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további 1015 ml tömény kénsav beadagolása. Ekkor a gázfejlesztő keverék felmelegszik, és a 

gázfejlődés intenzitása növekszik. A lombikot kívülről ne melegítsük! 

A gázfejlesztés befejezése után nyissuk ki a csepegtetőtölcsér csapját, és az utolsó gázmosó 

palack kivezető nyílásához kapcsolt vízsugárszivattyú segítségével, levegőárammal szívassuk ki a 

készülékből a klórgázt. Ezután szereljük szét a készüléket vegyifülkében. A lombikban maradt 

anyagkeveréket lazítsuk fel vízzel, és hígítva öntsük a lefolyóba. 

 

3.11.5.4.3. Hidrogén-klorid (sósavgáz) 

 

Sósavgázt laboratóriumban koncentrált sósavból vagy NaCl-ból nyerhetünk koncentrált kénsavval, 

mivel a kénsav kevésbé illékony, mint a sósav, és vízmegkötő képessége is nagy, ezért kloridokkal 

reagálva sósavgázt szabadít fel. A reakciót gázfejlesztő készülékben, jól szívó fülkében végezzük, 

mivel a sósavgáz mérgező. (F.4. Kémiai anyagok) 

 

A) HCl-gáz előállítása tömény sósavoldatból 

 

Vegyifülkében szereljük össze a 3.11.5.2.1. ábrán látható gázfejlesztő készüléket. A gázfejlesztő 

lombik és a kénsavas mosópalack közé mindig iktassunk be egy fordítva bekötött mosópalackot 

pufferedényként. A gázfejlesztő lombikot töltsük meg harmadáig koncentrált sósavval, majd a lombik 

és a gázmosó palack csiszolatát kenjük meg tömény kénsavval, üvegbot segítségével, és illesszük 

össze a csiszolatokat. Egy csiszolatos csepegtetőtölcsérbe töltsünk koncentrált kénsavat, és lassan 

csepegtessük a lombikba. A gázfejlesztést hidegen végezzük, legfeljebb gyengén melegítsük a lombik 

tartalmát, különben a fejlődő gáz sok vízgőzszennyezést tartalmaz. A két sav jobb keveredését 

segíthetjük elő, ha a lombikot időnként óvatosan mozgatjuk. 

 

A) HCl-gáz előállítása nátrium-kloridból 

 

A reakció egyenlete: 

NaCl(sz)  +  H2SO4(f)  = NaHSO4(aq)  +  HCl(g) 

A gázfejlesztést a 3.11.5.2.1. ábrán látható gázfejlesztő készülékben, vegyifülkében végezzük. A 

NaCl-ot töltsük portölcsér segítségével a gázfejlesztő lombikba. Ha a lombik csiszolatára szilárd 

anyag kerülne, azt tisztítsuk le puha papírral. Vegyifülkében szereljük össze a készüléket, puffer-

edénnyel és kénsavas mosópalackkal együtt. Rövid műanyagcsöves csatlakozásokat használjunk, a 

sósavgázt üvegcsövön vezessük. A csiszolatokat kenjük meg tömény kénsavval, üvegbot segítségével, 

és illesszük össze azokat. A csepegtetőtölcsérbe töltsünk 3:2 hígítású kénsav (3 tf H2SO4 és 2 tf H2O) 

lehűlt keverékét. (Kénsav hígításakor mindig a vízbe öntsük a koncentrált kénsavat, és ne fordítva!). A 

kénsavoldatot a nátrium-kloridra csepegtetve megindul a gázfejlődés. Ha a lombikot kis lánggal 

óvatosan melegítjük, vagy időnként megmozgatjuk a lombikot, hogy tartalmát összekeverjük, 

egyenletessé tehetjük a gázfejlődést. 

 

3.11.5.4.4. Kén-hidrogén 

 

Vízben oldhatatlan szulfidokat sósavban oldva kén-hidrogén-gáz fejlődik. A H2S-gáz laboratóriumi 

előállítása legegyszerűbben Kipp-készülékben (3.11.5.1.1. ábra) valósítható meg darabos vas(II)-

szulfid és 1:2 vagy 1:1 hígítású sósav reakciójával. A Kipp-készüléket vegyifülkében használjuk, 

mivel a kén-hidrogén erősen mérgező gáz. (F.4. Kémiai anyagok) 

 

A reakció egyenlete: 

FeS(sz)  +  2 HCl(f)  = FeCl2(aq)  +  H2S(g) 

A Kipp-készülék üzembe helyezését és használatát a Laboratóriumi alapműveletek 

3.11.5.1. fejezetében leírtak szerint végezzük. A fejlődő gáz savcseppeket visz magával, ezért a gázt 
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vízzel töltött mosópalackon buborékoltatjuk át, majd szárítótornyon átvezetve vízmentesítjük. 

Szárítóanyagként kiizzított darabos kalcium-kloridot (CaCl2) vagy horzsakő hordozóra felvitt 

foszfor(V)-oxidot (P4O10) használunk. 

 

3.11.5.4.5. Ammónia 

 

Ammóniagázt laboratóriumban ammónium-hidroxidból vagy ammónium-sókból lehet előállítani. A 

reakciókat gázfejlesztő lombikban (3.11.5.2.1. ábra), vegyifülkében végezzük. Az ammónia 

egészségre káros és környezetkárosító hatású. (F.4. Kémiai anyagok) 

 

A) Ammónia előállítása tömény ammónium-hidroxid-oldat melegítésével 

 

A reakció egyenlete: 


NH4OH(aq)           NH3(g)  +  H2O(g)

 

B) Ammónia előállítása tömény ammónium-sókból erős bázissal 

 

A gázfejlesztéshez leggyakrabban ammónium-kloridot és kalcium-hidroxidot (mésztejet) használnak. 

A reakció egyenlete: 

2 NH4Cl(sz)  +  Ca(OH)2(aq)  =  2 NH3(g)  +  CaCl2(aq)  +  2 H2O(f) 

A gázfejlesztő lombikba beletöltjük pl. 20 g NH4Cl, 30 g Ca(OH)2 és 20 cm3 víz keverékét. A 

reakció enyhe melegítésre megindul. A fejlődő gázt szilárd NaOH-ot tartalmazó szárítótornyon 

vezetjük keresztül. (NaOH helyett szilárd KOH, nátronmész vagy darabos CaO is alkalmas ammónia 

szárítására.) A reakció vége felé a melegítést fokozni kell. A reakció befejezése után a gázfejlesztő 

készüléket vegyifülkében szedjük szét; a gázfejlesztő lombik tartalmát vízzel erősen felhígítva a 

lefolyóba önthetjük. 

 

3.11.5.4.6. Szén-dioxid 

 

Karbonátokat sósavban oldva szén-dioxid-gáz fejlődik. A CO2-gáz laboratóriumi előállítása 

legegyszerűbben Kipp-készülékben (3.11.5.1.1. ábra) valósítható meg darabos márvány és 1:3 vagy 

1:2 hígítású sósav reakciójával.  

 

A reakció egyenlete: 

CaCO3(sz)  +  2 HCl(f)  = CaCl2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

A Kipp-készülék üzembe helyezését és használatát a Laboratóriumi alapműveletek 

3.11.5.1. fejezetében leírtak szerint végezzük. A fejlődő gáz savcseppeket visz magával, ezért a gázt 

vízzel töltött mosópalackon buborékoltatjuk át. A gáz sósavmentesre mosása fontos, mivel a sósav 

megakadályozza a karbonátok leválását. A CO2-gázt száríthatjuk tömény kénsavval, gázmosó 

palackon átbuborékoltatva vagy horzsakő hordozóra felvitt foszfor(V)-oxiddal töltött szárítótornyon 

átvezetve. 

3.11.6. Gázokkal végzett reakciók 

A gázokkal végzett reakciókat több csoportba oszthatjuk a reagáló anyagok halmazállapota alapján: 

1. Gázgáz-reakciók 

2. Gázfolyadék/oldat-reakciók 

3. Gázszilárd-reakciók 

4. Gázfolyadékszilárd-reakciók 
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Gázgáz-reakciók esetén a legfontosabb paraméterek a nyomás (p) és a hőmérséklet (T); 

ebből a két paraméterből a gáz koncentrációja meghatározható: 

 

c
RT

p

cRT
V

nRT
p

nRTpV







 (3.11.6.1.) 

A koncentráció segítségével már meghatározható egy reakció egyensúlyi állandója (K), illetve egy 

gázreakció sebessége (v). (Ezekkel részletesebben a fizikai kémia tárgy fogalakozik.) 

A gázreakciókat légköri nyomáson általában valamilyen, a gázreakció hőmérsékletének megfelelő 

minőségű anyagból készült csőben végezhetjük. Ha magas hőmérsékleten játszódik le a reakció, akkor 

porcelán-, kvarc-, esetleg fémcsövet használhatunk közvetett vagy közvetlen fűtést alkalmazva. Az 

alacsony hőmérsékletű gázreakciókat valamilyen hűtőkeverék segítségével végezhetjük üvegcsőben. 

A gázokat megfelelő tisztítás után vezetjük a reaktorcsőbe, ahol a reakciók lejátszódása után a cső 

végén valamilyen leválasztó segítségével nyerhetjük ki a terméket. Abban az esetben, ha a termék 

szilárd halmazállapotú, elővigyázatosnak kell lennünk, nehogy a termék eltömítse a reaktorcsövet. Ha 

a gázreakció lassú, a reakciósebességet növelhetjük a nyomás növelésével. Ekkor a gázreakciót 

autoklávban végezzük (3.11.6.1. fénykép). 

 

3.11.6.1. fénykép. Autokláv 

Gázfolyadék-reakciók esetében a gázt a folyadékon átbuborékoltatjuk lehetőleg úgy, hogy minél 

kisebb buborékok keletkezzenek; ilyenkor ugyanis nagyobb felületen játszódik le a reakció. Ezt úgy 

oldhatjuk meg, hogy kihúzott végű vagy üvegszűrőben végződő gázbevezetőt használunk. Ha 

gázbevezetéskor szilárd anyag (csapadék) válik ki, ne használjunk kihúzott végű gázbevezető csövet, 

mert ez eltömődhet. A gázbevezetést célszerű alacsony hőmérsékleten végezni, mert ekkor a gázok 
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oldhatósága az adott folyadékban viszonylag nagy (F.11. táblázat). Ha azonban csapadékleválasztás a 

cél, forró oldatba célszerű a gázt bevezetni, mert ekkor jól szűrhető, durvaszemcsés csapadék 

keletkezik. A gázbevezetési reakciókat mindig szűk szájú lombikban végezzük, hogy a telítés jobb 

hatásfokkal menjen végbe. A lombik száját vattával vagy óraüveggel le is fedhetjük. 

Gázszilárd-reakciók körébe tartoznak például a kémiai szárítási módszerek, ahol a szárítószer 

szilárd halmazállapotú. Ebben az esetben is szükséges, hogy a gáz és a szilárd fázis minél nagyobb 

felületen érintkezzen. Ezt kis szemcseméretű szilád anyag felhasználásával valósíthatjuk meg, vagy 

valamilyen hordozóra visszük fel (pl. horzskő) a szilárd anyagot. Azonban ha a szilárd anyag 

szemcsemérete túl kicsi, akkor egyrészt számolnunk kell azzal, hogy a szilárd anyag egy részét a 

gázáram kihordhatja, vagy a gáz nem képes áthaladni a tömör szilárd rétegen. Ugyanezekre kell 

figyelmet fordítani, amikor egy gázgáz-reakciót valamilyen szilárd halmazállapotú katalizátor segít-

ségével próbálunk gyorsítani. Ilyen reakciókat U-csőben, töltött toronyban vagy magasabb hőmér-

sékleten kvarc-, esetleg porceláncsőben lehet megvalósítani. 

Gázfolyadékszilárd-reakciók háromfázisú heterogén rendszerek, amelyek szervetlen labora-

tóriumi gyakorlatok során ritkán fordulnak elő. Ilyen típusú reakcióknál általában az egyik reagens 

gázhalmazállapotú, a másik valamilyen oldószerben oldott anyag, míg a szilárd fázis a reakciót 

gyorsító katalizátor. Az ilyen reakciókat rendszerint autoklávban vagy gázbevezető csővel ellátott 

lombikban végezzük. 

 

Védőgázok alkalmazása 

 

Előfordul, hogy egy reakció esetében a keletkező termékek vagy a kiindulási anyagok a levegő 

valamely komponensével (oxigén, vízgőz, szén-dioxid) gyorsan reagálnak, és a reakció 

befejeződésekor nem tudjuk a kívánt terméket izolálni. Ilyenkor valamilyen védőgázban (nitrogén, 

argon) kell a reakciót végrehajtani. Ilyen típusú reakciókról a Levegőkizárásos technika alkalmazása a 

preparativ gyakorlatban fejezetben lesz szó. 

3.11.7. Gázok cseppfolyósítása 

Gázok cseppfolyósítása kétféleképpen valósítható meg: légköri nyomáson hűtéssel vagy 

szobahőmérsékleten kompresszióval (nagy nyomás alkalmazásával). A cseppfolyósítandó gáz kritikus 

hőmérsékletétől függ, hogy melyik módszert célszerű alkalmazni. Ha a kritikus hőmérséklet alacsony, 

akkor természetesen a kompressziót is alacsony hőmérsékleten kell végezni. Ha a gáz kritikus 

hőmérséklete nem túl alacsony, akkor célszerűbb a cseppfolyósítást légköri nyomáson hűtéssel 

végezni, mert ebben az esetben nincs szükség nyomásálló készülékre, a gáz kondenzáltatása egyszerű 

üvegeszközben is végezhető. Azok a gázok cseppfolyósíthatók könnyedén, melyek kritikus 

hőmérséklete szobahőmérséklet felett van. (F.12. táblázat) Az ilyen gázok, ahogy azt már a fejezet 

elején tárgyaltuk, a gázpalackban is folyadék-halmazállapotban vannak, azonban a palackból 

közvetlenül folyadékként nehezen nyerhetők ki. (3.7. animáció: Gázok cseppfolyósítása) Egyszerűbb 

megoldás, ha a gázt utólag hűtéssel cseppfolyósítjuk. A gázokat cseppfolyósítás előtt gondosan 

tisztítani, szárítani kell, mert az esetleges szennyezők kondenzáltatás közben kifagyhatnak, és 

eltömíthetik a kondenzáló készülék egyes részeit. A cseppfolyósítást kondenzáltató edény segítségével 

végezzük. A hűtőkeveréket úgy válasszuk meg, hogy ennek hőmérséklete a kondenzáltatni kívánt gáz 

forrpontjánál 3040 oC-kal alacsonyabb legyen. 

A kondenzáltató edény (3.11.4.1. ábra) a gázmosó palackhoz hasonlóan egy vastagabb, 

legömbölyített külső edényből és ehhez csiszolattal kapcsolódó fejrészből áll. A felső részben található 

a gázbevezető-cső, illetve a -kivezető-cső, ami közvetlenül vagy közvetve a légkörrel érintkezik. Kis 

mennyiségű gáz kondenzáltatása esetén készíthetünk kondenzáltató edényt egy kémcsőből, amelybe 

kétfuratú dugót helyezünk. A dugó egyik furatba gázbevezető-csövet illesztünk, a másikba pedig egy 

rövidebb kivezetőcsövet. 
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4. FIZIKAIKÉMIAI MENNYISÉGEK MEGHATÁROZÁSA 

4.1. Olvadáspont mérés 

Olvadáskor fázisátalakulás megy végbe, szilárd halmazállapotú anyag folyadékfázisú lesz. A 

fázisátalakulásokkal részletesen foglalkoztunk a 3.10.1. Fázisátalakulások fejezetben. 

Az olvadáspontot az 4.1.1. ábrán látható készükkel határozzuk meg. A készülék egy hurokszerű 

kialakítású üvegeszköz, melyet szilikonolajjal töltünk fel. A készülékbe felülről egy hőmérő 

illeszkedik, és két oldalcsövön keresztül helyezhetjük be a mérendő mintát tartalmazó kapillárist. A 

készüléket mikroégővel az ábrának megfelelő ponton, a hurok végén melegítjük. Ezen a helyen az olaj 

felmelegszik, sűrűsége lecsökken, felfelé kezd áramlani, a helyére hidegebb, nagyobb sűrűségű olaj 

érkezik. Ezt a melegítés következtében kialakuló folyadékcirkulációt nevezzük termoszifonhatásnak. 

