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3.14. Mangán (VIIb-csoport) és legfontosabb ionjai
A mangán szürkésfehér fém. Fizikai és kémiai tulajdonságaiban hasonlít a vasra, de keményebb és
törékenyebb (olvadáspontja: 1244 C). A mangán reaktív fém, még a hideg vízzel is reagál lassan,
hidrogénfejlődés közben.
Oldhatóság vízben és savakban
Az erősen negatív elektródpotenciálja következtében ((Mn/Mn(OH)2) = –1,56 V) a mangán reagál a
vízzel mangán(II)-hidroxid és hidrogéngáz keletkezése közben. A reakció hidegen lassú, de meleg
vízben gyors. A mangán felületén nincs védő oxidréteg, mint a legtöbb átmenetifémnél (pl. króm).
Mn + 2 H2O  Mn(OH)2  + H2 
Híg ásványi savak és még az ecetsav is oldják a fémet mangán(II)sók és hidrogéngáz keletkezése
közben ((Mn/Mn2+) = –1,19 V):
Mn + 2 H+  Mn2+ + H2 
Forró és tömény kénsav esetén főleg kén-dioxid fejlődik az oldás során:
Mn + 2 H2SO4  Mn2+ + SO42 + SO2  + 2 H2O
A mangán fontosabb ionjai vizes közegben
Oxidációfok

Kationok

Anionok

2+

+2
Mn
+3
(Mn3+)*
+5
(MnO43)**
+6
MnO42 ***
+7
MnO4
* A mangán(III)kation nem stabil vizes közegben, mivel könnyen redukálható.
** Nem stabil vizes közegben, könnyen diszproporcionálódik Mn(VII)- és Mn(IV)vegyületté.
*** Stabil erősen lúgos közegben, de az oldat semlegesítésére diszproporcionálódik:

3 MnO42 + 4 H+  MnO2  + 2 MnO4 + 2 H2O
A permanganátionok lépésenként redukálhatók, pl. perborátoldattal, és jól követhető a mangán
oxidációfokának változása az oldat színe alapján:

Mindeddig öt mangán-oxid ismert:
MnO

Mn2O3

MnO2

Mn2O7

Mn3O4

zöld

barna

fekete

vörösbarna olaj

vörösbarna

Az MnO vízben nem oldódó por, amelynek a színe a szürkészöldtől a sötétzöldig változó.
Oldódik ásványi savakban.
Az Mn2O3 sem oldódik vízben. Ásványi savakban oldódik, miközben mangán(II)ionok keletkeznek. Ha az oxidot sósavban vagy kénsavban oldjuk, klórgáz, illetve oxigéngáz keletkezik:
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Mn2O3  + 6 HCl  2 Mn2+ + Cl2  + 4 Cl + 3 H2O
2 Mn2O3  + 4 H2SO4  4 Mn2+ + O2  + 4 SO42 + 4 H2O
Az MnO2 nem oldódik vízben és hidegen savakban sem. Melegítésre oldódik savakban, és mivel
az MnO2 erős oxidálószer, nem Mn(IV)-, hanem Mn(II)-ionok keletkeznek. A reakció lefutása a savtól
függ. Tömény sósavval vagy kénsavval klórgáz, illetve oxigéngáz keletkezik:
MnO2  + 4 HCl  Mn2+ + Cl2  + 2 Cl + 2 H2O
2 MnO2  + 2 H2SO4  2 Mn2+ + O2  + 2 SO42 + 2 H2O
Az Mn2O7 robbanásveszélyes olaj, de CCl4-es oldata stabil és biztonságos. A tiszta anyag 59 Con szilárdul meg, miközben vörös kristályok keletkeznek.
Az Mn3O4 kettős oxid, MnIIMn2IIIO4 (MnO∙Mn2O3). Nem oldódik vízben, de oldódik ásványi
savakban.
3.14.1. A mangán(II)ionok reakciói, Mn2+
A mangán(II)-szulfát, -nitrát, -klorid, -bromid és -jodid vízben jól oldódik. A többi fontosabb
szervetlen mangán(II)vegyület (pl. foszfát, karbonát) vízben rosszul oldódik, vagy oldhatatlan.
Például
0 C-on:
20 C-on:
20 °C-on:
40 C-on:
18 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

MnBr2
MnCl2
MnSO4
MnF2
Mn(OH)2

127,3
73,4
62,7
0,66
0,0002

A mangán(II)ionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M mangán(II)-klorid-,
vagy mangán(II)-szulfát-oldatot.

