása miatt 

még reakció nélkül is van hatás.) A leváló csapadék mindig adszorbeál ionokat felületén, az 

indifferens ionok közül mindig a nagyobb töltésű, illetve nagyobb koncentrációban jelen lévő ion 

adszorbeálódik jobban. 

Érdekes jelenség az együttleválás, olyan ion is leválhat csapadékként csapadékunkkal, ami – az 

adott körülmények között – nem válna le.  Például pH5  közegben a cink-szulfid nem választható le, 

azonban kadmium- (esetleg réz-, ólom-, bizmut- stb.) szulfid leválasztása során savas közegben a jelen 

lévő cink 50–80%-a is szulfidként válik le, így a cink későbbi kimutatása az oldatból nehézzé, esetleg 

lehetetlenné válik. 

2.11.2. Az oldhatósági szorzat és az oldhatóság 

Amikor egy nehezen oldódó csapadékot leválasztunk (vagy éppenséggel egy nehezen oldódó anyagot 

vízbe helyezünk, hogy feloldjuk) heterogén rendszert hozunk létre, melyben a szilárd fázis és a 

cseppfolyós fázis között egy sajátságos dinamikus egyensúly alakul ki. Erre az egyensúlyra jellemző, 

hogy időegység alatt ugyanannyi anyag megy oldatba, mint amennyi szilárd fázis alakjában kiválik az 

oldatból. Az egyensúly kialakulása nem pillanatszerű. Ezt követően a folyadék fázis, az oldat már nem 

képes több anyagot feloldani, arra nézve telítetté válik az adott hőmérsékleten. A telített oldat 

koncentrációja – adott körülmények között – jellemző az anyagra, állandó, melyet moláris 

oldhatóságnak nevezünk (S mól/dm3). 

Az anyaggal telített oldatban az alábbi egyensúlyok vannak jelen: 

 MA(s)  Ma(aq)    M+  + A-. 
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Tehát az oldott molekulák egyensúlyban vannak a szilárd fázissal, valamint a disszociált ionokkal. Az 

első lépés egyensúlyi állandója: 

)(

)(0
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a

a
S  . 

Mivel a szilárd fázis aktivitását egységnyinek tekinthetjük, a kifejezésünk a következőképpen 

egyszerűsödik: 

 .
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A telített oldat az oldott anyag egy részét disszociálatlan formában tartalmazza, ennek koncentrációja 

állandó, és nem függ egyéb más egyensúlyoktól. S0 az ún. belső (intrinsic) oldhatóság. 

 A második folyamat egyensúlyi állandója: 
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Kd az MA elektrolit disszociációs állandója és egyenlő a képződési állandó reciprokával. 

 
'0 . dAMd KkonstaaSK    

'

dK  az abszolút (termodinamikai) oldhatósági állandó, vagy aktivitásszorzat. Ennek alapján 

kimondható, hogy az MA anyag telített oldatában az ionok aktivitásának szorzata – állandó 

hőmérsékleten – állandó. Mivel az MA csapadék oldhatósága nagyon kicsi, telített oldata híg oldat és 

így az aktivitások helyett koncentrációkkal számolhatunk.  

 [M+][A-]= Ks  =  L 

L-t oldhatósági szorzatnak nevezzük és az oldhatóság alaptörvényét fejezi ki az oldatban. 

Általánosan, MmAn összetételű csapadékra felírva: 

 [Mn+]m[Am-]n= L. 

Amennyiben idegen elektrolit nincs a rendszerben, tehát az anyag telített oldatáról van szó, úgy 

érvényesek az alábbi összefüggések: 
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Az oldhatósági szorzatba bármelyik behelyettesíthető: 
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Az ionkoncentrációk kiszámíthatók az oldhatósági szorzat értékéből, azaz például: 
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és ebből az egyenletből kiszámítható: 
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Az anion koncentrációja hasonlóképpen fejezhető ki: 
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Az oldhatóság és az oldhatósági szorzat közti összefüggés is levezethető ebből, ugyanis: 
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Innen az oldhatósági szorzat: 

    nmnmnn nSmSSnmK  
. 

A csapadékot alkotó ionok egyensúlyi koncentrációja pedig megadható, mint: 

  mSM n 
  és    nSAm 

. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a levezetésünk több egyszerűsítést is tartalmaz, például aktivitások helyett 

koncentrációkkal számoltunk, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha pontos végeredményhez 

szeretnénk jutni. 