Ügyelnünk kell, hogy a mérés során a melegítés ne legyen túl gyors, mivel a hőmérő a higany-

zsákjának a hőmérsékletét mutatja, és ez eltérhet az olajfürdő, illetve az anyagot tartalmazó kapilláris 

hőmérsékletétől. Túl gyors melegítés esetén az olaj gyorsabban melegíti fel a kis mennyiségű mérendő 

anyagot, mint a jóval nagyobb hőkapacitású higanyzsákot. Ekkor az anyag megolvadásának 

pillanatában a hőmérő alacsonyabb hőmérsékletet fog mutatni a ténylegesnél, és így a valódi 

olvadáspontnál kisebb értéket fogunk mérni. 

 

4.1.1. ábra. Olvadáspont méréséhez használt készülék 

Feladat: Ismeretlen anyag olvadáspontjának meghatározása. (4.1. animáció: Olvadáspont mérése) 

 

4.1. animáció: Olvadáspont mérése 
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A mérés menete: 

A) Először gyakorló méréseket végzünk az ismert olvadáspontú karbamiddal (op.: 133 ºC). 

1. A karbamidot, ha szükséges, dörzsmozsárban elporítjuk, majd az egyik végén gondosan 

leforrasztott kapillárisba töltjük. Ha már nem tudunk többet beletölteni, óraüvegre állított 

üvegcsövön leejtjük; ekkor az anyag a kapilláris lezárt végébe rázódik. Kb. 11,5 cm 

hosszan célszerű a kapillárist megtölteni, ekkor olvadáskor az anyag hirtelen össze-

húzódása is jól láthatóan jelzi az új fázis kialakulását. 

2. A kapillárist belehelyezzük az olvadáspontmérő készülékbe úgy, hogy az anyag pontosan 

a higanyzsák előtt helyezkedjen el, így biztosítani tudjuk, hogy a kapilláris és a hőmérő 

higanyzsákja környezetében azonos legyen a hőmérséklet. (Ne felejtsük, hogy az áramló 

olaj hőmérséklete nem egyenletes a készülék teljes térfogatában.) Célszerű a kapillárist 

mikroégő lángjában meggörbíteni, és így beállítani az anyagot a higanyzsák magas-

ságában. 

3. A készüléket mikroégővel melegítjük kb. 110 oC-ig, 1015 ºC/perc sebességgel, majd 

csökkentjük a felfűtés sebességét (kb. 35 ºC/perc az ideális). Amikor a kristályok élei 

kezdenek megolvadni (ezt nagyítóval látjuk), feljegyezzük az olvadáspontot. 

4. Kivesszük a megolvadt anyagot tartalmazó kapillárist, és kb. 30 ºC-kal a mért olvadáspont 

alá hagyjuk hűlni a készüléket. 

5. A mérést még legalább egyszer elvégezzük. Amennyiben két mérés során is sikerült a 

karbamid 133 ºC-os olvadáspontját meghatároznunk, elkezdhetjük az ismeretlen anyag 

mérését. 

 

B) Az ismeretlen anyag olvadáspontjának mérése 

1. Az ismeretlen anyagot, ha szükséges, dörzsmozsárban elporítjuk, majd a karbamidnál 

leírtakhoz hasonlóan az egyik végén gondosan leforrasztott kapillárisba töltjük. 

2. Próbaképpen tartsunk egy megtöltött kapillárist egy pillanatra a mikroégő lángjába, hogy 

megolvadjon a tartalma! Ekkor megfigyelhetjük, milyen az olvadék megjelenése, kíséri-e 

az olvadást valamilyen jellemző színváltozás stb. 

3. A kapillárist belehelyezzük az olvadáspontmérő készülékbe úgy, hogy az anyag pontosan 

a higanyzsák előtt helyezkedjen el (lásd fent). 

4. Az első, közelítő mérésnél a készüléket kb. 1015 ºC/perc sebességgel melegítjük mikro-

égővel. Amikor a kristályok élei kezdenek megolvadni (ezt nagyítóval látjuk), feljegyez-

zük az olvadáspontot. Ne feledjük, hogy ez a mért érték a valódi olvadáspontnál ala-

csonyabb! 

5. Kivesszük a megolvadt anyagot tartalmazó kapillárist, és kb. 30 ºC-kal a mért olvadáspont 

alá hagyjuk hűlni a készüléket. 

6. A következő mérést úgy végezzük, hogy a mért olvadáspont 20 ºC-os közelében csak 

35 ºC/perc melegítést alkalmazunk. A fűtési sebesség beállításánál legyünk türelmesek! 

Így elkerülhetjük a túl gyors melegítésből származó hibát. 

7. Az első, közelítő mérés után még legalább három mérést végzünk, a mérési eredmények 

átlagaként adjuk meg a mért olvadáspontértéket. Vigyázat! Amennyiben észrevettük, hogy 

hibát követtünk el a mérés közben (pl. túl gyors felfűtést alkalmaztunk), akkor a hibás 

adatot ne vegyük figyelembe az átlagszámításban. 

 

A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A gyakorlaton az olvadáspont méréséhez használt, működőképes készüléket mutató rajz. 

2. A karbamid mért olvadáspontja (a mérések átlaga). 

3. Az ismeretlen minta olvadáspontja (a mérések átlaga). Ha nagy eltéréseket találunk a mért 

olvadáspontokban, akkor valamelyik mérés során valószínűleg túl gyors melegítést 

alkalmaztunk. Emlékezzünk vissza, hogy a túl gyors melegítés a valódinál kisebb mért 

olvadáspontot eredményez; célszerű a legmagasabb mért olvadáspontokat átlagolni vagy 

nagyon nagy eltéréseknél csak a mért legmagasabb olvadáspontot beadni. Az eredményeket 

egész értékre kerekítve, ºC-ban kell megadni; gondoljuk meg, van-e értelme a számológépből 

kapott átlagban a tizedes jegyeknek, amikor az eredeti leolvasást is egész ºC-ra végeztük! 
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Az olvadáspont egyszerűbben, gyorsabban és pontosabban mérhető elektromosan fűthető 

olvadáspontmérő készülékben, melynek felfűtési sebessége szabályozható. A kapillárisba töltött, 

készülékbe helyezett minta változását a felfűtés során egy nagyítóval ellátott ablakon keresztül 

figyelhetjük meg.  

 

Olvadáspontmérő készülék  

forrás: Hornyánszky Gábor (szerk.): Szerves kémiai praktikum 

Minimális mennyiségű anyag olvadáspontjának meghatározására alkalmas a Kofler-féle fűthető 

tárgyasztalú mikroszkóp. A készülék egy fűthető fémasztalból (tipikus hőmérséklet-tartomány: 

50350 oC) és mikroszkópból áll. A fűthető asztal közepén egy 1,5 mm átmérőjű nyílás szolgál a fény 

áteresztésére. Erre helyezzük a vizsgálandó anyag két tárgylemez közé helyezett néhány kristályát. A 

hőmérsékletet a fémasztalba benyúló hőmérőn tudjuk leolvasni. (4.1.1. fénykép) 

 

 

4.1.1. fénykép. Kofler-féle fűthető tárgyasztalú mikroszkóp 

4.2. Forráshőmérséklet mérése 

A forráshőmérséklet mérést Smith–Menzies módszerével végezzük. A méréshez összeállított 

készüléket a 4.2.1. ábra mutatja. A mérőeszköz egy kb. 1 cm átmérőjű, visszahajlított szárral ellátott 

üveggömb. A gömböcskébe töltünk a mérendő anyagból néhány tized cm3-t, majd egy gumival a 
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hőmérő alsó részéhez rögzítjük úgy, hogy a gömböcske csövének vége egy vonalban legyen a hőmérő 

aljával. Így a gömböcskéből a melegítés során távozó buborék hőmérsékletét fogjuk mérni. A 

méréshez vízfürdőt használunk. A fürdőhöz használt főzőpohár ne legyen túl nagy, mert a nagy fürdőt 

nehezebb (lassabb) melegíteni. Ideális a kb. 500 ml-es pohár. Ha a mérendő anyag vízzel elegyedik, 

akkor nem látunk felszálló buborékokat, mert a képződő gőz vagy gáz azonnal oldódik a vízben. Ilyen 

anyag forráshőmérsékletének meghatározásához más, olyan melegítő fürdőt kell használni, amellyel a 

vizsgált anyag nem elegyedik. 

 

4.2.1. ábra. Forráshőmérséklet mérése Smith–Menzies módszerével 

Feladat: Ismeretlen anyag forráshőmérsékletének meghatározása. (4.2. animáció) 

 

4.2. animáció. Forráshőmérséklet mérése Smith–Menzies módszerével 

A mérés menete: 

1. A kapott folyadékból cseppentő segítségével megtöltjük a gömböcskét kb. az üveggömb 

harmadáig, feléig. A megtöltés menete a következő: cseppentővel a gömböcske szárába 

helyezzük a mintát, majd a gömb óvatos rázogatásával bejuttatjuk azt az üveggömbbe. 

(Amennyiben a rázogatás nem jár sikerrel, a gömböcske hideg csapvíz alatti hűtésével 

beszívathatjuk a folyadékot a mérőedénybe.) 

2. A gömböcskét rögzítjük a hőmérőhöz úgy, hogy a szára a hőmérő higanyzsákjának aljával 

legyen egy vonalban. 

3. A hőmérőt fogóval vasállványra szereljük, majd belemerítjük a melegítő fürdőbe. Egy gázégő 

segítségével melegíteni kezdjük a folyadékfürdőt, és megkezdjük a mérést. A fürdőt üveg-

bottal folyamatosan kevergetjük, hogy egyenletes legyen a fürdő hőmérséklete. 

4. A melegítés során a minta párologni, majd forrni kezd, ezt buborékképződésként tapasztaljuk. 

Először a kitáguló levegő távozik a gömböcskéből, melynek térfogatát folyamatosan növekvő 

mértékben töltik ki a mérendő anyag gőzei. Amennyiben a buborékolás folytonos, a folyadék 

gőztenziója meghaladta a külső nyomás értékét. (Ehhez hozzáadódik az üvegcső nyílása felett 
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lévő vízoszlop hidrosztatikai nyomása, de ez a mérési eredményt csak elhanyagolhatóan 

befolyásolja.) 

5. Ha már egyenletes a buborékképződés, kivesszük az égőt a fürdő alól. Fontos, hogy ne oltsuk 

el az égőt, mert a mérés későbbi szakaszában szükség lesz a hőforrásra! Megvárjuk, amíg a 

buborékolás megszűnik, majd az utolsó buboréknál, amely már visszafelé indulna a göm-

böcske szárában, leolvassuk a hőmérsékletet. Mivel ebben a pillanatban a külső légnyomás 

megegyezik a folyadékból származó gőzök nyomásával (vagyis a gőztenzióval), a mért 

hőmérséklet a forráshőmérséklet. Ezzel egy időben visszahelyezzük a gázégőt, és intenzíven 

melegíteni kezdjük a vízfürdőt. Ez azért szükséges, mert a lehűlő gömböcskében lecsökken a 

nyomás, és a külső légnyomás benyomná a vizet. Ha mégis víz kerül a gömböcskébe, 

megszakítjuk a mérést, kirázzuk a gömböcske tartalmát, kiöblítjük acetonnal, majd vákuum-

szivattyúval kiszívatjuk belőle az acetongőzt. 

6. A mérést folytatva melegítjük a fürdőt, és amint újra egyenletes a buborékolás, megismételjük 

a mérést, összesen háromöt értéket jegyzünk fel. Ha az első mérés során számottevő mennyi-

ségű levegő maradt volna a rendszerben (nem buborékoltattuk ki megfelelően), annak ered-

ménye eltérhet a későbbi mérési eredményektől. 

7. A párolgás miatt előfordulhat, hogy elfogy a mérendő folyadék a gömböcskéből. Ekkor 

megszakítjuk a mérést, és a fent leírtaknak megfelelően újratöltjük a gömböcskét. 

8. A mérés végeztével kiemeljük a gömböcskét a fürdőből, kirázzuk a tartalmát, kiöblítjük ace-

tonnal, majd kiszívatjuk vízsugárszivattyúval. 



A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A gyakorlaton a forráshőmérséklet méréséhez használt készülék rajza. 

2. Mivel a forráshőmérséklet erősen függ a külső nyomástól, ezért a meghatározott 

forráshőmérséklet csak a hozzá tartozó nyomásértékkel együtt értelmezhető. A leolvasott 

barométeradatokból számítsuk ki a légköri nyomást. A hőmérséklet ismeretében korrigáljuk a 

higany hőtágulásából eredő tagot. (3.2.1 és 3.2.2. képletek) A gömböcske feletti vízréteg is 

mérési hibát okoz, de ez elhanyagolható, általában a század-ºC nagyságrendjébe esik. (Kérdés: 

Számítsa ki, mekkora hibát okoz a nyomásban, ha 10 cm magas vízoszlop van az edényke 

vége felett!) 

3. Az ismeretlen minta forráshőmérséklete (a mért hőmérsékletek átlaga). Ha nagyon kiugró 

értéket is mértünk, akkor hagyjuk ki az átlagszámításból. A °C-ban beadott 

forráshőmérsékletet egész értékre kerekítsük, hiszen ilyen pontosságú a méréshez használt 

hőmérő. 

4.3. Törésmutató mérése 

A monokromatikus sugárzás, ha 90o-tól eltérő szöggel jut egy fényátbocsátó anyagból egy másikba, 

irányt változtat. Ez a jelenség a fénytörés vagy refrakció (4.3.1. ábra). A fénytörést a törésmutatóval 

jellemezzük; a beeső és a megtört sugárnak a beesési merőlegessel bezárt szöge és a törésmutató 

között az alábbi összefüggés áll fenn: 

 





sin

sin
n  (4.3.1.) 

ahol  a beeső,  a megtört sugár beesési merőlegessel bezárt szöge. 
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4.3.1. ábra. Fénytörés 

A vákuumra vonatkoztatott törésmutatót abszolút törésmutatónak nevezzük. A gyakorlatban 

általában a levegőre vonatkoztatott törésmutatót használjuk, amely csak kismértékben tér el a 

vákuumra vonatkoztatott értéktől. 

Ha a fény két anyagi közeg határán lép át, akkor a törési szög nagyságát a fény irányában 

számított második közegnek az elsőre vonatkoztatott relatív törésmutatója (n1,2) szabja meg, mely a 

második (n2) és az első közeg (n1) abszolút törésmutatójának a hányadosával egyenlő. 

 
1

2
2,1

n

n
n   (4.3.2) 

Gázok és homogén folyadékok törésmutatója minden irányban azonos. Azokat a szilárd 

anyagokat, amelyeknél e feltétel szintén teljesül, izotróp anyagoknak nevezzük. Az anizotróp anyagok 

törésmutatója a különböző irányokban nem azonos. 

A törésmutató függ a fénytörő közeg anyagi minőségén túl a hőmérséklettől, a nyomástól, 

valamint a fény hullámhosszától. A törésmutató értékének megadásánál mindig fel kell tüntetni, hogy 

a mérés milyen hőmérsékleten és hullámhosszon történt. Pl. 
Dn20  20 

o
C-on a nátrium D-vonalának (ez 

sárga színű) hullámhosszán mért törésmutatót jelenti. 

A törésmutató felhasználható egyes anyagok azonosítására és tisztaságának ellenőrzésére. A 

kétkomponensű rendszerek törésmutatója általában a komponensek koncentrációarányával lineárisan 

változik, ha a komponensek között nincs kölcsönhatás. A meghatározáshoz nem szükséges a 

törésmutató abszolút értékének ismerete, elegendő, ha ismert koncentrációjú oldatokkal kalibrációs 

görbét veszünk fel, és az analízist ennek segítségével végezzük el. 

A törésmutató kísérleti meghatározása refraktométerekkel történik (4.3.1. fénykép). 

 

4.3.1. fénykép. Refraktométer 

A gyakorlatban elterjedt Abbé-féle refraktométer működése a teljes visszaverődés (totális reflexió) 

határszögének mérésén alapszik (4.3.2. ábra). Ha a fény nagyobb, N törésmutatójú (optikailag sűrűbb) 

közegből kisebb, n törésmutatójú közegbe lép, a megtört sugárnak a beesési merőlegessel bezárt szöge 

(1) nagyobb lesz, mint a beeső sugár szöge (1). A beeső sugár beesési merőlegessel bezárt szögének 
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növekedésekor elérünk egy olyan értékhez (t), amelynél a megtört sugár a két közeg érintkezési 

felülete mentén halad tovább (totális reflexió határszöge). A beesési szög további növekedésekor (2) 

a megtört sugár már nem tud kilépni az első közegből, hanem reflektálódik. (A refraktométerben a 

fénysugár fordított irányban halad, vagyis az optikailag ritkább közegből a sűrűbb felé.) 