1. Nátrium-hidroxi-oldat. Kezdetben fehér vagy piszkosfehér mangán(II)-hidroxid-csapadék válik
le. Oldhatósági szorzat: L(Mn(OH)2, 25 C) = 2,06∙1013:

Mn2+ + 2 OH  Mn(OH)2 
A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében, de oldódik savakban.
A csapadék levegőn oxidálódik és megbarnul, miközben hidratált mangán(IV)-dioxid keletkezik,
MnO(OH)2 ((Mn(OH)2/MnO(OH)2) = –0,05 V):
2 Mn(OH)2  + O2  2 MnO(OH)2 
Oxidálószerek, pl. hidrogén-peroxid hatására a csapadék azonnal megbarnul hidratált mangán-dioxid
keletkezése közben:
Mn(OH)2  + H2O2  MnO(OH)2  + H2O

3.14.1.1. videó: Mangán-szulfát reakciója nátrium-hidroxiddal
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2. Ammóniaoldat. Semleges és ammóniumsóktól mentes oldatból piszkosfehér mangán(II)-hidroxid
válik ki:
Mn2+ + 2 NH3 + 2 H2O → Mn(OH)2  + 2 NH4+
A csapadék levegőn oxidálódik és megbarnul, miközben hidratált mangán(IV)-dioxid keletkezik,
MnO(OH)2. Ammóniumsók jelenlétében a reagens hatására csapadék nem válik le, de az oldatból
oxidáció folytán lassan hidratált mangán-dioxid válik ki. NH4Cl + NH3-oldatban ugyanis az Mn(OH)2
oldódik, de az oxidációkor keletkező MnO(OH)2 nem.

3. Ammónium-szulfid-oldat. Semleges, vagy gyengén lúgos oldatból hússzínű mangán(II)-szulfidcsapadék válik ki, L(MnS, 25 C) = 4,65∙1014:

Mn2+ + S2  MnS 
A csapadék könnyen oldódik ásványi savakban és ecetsavban:
MnS  + 2 H+  Mn2+ + H2S 

3.14.1.2. videó: Mangán-szulfát reakciója ammónium-szulfiddal

4. Dinátrium-hidrogén-foszfát-oldat: Ammóniumionok jelenlétében rózsaszín mangán-ammóniumfoszfát-csapadék válik le:
Mn2+ + NH4+ + HPO42  Mn(NH4)PO4  + H+
Ammóniumion-mentes oldatból mangán(II)-foszfát keletkezik:
3 Mn2+ + 2 HPO42  Mn3(PO4)2  + 2 H+
Mindkét csapadék oldódik savakban.

5. Nátrium-karbonát oldat. Rózsaszín mangán(II)-karbonát-csapadék válik le, oldhatósági szorzat:
L(MnCO3, 25 C) = 2,24∙1011. A csapadék leválását ammóniumsók nem gátolják meg, ezért
ammónium-karbonáttal is leválasztható anélkül, hogy a kémszer feleslegében oldódnék.
Mn2+ + CO32  MnCO3 
A csapadék oldódik híg ásványi savakban és ecetsavban.

6. Ólom-dioxid és tömény salétromsav. Ha mangán(II)ionok híg és halogenidmentes oldatát kevés
szilárd ólom-dioxiddal és tömény salétromsavval forraljuk, majd hagyjuk a felesleges ólomdioxidot leülepedni, ibolyaszínű oldatot kapunk az élénk ibolyaszínű permangánsav keletkezése
következtében. A reakciót ezüstionok jelenléte katalizálja.
5 PbO2 + 2 Mn2+ + 4 H+  2 MnO4 + 5 Pb2+ + 2 H2O
Halogenidek (Cl, Br, I) a reakciót zavarják, mert a keletkező permangánsavat szabad halogén
fejlődése közben redukálják. A zavaró anionok ezüst-nitrát hozzáadásával lecsaphatók, ekkor már nem
zavarják a kimutatást.
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A mangán(II)ionok nagy koncentrációja is megakadályozza az ibolyaszíneződés kialakulását,
mivel a tömény permangánsav a tömény salétromsavat hidratált mangán-dioxid keletkezése közben
oxidálja.