2.11.3. Az oldhatóságot befolyásoló tényezők 

A nehezen oldódó anyagok oldhatóságát jellemző egyensúlyt mindazok a tényezők befolyásolják, 

amelyek megváltoztatják a szilárd és a cseppfolyós  fázis közti egyensúlyt.  

Az oldatra a következők hatnak:  

 a) a csapadék ionjaival azonos ionok (sajátionok), 

 b) a pH hatása, 

 c) komplexképzés hatása, 

 d) a csapadék ionjainak hidrolízise, 

 e) a csapadék ionjainak redoxireakciói. 

A szilárd fázisra hatnak: 

 a) a hőmérséklet, 

 b) a csapadék részecskéinek mérete, 

 c) a csapadék részecskéinek hidratáltsági foka, 

 d) a szilárd fázisban végbemenő reakciók. 

 

A továbbiakban csak a kimutatások szempontjából lényegesebb hatásokat tárgyaljuk. 

2.11.3.1. A sajátionok hatása 

A sajátion jelenléte – a tömeghatás törvény értelmében – oldhatóságcsökkenésben nyilvánul meg. 

Oldatunk tartalmazzon MA oldhatatlan csapadékot, melynek oldhatósága S,  és c koncentrációjú  BA 

sót, mely az oldatban teljesen disszociál. Így a csapadékot alkotó két ion koncentrációja: 

 [M+]=S             [A-]=S+c, 
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L=[M+]  [A-] = S(S+c). 

A gyakorlatban cS, ezért (S+c)  c, 

így L=S  c,  
c

L
S  . 

Látható tehát, hogy az oldhatóságot a sajátionok jelenléte csökkenti. 

2.11.3.2. A pH hatása 

A hidrogénion koncentrációjának változtatása megváltoztathatja a csapadékok oldhatóságát, 

amennyiben a hidrogénionok – ha a csapadékot képező anion gyenge savból származik – protonál-

hatják az aniont, így a szabad anion koncentrációja csökken.  

 Ha az MA csapadék oldatához HX összetételű savat adunk, az alábbi egyensúlyok alakulhatnak ki 

az oldatunkban: 

 MA  M+ + A-, 

 HX  H+ + X-. 

A második folyamatban keletkező hidrogénionok  hatására az első folyamatban keletkező anionok 

protonálódnak, így a következő egyensúly alakul ki: 

 H+ + A-     HA. 

Ez az egyensúly megnöveli a csapadék oldhatóságát, mivel az oldatban a protonálódás következtében 

csökkent a szabadanion-koncentráció. Így az oldatban az anion összkoncentrációja: 

 cA  =  [A-]  +  [HA]. 

Az anion móltörtje az oldatban: 
A

A
c

A ][ 

 , így AAcML   ][ , 
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L
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ahol L’ az aktuális ionszorzat, vagy áttérve az oldhatóságra 
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2.11.4. Komplexképződés hatása az oldhatóságra 

Az oldhatóság növekedése nagyon sok esetben komplexképződési reakcióra vezethető vissza. A 

reakcióban komplex ionok vagy komplex molekulák képződnek, és eközben az oldhatóság 105, sőt 

akár 1020-szorosára is megnőhet (az aktivitási koefficiens csökkenése ezzel szemben csak kb. tízszeres 

oldhatóságváltozást okoz). Ha pl. ezüst-klorid-csapadékot tartalmazó oldathoz ammóniát adunk, 

csapadékunk a komplexképződés következtében akár teljesen fel is oldódhat.  A jelenségnek az a 

magyarázata, hogy az oldhatósági szorzatban szereplő „szabad” fémionok egyensúlyi koncentrációja a 

komplexek kialakulása következtében jelentősen csökken.  

 A komplexképzés miatt bekövetkező oldhatóságváltozásnak két típusát különböztetjük meg: 

a) komplexképzés sajátionnal, 

b) komplexképzés idegen ligandummal. 
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2.11.4.1. Komplexképzés sajátionnal 

A gyakorlatban gyakran találkozunk olyan esettel, amikor az anyagunkhoz adott reagens hatására 

csapadék válik le az oldatunkból, de a reagens feleslegének hatására a levált csapadékunk feloldódik. 

Ilyen jelenséget figyelhetünk meg például, ha Hg(II)-oldathoz KI-ot csepegtetünk: 

 Hg2+  + 2I–  = HgI2,, 

 HgI2  +  2 I–    [HgI4]
2–. 