 

4.3.2. ábra. A teljes visszaverődés határszöge(t) 

Az Abbé-féle refraktométerben egy kettős prizma van. A két prizmának egymástól mintegy 

0,15 mm-re levő átlófelülete közé kerül a vizsgálandó anyag. A mérés a felső prizmával történik. Az 

alsó segédprizma a megvilágításra és a folyadékréteg tartására szolgál. Méréskor tükör segítségével 

világítjuk meg a prizmarendszert, amely planparalel lemezként viselkedik. A fénysugár ugyanolyan  

szöggel lép ki a felső prizmából, mint amilyen szöggel az alsó prizmába belépett (4.3.3. ábra). 

 

4.3.3. ábra. A fénysugár menete az Abbé-féle refraktométer prizmarendszerében 

Ha a beeső fény irányát változtatjuk, akkor a fény mindaddig keresztülhalad a prizmán, amíg  

kisebb a prizma és a folyadék közötti teljes visszaverődés határszögénél. Amint ezt eléri, teljes 

visszaverődés jön létre, fény nem jut a felső prizmába. Ha tehát különböző beesési szöggel érkező 

sugarakat tartalmazó nyalábbal világítjuk meg a prizmarendszert, akkor a felső prizmából kilépő és a 

távcsőbe jutó fénynyalábban a teljes visszaverődés határszögének a látótér sötét és világos része 

közötti határvonal felel meg. Ha a prizmát úgy állítjuk be, hogy a látótér sötét és világos részének 

határvonala a távcső fonalkeresztjének közepére essék, akkor a törésmutató értéke a távcső skáláján 

közvetlenül leolvasható (4.3.2 fénykép). 

 

4.3.2. fénykép. A refraktométer skálája és távcsövének látómezője 

Elsősorban folyadékok törésmutatójának mérésére használják, de átlátszatlan anyagok, kenőcsök, 

gyanták, sőt szilárd anyagok törésmutatója is megmérhető vele, 1,31,7 törésmutató értékig mér, így 

sokféle anyag mérésére alkalmas. 
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Feladat: Glicerin-víz elegy összetételének meghatározása törésmutató mérése alapján. 

 

A mérés menete: 

Az ismeretlen glicerinkoncentráció meghatározása kalibrációs görbe segítségével történik. 

1. A kalibrációs görbe felvétele: a rendelkezésünkre álló, ismert koncentrációjú glicerinvíz 

elegysor minden tagjának meghatározzuk a törésmutatóját, majd milliméterpapíron ábrázoljuk 

a törésmutatónak a koncentrációtól való függését, vagy Excel programmal elkészítjük a 

törésmutatókoncentráció kalibrációs görbét, mely jelen esetben egyenes lesz. 

2. Megmérjük az ismeretlen összetételű glicerinvíz elegy törésmutatóját. Az ordináta tengelyre 

felvesszük a megmért törésmutatót, ezt a kalibrációs egyenes segítségével az abszcissza 

tengelyre vetítjük, ahol a megfelelő összetétel leolvasható. Ha Excel programmal dolgoztunk, 

akkor a kalibrációs egyenes lineáris regresszióval meghatározott egyenletének segítségével 

kiszámoljuk a mért törésmutatóhoz tartozó glicerinvíz elegy összetételét. 

 

A jegyzőkönyvben beadandók: 

1. Az ismert koncentrációjú glicerinvíz elegysor minden tagjának megmért törésmutatója 

táblázatban. 

2. Kalibrációs egyenes. 

3. Az ismeretlen összetételű glicerinvíz elegy törésmutatója és a kalibrációs egyenes alapján 

meghatározott összetétel. 

4.4. Sűrűségmérés 

A sűrűség egységnyi térfogatú anyag tömege. SI mértékegysége kg/m3, de a gyakorlatban inkább 

g/cm3 használatos. 1 kg/m3 = 103 g/cm3. Az m gramm tömegű, V cm3 térfogatú anyag sűrűsége t oC 

hőmérsékleten: 

 
V

m
t    (g/cm3) (4.4.1.) 

A relatív sűrűség (dt) két azonos állapotú anyag abszolút sűrűségeinek hányadosa, ami dimenzió 

nélküli mennyiség: 

 
t,v

t
td




  (4.4.2.) 

ahol tρ a mérendő anyag abszolút sűrűsége t hőmérsékleten, tv,ρ  a vonatkoztatási anyag abszolút 

sűrűsége t hőmérsékleten. Mivel két test egyenlő térfogatban levő tömege (m és mv) úgy aránylik egy-

máshoz, mint sűrűségük, a relatív sűrűséget az egyenlő térfogatban mért tömegekkel is kifejezhetjük: 

 
v

t
m

m
d   (4.4.3.) 

A sűrűség és a relatív sűrűség között következő az összefüggés: 

 t,v

v

t
m

m
  (4.4.4.) 

ahol tv,ρ  annak az anyagnak a sűrűsége t hőmérsékleten, amelyre a relatív sűrűséget vonatkoztattuk. 

Ebben a fejezetben folyadékok és szilárd anyagok sűrűségmérésével foglalkozunk. Sűrűség-

mérésre alkalmas eszközök a piknométer, a Mohr–Westphal-mérleg és az areométer. Ez utóbbi kettő 
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csak folyadékok sűrűségmérésére alkalmas eszköz. A piknométeres sűrűségmérést tömegmérésre 

vezetjük vissza, a Mohr–Westphal-mérleg és az areométer Arkhimédész törvénye alapján működik. 

4.4.1. Sűrűségmérés piknométerrel 

A 4.4.1.1. ábrán látható a folyadékok és szilárd anyagok sűrűségmérésére alkalmas piknométer. A 

piknométer kis sajáttömegű, lombikra emlékeztető szűk nyakú edény meghatározott térfogattal. A 

piknométer részei: az eszköz alsó, hasas része, amelynek nyílása kívül és belül csiszolatos; az eszköz 

csiszolatos nyakába illeszkedik egy vastag falú, keskeny belső átmérőjű kapilláriscső, melyen egy 

körbefutó jel a folyadékszint pontos beállítására szolgál. A kis belső átmérő növeli a folyadékszint 

beállításának pontosságát. Mivel a vékony kapillárison keresztül a folyadékot nem tudjuk a lombikba 

tölteni, a kapillárist a folyadék betöltése után helyezzük a lombik csiszolatos nyílásába. Az eszköz 

nyakának külső csiszolatára kupakot illesztünk a folyadékszint beállítása után, ezáltal megaka-

dályozzuk a folyadék párolgását. 

 

1. feladat: Ismeretlen folyadék sűrűségének meghatározása piknométerrel. (4.3. animáció) 

 

4.3. animáció: Folyadékok sűrűségének meghatározása piknométerrel 

A piknométeres sűrűségmérést úgy végezzük, hogy azonos térfogatú és hőmérsékletű ismeretlen 

sűrűségű folyadék és ismert sűrűségű víz tömegét meghatározzuk, és a 4.4.4. összefüggés alapján 

számítjuk ki az ismeretlen folyadék abszolút sűrűségét. (A feladat során tulajdonképpen relatív 

sűrűséget határozunk meg, a piknométer térfogatát szükségtelen meghatározni, mivel a piknométer 

belső térfogata állandó.) 

 

4.4.1.1. ábra. Piknométer 

A folyadékszint beállítását mindig termosztátban, állandó és ismert hőfokon kell végezni, mivel a 

piknométer és az adott tömegű folyadék térfogata függ a hőmérséklettől. Megjegyzendő, hogy 

melegítés során az üvegeszközök megváltoztatják térfogatukat, és a hőmérséklet visszaállítása után az 

eredeti térfogat csak lassan áll vissza. Így kerülni kell a mérőeszközök (a piknométer) hőmér-

sékletének jelentős megváltoztatását a pontos mérések esetén (például kezünkben tartva a piknométert, 

annak hőmérséklete testhőmérsékletünkre emelkedik, s ez számottevő hibát okozhat). Ha tiszta 

piknométerrel, tiszta összehasonlító folyadékkal dolgozunk, és a folyadékszint beállítását helyesen 

végeztük, a piknométeres sűrűségmérés hibája a tömegmérés hibájától függ. 
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A mérés menete: 

1. Megmérjük a tiszta, száraz piknométer tömegét a kupakkal és a kapillárissal együtt analitikai 

mérlegen, négy tizedesjegy pontossággal  (m0). 

2. Az ismeretlen sűrűségű oldattal buborékmentesen színültig töltjük a piknométer lombikját. A 

kapillárist a piknométer lombikjába helyezzük; ekkor a felesleges folyadék a kapillárison 

keresztül távozik. Vigyázzunk, hogy ne keletkezzen légbuborék, mert az meghamisítja a 

mérést! 

3. A megtöltött piknométert 20 oC hőmérsékletű termosztátba helyezzük, és kb. 15 perc 

várakozás után a folyadék meniszkuszát jelre álltjuk, amihez például kis szűrőpapír-darabkát 

használhatunk. 

4. Feltesszük a piknométer védőkupakját, kivesszük a piknométert a termosztátból, szárazra 

töröljük, és analitikai mérlegen megmérjük (m1) 

5. Kiöntjük az oldatot a piknométerből, majd a piknométert és a kapillárist többször átöblítjük 

desztillált vízzel, majd desztillált vízzel megtöltjük, és a fentiekhez hasonlóan megmérjük 

(m2). 

A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A piknométer ábrája. 

2. Az ismeretlen folyadék abszolút sűrűsége: 

A folyadék tömege:   mfolyadék = m1 − m0 

A desztillált víz tömege: mdeszt.víz = m2 − m0 

A keresett sűrűséget a 4.4.4. összefüggéssel négy tizedesjegyre számoljuk ki. 20 oC-on a víz 

sűrűségét az F.13. táblázat tartalmazza. 

20,víz.deszt

víz.deszt

folyadék

20
m

m
  

 

2. feladat: Ismeretlen szilárd anyag sűrűségének meghatározása piknométerrel 

 

Megfelelően aprított szilárd anyag sűrűségét piknométerrel, táramérlegen két tizedesjegy 

pontossággal határozzuk meg, ezért nincs szükség termosztálásra. A szilárd anyag térfogatának 

meghatározását toluollal végezzük, mivel a toluol kis viszkozitású és jól nedvesíti a szilárd anyag 

felületét. Vigyázzunk, a toluol tűzveszélyes! 

 

A mérés menete: 

1. Megmérjük a tiszta, száraz piknométer tömegét kupakkal és kapillárissal együtt táramérlegen, 

két tizedesjegy pontossággal  (m0). 

2. A piknométert legalább félig töltjük a szilárd anyaggal, majd ismét megmérjük táramérlegen  

(m1). 

3. A szilárd anyagot tartalmazó piknométerbe annyi toluolt töltünk, hogy a piknométer tele 

legyen. (Toluollal vegyifülkében dolgozzunk, gázlángtól távol!) A szilárd anyagra tapadt 

levegő eltávolítása céljából a piknométert addig rázogatjuk, amíg a buborékok távozása 

megszűnik. Ezután a piknométer csiszolatos nyakába helyezzük a kapillárist, és a folyadék 

meniszkuszát jelre álltjuk kis szűrőpapír-darabka segítségével. Feltesszük a piknométer 

védőkupakját, és megmérjük a piknométert táramérlegen (m2). 

4. A piknométerből a toluolt gyűjtőedénybe töltjük. A szilárd anyagot szűrőpapírra rázzuk, és 

vegyifülke alatt hagyjuk elpárologni a rátapadt toluolt. Ha „megszáradt”, visszatesszük a 

tárolóedényébe. 

5. A piknométert színültig töltjük toluollal, a piknométer csiszolatos nyakába helyezzük a 

kapillárist, és a toluol meniszkuszát jelre álltjuk kis szűrőpapír-darabka segítségével. 

Feltesszük a piknométer védőkupakját, és megmérjük a piknométert táramérlegen (m3). 
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6. A piknométerből a toluolt gyűjtőedénybe töltjük, majd a piknométerből a maradék toluolt 

vízsugárszivattyú segítségével kiszívatjuk. (Vigyázat, erősebb vákuum a lapos fenekű 

piknométert összeroppantja!) 

 

A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A piknométer ábrája. 

2. Az ismeretlen szilárd anyag abszolút sűrűsége: 

A szilárd anyag tömege:      mszilárd = m1 − m0 

A piknométer teljes térfogatában levő toluol tömege:   mtoluol = m3 − m0 

A szilárd anyag mellett a piknométerben levő toluol tömege: (m2 − m0) − (m1 − m0) 

A szilárd anyaggal azonos térfogatú toluol tömege: 

    mtoluol(szilárd) = m3 − m0 − [(m2 − m0) − (m1 − m0)] 

mtoluol(szilárd) = m3 − m0 − m2 + m1 

 

A toluol sűrűsége: 0,867 g/cm3. A keresett sűrűséget a 4.4.4. összefüggéssel két tizedesjegyre 

számoljuk ki. 

867,0
m

m

)szilárd(toluol

szilárd   

4.4.2. Sűrűségmérés areométerrel 

Arkhimédész elve alapján ún. areométerekkel is meghatározható a folyadékok sűrűsége. Az areométer 

felépítését a 4.4.2.1. ábra mutatja. A ma használatos areométerek általában üvegből készülnek; egy 

pontosan meghatározott mennyiségű ólomsörét nehezékkel töltött, szélesebb átmérőjű alsó részből (a) 

és egy kisebb átmérőjű, beosztással ellátott üvegcsőből (b) állnak. Az areométereket adott hőmérsék-

letre, általában 20 
o
C-ra kalibrálják. Vannak olyan areométerek is, amelyekbe beépítenek egy hőmérőt. 

 

4.4.2.1. ábra. Areométer 

Folyadékba mártva az areométer addig süllyed, míg az általa kiszorított folyadék tömege egyen-

lővé nem válik az egész areométer tömegével, tehát a merülési mélység a folyadék sűrűségének 

mértéke. Az areométer a mérendő folyadékba annál inkább belesüllyed, minél kisebb a mérendő folya-

dék sűrűsége. 

A mérés során először szélesebb méréshatárú, kevésbé pontos ún. kereső areométerrel a sűrűség 

közelítő értékét állapítjuk meg, majd ennek alapján kiválasztjuk a sorozatból azt a szűkebb 

méréshatárú, de pontosabb areométert, amellyel a végleges mérést végezzük. Az areométer annál 

érzékenyebb, minél nagyobb a tömege és minél kisebb keresztmetszetű a beosztással ellátott cső. 
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Areométerrel a sűrűség 0,02 vagy  finomabb, szűkebb intervallumban használható eszköz esetén  

0,002 g/cm3 hibával, igen gyorsan és kényelmesen határozható meg. 

Mivel az oldatok sűrűsége az anyagi minőségen és a hőmérsékleten kívül töménységük 

függvénye, ha csak egyféle oldott anyag van az oldatban, akkor a sűrűség egyértelmű mértéke az 

oldott anyag koncentrációjának is. (Vigyázat, nem feltétlenül lineáris az összefüggés!) Így készíthetők 

olyan areométerek, amelyek skálájáról sűrűség helyett közvetlenül anyagtartalom olvasható le, pl. a 

folyadék alkohol-, cukor-, lúg- stb. koncentrációja (alkoholméter, szachariméter, mustfokoló, alka-

liméter stb.). Természetesen az így kalibrált areométerek csak egy adott anyag mérésére használhatók. 

 

Feladat: Ismeretlen koncentrációjú oldat sűrűségének mérése areométerrel. 

 

A mérés menete: 

1. A vizsgálandó folyadékot tiszta, száraz üveghengerbe töltjük, és az ún. kereső areométert 

óvatosan belemerítve megállapítjuk a közelítő sűrűséget. A mérés során fontos, hogy az 

areométer az üveghenger falával sehol se érintkezzen, hanem szabadon lebegjen a folya-

dékban. 

2. A közelítő sűrűség alapján kiválasztjuk a sorozatból azt az areométert, amelynek mérés-

tartományába a mért közelítő sűrűség beleesik, és ezzel pontos sűrűségmérést végzünk. 