3.14.1.3. videó: Mangán(II) oxidációja permanganáttá
3.14.2. Permanganátok, MnO4
Az alkáli-permanganátok, MeMnO4 (Me = fémion) stabil vegyületek, melyeket vízben oldva
ibolyaszínű oldatot kapunk. Valamennyi alkáli-permanganát erős oxidálószer, és oldódik vízben.
A permanganátionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,01 M kálium-permanganát, KMnO4oldatot.

1. Hidrogén-peroxid. Ha híg kénsavas kálium-permanganát-oldathoz hidrogén-peroxidot adunk, az
oldat elszíntelenedik, és oxigéngáz fejlődik:

3.14.2.1. videó: Kálium-permanganát reakciója hidrogén-peroxiddal
(Mn2+/MnO4) = +1,51 V,

(H2O2/O2) = +0,70 V

2 MnO4 + 5 H2O2 + 6 H+  5 O2  + 2 Mn2+ + 8 H2O

2. Tömény sósav. Ha a permanganátokat tömény sósavval forraljuk, klórgáz fejlődik.
(Cl/Cl2) = +1,36 V
2 MnO4 + 16 HCl  5 Cl2  + 2 Mn2+ + 6 Cl + 8 H2O

3. Kén-hidrogén: Híg kénsavas oldatban a permanganátot redukálja, az oldat elszíntelenedik, és
finom eloszlású kén válik ki.
(H2S/S) = +0,14 V
2 MnO4 + 5 H2S + 6 H+  5 S  + 2 Mn2+ + 8 H2O

4. Vas(II)-szulfát-oldat: Kénsavval megsavanyított oldatban a permanganát a vas(II)-t oxidálja,
miközben mangán(II)-vé redukálódik.
(Fe2+/Fe3+) = +0,77 V
MnO4 + 5 Fe2+ + 8 H+  5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O
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3.14.2.2. videó: Kálium-permanganát reakciója vas(II)-ammónium-szulfáttal
Az oldat sárga színű lesz a vas(III)ionok keletkezése következtében. Ez a sárga szín eltűnik, ha az
oldathoz fluoridionokat adunk, mivel a fluoriddal a vas(III) színtelen komplexet képez.

5. Kálium-jodid-oldat. Kénsavas közegben jód képződése közben a permanganátot redukálja.
2 MnO4 + 10 I + 16 H+  5 I2 + 2 Mn2+ + 8 H2O
A permanganátionoknak igen erős oxidáló hatásuk van, de az oxidáció másképpen játszódik le
savas és lúgos közegben. A fenti reakció esetén a permanganát semleges, illetve lúgos közegben is
elszíntelenedik, de mangán-dioxid-csapadék válik ki. Nátrium-hidroxid jelenlétében a jodid jodáttá
oxidálódik.
2 MnO4 + I + 2 H2O  2 MnO(OH)2  + IO3 + 2 OH

6. Nátrium-hidroxid-oldat. Ha tömény kálium-permanganát és tömény nátrium-hidroxid-oldatokat
melegítünk, zöld kálium-manganát-oldat keletkezik és oxigén fejlődik.
(MnO42/MnO4) = +0,56 V