A reakcióban két hatás lép fel: a közösion-hatás és a komplexképződés. Ha a komplexképződési 

hajlam erős, a sajátion-hatás nem számottevő. Más esetben viszont először a sajátion-hatás következ-

tében a csapadék oldhatósága csökken, majd az ionfelesleg hatására a reakció a komplexképződés 

irányába tolódik el, s ennek következtében az oldhatóság nő, a csapadék részben, vagy teljesen 

feloldódik.  

 Általánosságban felírva, az MA csapadék az A feleslegében MA2, MA3,…., MAn komplexeket 

képez, s így feloldódik. Az oldatban az alábbi egyensúlyok alakulnak ki: 

M + A     MA   
][][

][
1

AM

MA
K


 , 

MA + A   MA2      
][][

][ 2
2

AMA

MA
K


 , 

. 

. 

. 

MAn-1 + A   MAn         
][][

][

1 AMA

MA
K

n

n
n






. 

A csapadék oldhatóságát azon módosulatok koncentrációjának összege határozza meg, melyek M-et 

tartalmaznak. Ha ezeknek a komplexformáknak a koncentrációját az előbbiekben felírt stabilitási 

(képződési) állandók egyenleteiből és az oldhatósági szorzat segítségével kifejezzük, az alábbi össze-

függéssel írhatjuk fel az oldhatóságot: 

 S=
][A

L
+K1L + K1K2L[A] + K1K2K3L[A]2 +……+ K1……KnL[A]n-1. 

Illetve a kumulált stabilitási állandókkal kifejezve: 

 S = L(
][

1

A
 + β1 + β2[A] + β3[A]2 + ….+ βn[A]n-1). 

Számoljunk ki az AgCl-csapadék oldhatóságát tiszta vízben, illetve 10-3, 10-1, 1 és 2 mol/dm3 kon-

centrációjú KCl-oldatban. (A koncentráció mértékegységét néha a mol/dm3, más esetekben az M   

jelöli). 

 LAgCl=1,5610-10 

 β 1=3103,  β 2=1,7105,  β 3=5105,   β 4=2105 

Tiszta vízben az oldhatóság: S=  101056,1 1,24 10
-5

 mol/dm
3 

10
-3

 mol/dm
3 KCl oldatban:  S= 1,5610-10(

310

1


+3103+1,710510-3+510510-6+2105 10-9) 
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    S = 6,5 10
-7

 M 

Hasonlóképpen számolva: 

 

10
-1

 mol/dm
3 KCl-oldatban:   

    S=3,95 10
-6

 M 

1 mol/dm
3 KCl-oldatban:   

    S=1,36 10
-4

 M 

2 mol/dm
3 KCl-oldatban:   

    S=6,15 10
-4

 M 

 

Látható, hogy kis mennyiségű sajátion csökkenti az oldhatóságot, majd a koncentráció növekedésével 

az oldhatóság folyamatosan növekszik. 

2.11.4.2. Komplexképződés idegen ligandummal 

A csapadék oldhatóságát növeli az a ligandum, ami komplexet képez a kationnal, így csökkenti annak 

egyensúlyi koncentrációját. Az adott feltételektől függően az alábbi egyensúlyi folyamatok alakulnak 

ki: 

MA(s)     M  +  A  L= [M][A] 

M  +    B    MB   
][][
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BM

MB
K


  

MB +   B    MB2     
][][
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K1, K2, …., Kn  a lépcsőzetes stabilitási állandók. Minél nagyobb ezek értéke, annál jobban oldódik a 

csapadék, mert annál inkább a felső nyíl irányába tolódnak el a reakciók.  

A fémion összkoncentrációja: 

 cM= [M] + [MB] + [MB2] +….+ [MBn] 

A fémion móltörtje:  

 
Mc

M ][
0   ahonnan [M]=0cM 

B ligandum jelenlétében az aktuális ionszorzat: 

 L’=cM[A] = 
0

L
 

Az aktuális oldhatóság B ligandum jelenlétében:  

 S’= 

00

'


SL
L   
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0

1


= 1 + K1[B] + K1K2[B]2 + … + K1K2….Kn[B]n =1 + β 1[B]+ … + β 1[B]n 

Ennek értelmében számoljuk ki az AgCl oldhatóságát ammóniában, ha az ammónia egyensúlyi kon-

centrációja 10-2 mol/dm3.  