3. A sűrűség meghatározása után azonnal megmérjük a folyadék hőmérsékletét is. 

4. Az areométereket használat után mindig öblítsük le desztillált vízzel és töröljük szárazra! 

 

A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. Az areométer ábrája. 

2. Az oldat mért sűrűsége. 

3. A vizsgált oldat minőségét ismerve, az F.14. táblázat segítségével, interpolációval állapítsuk 

meg a mért sűrűség alapján az oldat tömegszázalékos összetételét! 

4. Adjuk meg az oldat összetételét a következő koncentrációegységekben is: 

 vegyes százalékos összetétel (g/100 cm3) 

 mólszázalékos összetétel 

 anyagmennyiség-koncentráció (mol/dm3) 

 Raoult-koncentráció (mol/100 g oldószer) 

4.4.3. Sűrűségmérés Mohr–Westphal-mérleggel 

A Mohr–Westphal-mérleg működése Arkhimédész elvén alapszik. A Mohr–Westphal-mérleg egy 

egyenlőtlen kétkarú, különleges súlysorozattal ellátott hidrosztatikai mérleg. A mérleget úgy készítik 

és kalibrálják, hogy a folyadék sűrűsége közvetlenül decimálisan leolvasható. A súlysorozat egysége a 

mérleghez tartozó üvegtesttel egyenlő térfogatú, 4 oC hőmérsékletű víz tömegével egyenlő tömegű, U 

alakúra meghajlított vastag, rendszerint nikkelezett sárgaréz drót. A kisebb mérősúlyok az egység 0,1; 

0,01 és 0,001 részei. Ha az üvegtestre ható felhajtóerőt a vizsgálandó folyadékban ezekkel a súlyokkal 

egyenlítjük ki, akkor az adott hőmérsékletű vízre vonatkoztatott relatív sűrűséget kapjuk. Az U alakú 

mérősúlyokat (lovasok) ugyanarra a 10 részre beosztott karra helyezzük, amelynek végén az üvegtest 

függ. Az egyes mérősúlyok névértékének tized részeit tehát a karhossz változtatásával mérjük. Pl. ha 

1,274 g/cm3 sűrűségű folyadékba mártjuk az üvegtestet, akkor az egyik egység lovast a kar végére, a 

másikat a második osztásrészre, a tizedes lovast a hetedik, a százados lovast pedig a negyedik 

osztásrészre kell helyezni, hogy a mérleg egyensúlyban legyen (4.4.3.1. ábra). 
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4.4.3.1. ábra. Mohr–Westphal-mérleg 

A Mohr–Westphal-mérlegen a sűrűséget három tizedesjegy pontossággal mérhetjük meg, ami 

nem éri el a piknométeres sűrűségmérés pontosságát. 

 

Feladat: Adott koncentrációjú oldat készítése és sűrűségének mérése Mohr–Westphal-mérleggel. 

 

A mérés menete 

Oldatkészítés: 

1. Elkészítjük a megadott móltörtű és mennyiségű vizes oldatot. Az ismeretlen oldott anyag 

moláris tömegét vegyük 44,0 g/molnak, a vízét pedig 18,0 g/molnak. Kiszámítjuk az oldat 

elkészítéséhez szükséges oldatott anyag és oldószer tömegét. 

2. Egy tiszta és száraz 200–250 cm3 térfogatú főzőpoharat táramérlegen letárázunk, és a 

számított mennyiségű szilárd anyagot kéttized gramm pontossággal bemérjük a főzőpohárba. 

3. Letárázzuk ismét a mérleget, és a főzőpohárba mérjük a víz számított mennyiségét. A 

desztillált víz adagolását mosópalackból végezzük vagy más alkalmas edényből közvetlenül a 

szilárd anyagot tartalmazó főzőpohárba. Figyelem! A desztillált vizet is kéttized gramm 

pontossággal kell kimérni! A pontos bemérés érdekében az utolsó 12 gramm vizet óvatosan, 

lehetőleg cseppenként adagoljuk (ehhez használhatunk Pasteur-pipettát). 

4. A szilárd anyag oldódását kevergetéssel gyorsítjuk, majd az üvegbottal homogenizáljuk az 

ismeretlen sűrűségű, ismert móltörtű oldatot. 

5. Meghatározzuk az oldat sűrűségét Mohr–Westphal-mérleg segítségével. 

 
A Mohr–Westphal-mérleg beállítása: 

1. A mérőhengert megtöltjük 4 oC hőmérsékletű vízzel, és belemerítjük a mérleghez tartozó 

üvegtestet. Ügyeljünk, hogy az üvegtest ne érintkezzen a mérőhenger falával, és teljesen 

belemerüljön a folyadékba! 

2. A legnagyobb lovast (egység lovas) a kar végére, a 10. osztásrésznek megfelelő bevágásba, 

illetve horogra kell akasztani, mert a 4 oC hőmérsékletű desztillált víz sűrűsége 1,000 g/cm3. 

Az egyensúlyt részben a talpcsavar, részben a másik mérlegkaron elhelyezkedő ellensúly 

segítségével állítjuk be. (Ekkor a mérleg „mutatója” a skála középső osztása körül leng.) A 

mérés során a beállításon nem szabad változtatni! 

Megjegyzés: a mérleget a rajta függő üvegtesttel levegőben is be lehet állítani úgy, hogy a 

levegő átlagos sűrűségének (0,00129 g/cm3) megfelelően megterhelve legyen egyensúlyban. 

 

Ismeretlen sűrűségű folyadék mérése: 

1. A desztillált vízzel gondosan kitisztított mérőhengert kétszer-háromszor átöblítjük a vizs-

gálandó oldat kis részletével, majd megtöltjük a vizsgálandó oldattal, és belemerítjük az 

üvegtestet. 

2. A lovasok mérlegkarra való elhelyezésével beállítjuk az egyensúlyt, majd a lovasok értékét 

leolvassuk. Közvetlenül a mérés után megmérjük a folyadék hőmérsékletét is. 
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A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A Mohr–Westphalmérleg ábrája. 

2. Az oldatkészítéshez elvégzett számítások. 

3. Az oldat sűrűsége. 

4.5. Moláris tömeg meghatározása 

Valamely vegyület moláris tömegének meghatározására különböző módszerek alkalmazhatók az 

anyag halmazállapotától, fizikai és kémiai tulajdonságaitól, illetve a mérendő molekula moláris 

tömegétől (méretétől) függően. A nem illékony folyadékok és a szilárd anyagok moláris tömegét 

legegyszerűbben a híg oldatok törvényei alapján, kis koncentrációjú oldatok fagyáspontcsökkenését, 

forráspont-emelkedését vagy ozmózisnyomását mérve határozhatjuk meg. Ezek a tulajdonságok, 

amelyeket összefoglalóan kolligatív ("mennyiségtől függő") tulajdonságoknak nevezünk, csak az 

oldószer anyagi minőségétől és az oldott anyag mólszámától függnek, az oldott anyag minőségétől 

nem. Ez a változás az oldott anyag mennyiségével csak híg oldatokban egyenesen arányos. Ezeket a 

lineáris összefüggéseket nevezzük összefoglalóan híg oldatok törvényeinek. Magának a híg oldatnak a 

pontos definíciója úgy adható meg, hogy amíg az összefüggésünk a mérendő hibahatáron belül 

lineáris, az oldat híg oldatként viselkedik. Általában az oldott anyagra 0,1-nél kisebb móltörtű vagy 

5%-nál kevésbé tömény oldatokat jó közelítéssel hígnak tekinthetjük.  

Folyadékok moláris tömegének meghatározását elvégezhetjük egy ismert tömegű kis részletük 

elpárologtatásával, és a keletkező gőz térfogatának, hőmérsékletének és nyomásának mérésével. A 

mennyiségek közötti összefüggést az ideális gáztörvény átalakításával kapjuk. Az ideális gáztörvény 

csak közelítés valós gázelegyek esetén, azonban a mérési körülmények hibája (a használt mérési 

eszközök bizonytalansága, a légnyomás ingadozása) nagyobb eltérést okoz az eredményben. 

Gázok és illékony folyadékok moláris tömegét gáz-, illetve gőzsűrűségméréssel is meghatá-

rozhatjuk Avogadro tétele alapján. A tétel kimondja, hogy valamely gáz azonos térfogatában azonos 

hőmérsékleten és nyomáson azonos számú részecske (molekula, egyatomos gázoknál atom) van jelen. 

Ennek értelmében azonos állapothatározók mellett két gáz tömege úgy aránylik egymáshoz, mint a 

sűrűségeik. 

A fent említetteken kívül még számos módszer alkalmazható egy anyag moláris tömegének 

meghatározására, például a diffúziós állandó vagy a diffúziósebesség mérése, amelynek során egy 

anyag molekuláinak vándorlását kísérik figyelemmel adott hőmérsékleten, meghatározott közegben. A 

modern műszeres analitikában a moláris tömeg meghatározására a tömegspektrometriát alkalmazzák. 

A módszer alapja, hogy a meghatározandó anyag elpárologtatott molekuláit ionizálják, a keletkező 

ionoknak egy gyorsítófeszültséggel mozgási energiát adnak. A különböző méretű (moláris tömegű), 

azonos töltésű ionok eltérő sebességre gyorsulnak, és egy elektromos és/vagy mágneses térrel 

szétválaszthatók, fókuszálhatók. A fókuszáló tér változtatásával különböző ionok érkeznek a 

detektorra; egy tartomány végigpásztázásával alakul ki a tömegspektrum. A többszörösen töltött ionok 

nagyobb mértékben gyorsulnak, így például egy kétszeresen töltött, "2x" moláris tömegű molekula 

sebessége meg fog egyezni egy egyszeres töltésű, "x" moláris tömegű molekuláéval, így egyszerre 

érkeznek majd a detektorra. A tömegspektrumok ezért nem moláris tömegeket mutatnak, hanem m/z 

(tömeg/töltés) skálán ábrázolják az egyes ionok mennyiségét. 

4.5.1. Moláris tömeg meghatározása fagyáspontcsökkenés-méréssel 

Ismert tömegű, tiszta anyagból ismert koncentrációjú (g oldott anyag/1000 g oldat) oldatot készítve, 

majd a fagyáspontcsökkenést megmérve, az anyag moláris tömege az oldószer krioszkópos 

együtthatójának (
MΔT ) ismeretében meghatározható. A módszer alkalmazhatóságának az előfeltétele, 

hogy a mérés során keletkező szilárd fázis csak az oldószer molekuláiból áll, és nem tartalmazza a  

mérendő anyagot. (Ez akkor lehetséges, ha a két anyag fázisdiagramja nem elegykristály típusú.) 

A fagyáspontcsökkenés, mely az oldat és a tiszta oldószer fagyáspontjának különbsége,  

kifejezhető az oldott anyag molalitásának ( oam : mol oldott anyag/1000 g oldószer) segítségével:  

 oamMΔTΔT   (4.5.1.1.) 
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ahol 
M

ΔT  a krioszkópos együttható az oldószerre jellemző érték, megmutatja, hogy az oldószer 

1000 grammjában 1 mol oldott anyag mekkora fagyáspontcsökkenést okoz. Néhány gyakran használt 

oldószer krioszkópos együtthatója az 4.5.1.1. táblázatban található. Az összefüggés csak a híg oldatok 

tartományában lineáris, így használata akkor lehetséges, ha ebben a tartományban mérhető 

fagyáspontcsökkenés érhető el. Mivel a bemért (ismeretlen molekulatömegű) anyag tömegét meg 

tudjuk határozni, a fagyáspontcsökkenés meghatározása után a molekulatömeg számolható.  

4.5.1.1. táblázat. Néhány gyakran használt oldószer olvadáspontja és moláris krioszkópos 

együtthatója 

Oldószer 

Tiszta oldószer 

olvadáspontja 

[ºC] 

Molális 

fagyáspontcsökkenés 

[ºC·mol·kg
1

] 

Víz 0,00 1,86 

Hangyasav 8,4 2,77 

Ecetsav 16,6 3,90 

Benzol 5,5 5,12 

Fenol 41,0 7,27 

Benzofenon 49,0 9,80 

Difenilamin 53,0 8,60 

Ciklohexán 6,6 20,0 

 

Az oldott anyag mennyiségét az oldatban lévő részecskék száma jelenti. Egy disszociáló (vagy 

asszociáló) vegyület (pl. ionos vegyület, sav, bázis) 1 molja annyi mol oldott anyagnak számít, ahány 

részre az adott anyag disszociál (asszociál). 

Tekintsünk néhány példát, hogyan befolyásolja az oldott anyag disszociációja a fagyáspont-

csökkenést: 

 1 mol glükóz az oldatban is 1 mol oldott anyagnak felel meg, hiszen nem disszociál 

számottevően. 

 1 mol konyhasó vízben 2 mol oldott anyagnak felel meg, mert disszociál 1 mol Na+ és 1 mol 

Cl ionra. Mint a bevezetőben említettük, a fagyáspontcsökkenés kolligatív tulajdonság, tehát 

független az oldott anyag minőségétől, így a két ion közt nincs különbség. Ebben az esetben 

ha ismert tömegű NaCl-ból készítünk oldatot, és megmérjük a fagyáspontcsökkenést, a 

számított moláris tömegre a két ion tömegének átlagát kapjuk majd. Fontos tehát tudnunk, 

milyen mértékben disszociál a molekula; ha ezt nem ismerjük, akkor csak az előbb látott 

példához hasonlóan egy átlag moláris tömeget fogunk mérni. 

 1 mol ecetsav vízben készült oldatában az ecetsav csak részlegesen disszociál, mivel gyenge 

sav. Valamivel több mint 1 mol oldott részecske lesz az oldatban, de 2 molnál biztosan jóval 

kevesebb. A mért fagyáspontcsökkenés alapján az összefüggés mechanikus alkalmazásával 

meghatározott moláris tömeg így az ecetsavénál alacsonyabb lesz. 

 1 mol nátrium-acetát (az előző ecetsav sója) viszont teljes mértékben disszociál, mert erős 

bázis gyenge savval képezett sója. Az acetátion a vízzel egyensúlyi folyamatban hidroxid- 

ionokat és disszociálatlan ecetsavat hoz létre; összességében valamivel több mint 2 mol oldott 

részecske lesz tehát az oldatban. A gyenge bázisok erős savval képezett sói hasonlóan 

viselkednek. 

A fagyáspontok meghatározásakor nagyon fontos a fagyási folyamat részleteinek nyomon 

követése. Egy folyadék hűtése során ugyanis a szilárd anyag kiválása nem feltétlenül indul meg a 

fagyásponton, a folyadék lehűtése során létrejöhet túlhűlés: az anyag fagyáspontja alá kerülve nem 
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fagy meg, hanem metastabil állapotba kerül. Ekkor külső hatásra (pl. rezgés, beoltás) bármikor 

megindulhat a fagyás, amikor is a rendszer hőmérséklete felemelkedik az aktuális fagyáspontra (a 

látens hőre fordítódik a túlhűtés során már elvont energia). 

A jelenség hátterében az áll, hogy a szilárd fázis kialakulásának két lépése van: a 

kristálygócképződés és a gócnövekedés. A túlhűlés azért következik be, mert nem indul meg a 

fagyáspontban a gócképződés, ugyanis a rendezett szilárd fázisnak megfelelő elrendeződés nehezen 

jön létre. A szilárd fázis kiválásának kezdetekor (beoltás esetén a beoltás pillanatában) mért 

hőmérséklet és a fagyáspont közötti különbséget nevezzük a túlhűlés fokának (δ). A túlhűtés fokának, 

az oldat hőkapacitásának, az oldószer fagyáshőjének ismeretében a kifagyott oldószer mennyisége 

meghatározható, s ennek segítségével az oldatnak a mért fagyásponthoz tartozó effektív koncentrá-

ciója meghatározható.  

Oldatok esetében tehát a fagyáspont csak akkor lehet közel állandó, ha nem fagyasztunk ki túl 

nagy mennyiségű oldószert, vagyis nem hűtjük nagyon nagymértékben túl az oldatot. Mivel az észlelt 

fagyáspont függ a túlhűlés mértékétől, minden mérés során fel kell jegyezni a túlhűlés mértékét is, 

hogy elvégezhessük az oldat koncentrációjának korrekcióját a kifagyott jég mennyiségével (lásd a 

számításoknál). A túlzott túlhűlést folyamatos keveréssel, a hűtés intenzitásának csökkentésével 

(légköpeny használatával), illetve időben elvégzett beoltással kerülhetjük el. 