(OH/O2) = +0,40 V

4 MnO4 + 4 OH  4 MnO42 + O2  + 2 H2O
A reakciót könnyen kivitelezhetjük, ha szilárd kálium-permanganátot és néhány szemcse káliumhidroxidot kémcsőben, 0,5-1 ml desztillált vizben oldunk (tömény lúgos permanganátoldatot állítunk
elő).
Ha a manganátoldatot nagy mennyiségű vízbe öntjük vagy az oldatot megsavanyítjuk híg
kénsavval, az oldat ismét ibolyaszínű lesz, és barna csapadék válik ki, mivel a manganát permanganáttá és mangán-dioxiddá diszproporcionálódik.
(MnO42/MnO2) = +0,60 V
3 MnO42 + 3 H2O  2 MnO4 + MnO(OH)2  + 4 OH
3.14.3. Ellenőrző kérdések a VIIb-csoport elemeivel kapcsolatban
Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket:
1)
Mn + H2O 
2)
Mn + H2SO4 
3)
MnO2 + H2SO4 
4)
Mn(OH)2 + H2O2 
5)
Mn2+ + NH3 + H2O 
6)
Mn2+ + NH3 + HPO42 
7)
PbO2 + Mn2+ + H+ 
8)
MnO4 + HCl 
9)
MnO4 + Fe2+ + H+ 
10)
MnO4 + I + H+ 
11)
MnO42 + H2O 
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Milyen oxidációfokokkal fordul elő a mangán vegyületeiben?
Hogy lehet kimutatni a mangán(II)iont kloridion tartalmú oldatból?
Írjon fel olyan reakciókat, amelyek azt bizonyítják, hogy az MnO2 erős oxidálószer!
Mi a különbség a permanganát lúgos és savas közegben végbemenő reakciója között?
Mi az ásványi kaméleon?
Foglalja össze a CrO42 -, Cr2O72- és MnO4-ionok jellemző reakcióit!
CrO42

MnO4

Cr2O72

Szín
(alkálifémsó)
H2S
savas oldat
H2O2
savas oldat
KI
savas oldat
FeSO4
savas oldat
cc HCl

3.15. A VIIIb-csoport elemei (Fe, Co, Ni) és fontosabb ionjaik
A vas viszonylag gyakori elem az univerzumban, a földön a negyedik leggyakoribb elem (a földkéreg
tömege alapján). Felhasználása visszanyúlik az őskorig. A vas a növényi és állati élet nélkülözhetetlen
eleme, megtalálható például a hemoglobinban.
A kémiailag tiszta vas ezüstfehér, szívós és nyújtható fém (olvadáspontja: 1535 C). A tiszta fém
kémiailag igen reaktív, gyorsan korrodeálódik, különösen nedves levegőn, vagy magasabb hőmérsékleten. A vas mágnesezhető, négy allotróp formája van, de csak az -módosulat mágneses.
A kereskedelmi vas ritkán tiszta, és rendszerint kis mennyiségű karbidot, szilicidet, foszfidot és
szulfidot, valamint kevés grafitot tartalmaz. Ezek a szennyezők fontos szerepet játszanak a vas mechanikai tulajdonságaiban. Egyéb ötvözők, mint például a nikkel, króm, vanádium stb. ugyancsak erősen
befolyásolják a fizikai és kémiai tulajdonságokat, ezért elterjedten használják őket különféle
vasötvözetek előállítására. A vas a legolcsóbb és legelterjedtebb fém, az élet szinte minden területén
használják.
A kobalt acélszürke, kissé mágneses, törékeny és kemény fém, igen hasonlít megjelenésében a
vasra és nikkelre. Olvadáspontja: 1495 C.
A nikkel ezüstfehér színű, csillogó fém, amely kemény, nyújtható, hajlítható, igen szívós, kissé
ferromágneses, és mérsékelten jól vezeti a hőt és az elektromosságot. Olvadáspontja: 1453 C. A
tömör fém jól ellenáll a levegő és a víz korróziójának közönséges hőmérsékleten.
Oldhatóság savakban
Híg és tömény sósav, valamint a híg kénsav oldja a vas, kobalt és nikkel fémeket vas(II)-, kobalt(II)és nikkel(II)-sók képződése és hidrogéngáz fejlődése közben:
Fe + 2 H+  Fe2+ + H2 
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Co + 2 H+  Co2+ + H2 