 LAgCl=1,5610-10 

 K1=2103,  K2=8,5103  

 S=  101056,1 1,24 10
-5

 mol/dm
3 

 
0

1


= 1 + 210310-2 + 21038,5103(10-2)2 =1,72103             0=5,810-4 

 S’=
4

5

108,5

1024,1








= 5,1710

-4
  mol/dm

3 

Látható, hogy az oldhatóság kb. negyvenszeresére nőtt.  

2.11.5. A hőmérséklet hatása 

A legtöbb csapadék vízben való oldása endoterm folyamat és így érvényesül a Le Chatelier–Braun-

elv, azaz a melegítés növeli az oldhatóságot. A legtöbb csapadék esetében azonban olyan kis 

különbség van a 25 °C-on mért, illetve 100 °C-on mért oldhatóság között, hogy a leválasztott csapadék 

szűrését akár a forró oldatból is elvégezhetjük. Ez előnyös is lehet, mert az oldat esetleges oldható 

szennyeződései ezen a hőmérsékleten könnyebben kimoshatók a csapadékból, így érdemes a csapadék 

mosását is forró oldattal végezni. Az oldat belső súrlódása is kisebb ezen a hőmérsékleten, így a szűrés 

is gyorsabb lesz. Azoknál a csapadékoknál, melyek oldhatósága nő a magasabb hőmérsékleten, 

sajátiont tartalmazó mosófolyadékot alkalmazzunk, ezzel csökkentve az oldhatóságot. Néhány 

csapadék esetében (pl. Pb-halogenidek, PbSO4, AgCl, Zn-, Mg-, Mn-, Cd-, ammónium-foszfátok) 

hideg oldattal kell dolgoznunk és sajátiont tartalmazó mosófolyadékot kell használnunk a minél kisebb 

anyagveszteség érdekében. Az ólom-halogenidek oldhatósága oly mértékben nő a hőmérséklet 

emelésével, hogy a csapadék melegítésre teljesen fel is oldódhat. Ez a jelenség kihasználható az 

elemzések elvégzése során, mivel így más, az adott körülmények között csapadékot képző anyagoktól 

könnyen elválaszthatók a forró oldatban maradó ólom-halogenidek. 

2.11.6. A csapadék hidratáltságának hatása 

A csapadék részecskéinek hidrátburkát megbontva megkönnyíthetjük a csapadék szűrését. A 

hidrátburkot a legkönnyebben tömény sóoldat segítségével tudjuk eltávolítani a csapadék 

részecskéinek felületéről. A sóoldatban jelenlévő ionok saját hidrátburkuk kiépítésére „elveszik” a 

kolloid részecskéktől az adszorpció útján megkötött vízmolekulákat, így a kolloidot kicsapják.  

 A kolloid szerkezetű csapadékok mosásánál gyakran előfordul, hogy a csapadék mosás közben a 

mosófolyadékban kolloidálisan oldódik, peptizálódik. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a 

mosófolyadék kimossa a csapadék felületére adszorbeálódott ionokat. Ezáltal a csapadék-részecskék 

töltésének semlegesítése megszűnik, a részecskék újra taszítani fogják egymást, újra kolloidoldat 

keletkezik. Ez a kolloidoldat viszont a szűrőpapír felületén adszorbeálódott ionokkal találkozva újra 

elveszíti töltését, és ott kicsapódva eltömi a szűrő pórusait. Másrészt a koncentrált sóoldat a 

kolloidoldatból ismételten csapadékot választ le, ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy a csapadék „átment” a 

szűrőn. A csapadékok mosására tehát érdemes olyan híg elektrolitoldatot használnunk, mely később a 

csapadékból könnyen (pl. melegítéssel) eltávolítható. 
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 Egyes kolloidok kis kristályok halmazaiból vagy molekulaaggregátumokból állnak. Ha ezeket 

kicsapjuk, kocsonyás, amorf csapadékok keletkeznek, melyek laza szerkezetük következtében sok 

anyalúgot és ionokat képesek adszorbeálni. Ezeknél az oldhatóságkülönbségek alapján megtervezett 

elválasztások sokszor csak különleges eljárás mellet hajthatók végre. Ilyen helyzet következik be, ha 

vas(III)-, alumínium(III)- és króm(III)ionokat Zn2+, Mn2+, Co2+ vagy Ni2+ ionoktól akarunk 