A laboratóriumi gyakorlat során egy ismeretlen anyag moláris tömegének meghatározását a 

4.5.1.1. ábrán bemutatott Beckmann-féle krioszkóppal végezzük. Az eszköz egy oldalcsővel ellátott, 

egyik végén zárt üvegcső. A csőben egy 0,02 oC osztású differencia-hőmérő és egy fémből készült 

keverő helyezkedik el. A keverővel biztosítjuk az oldat egyenletes hőeloszlását (minden pontban 

lehetőleg azonos hőmérséklet legyen). A differencia-hőmérő nevét onnan kapta, hogy hőmérséklet-

különbséget mér, nincs rögzített pontja. Így a skálán szereplő 0 oC nem a víz fagyáspontjának felel 

meg. A hőmérőt emiatt kalibrálni kell, desztillált víz fagyáspontjának mérésével. A differencia-

hőmérő sajátsága, hogy nem szabad vízszintes helyzetbe fektetni. Ha ez mégis bekövetkezik, jobb 

esetben a kalibrációs pont mozdul el, rosszabb esetben a higanyszál szakad meg. Emiatt a mérés 

megkezdése előtt ellenőrizzük, nem szakadt-e meg a szál a hőmérőben. 

A krioszkópot kívülről egy levehető légköpeny veszi körül. Ennek szerepe a hőszigetelés: 

segítségével lassíthatjuk a hőátadást a hűtőkeverék és a vizsgált oldat között, így kisebb mértékű 

túlhűlést tapasztalunk. A légköpeny a hűtőkeverékbe, konyhasóval kevert jégkásába merül. A 

hűtőkeverék hőmérsékletét a konyhasóoldat koncentrációja határozza meg, ami a jég hőmérsékleténél 

alacsonyabb. A hűtőkeverékbe merülő keverővel biztosíthatjuk a keverék egyenletes hőmérsékletét. A 

hűtőkeverékben elhelyezünk egy hagyományos hőmérőt, amivel figyelhetjük a keverék hőmérsékletét. 

Az ideális a (8)  (15) oC közötti keverék; ennél magasabb hőmérsékletű keverék nagyon lassan 

hűti le a mintánkat, hidegebb keverék pedig nagyon nagy túlhűlést okoz, ami a fent leírtaknak 

megfelelően megnehezíti a fagyáspont pontos mérését. 



4. Fizikai–kémiai mennyiségek meghatározása 121 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

  

4.5.1.1. ábra. Beckmann-féle krioszkóp 

Feladat: Ismeretlen anyag moláris tömegének meghatározása fagyáspontcsökkenéssel. 

 

 

A mérés menete: 

1. A mérés megkezdése előtt a krioszkópot kimossuk, desztillált vízzel többször átöblítjük, tiszta 

papírtörlővel gondosan kitörölgetjük. Az esetleg bennmaradó nedvesség eltávolításához 

néhány percre szárítószekrénybe helyezzük. A differencia-hőmérőt desztillált vízzel lemossuk, 

és papírtörlővel szárazra töröljük, ugyanígy a krioszkóp belsejében elhelyezett keverőt is 

megtisztítjuk. A mérendő anyagból készült oldattal érintkező eszközök alapos megtisztítására 

azért van szükség, hogy egy korábbi mérésből esetleg visszamaradt anyag ne szennyezhesse a 

mintánkat. 

2. Egy súlypipetta segítségével bemérünk kb. 20 g desztillált vizet a krioszkópba. A súlypipetta 

(4.5.1.2. ábra) egy "U" alakban meghajlított hasas pipetta. Megtöltésekor egy főzőpohárba 

kiöntött desztillált vízbe helyezzük a hegyesebb végét, és a tompa végen keresztül teleszívjuk 

a pipettát. Táramérlegen lemérjük a pipetta és a víz együttes tömegét. Ehhez célszerű egy üres 

főzőpoharat a mérlegre helyezni, letárázni, majd belehelyezni a pipettát; így nem fog 

felborulni. A pipettából a függőleges csövön keresztül megtöltjük a krioszkópot, majd újra 

lemérjük a pipettát. A két mért tömeg különbsége lesz a krioszkópban található oldószer 

tömege (mold). 

 

4.5.1.2. ábra. Súlypipetta 
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3. Elkészítjük a hűtőkeveréket: a jeget apróra zúzzuk, sót és kevés vizet adagolunk hozzá, majd 

amikor már eléri a krioszkópban levő folyadék szintjét, kevés vizet öntünk hozzá. Mérés 

közben mindig figyeljük a keverék hőfokát, és ha szükséges pótoljuk a jeget, esetleg a sót. A 

hűtőkeverékbe úgy merítjük bele a krioszkópot, hogy abban a folyadékszintet a hűtőkeverék 

folyadékszintje elérje, így biztosíthatjuk a jó hőátadást. 

4. Az előkészületek után megkezdjük a mérést. A differencia-hőmérőt, mint említettük, 

kalibrálni kell. Ehhez a víz fagyáspontját mérjük meg a krioszkópban lévő tiszta desztillált víz 

segítségével. A krioszkópot belemerítjük a hűtőkeverékbe, és tartalmát folyamatosan kever-

getjük. A hűtés hatására a hőmérséklet folyamatosan csökken, a hőmérő higanyszála foko-

zatosan mozog lefele. Amennyiben a folyadék nem hűl túl, és a fagyás megindul, a hőmérsék-

let egy adott ponton megáll, ez a fagyáspont. Az esetek túlnyomó többségében azonban a 

folyadék túlhűl, és a hőmérséklet a fagyáspont elérése után is csökken. Előbb-utóbb azonban 

megindul a kifagyás, amit a hőmérséklet hirtelen növekedése jelez. Ez a túlhűtési hőmérséklet, 

ezt feljegyezzük. Amint megindul a fagyás, az oldat felmelegszik a fagyáspontig, jégkása 

alakul ki. A higanyszál a fagyásponton áll meg (kalibrációs 0 ºC, a hőmérséklethez tartozó 

skálaosztást század ºC pontossággal ekkor feljegyezzük). 

5. Miután a hőmérő beállt, a krioszkópot kiemeljük a hűtőkeverékből, és hagyjuk felmelegedni. 

Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy a krioszkópot kiemeljük a hűtőkeverékből, és 

kezünkkel melegítjük, vagy egy főzőpohárban levő meleg vízbe állítjuk pár percre. Ha a 

folyadék mégis megfagy a krioszkópban, azt a keverőeszköz mozgatásakor könnyen megálla-

píthatjuk. Ekkor ne próbáljuk tovább keverni, mert a tömörre fagyott jéggel eltörhetjük az 

üveg keverőpálcát vagy a hőmérő higanyzsákját! A kalibrációt legalább három alkalommal 

megismételjük, és a mért fagyáspontok átlagát tekintjük ezután a differencia-hőmérő zérus-

pontjának (Tkal). 

A mérésnél figyelembe kell venni, hogy a fagyáspontnak megfelelő egyensúly csak akkor áll 

be biztosan, ha a szilárd és a folyadékfázis egymással nagy felületen érintkezik. Ezért fontos, 

hogy a kifagyó oldószer ne egy összefüggő tömb vagy kéreg legyen, hanem minél finomabb 

eloszlású, nagy felületű kristályok formájában váljon ki. Emellett állandó, egyenletes 

keveréssel azt is biztosítanunk kell, hogy a hőmérő higanyzsákjának közvetlen környezetében 

is mindkét fázis jelen legyen. 

 

4.5.1.3. ábra. A krioszkóp "tartalma" és a hőmérséklet változása a mérés folyamán   

(balról jobbra haladva) 
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6. A kalibráció után kiszámítjuk, mennyi szilárd anyag szükséges, hogy a krioszkópban lévő 

desztillált vízből kb. 2 (m/m)%-os oldatot készítsünk. Analitikai mérlegen mérőcsónakban 

bemérünk ennél kisebb mennyiségű anyagot. A bemért anyagot a krioszkóp függőleges 

csövén (nem az oldalcsövön) át a desztillált vízbe öntjük. Ügyeljünk, hogy a differencia-

hőmérő végére ne tapadjon vízcsepp, vagy kiemelésekor ne cseppenjen ki a desztillált vízből, 

mert ekkor megváltozna a bemért oldószer tömege. Ezért kiemelés előtt érintsük a hőmérőt a 

krioszkóp falához. Szintén fontos, hogy a bemért anyag teljes mennyisége az oldatba kerüljön, 

ne maradjon a krioszkóp falán. Ha mégis a falra tapadna, a keverő segítségével óvatosan 

juttassuk az oldatba, s folyamatos keveréssel oldjuk fel.  A csónakot analitikai mérlegen 

visszamérjük, a két mért tömeg különbsége a bemért oldott anyag tömege. 

7. A készített oldat fagyáspontját legalább háromszor megmérjük. A híg oldatból először csak a 

tiszta oldószer fagy ki, emiatt az oldatban a fagyás során folyamatosan nő az oldott kom-

ponens koncentrációja. Így a fagyáspont változik (csökken); a mérés szempontjából fontos, 

hogy azt az értéket olvassuk le, amire a hőmérő „visszaugrik”. A kifagyott oldószer mennyi-

ségének meghatározásához szükségünk van a túlhűlési hőmérsékletre (Tth), ami a hőmérő által 

az adott mérés során mutatott legalacsonyabb hőmérséklet. Ezt is minden alkalommal 

feljegyezzük. 

8. A mérések végeztével kiöntjük az oldatot és a hűtőkeveréket, a krioszkópot desztillált vízzel 

átöblítjük. A mérési adatokból kiszámítjuk a moláris tömeget. 

 

Számítások: 

Első lépésben a mért fagyáspontokból (Top) és a mért túlhűlési pontokból (Tth) kiszámítjuk az 

egyes mérésekhez tartozó túlhűléseket (δ). 

 
th

TopTδ   (4.5.1.2.) 

A számított átlagos túlhűlésből számítjuk a kifagyott jég mennyiségét ( jégm ). A víz fajhője és a 

jég fagyáshője kismértékben függ a hőmérséklettől. Az egyszerűség kedvéért ezt elhanyagoljuk, és a 

0 ºC-on vett állandó értékekkel számolunk: pvízc = 4,185 Jg-1K-1    ojégL =  333,5 Jg-1.  

 
ojég

pvízoldat

jég
L

δcm
m


  (4.5.1.3.) 

A bemért anyag tömegéből (manyag), a bemért oldószer (mold) és a kifagyott oldószer (mjég) 

tömegéből kiszámítjuk az oldat tömegkoncentrációját (G) [g /1000 g oldószer]. 

 
jégold

anyag

mm

m
G


  (4.5.1.4.) 

A kalibrációs zéruspont és a mért fagyáspontok eltéréséből kiszámítjuk az oldat 

fagyáspontcsökkenését az egyes mérésekre. 

  fpkal TTT   (4.5.1.5.) 

A víz molális fagyáspontcsökkenése ΔTM = 1,86 oC. A számított fagyáspontcsökkenés (ΔT) és a 

koncentráció ismeretében kiszámítjuk az ismeretlen anyag moláris tömegét. 

 G

MΔT

ΔT
M   (4.5.1.6.) 

A számított moláris tömegeket átlagoljuk, ügyelve a kiugró értékekre. A moláris tömeget egy 

tizedesjegyre számítjuk ki g/mol egységben. 
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A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A gyakorlaton használt Beckmann-féle krioszkóp rajza, amely működőképes készüléket 

mutat. 

2. Az ismeretlen anyag moláris tömege. 

4.5.2. Moláris tömeg meghatározása forráspontemelkedés-méréssel 

A forráspont-emelkedés mérése csak abban az esetben használható egy anyag moláris tömegének 

meghatározására, ha a kérdéses anyag tenziója az alkalmazott oldószer forráspontja körüli 

(kb. ± 15 ºC) hőmérsékleten elhanyagolhatóan alacsony. Ebben az esetben a gőztérben csak az 

oldószer molekulái fordulnak elő. A többi kolligatív tulajdonsághoz hasonlóan szintén fontos 

ismernünk, hogy az adott oldószerben a mérendő anyag disszociál-e. Ebben az esetben a disszociá-

ciófok ismerete is szükséges, egyébként csak az egyes keletkező komponensek átlag moláris tömegét 

kapjuk eredményül. 

Tiszta anyagokból készített oldat esetén az oldat gőztenziója lecsökken a tiszta oldószeréhez 

képest. Ha felidézzük a forráspont definícióját, láthatjuk, hogy a lecsökkent gőztenzió következtében 

megnő a forráspont. A két forráspont különbsége a forráspont-emelkedés. 

 ΔTTT*   (4.5.2.1.) 

A forráspont-emelkedés kifejezhető az oldott anyag molalitásának ( oam ) segítségével (mol oldott 

anyag/1000 ml oldószer). 

 oaMmΔTΔT   (4.5.2.2.) 

ahol 
M

ΔT  az ebullioszkópos együttható, az oldószerre jellemző érték, megmutatja, hogy az oldószer 

1000 g-jában 1 mol oldott anyag mekkora forráspont-emelkedést okoz. Néhány gyakran használt 

oldószer ebullioszkópos együtthatója az 4.5.2.1. táblázatban található. 

4.5.2.1. táblázat. Néhány gyakran használt oldószer forráspontja és ebullioszkópos együtthatója 

Oldószer 
Tiszta oldószer 

forráspontja [ºC] 

Moláris forráspont-

emelkedés 

[ºC·mol·kg
1

] 

Víz 100,0 0,512 

Aceton 56,0 1,71 

Benzol 80,2 2,453 

Kloroform 60,2 3,63 

Szén-tetraklorid 76,8 5,30 

Metanol 64,7 0,83 

Etanol 78,3 1,22 

Fenol 181,8 3,56 

Ecetsav 118,1 3,07 

 

A forráspont-emelkedést ebullioszkóppal mérjük. A Beckmann-féle ebullioszkóp felépítése az 

4.5.2.1.  ábrán látható. Az ebullioszkóp felépítése hasonló a krioszkópéhoz, azonban a forralás során 

elpárolgó oldószer gőzeit visszafolyó hűtővel kondenzáltatjuk. A visszafolyó hűtőn elhelyezkedő 
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légzőnyílás biztosítja, hogy a forralóedény gőztere a külső légtérrel érintkezhessen, ne alakuljon ki 

zárt rendszer. A környezet hűtő hatásának kiküszöbölésére a forralóedényt légköpennyel vagy kettős 

falú edénnyel vesszük körül, amelyben a méréshez használt oldószerrel azonos oldószert forralunk. 

Kettős falú edény esetén a mérendő oldat forralását és a köpenyben lévő folyadék forralását egymástól 

elkülönítve, egy mikroégővel és egy körégővel végezzük. 

Egy oldat forráspontjának meghatározásakor fontos a hőmérő megfelelő elhelyezése. Ha a 

gőztérben helyezkedik el a hőmérő higanyzsákja, akkor a gőz hőmérsékletét mérjük, ami mint 

említettük tiszta oldószergőz, összetétele így eltér az oldatétól. Ha pedig a higanyzsákot a folyadék-

fázisba merítjük, akkor a túlhevülés miatt magasabb forráspontot fogunk mérni (a meghatározott 

moláris tömeg alacsonyabb lesz a ténylegesnél). A probléma megoldása az ún. gőzlifttel, a Cotrell-

szivattyúval valósítható meg. Ez általában nem más, mint egy kis üvegharang, amely három vékony 

üvegcsőben végződik. Az üvegcsövek a hőmérő higanyzsákja körül helyezkednek el, a hőmérő felé 

ívelt végük pedig a higanyzsák fölé ér. Az oldatot forralva a fejlődő gőz folyadékcseppeket ragad 

magával, amelyeket a csövek a hőmérőre fecskendeznek. A higanyzsák oldalán így folyamatosan 

olyan vékony folyadékfilm képződik, amely nagy felületen érintkezik saját telített gőzével, azzal 

egyensúlyban van. A hőmérő ekkor azt a hőmérsékletet mutatja, amelyen az oldat és a gőz egyen-

súlyban van az adott külső nyomáson (ne feledjük, a légzőnyílás miatt a készülékben a külső légköri 

nyomás uralkodik!). 

 

4.5.2.1. ábrán. A Beckmann-féle ebullioszkóp 

A mérés során a készülékben a hőmérséklet ingadozása és a nyomás változása is hibát okozhat. 