(Co/Co2+) = 0,28 V

Ni + 2 H+  Ni2+ + H2 

(Ni/Ni2+) = 0,26 V

Forró, tömény kénsavval vas(III)-, kobalt(II)- és nikkel(II)ionok keletkeznek, és kén-dioxid
fejlődik:
2 Fe + 6 H2SO4  2 Fe3+ + 3 SO42– + 3 SO2  + 6 H2O
Co + 2 H2SO4  Co2+ + SO42– + SO2  + 2 H2O
Ni + 2 H2SO4  Ni2+ + SO42– + SO2  + 2 H2O
Hideg, tömény salétromsav és kénsav a vasat passziválja.
Hideg, híg salétromsav a vasat vas(II)- és ammóniumionok képződése közben oldja:
4 Fe + 10 H+ + NO3  4 Fe2+ + NH4+ + 3 H2O
Közepesen tömény salétromsav, vagy a forró és tömény salétromsav a vasat oldja vas(III)ionok és
túlnyomórészt nitrogén-monoxid, illetve nitrogén-dioxid-gáz képződése közben:
Fe + HNO3 + 3 H+  Fe3+ + NO  + 2 H2O
Híg salétromsav hidegen is jól oldja a kobaltot és nikkelt:
3 Co + 2 HNO3 + 6 H+  3 Co2+ + 2 NO  + 4 H2O
3 Ni + 2 HNO3 + 6 H+  3 Ni2+ + 2 NO  + 4 H2O
A vashoz hasonlóan a kobalt és nikkel sem oldódik tömény salétromsavban a fémek passziválódása miatt.
A vas, kobalt és nikkel fontosabb kationjai
Fe2+
Co2+
Ni2+
3+
3+
(Co )*
Fe
* Kobalt(III)-ionok nem stabilak vizes közegben, de a kobalt(III) komplexek már stabilak
oldatban és kristályos formában is.
A vas, kobalt és nikkel oxidjai
FeO* fekete
CoO olivazöld
NiO zöld
Fe2O3 vörös
Co2O3 barnás-fekete
Fe3O4 vörösbarna
Co3O4 fekete
* A FeO nem stabil 560 C alatt, diszproporcionálódik Fe és Fe3O4-re. A levegő oxigénje is
könnyen oxidálja.
Vas(III)-oxid, Fe2O3 oldódik híg savakban szobahőfokon, de erősen hevítve csaknem oldhatatlanná
válik még tömény sósavban is.
Vas(II,III)-oxid, Fe3O4=FeIIFe2IIIO4 savakban és lúgokban nem oldódik.
Kobalt(II)-oxid, CoO és kobalt(III)-oxid, Co2O3 ásványi savakban oldódik.
Kobalt(II,III) oxid, Co3O4=CoIICo2IIIO4 ásványi savakban igen rosszul oldódik.
Nikkel(II)-oxid, NiO savakban könnyen oldódik.
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3.15.1. A vas(II)-ionok reakciói, Fe2+
A vas(II)-klorid, -bromid, -jodid, -nitrát, -szulfát, -klorát és -acetát vízben jól oldódik. A fluorid vízben
csak kis mértékben oldódik.
A többi fontosabb szervetlen vas(II)-vegyület (oxid, hidroxid, karbonát, szulfid, foszfát) vízben
rosszul oldódik, vagy oldhatatlan.
Például
20 C-on:
18 C-on:
25 C-on:

Vegyület
FeCl2
FeBr2
FeSO4
Fe(OH)2
FeCO3

Oldhatóság (g/100 ml víz)
63,0
115,3
26,6
0,00015
0,0067

A vas(II)-ionok reakcióinak vizsgálatához használjon frissen készített 0,1 M vas(II)-szulfát, vagy
vas(II)-ammónium-szulfát (Mohr-só) oldatot. A vas(II)ionok könnyen oxidálódnak vizes oldatban.

1. Nátrium-hidroxidoldat. A levegő teljes kizárása mellett fehér vas(II)-hidroxid csapadék

keletkezik. Oldhatósági szorzat: L(Fe(OH)2, 25 C) = 4,87∙1017. A csapadék nem oldódik a
reagens feleslegében, de oldódik savakban.
Levegőn a vas(II)-hidroxid gyorsan oxidálódik vas(III)-hidroxiddá, miközben zöldesfehér,
zöldesbarna, majd vörösesbarna lesz: L(Fe(OH)3, 25 C) = 2,64∙1039.
Közönséges körülmények között piszkoszöld csapadékként válik le, amely pl. hidrogén-peroxiddal
azonnal vas(III)-hidroxiddá oxidálható.
Fe2+ + 2 OH  Fe(OH)2 
4 Fe(OH)2  + 2 H2O + O2  4 Fe(OH)3 
2 Fe(OH)2  + H2O2  2 Fe(OH)3 

3.15.1.1. videó: Vas(II)-ammónium-szulfát reakciója nátrium-hidroxiddal

2. Ammóniaoldat. Levegőn (kémcsőben való reakció alkalmával) zöldesfehér illetve piszkoszöld
vas(II)-hidroxid-csapadék keletkezik.
Fe2+ + 2 NH3 + 2 H2O  Fe(OH)2  + 2 NH4+
Nagyobb mennyiségű ammóniumion (pl. nagy mennyiségű ammóniumsó) jelenlétében csapadék nem
válik le.