elválasztani. Ha például Fe
3+

- és Ni
2+

-ionokat tartalmazó oldatból ammóniával a vasat Fe(OH)3 

formájában leválasztjuk, a nikkel [Ni(NH3)6]
2+ komplex formájában az oldatban kellene maradjon. A 

vas(III)-hidroxid ki is válik az oldatból, de a csapadék nikkelionokat adszorbeál, melynek mennyisége 

nagymértékben függ az oldat pH-jától. Ha ugyanis erősen lúgos közegben végezzük a lecsapást, akkor 

a csapadék sok Ni2+-iont köt meg, míg savas közegben, a hidrolízist kihasználva – urotropinnal, 

nátrium-acetáttal pufferelt közegben – választjuk le a csapadékot, akkor az elsősorban anionokat 

adszorbeál.   
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3.  AZ ELEMEK ÉS IONJAIK CSOPORTOSÍTÁSA A 

PERIÓDUSOS RENDSZER ALAPJÁN 

3.1. Az Ia-csoport elemei (Li, Na, K, Rb, Cs) és legfontosabb ionjaik (Me
+
)  

A lítium a legkisebb sűrűségű (legkönnyebb) fém, melynek a sűrűsége körülbelül fele a vízének 

(0,534 g/ml 20 C-on). Alacsony olvadáspontja van: 180,6 C. A lítium ezüstfehér színű, hasonló a 

nátriumhoz és a káliumhoz. A lítium puhább, mint az ólom, de keményebb, mint a nátrium. Levegőn 

oxidból és nitridből álló réteggel vonódik be.    

 

A nátrium puha, fényes, ezüstfehér színű fém, ami heves reakció közben úszik a vízen. Olvadáspontja  

97,8 C. Igen gyorsan oxidálódik nedves levegőn és fehér karbonát-hidroxid réteggel vonódik be, ezért 

inert oldószer (pl. xilol) alatt kell tartani.     

 

A kálium az egyik legpozitívabb és legreaktívabb fém. A kálium a második legkönnyebb fém, puha, 

könnyen vágható késsel és felülete ezüstös színű friss vágás után. Olvadáspontja 63,7 C. A kálium 

igen gyorsan oxidálódik nedves levegőn, aminek következtében kék filmréteg keletkezik rajta.    

 

A rubídium ugyancsak puha, ezüstfehér fém (olvadáspont: 39,5 C). A rubídium a második 

legpozitívabb fém. 

 

A cézium aranysárgás színű, ezüstösen csillogó, puha fém (3.1.1. ábra). A céziumnak alacsony 

olvadáspontja van (olvadáspont: 28,4 C), ezért kézben tartott üvegben megolvad. A cézium a 

legpozitívabb fém. 

 

3.1.1. ábra: Cézium fémampullában 

Reakció vízzel: Az alkálifémeknek igen negatív standardpotenciáljuk van ((Li/Li+) = 3,04 V;  

(Na/Na+) = 2,71 V;  (K/K+) = 2,93 V;  (Rb/Rb+) = 2,98 V;  (Cs/Cs+) = 2,92 V), így igen 

gyorsan reagálnak vízzel hidrogénfejlődés és alkáli-hidroxid keletkezése közben.   

 2 Me  +  2 H2O    2 MeOH  +  H2   

A cézium rendkívül hevesen reagál vízzel (robban). A rubídium meggyullad levegőn, igen hevesen 

reagál vízzel, és meggyújtja a fejlődő hidrogént. A kálium meggyulladhat vízen, de a vízzel való 

reakciója nem olyan heves, mint a rubídiumé. A nátrium a tisztaságától függően (az oxid és fém 
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arányától függően) általában nem gyullad meg vízen, és a reakció sem olyan heves, mint a kálium 

esetén. A lítium ugyancsak reagál vízzel, de kevésbé hevesen, mint a nátrium.    

 

Lángfestés: Az alkálifémsók (és hasonlóan néhány más fém szervetlen sója is, lásd később) 

elpárologtathatók és elbonthatók a nem világító Bunsen-égő lángjával, és ezek a sók a fémre jellemző 

színűre festik a lángot. Ez felhasználható a fém, illetve fémion azonosítására.  