Az előbbit úgy küszöböljük ki, hogy sem a mikroégőn sem pedig a készülékben keringő hűtővíz 

áramlásán nem változtatunk, miután megkezdtük a mérést. Mivel a nyomás ingadozása a külső 

nyomástól függ, ezért a mérés során többször ellenőrizzük a barométerállást (közvetlenül a mérés 

előtt, a mérés közben és a mérés befejeztével is). 

A mérés során gondosan kell ügyelni arra, hogy a forralóedényben ne változzon az anyag 

mennyisége, azaz ne szökjön el gőz belőle, mert ez megváltoztatná az oldat koncentrációját. Ezért a 

hűtővíz mennyiségét a tiszta oldószer forráspontjának mérésekor úgy állítjuk be, hogy az oldószer 

gőze a bothűtő légzőnyílás előtti szakaszán kondenzálódjon. A mérés során az oldat koncentrációja 

nem azonos azzal, amit a bemérések alapján számítunk, mert az oldószer egy része gőzként van jelen. 

Ennek figyelembevételére az oldatban az oldószer tömegét csökkentenünk kell a gőztér térfogata 

alapján számított tömegkorrekcióval. A méréshez használt készülékre és oldószerre (szén-tetraklorid) 

az általános gőztérkorrekció 0,2 g. 
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Feladat: Ismeretlen anyag moláris tömegének meghatározása forráspont-emelkedéssel. 

 

A mérés menete: 

1. A mérés előtt az ebullioszkópot gondosan ki kell tisztítani, hogy elkerüljük a korábbi 

mérésekből származó esetleges szennyeződéseket. Az alapos oldószeres mosás után először 

acetonnal, majd szén-tetrakloriddal kiöblítjük a készüléket, majd levegőátszívatással 

eltávolítjuk az oldószergőzöket. Az aceton oldja, és így eltávolítja a vizes mosogatás során 

bennmaradó víz maradékát, amely a nagy polaritásbeli különbség miatt nem elegyedik a szén-

tetrakloriddal, és zavarná a mérést. A szén-tetrakloridos öblítéssel az aceton maradékát 

távolítjuk el. A gőzliftet kevés acetonnal lemossuk, majd tiszta szűrőpapírra helyezve fülke 

alatt szárítjuk. 

2. A Beckmann-hőmérőt ellenőrizzük, hogy a higanyszál folytonos-e; ha nem, akkor a 

Hőmérsékletmérés fejezetben leírtaknak megfelelően helyreállítjuk. A differencia-hőmérőt és 

a bothűtőt acetonos, tiszta papírtörlővel letörölgetjük. 

3. Az egyes elemek megtisztítása után összeállítjuk a készüléket az 4.5.2.1. ábrának megfelelően. 

A Cotrell-liftet óvatosan csúsztassuk az ebullioszkópba, majd állványra rögzítjük a készüléket, 

és belehelyezzük a Beckmann-hőmérőt, az oldalcsőbe pedig a bothűtőt. Az ebullioszkóp alá 

vasháromlábat helyezünk, amelyre közepén lyukas dróthálót teszünk úgy, hogy az 

ebullioszkóp alja az 4.5.2.1. ábrán látható módon illeszkedjen a nyílásba. A dróthálóra az 

ebullioszkópnál 23 cm-el nagyobb átmérőjű, mindkét végén nyitott üveghengert helyezünk, 

amivel egy hőszigetelő légköpenyt alakítunk ki a mérendő folyadék körül. Az üveghenger 

felső végét az ebullioszkóp csonkjaihoz formázott fémlappal zárjuk le. 

4. Egy csiszolatos Erlenmeyer-lombikot vegyifülke alatt kb. félig töltünk szén-tetrakloriddal, 

csiszolatos üvegdugóval gyorsan lezárjuk, majd táramérlegen század gramm pontossággal 

lemérjük a tömegét. Az összeállított készülékbe az oldalcsövön keresztül annyi szén-

tetrakloridot öntünk, hogy a Cotrell-szivattyú harangos részének felső vonalában legyen a 

folyadéknívó. Mind a készüléket, mind a lombikot gyorsan és alaposan bedugaszoljuk, hogy 

az oldószer ne párologhasson el, majd a lombikot ismételten lemérjük táramérlegen. A két 

mért tömeg különbsége az oldószer tömege (mold). 

5. A vizsgálandó anyagból 11,5 grammot bemérőcsónak segítségével analitikai mérlegen négy-

tizedes pontossággal lemérünk. A bemért anyagot a csónakkal együtt egy tiszta üvegedénybe 

helyezzük (célszerűen kisebb kristályosító csészébe), és egy óraüveggel lefedjük. 

6. A mérés megkezdése előtt még egyszer ellenőrizzük a készülék tömítéseit, majd megindítjuk a 

hűtővíz áramlását ügyelve, hogy az ábrának megfelelő módon a középső csonkon áramoljon 

be a víz. A korábban leírtaknak megfelelően feljegyezzük a barométerállást. A mikroégőt 

közvetlenül az ebullioszkóp alá helyezzük, meggyújtjuk, majd a levegőszelepet úgy állítjuk, 

hogy a lángnak látható legyen egy apró, világosabb magja. A mikroégőt úgy kell elhelyezni, 

hogy a láng csúcsa közvetlenül az edény alját érje. A készüléket semmiképpen ne hagyjuk 

magára égő láng mellett! A hűtőből kifolyó víz áramlását rendszeresen ellenőrizzük! 

7. Első lépésként a differencia-hőmérő kalibrációját végezzük el a tiszta oldószer forráshőmér-

sékletének mérésével. A forrás megindulása után kb. 5 perccel leolvassuk a Beckmann-

hőmérőt, majd ezt kétpercenként megismételjük. Ha három leolvasás eredménye ± 0,005 ºC-

nál nem mutat nagyobb eltérést, akkor ennek a három mérésnek az átlagát vesszük a hőmérő 

kalibrációs pontjának (Tkal). 

8. Az oldat forráshőmérsékletének meghatározásához a bemérőcsónakról a mérendő anyagot a 

forralás megszüntetése nélkül az oldalcsövön keresztül egy gyors mozdulattal a készülékbe 

öntjük, majd az oldalcsövet gondosan visszadugaszoljuk. 

9. A bemérőcsónakot visszahelyezzük az üvegedénybe, és lefedjük az óraüveggel. A csónakot a 

mérés befejeztével mérjük vissza analitikai mérlegen, a két mért tömeg különbsége a bemért 

anyag tömege (manyag). 

10. A kalibrációhoz hasonlóan megvárjuk a forráshőmérséklet beállását, majd kétpercenként 

leolvassuk a differencia-hőmérőt. A három utolsó, ±0,005 ºC-on belül eső értéket átlagoljuk, 

és ezt tekintjük az oldat forráshőmérsékletének (Tfh). A mérés végeztével ismételten 

feljegyezzük a barométerállást. 
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Számítások: 

A bemért anyag tömegéből (manyag), a bemért oldószer tömegéből (mold) és a gőztérkorrekcióból 

kiszámítjuk az oldat tömegkoncentrációját (G) [g/1000 g oldószer]. 

 
0,2g

old
m

anyagm
G


  (4.5.2.3.) 

Az oldat forráshőmérséklete és a kalibrációs hőmérséklet eltéréséből kiszámítjuk az oldat 

forráspont-emelkedését. 

  kalfh TTΔT   (4.5.2.4.) 

A szén-tetraklorid molális forráspont-emelkedése ΔTM = 5,30 ºC. A számított ΔT és a 

koncentráció ismeretében kiszámítjuk az ismeretlen anyag moláris tömegét egy tizedesjegy 

pontossággal g/mol egységben. 

 G
ΔT

ΔT
M

M

  (4.5.2.5.) 

A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A gyakorlaton használt Beckmann-féle ebullioszkóp rajza, amely működőképes készüléket 

ábrázol. 

2. Az ismeretlen anyag moláris tömege. 

3. A légköri nyomás. 

4.5.3. Folyadékelegy átlagos moláris tömegének meghatározása gőzsűrűségméréssel, Victor Meyer 

módszerével 

Elpárologtatható, gőz- és folyadék-halmazállapotban azonos moláris tömegű folyadékok moláris 

tömege gőzsűrűség mérésével, Avogadro tétele alapján, a következő összefüggés szerint határozható 

meg: 

 
ismert

ismeretlen

ismert

ismeretlen

M

M

ρ

ρ
  (4.5.3.1.) 

ahol ρ az azonos nyomáson és hőmérsékleten vett ismeretlen és egy ismert moláris tömegű (M) 

gáz/gőz gőzsűrűsége. Ismert móltömegű gázként leggyakrabban levegőt szoktak használni, ebben az 

esetben átlagos moláris tömeggel számolnak (Mlevegő = 28,98 g/mol 0 oC-on és 101,325 kPa 

nyomáson). 

Victor Meyer módszerének alapja, hogy száraz levegővel töltött, szigetelt falú edényben 

elpárologtatott, ismert tömegű folyadék gőze által kiszorított levegő térfogatát határozzuk meg 

gázbüretta segítségével. A módszerrel nemcsak tiszta anyagok, hanem gőzelegyek sűrűsége is 

meghatározható. Ekkor a mérés eredményeként egy átlagos moláris tömeget határozunk meg, amely 

az elegyszabály értelmében az elegyet alkotó komponensek moláris tömegétől és az elegyben 

móltörtben kifejezett koncentrációjától függ: 

 





1i

ni
i

x
i

MM  (4.5.3.2.) 

ahol Mi az i-edik komponens moláris tömege, xi pedig a móltörtje az elegyben. Két komponens esetén 

az átlagos moláris tömeg: 
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 2x2M1x1MM   (4.5.3.3.) 

ahol M1 és M2 a komponensek moláris tömege, x1 és x2 pedig a móltörtje (x1+x2=1). Ha ismerjük az 

elegyet alkotó komponensek moláris tömegét, akkor az elegy móltörtben kifejezett összetétele a fenti 

összefüggésből számítható. Avogardó tételének értelmében a mólszázalék és a térfogatszázalék azonos 

érték, így a móltörtet mólszázalékká átszámítva (100-zal szorozva) mindkét összetételt megkapjuk. 

A gyakorlat során két, ismert anyagot ismeretlen arányban tartalmazó folyadékelegy átlagos 

moláris tömegét és ezen keresztül összetételét határozzuk meg. A méréshez használt készülék a 

4.5.3.1. ábrán látható. 

 

4.5.3.1. ábra. Victor Meyer-féle készülék 

Az Victor Meyer-készülék egy elpárologtató edényből és egy gázbürettából áll, közöttük egy 

hőszigetelő válaszfallal. A gázbüretta egy 0,1 cm3 beosztású, 50 cm3 térfogatú, egyenletes kereszt-

metszetű, a két végén leszűkített és olivával ellátott üvegcső. A jobb leolvashatóság érdekében a 

gázbürettát színezett vízzel töltjük fel. Leolvasásnál mindig a meniszkusz legalsó pontját olvassuk le. 

A nívóedény és a büretta folyadékszintjét egy magasságba állítva, a bürettában és a készülékben lég-

köri nyomás uralkodik. A mérés megkezdése előtt szintén a nívóedénnyel ellenőrizhetjük a készülék 

tömítettségét: a nívóedényt felemelve a büretta folyadékszintje követi a nívóedényét, a nívóedényt 

szintben tartva pedig, a büretta szintje nem változik. A segédhőmérő a büretta hőmérsékletét mutatja. 

Ezt azért kell ismerni, mert a bürettában lévő víz tenziója is hozzájárul a készülékben uralkodó 

nyomásához, amivel korrigálni kell a mért nyomást. A korrekció az F.7. Egyensúlyi vízgőztenzió-

adatok táblázatból a hőmérséklet ismeretében kikeresett érték. 

A készülék másik része a gőzfejlesztő. A fűtőköpenyben folyamatosan forrásban lévő víz gőze 

biztosítja az elpárologtató edény állandó hőmérsékletét. A víz egyenletes forrását forrkővel segítjük. A 

köpenyen lévő légzőnyílás biztosítja, hogy ne alakuljon ki túlnyomás az edényben. Az elpárologtató 

edény felső részén elhelyezett lágyvas retesz fölé helyezzük a mintát tartalmazó lezárt ampullát. Az 

üvegdugók behelyezése és megmozgatása (erre a csapzsír egyenletes eloszlatásához van szükség) után 

mindig ellenőrizni kell, hogy a készülék jól zár-e. Ezután a reteszt egy mágnes segítségével elhúzzuk, 

az ampulla leesik és eltörik. A bemérőedény tartalma pillanatszerűen elpárolog, és megnöveli a 

nyomást a készülékben; az anyag gőze a levegőt kiszorítja a gázbürettába, így annak térfogatát meg 

tudjuk határozni. 

 

Feladat: Ismeretlen összetételű, kétkomponensű elegy átlagos moláris tömegének meghatározása 

gőzsűrűség mérésével. 
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A mérés menete: 

1. A mérés megkezdése előtt el kell készítenünk a bemérő ampullákat. Először az üres ampullák 

tömegét mérjük le analitikai mérlegen 0,1 mg pontossággal. Az egyes ampullák mérésekor 

célszerű alkoholos filccel megszámozni az ampulla hasát és a fejét is, és a számozással együtt 

feljegyezni a mért tömeget. Mivel a mérés során több mintára is szükségünk lehet, érdemes 

négyöt ampullát lemérni. 

2. Egy szemcseppentő segítségével megtöltjük a lemért ampullákat. Fontos, hogy az ampullákat 

kb. harmadrészükig töltsük meg folyadékkal; ha teletöltjük, akkor az ampulla lezárásakor a 

minta könnyen felforrhat és a mikroégő lángjába jutva meg is gyulladhat. A megtöltött 

ampullák nyakát egy mikroégővel melegítjük, és amikor „megfolyik” az üveg, egy határozott 

mozdulattal széthúzzuk. Célszerű üres ampullákon néhány alkalommal gyakorolni a 

mozdulatot, ezzel elkerülhető a többszöri bemérés. Az ampulla hasán olyan csonkot hagyjunk, 

amely az ampulla gőztérbe ejtésekor könnyen letörhet; a csonk ne legyen túl hosszú, mert 

akkor könnyen letörhetjük a készüléken kívül is; túl vastag vagy hajlított sem lehet, mert 

akkor nehéz lesz eltörni. Ideális a 34 cm hosszú, folyamatosan hajszálvékonyra keskenyedő, 

egyenes csonk. A fejrészt a gázlángban melegítjük, hogy az esetlegesen rátapadt folyadék 

elpárologjon, és a csonkot a lángba tartva gyönggyé olvasztjuk, így nehezebben törhet le. Az 

elkészült ampullákat és a hozzájuk tartozó nyakakat párosával (az ampulla hasát és a fejrészt 

egyszerre a mérlegre helyezve) visszamérjük analitikai mérlegen. Az üresen és megtöltve mért 

ampullák tömegeinek különbsége lesz a bemért anyagok tömege. 

3. A mérés előtt az elgőzölögtető edényt gondosan ki kell mosni mosószeres vízzel, majd át kell 

öblíteni desztillált vízzel, végül pedig kevés acetonnal. Az acetongőzöket egy, az elpárologtató 

edény aljáig leérő, 56 mm átmérőjű üvegcsővel szívatjuk ki, amit egy gumicsővel 

vízsugárszivattyúhoz csatlakoztatunk. A levegőátszívatást addig végezzük, amíg az edény 

teljesen kiszárad. Összeállítjuk a készüléket az 4.5.3.1. ábrán látható módon. 

4. A fűtőköpeny alsó részét kétharmadáig megtöltjük vízzel, és a forrás megkönnyítésére 

forrkövet teszünk bele. Ellenőrizzük a készülék dugóit a gázbüretta segítségével: a dugókat 

bezárva emeljük a gázbüretta szintje fölé a nívóedényt, és tartsuk ott pár másodpercig. A 

gázbüretta szintje ekkor jó tömítettség mellett nem változik. Az üvegdugókat a csiszolatokban 

megmozgatva egyenletes, buborékmentes szilikonzsír-filmet kell, hogy lássunk. Ha szükséges, 

vékonyan zsírozzuk be a csiszolatokat. (A fűtőköpeny és az elpárologtató kamra találko-

zásánál szintén csiszolat van, de ezt nem zsírozzuk.) Meggyújtjuk a gázégőt, és várunk, amíg a 

fűtőköpenyben a víz felmelegszik. 