3. Kénhidrogén. Savas közegből nem válik le csapadék, mivel itt a szulfidion-koncentráció olyan
kicsi, hogy a vas(II)-szulfid oldhatósági szorzatának megfelelően csapadék nem keletkezik.

4. Ammónium-szulfid-oldat. Semleges közegből fekete vas(II)-szulfid, FeS-csapadék válik le,
L(FeS, 25 C) = 1,59∙1019:

Fe2+ + S2  FeS 
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A FeS könnyen oldódik savakban, kénhidrogén fejlődése közben.
A nedves FeS-csapadék levegőn oxidáció következtében megbarnul bázikus vas(III)-szulfát,
Fe2O(SO4)2 keletkezése közben:
FeS  + 2 H+  Fe2+ + H2S 
4 FeS  + 9 O2  2 Fe2O(SO4)2 

3.15.1.2. videó: Vas(II)-ammónium-szulfát reakciója ammónium-szulfiddal

5. Kálium-hexaciano-ferrát(II)-oldat. A levegő teljes kizárása mellett fehér kálium-vas(II)hexaciano-ferrát(II)-csapadék keletkezik:

3.15.1.3. videó: Vas(II)-ammónium-szulfát reakciója kálium-hexaciano-ferrát(II)-vel
Fe2+ + 2 K+ + [Fe(CN)6]4  K2Fe[Fe(CN)6] 
Közönséges körülmények között (pl. kémcsőreakciónál) halványkék csapadék válik le.

6. Kálium-hexaciano-ferrát(III)-oldat. Egy jellemző sötétkék színű vas(III)-hexaciano-ferrát(II)
csapadék keletkezik. A reakció során először hexaciano-ferrát(II)- és vas(III)ionok keletkeznek a
hexaciano-ferrát(III)- és vas(II)ionokból a következő redoxi reakciónak megfelelően:
(Fe3+/Fe2+) = +0,77 V;

([FeIII(CN)6]3/[FeII(CN)6]4) = +0,36 V

Fe2+ + [FeIII(CN)6]3  Fe3+ + [FeII(CN)6]4
majd ezek az ionok kombinálódnak, és az úgynevezett Turnbull-kék-csapadék válik le:
4 Fe3+ + 3 [Fe(CN)6]4  Fe4[Fe(CN)6]3 

© Wagner Ödön, BME; Pasinszki Tibor, ELTE

www.tankonyvtar.hu

190

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok

A Turnbull-kék szerkezete egy háromdimenziós vázon alapszik, melynek
építőkövei olyan kockák, melyeknek a
sarkain FeII- és FeIII-ionok vannak, és a
csúcsait cianocsoportok kapcsolják össze
(FeIIN-CFeIII).
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3.15.1.4. videó: Vas(II)-ammónium-szulfát reakciója kálium-hexaciano-ferrát(III)-mal

7. Ammónium-tiocianát-oldat. Nem észlelhető színváltozás tiszta vas(II)-ion-tartalmú oldattal
(eltérés a vas(III)-ionoktól), de ha a vas(II)-ionokat először oxidáljuk vas(III)-ionokká, például
hidrogén-peroxiddal, vérvörös színeződést kapunk.
2 Fe2+ + H2O2  2 Fe3+ + 2 OH–
Fe3+ + 3 SCN  Fe(SCN)3
8. Dimetil-glioxim-reagens: Gyengén ammóniás és borkősavas oldathoz dimetil-glioximot adva az
oldat intenzív vörös színű lesz a vízben oldódó vas(II)-dimetil-glioxim belső komplex keletkezése
következtében.
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Jellemző reakció a vas(II)ionokra, a vas(III)ionok a reakciót nem adják. Az esetleg jelenlevő
vas(III)ionok következtében keletkező vas(III)-hidroxid kiválását a borkősav megakadályozza. A
kétértékű nikkel-, kobalt- és rézionok zavarnak, ezért ezeket a vizsgálat előtt el kell távolítani vagy
„maszkírozni” kell.
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