A fizikai-kémiai folyamat, mely a jellegzetes színt szolgáltatja a következőképpen foglalható 

össze: 1. a só elpárolog, 2. a molekula homolitikusan elbomlik összetevőire (pl. NaCl  Na + Cl), 3. a 

fématom vegyértékelektronjának gerjesztődése termikus ütközések folytán (Na  Na*), 4. a gerjesz-

tett állapot megszűnése fotonemisszióval (Na*  Na + h). Ha a kibocsátott fotonok energiája a 

látható tartományba esik, a lángot a fotonoknak megfelelő színűre festik. Például a nátrium esetén az 

Na(3p→3s) elektronátmenet által kibocsátott foton hullámhossza 589 nm (sárga fény). 

A kloridok az alkálifémek legillékonyabb vegyületei közé tartoznak, továbbá homolitikusan 

elbomlanak a Bunsen-égő lángjában, ezért a legjobb módszer a lángfestés elvégzésére az, ha a vizsgált 

anyagot kevés koncentrált sósavval összekeverjük, és így in situ állítjuk elő a kloridokat a lángfestés 

elvégzése előtt. A lángfestést a következőképpen hajtjuk végre (3.1.2. ábra): néhány kristályt, vagy az 

anyag oldatának néhány cseppjét egy porcelántégelybe tesszük, sósavat adunk hozzá, majd végül 

cinkdarabkákat. A cink és a sósav reakciója során keletkező hidrogéngáz az oldat apró cseppjeit ma-

gával ragadja és a lángba viszi, ahol „elpárolognak”. Alkálifémek esetén, például, a következő színek 

észlelhetők: lítium    kárminvörös; nátrium    aranysárga; kálium    fakó ibolya; rubídium    

sötétvörös; cézium    kék.  

 

3.1.2. ábra: A lángfestés végrehajtása 

3.1.1. A lítiumionok jellemző reakciói, Li
+
  

A lítium-karbonát (Li2CO3), -foszfát (Li3PO4) és -fluorid (LiF) rosszul oldódik vízben. Az oldható-

ságuk egyértelműen sokkal kisebb, mint a megfelelő nátrium- vagy káliumsóé, így ebből a szem-

pontból a lítium hasonlít az alkáliföldfémekre. A többi fontosabb szervetlen lítiumsó vízben oldódik.  

 

Például  Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

20 C-on: LiF  

Li2CO3 

Li3PO4  

0,15 

1,34 

0,04 

 

20 C-on: LiCl  

Li2SO4 

LiNO3 

82,0 

34,6 

72,5 

 

 

 A lítiumion reakcióinak tanulmányozásához használjon egy viszonylag töményebb, 1 M lítium-

klorid-oldatot, amihez adjon cseppenként a következő oldatokból:    

 

1.  Nátrium-foszfát-oldat: fehér lítium-foszfát-csapadék válik ki az oldatból. A kicsapódás nem teljes 

semleges oldatból, de csaknem teljes lúgos közegben.   
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 3 Li+  +  PO4
3    Li3PO4  

 

3.1.1.1. videó: Lítium-klorid reakciója nátrium-foszfáttal 

2.  Nátrium-karbonát-oldat: tömény oldatból fehér lítium-karbonát-csapadék válik ki:   

 2 Li+ + CO3
2    Li2CO3   

3.  Ammónium-karbonát-oldat: tömény oldatból fehér lítium-karbonát-csapadék válik ki 

(forralásra gyorsabban):   

 2 Li+ + CO3
2    Li2CO3   

Nagyobb mennyiségű ammónium-klorid jelenlétében nem válik ki csapadék, mert a karbonátion 

protonálódása következtében a karbonátion-koncentráció annyira lecsökken, hogy L(Li2CO3)  

Li+2CO3
2.   

 NH4
+ + H2O    NH3 + H3O

+  

 CO3
2  + H3O

+    HCO3
  + H2O 

4.  Ammónium-fluorid-oldat:  gyengén lúgos (ammóniás) közegben lassan fehér, kocsonyás lítium-

fluorid-csapadék keletkezik töményebb oldatokból. 

 Li+ + F    LiF  

 

3.1.1.2. videó: Lítium-klorid reakciója nátrium-fluoriddal 

5.  Lángfestés: kárminvörös szín észlelhető (3.1.1.1. ábra). Azonosítás kézi spektroszkóppal: vörös 

vonal 670,8 nm-nél, valamint halvány narancs 610,3 nm-nél.  

 

3.1.1.1. ábra: A lítium lángfestése 

 

 