5. Ha a forrás már egyenletes a fűtőköpenyben, és készen vannak a bemért ampullák, helyezzünk 

egy ampullát a retesz fölé. Emeljük ki a belső elpárologtató edényt, helyezzük be az ampullát 

úgy, hogy az könnyen leessen a retesz megmozdításakor. Illesszük vissza a gőzköpenybe az 

elpárologtató edényt, majd várjunk pár másodpercet, amíg újra felmelegszik a gőzköpeny 

hőmérsékletére. Állítsuk a nívóedénnyel a 0 osztásra a gázbüretta folyadékszintjét, majd 

helyezzük be a dugókat (ismét mozgassuk át őket, és a nívóedénnyel ellenőrizzük, megfe-

lelően zárnak-e). Leolvassuk a segédhőmérőt, és feljegyezzük a hőmérsékletet. 

6. A reteszt a mágnes segítségével elmozdítjuk, az ampulla a gőzfejlesztő kamrába hullik és 

összetörik. Ha elég vékonyra húztuk az ampulla hegyét, könnyen eltörik, tartalma elpárolog. 

Ha a lehullott edény nem törött el, azt abból láthatjuk, hogy a gázbürettában kb. fél perc 

elteltével sem változik a folyadékszint. Ekkor kiemeljük az elpárologtató edényt, és kiejtjük 

belőle az el nem törött ampullát; ügyeljünk arra, hogy végig tartsuk a helyén az üvegdugókat, 

mert azok is könnyen kihullhatnak! Ha eltörött az edényke, azt a bürettában a meniszkusz 

gyors elmozdulása (süllyedése) jelzi. A nívóedénnyel követjük a gázbüretta szintjét. Amint a 

büretta szintje beáll (ingadozása nem nagyobb, mint 0,2 cm3 a skálán), leolvassuk a fejlődött 

gőz térfogatát. Törekedjünk a gyors mérésre: az anyag elpárolgásakor levegőt szorít át a 

gázbürettába, azonban ha sokáig várunk, a minta gőze is a bürettába kerül, ahol lekondenzál. 

Ekkor a valódi helyett alacsonyabb gőztérfogatot mérünk, és a valódinál nagyobb lesz a 

meghatározott moláris tömeg. 

7. A mérés végeztével kiemeljük az elpárologtató edényt (vigyázat, forró!), az elhasznált 

ampulla maradékát kirázzuk belőle (szintén ügyelünk a dugókra), majd vízsugárszivattyú és a 
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tisztításkor használt üvegcső segítségével kiszívatjuk a minta gőzeit. A következő mintával 

ismét összeállítjuk a készüléket, ellenőrizzük a tömítettséget, majd megismételjük a mérést (ne 

feledjük minden mérésnél ellenőrizni a segédhőmérőt). Legalább három, de inkább öt ismételt 

mérést célszerű végezni. 

8. A mérés végeztével kiöntjük a fűtőköpenyből a vizet, kitisztítjuk az elpárologtató edényt, 

leolvassuk a barométerállást, és kiszámítjuk a légköri nyomást. 

 

 

 

Számítások: 

Az anyagkeverék átlagos moláris tömegét a következő egyenlet segítségével számíthatjuk: 

 
 

TR

Vp-pm
M vminta




  (4.5.3.4.) 

ahol a M  a kérdéses átlagos moláris tömeg (g/mol), mminta a minta bemért tömege (g), p a légköri 

nyomás (a barométerállásból számított érték), pV a segédhőmérő hőmérsékletén a víz tenziója 

(F.7. táblázat), V a mért gőztérfogat, R az egyetemes gázállandó (8,314 J·mol1·K1), T pedig a 

segédhőmérő hőmérséklete (K). Azért ezzel a hőmérséklettel számolunk, mert a minta gőze által 

kiszorított levegő a bürettában erre a hőmérsékletre hűl le. 

A mért adatokból egyenként célszerű kiszámítani a minta átlagos moláris tömegét, így az 

esetleges kiugró vagy irreális (a minta magasabb móltömegű komponensének moláris tömegét 

meghaladó vagy az alacsonyabbik moláris tömege alá eső értékek) értéket kihagyjuk az átlagérték 

számításakor. A számított moláris tömegek átlagát vesszük, és egész értékre kerekítjük (g/mol); ez a 

minta mért átlagos moláris tömege. Kiszámítjuk a minta gőzének levegőre vonatkoztatott relatív 

sűrűségét (ρrel) a következő egyenlet segítségével: 

 

levegő
M

M
rel

ρ   (4.5.3.5.) 

A minta egy kétkomponensű elegy, amely szén-tetrakloridot és ciklohexánt tartalmaz. A 

ciklohexán móltömege 84 g/mol, a szén-tetrakloridé 154 g/mol. Az átlag móltömegből a minta 

mólszázalékos összetétele („x”: a ciklohexán móltörtje): 
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A tömegszázalékos összetétel („y”: a cilkohexán  tömegszázaléka): 
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A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A gyakorlaton használt Victor Meyer-készülék rajza, amely működőképes készüléket mutat. 

2. A minta átlagos moláris tömege. 

3. A gőzelegy levegőre vonatkoztatott sűrűsége. 

4. A légköri nyomás. 

5. A minta tömegszázalékos összetétele. 
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4.5.4. Molekulatömeg meghatározás ozmózisnyomás-méréssel 

Az oldatok ozmózisnyomása a fagyáspontcsökkenéshez és a forráspont-emelkedéshez hasonlóan 

kolligatív tulajdonság. Magáról az ozmózis jelenségéről akkor beszélünk, amikor két eltérő összetételű 

oldat olyan féligáteresztő hártyán (szemipermeabilis membránon) keresztül érintkezik, amely csak az 

oldószer-molekulák számára átjárható, az oldott anyag molekuláit nem engedi át. Ekkor az eltérő 

koncentrációk miatt a rendszer nincs egyensúlyi állapotban. A termodinamikai egyensúly a 

koncentrációk különbségének kiegyenlítődésével érhető el. Erre két lehetőség van: az első esetben az 

oldott anyag molekulái diffúzió révén átvándorolnak a hígabb oldatfázisba, amíg a két oldat azonos 

koncentrációjú nem lesz. Ezt a folyamatot a fent vázolt rendszerben a féligáteresztő hártya 

megakadályozza. A másik lehetőség, hogy a hígabb oldatból oldószer diffundál át a töményebbe, ezzel 

csökkentve a koncentrációk különbségét. Az oldószer-molekulák töményebb fázisba vándorlása ekkor 

az oldott anyag mennyiségének változása nélkül megnöveli a töményebb oldat térfogatát, és csökkenti 

a hígabbét, így kiegyenlítve a koncentrációkülönbséget. A két oldat térfogatának változása 

következtében a féligáteresztő hártya mindkét felén kezdetben azonos magasságú folyadékok között 

megbomlik a hidrosztatikai egyensúly, azaz a töményebb oldat szintje fokozatosan emelkedik, a 

hígabbé pedig csökken. A kémiai potenciálok kiegyenlítődésével, a termodinamikai egyensúly 

beálltakor a két folyadéknívó között Δh magasságkülönbség alakul ki. Ekkor az oldószer-molekulák 

mozgását a töményebb oldatfázis felé irányító ozmózisnyomás (π) megegyezik a két oldat között 

kialakult hidrosztatikai nyomás különbségével: 

 Δhgρπ   (4.5.4.1.) 

ahol ρ az oldat sűrűsége, g pedig a gravitációs együttható (9,81 m·s2). 

Az ozmózis jelensége alkalmazható moláris tömeg meghatározására, ha az ismeretlen anyagból 

egy ismert tömegkoncentrációjú híg oldatot készítünk, majd ezt egy szemipermeábilis membránon 

keresztül tiszta oldószerrel érintkeztetjük. Ekkor az ozmotikus folyamat végére a féligáteresztő 

membránon át egyensúlyba kerül a p
0
 légköri nyomás alatt álló tiszta oldószer és a  hidrosztatikai 

nyomással megnövelt (p0+π) nyomású oldat.  

Az ozmózisnyomás a van't Hoff-törvénnyel írható le: 
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x
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π   (4.5.4.2.) 

Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy híg oldatokban az ozmózisnyomás egyenesen arányos az oldott 

anyag móltörtjével, és mivel kolligatív tulajdonságról van szó, független annak anyagi minőségétől. 

Mivel az oldat kétkomponensű, az oldott anyag móltörtje az oldatban a mólszámokkal kifejezve: 
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  (4.5.4.3.) 

ahol noa az oldott anyag, nosz pedig az oldószer mólszáma az oldatban. Híg oldatok esetében, ahol az 

oldószer mólszáma sokkal nagyobb, mint az oldott anyagé, élhetünk a következő közelítéssel: 
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  (4.5.4.4.) 

Szintén a mólszámok nagy különbsége miatt gyakorlatilag azonosnak tekinthetjük az oldat térfogatát 

az oldószer térfogatával (ami az oldószer moláris térfogatának és mólszámának szorzatával egyezik 

meg): 

 oszosz VnV   (4.5.4.5.) 

Ezeket a közelítéseket figyelembe véve a van't Hoff-egyenletet új alakra hozhatjuk: 
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  (4.5.4.6.) 

Az ozmózisnyomást kifejezzük a tiszta oldószer és az oldat közötti nívókülönbség segítségével, 

majd rendezzük az egyenletet az ismeretlen anyag moláris tömegére: 
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  (4.5.4.7.) 

Ismeretlen minőségű anyagból ismert tömegkoncentrációjú oldatot készítve az oldat 

ozmózisnyomását tiszta oldószerrel megmérve az anyag moláris tömege a fenti összefüggéssel 

számítható. Régebben ezt a módszert gyakran használták nagyobb moláris tömegű anyagok, például 

fehérjék moláris tömegének meghatározására. 

A gyakorlat során egy glükózt és galaktózt ismeretlen mólarányban tartalmazó minta átlagos 

moláris tömegét kell meghatároznunk. A méréshez használt eszköz az 4.5.4.1. ábrán látható. 

Lényegében egy hengeres üvegedény, amelyet két, pontosan megegyező térfogatú részre oszt egy 

féligáteresztő membrán. A membrán egy gumírozott szélű műanyag keretre van feszítve, a keret pedig 

az üveghenger belső oldalán lefutó karimába illeszkedik. Mindkét rekeszhez egy-egy büretta tartozik, 

amelyben a közlekedőedények elvének megfelelően az adott rekesszel megegyező magasságú 

folyadékoszlop helyezkedik el. A büretták beosztása fél mm pontossággal teszi lehetővé a 

folyadékszint magasságának leolvasását. 

 

4.5.4.1. ábra. Az ozmózisnyomás mérésére használt eszköz 

Feladat: Glükózt és galaktózt ismeretlen mólarányban tartalmazó elegy átlagos moláris tömegének 

meghatározása ozmózisnyomás mérésével. (4.4. animáció: Molekulatömeg meghatározása 

ozmózisnyomás mérésével) 

 

4.4. animáció: Molekulatömeg meghatározása 
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A mérés menete: 

1. A mérés megkezdése előtt meg kell tisztítanunk, és ki kell szárítanunk a mérőedényt. 

Legelőször érzékenysége miatt keretével együtt kiemeljük a membránt, és desztillált vízzel 

alaposan leöblítjük. Ezután tiszta törlőpapírra helyezzük, és hagyjuk teljesen megszáradni. Az 

üvegedényt alaposan kimossuk mosószeres vízzel, majd többször alaposan átöblítjük 

desztillált vízzel. Végül kis mennyiségű acetonnal eltávolítjuk az öblítés után bennmaradt 

vízcseppeket, majd vegyifülke alatt törlőpapírra helyezzük, és hagyjuk megszáradni. Ha 

minden darab száraz, óvatosan visszahelyezzük a membránt, ügyelve, hogy ne hajoljon meg a 

keret, de a gumírozott széle jól lezárja a két rekeszt. 

2. Egy főzőpohárba kb. 500 ml desztillált vizet öntünk, majd táramérlegen lemérjük. A vizet 

lassan beleöntjük az eszközbe, ügyelve, hogy ne cseppenjen mellé, mert az meghamisítaná a 

bemért oldószer tömegét. Tapasztalhatjuk, hogy bármelyik rekeszt kezdjük feltölteni, a 

másikban is emelkedik a folyadékszint, hiszen a víz átjut a membránon. Ha azonban nagyon 

gyors szintkiegyenlítődést tapasztalunk, azaz valamelyik rekeszbe többet töltve pillanat-

szerűen beáll az egyensúly, akkor a membrán kerete valahol nem zár jól. Ekkor óvatosan 

mozgassuk meg, majd nyomjuk lejjebb a keretet. Az üres főzőpoharat táramérlegen mérjük 

vissza, a két mért tömeg különbsége a bemért oldószer összes tömege (moldószer). 

3. A két rekesz közötti szintkülönbség kiegyenlítődéséig bemérőcsónakon analitikai mérlegen 

0,1 mg pontossággal bemérünk kb. 0,5 g anyagot az ismeretlen mintából. A csónak és az 

anyag együttes mért tömegét feljegyezzük. 

4. Ha beállt az egyensúly a két rekesz között, azaz mindkét bürettában azonos skálaosztáson van 

a folyadéknívó, akkor ezt a nívóállást feljegyezzük (h0). 

5. A bemérőcsónak tartalmát az egyik rekeszbe öntjük, ügyelve, hogy ne hulljon anyag a másik 

folyadékrészletbe. Az üres bemérőcsónakot analitikai mérlegen visszamérjük; a két mért 

tömeg különbsége lesz a bemért ismeretlen anyag tömege (moa). 

6. Egy üvegbot segítségével lassan kevergetjük az oldatot, amíg láthatóan fel nem oldódik az 

anyag, majd várunk, hogy az ozmózis folyamata végbemenjen. Félpercenként olvassuk le 

mindkét bürettán a folyadéknívót. Ha három mérés azonos eredményt mutat, lassan keverjük 

meg ismét az oldatot. Erre azért van szükség, mert a megnövekedett oldattérfogatban 

kialakulhatnak koncentrációkülönbségek. Közvetlenül a membrán mellett például a tiszta 

oldószert tartalmazó rekeszből átáramló oldószer-molekulák halmozódhatnak fel, vissza-

szorítva a további koncentrációkiegyenlítődést. A keverés után ismét félpercenként olvassuk 

le a nívókat. Ha nem tapasztalunk eltérést a korábbi értéktől, akkor feljegyezzük mindkét 

nívót (hosz az oldószerre és hold az oldatra), és egy bothőmérőt az oldatba mártva megmérjük és 

feljegyezzük annak hőmérsékletét. 

7. A mérés befejeztével kiürítjük a mérőedényt, és desztillált vízzel alaposan kimossuk. A 

membránt kiemeljük az üvegedényből, és desztillált vízbe helyezzük. 

 

Számítások: 

Először ki kell számítanunk az egyensúlyi állapotban az egyes rekeszekben lévő folyadék mennyi-

ségét. Mivel a féligáteresztő membrán két egyenlő térfogatú részre osztja az edényt, kiinduláskor 

azonos a folyadékok térfogata (a bürettákon ez h0). Az oldat és az oldószer egyensúlyakor a két 

folyadék térfogata a bürettákban lévő folyadékoszlopok arányának felel meg (hosz és hold). Az egyes 

rekeszekben ekkor lévő oldatok tömegei: 
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  (4.5.4.8.) 

A van't Hoff-egyenletből levezetett képlet segítségével kiszámítjuk az ismeretlen anyag átlag 

moláris tömegét: 
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  (4.5.4.9.) 
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A minta egy kétkomponensű elegy, glükózt és galaktózt tartalmaz. A glükóz moláris tömege 

180 g/mol, a galaktózé 358 g/mol. Az átlag moláris tömegből a minta mólszázalékos összetétele („x”: 

glükózra): 
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A tömegszázalékos összetétel („y”: a mólszázalékos összetétel az előző egyenletben számított 

„x”: glükózra): 
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A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A gyakorlaton ozmózisnyomás mérésére használt készülék rajza, amely működőképes 

készüléket mutat. 

2. A minta átlagos moláris tömege. 

3. A minta mólszázalékos összetétele. 

4. A minta tömegszázalékos összetétele. 
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5. EGYENSÚLYOK VIZES OLDATBAN 

Szervetlen kémiai reakciók nagyrészt vizes közegben játszódnak le. Az oldatban a reagáló anyagok 

hidratált molekulái vagy ionjai állandó hőmozgásuk következtében egymással ütköznek és reakcióba 

lépnek. Ebben a fejezetben a vizes közegben lejátszódó savbázis, csapadékképződési, redoxi- és 

komplexképződési reakciókkal és ezek egyensúlyával foglalkozunk. 

Kémiai reakciók egyensúlyi állapotát a tömeghatás törvénye alapján felírt K egyensúlyi állandóval 

jellemezhetjük. A következő általános egyensúlyi reakció egyensúlyi állandója adott hőmérsékleten: 

a A  +  b B  +  c C...                d D  +  e E  +  f F...  

...]C[]B[]A[

...]F[]E[]D[
K

cba

fed

  

ahol A, B, C a kiindulási anyagok, D, E, F a végtermékek, a, b, c, d, e, f   a reakcióban szereplő 

együtthatók, a [ ]-ben a kiindulási és a végtermékek molaritásban (mol/dm3) kifejezett egyensúlyi 

koncentrációi (pontosabban aktivitásai, melyek egymással kölcsönhatásban nem lévő részecskék 

esetén koncentrációként közelíthető, s amire a híg oldatokat tekinthetjük jó példának; mivel az 

aktivitást a legtöbb esetben nem ismerjük, a koncentrációval számolunk.) szerepelnek. A tömeghatás 

törvénye homogén és heterogén rendszerekre is érvényes, azonban a heterogén fázisban (általában 

szilárd fázis) lévő anyag koncentrációja nem szerepel az egyensúlyi állandó kifejezésében. (A 

tömeghatás törvényének részletes levezetését Veszprémi Tamás: Általános kémia, Akadémiai Kiadó, 

2008. Budapest tartalmazza.) 

5.1. Savbázis-egyensúlyok 

5.1.1. Elektrolitos disszociáció 

Elektrolitos disszociációról akkor beszélünk, ha egy anyag olvasztás hatására vagy oldószerben oldás 

közben töltött részecskékre, ionokra bomlik fel. Ezek az olvadékok, illetve elektrolit oldatok vezetik 

az elektromos áramot. A tömeghatás törvénye alkalmazható olyan reakciókra is, amelyekben ionok 

vesznek részt, így elektrolitos disszociáció a következő általános egyenlettel írható fel: 

BA            B+  +   A     ahol  B+: katin,  A: anion  

A folyamat disszociációs egyensúlyi állandója (Kc): 

 
BA

AB
c

c

cc
K

 
  (5.1.1.1.) 

ahol  ABAB
c,c,c   egyensúlyi koncentrációk. A disszociációs állandó értéke az elektrolit 

erősségének a mértéke. Azokat az elektrolitokat (pl. savak, bázisok), amelyek disszociációs állandója 

Kc < 10-4 gyenge, Kc > 10-4 közepesen erős elektrolitoknak nevezzük. Erős elektrolitoknak azokat 

tekintjük, amelyek gyakorlatilag teljes mértékben disszociálnak. 

Az elektrolitok erősségét kifejezhetjük a disszociációfokkal () is, ami megadja, hogy az összes 

molekula hányad része disszociál ionokká. Gyenge savak, illetve gyenge bázisok azok a vegyületek, 

amelyek 1 mólos oldatukban ~1%-nál kisebb mértékben disszociálnak ( < 0,01). közepesen erősek, 

amelyek ugyanilyen koncentrációjú oldatukban  ~1%-nál nagyobb mértékben disszociálnak 

( > 0,01). (Ne feledjük, hogy egy adott gyenge elektrolit disszociációfoka függ a koncentrációtól!) 

Az erős savak és bázisok gyakorlatilag 100%-ban disszociálnak. 
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5.1.2. A víz öndisszociációja 

Kismértékben a víz is disszociál, s erre az egyensúlyra is alkalmazható a tömeghatás törvénye: 

2 H2O           H3O+  +  OH
 

A disszociáció egyensúlyi állandója: 

 
 2OH

OHOH

c

2

3

c

cc
K



  (5.1.2.1) 

A víz koncentrációja azonban állandónak tekinthető, hiszen csak nagyon kevéssé disszociál,  és 

  v

2

OHc KcK
2

  kifejezést bevezetve, továbbá a OH
c

3

helyett az egyszerűbben a H
c  jelölést 

használva kapjuk a víz ionszorzatát, amely minden híg vizes oldatra érvényes: 

  
OHHv ccK  (5.1.2.2.) 

Kv értéke 25 oC-on 1,0∙1014 (mol/dm3)2. A víz ionszorzata logaritmikus formában 25 oC-on a 

következő: 

  log Kv  =  log H
c   log OH

c = 14 (5.1.2.3.) 

Mivel   pH =  log H
c  és  pOH =  log OH

c , továbbá bevezetve a  log Kv = pKv  jelölést a pH 

mintájára, kapjuk: 

 pKv = pH + pOH = 14 (5.1.2.4.) 

Tiszta vízben     H
c  = OH

c              (5.1.2.5.) 

így     Kv = ( H
c )2 = 1,0 ∙ 1014           (5.1.2.6.) 

     H
c  = OH

c = 1,0 ∙ 107 mol/dm3          (5.1.2.7.) 

Tiszta vízben    pH = pOH = 7             (5.1.2.8.) 

 

5.1.3. Gyenge savak és bázisok disszociációja 

A HA gyenge, egybázisú sav disszociációja a következő egyenlettel írható le: 

HA            H+  +   A
 

(Valójában nem H+-ionok vannak jelen a savak vizes oldatában, hanem hidratált protonok; a H+ 

kifejezés a hidratált protont jelenti.) 

Erre a folyamatra felírható a sav disszociációs állandója (Ks): 

 
HA

AH
S

c

cc
K

 
  (5.1.3.1.) 

A sav disszociációs egyensúlyi állandójának negatív logaritmusát pKs-sel jelöljük. 

Ha a HA sav vizes oldatának 1 literébe co mol koncentrációnak megfelelő mennyiségű savat 

mértünk be, és ebből x mol disszociált, akkor az oldat egyensúlyban  cHA = (co – x) mol nem diszociált 

savat tartalmaz. Mivel a HA sav disszociációjakor ekvimoláris mennyiségben keletkeznek H+-ionok és 

A‾-savmaradék anionok: 
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 H
c = A

c = x (5.1.3.2.) 

így:     
 

xc

x

c

c
K

o

2

HA

2

H
S






            (5.1.3.3.) 

A másodfokú egyenletet megoldva: 

 oS

2

SSH
cKK

4

1
K

2

1
cx    (5.1.3.4.) 

Gyenge savak igen kismértékű disszociációja miatt a H+-ion-koncentráció számolásakor az 

egyensúlyi savkoncentráció helyett azonban gyakran használhatjuk a teljes, ún.”bemért” (co) 

savkoncentrációt. Így egyszerűsödik az egyenlet: 

     0SHASH
cKcKc             (5.1.3.5.) 

Meg kell azonban jegyezni, hogy mivel a disszociációfok növekszik az oldat hígításával, ez az 

egyszerűsített formula csak fenntartásokkal érvényes szigorúan.  

A H
c  ismeretében kiszámolhatjuk a gyenge sav pH-értékét: 

 pH =  log H
c  (5.1.3.6.) 

Egybázisú savak esetén a disszociációs állandó (KS) és a disszociációfok () között a következő 

összefüggés áll fenn: 

 HAc = co  H
c = co  co (5.1.3.7.) 

 A
c = H

c = co (5.1.3.8.) 

A disszociációs egyensúlyi állandó a következőképpen írható fel: 

 
  









1

c

1c

c
K

2
o

o

22

o
S  (5.1.3.9.) 

Ha  << 1, a nevezőben 1 mellett  elhanyagolható. Ekkor: 

 KS = co 
 (5.1.3.10.)

 
o

c

c

K
  (5.1.3.11.) 

Természetesen analóg összefüggések érvényesek egysavú bázisokra is. 

5.1.4. Savbázis indikátorok 

A savbázis indikátorok olyan színanyagok, amelyek általában gyenge savak. A nemdisszociált 

indikátormolekula más színű (esetleg a sav, illetve a savmaradék valamelyike színtelen), mint annak 

konjugált bázisa, így az oldat pH-jától függően megváltozik a színük. Számos indikátor van, melyek 

különböző pH-tartományban változtatják színüket (5.1.4.1. ábra). Néhány gyakran használt indikátort 

tartalmaz az 5.1.4.1. táblázat. (Ilyen indikátorok a természetben is előfordulnak, például piros 

gyümölcslevekben, teákban, a hortenzia növény szirmában  a szirmok színe attól függően, hogy 

milyen a talaj pH-ja, lehet kék vagy piros.) 
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5.1.4.1. ábra. Indikátorok átcsapási tartománya 

Legyen a nemdisszociált indikátormolekula piros HInd, a disszociált indikátoranion kék Ind. 

Vizes oldatban a következő egyensúly áll fenn: 

HInd          Ind  +  H+
 

Az indikátor színét a disszociált és nem disszociált forma koncentrációja szabja meg (megjegyzendő, 

hogy a színnek a szemünk által észlelt intenzitását a koncentrációján kívül az adott részecske 

fényelnyelő képességének mértéke is befolyásolja), ami az oldat pH-jától függ. Kis pH-értéknél 

egyensúlyi állapotban a HInd koncentrációja több nagyságrenddel nagyobb az Ind koncentrációjánál, 

piros színt látunk; a pH-értéket növelve az indikátor konjugált bázisának koncentrációja megnő, a kék 

színét észleljük. Ha az indikátormolekula és anionja azonos koncentrációban van jelen, egy átmeneti 

színt látunk (lila). Ekkor az oldat pH-ja: 

]HInd[

]H[]Ind[
)HInd(KS


  

[Ind] = [HInd] 

pH = pKS(HInd) 

 

A szín teljes változását azonban szemünk csak akkor érzékeli, ha a két komponens egyike kb. tízszeres 

feleslegben van a másikhoz képest. Ezért az indikátor átcsapási tartománya: 

pH = pKS(HInd) ± 1 

(Figyeljük meg, hogy az 5.1.4.1. táblázatban található átcsapási tartományok általában szűkebbek a 

± 1 pH-értéknél, ennek oka a fent említett fényelnyelő képesség különbsége a különböző részecskék 

esetén.) 
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5.1.4.1. táblázat. Néhány indikátor átcsapási tartománya és színe 

Indikátor neve Átcsapási pH-

tartomány 

Átcsapási színtartomány 

Metilibolya 0,1 – 1,5 sárga – ibolya 

Timolkék 1,2 – 2,8 vörös – sárga 

Benzilnarancs 1,9 – 3,3 naracsvörös– sárga 

Bróm-fenolkék 3,0 – 4,6 sárga – ibolyáskék 

Metilnarancs 3,1 – 4,4 vörös – narancssárga 

Kongóvörös 3,5 – 5,2 kék– vörös 

Metilvörös 4,2 – 6,3 vörös – sárga  

Bróm-krezol-bíbor 5,2 – 6,8 sárga – ibolyáskék 

Lakmusz 5,0 – 8,0 vörös – kék 

Bróm-timolkék 6,0 – 7,6 sárga – kék 

Fenolvörös 6,8 – 8,4 narancssárga – ibolyásvörös 

Krezolvörös 7,2 – 8,8 vörösessárga – ibolyáskék 

Timolkék 8,0 – 9,6 sárga – kék 

Fenolftalein 8,0 – 10,0 színtelen – lila  

Timolftalein 9,3 – 10,5 színtelen – kék 

5.1.5. Hidrolizáló sók 

Gyenge savból vagy gyenge bázisból képződő sók kémiai reakcióba lépnek a vízzel. Ezt a folyamatot 

hidrolízisnek nevezzük. A hidrolizáló sók oldatának kémhatása eltér a semlegestől. Az erős savak és 

erős bázisok egymással alkotott sói (pl. NaCl, KNO3) nem hidrolizálnak, oldatuk semleges kémhatású. 

Példaként nézzük egy erős bázis gyenge savval alkotott sójának hidrolízisét. 

CH3COONa(aq)            CH3COO(aq)  +  Na+(aq)                disszociáció

CH3COO(aq)  +  H2O          CH3COOH(aq)  +  OH(aq)hidrolízis  

A vizes oldat lúgos kémhatású lesz. Az oldat pH-ja kiszámolható, ha a keletkező gyenge sav 

disszociációs együtthatója ismeretében kiszámoljuk a hidrolízis egyensúlyi állandóját (levezetését ld. 

Kémiai gyakorlatok: http://web.inc.bme.hu/fpf/): 

 
s

v
h

K

K
K   (5.1.5.1.) 

A nátrium-acetát hidrolízisére felírhatjuk: 

 
s

v

COOCH

OHCOOHCH

h
K

K

c

cc
K

3

3 







 (5.1.5.2.) 

Ha figyelembe vesszük, hogy az ecetsav csak kismértékben disszociál, 

 
OHCOOHCH cc

3
 (5.1.5.3.) 

és kismértékű a hidrolízis, így az acetátion-koncentráció helyébe a bemért só koncentrációját írhatjuk: 

 sóCOOHCH cc
3

  (5.1.5.4.) 

Ezeket az értékeket az 5.1.5.2. összefüggésbe helyettesítve és OH
c koncentrációt kifejezve, kapjuk: 

http://web.inc.bme.hu/fpf/
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 só

s

v

OH
c

K

K
c   (5.1.5.5.) 

(Vegyük észre, hogy az egyszerűsített képlet használata ugyanúgy pontatlanságot eredményezhet, mint 

a gyenge savak esetén.) 

Savasan hidrolizáló sók, pl. NH4Cl hidrolízisére analóg módon felírhatjuk a hidrolízis egyensúlyi 

állandóját, de Ks helyett a gyenge bázis (pl. NH4OH) Kb egyensúlyi állandója szerepel a 5.1.5.1. 

összefüggésben. 

5.1.6. Puffer-oldatok 

A gyakorlati életben rendkívül fontosak az ún. pufferek, amelyek határozott H+-ionkoncentráció 

fenntartására alkalmasak. Puffer-oldatokat az alábbiak szerint készíthetünk: 

 gyenge savból és gyenge sav erős bázissal alkotott sójából: pl. CH3COOH/CH3COONa 

 gyenge bázisból és gyenge bázis erős savval alkotott sójából: pl. NH4OH/NH4Cl 

 különböző mértékben savanyú sókból: pl. Na2HPO4/NaH2PO4 

Az egyensúlyi viszonyokat vizsgáljuk meg az CH3COOH, CH3COONa pufferen. Az ecetsav 

disszociációja és a diszociáció egyensúlyi állandója: 

CH3COOH(aq)            CH3COO (aq) +  H+(aq)
 

 
COOHCH

HCOOCH

S

3

3

c

cc
K

 
  (5.1.6.1.) 

amiből     


 

COOCH

COOHCH

SH

3

3

c

c
Kc              (5.1.6.2) 

A nátrium-acetát teljes mértékben disszociál:  

CH3COONa(aq)            CH3COO(aq)  +  Na+(aq)
 

Az acetátionból az ecetsav képződését a hozzáadott ecetsav visszaszorítja, ezért az acetátion 

koncentrációja egyenlő a bemért CH3COONa koncentrációjával, a sóc -val. A gyenge ecetsav 

disszociációját a nátrium-acetát jelenléte még inkább visszaszorítja, így az egyensúlyi COOHCH3
c  

helyett az ecetsav bemért koncentrációjával, a savc -val számolhatunk. Ezeket az értékeket az 5.1.6.2. 

összefüggésbe helyettesítve kapjuk: 

 
só

sav
SH c

c
Kc   (5.1.6.3) 

Eszerint a puffer-oldat pH-ja független a sav vagy a só koncentrációjától, csupán a kettő hányadosától 

függ. Természetesen a fenti meggondolásban szerepe volt annak, hogy a rendszerbe sót és a hozzá 

tartozó savat egyaránt juttattunk.  

Analóg módon számolható gyenge bázisból és annak sójából készült puffer OH‾-ion 

koncentrációja: 

 
só

bázis
BOH c

c
Kc   (5..6.4.) 
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Egy puffer annál hatásosabb, minél nagyobb a pufferkapacitása. Pufferkapacitás alatt azt a 

mol/dm3-ben kifejezett egyértékű erős sav vagy bázis mennyiségét értjük, mely az adott puffer pH-ját 

egy egységgel változtatja meg. 

 

Feladatok 

 

1. feladat: A gyakorlatvezető által megadott pH-jú ecetsavoldat vagy ammóniaoldat készítése 

1,0 mol/dm3 koncentrációjú oldat hígításával. 

A mérés menete: 

1. Állapítsuk meg, hogy az oktató által megadott pH-jú oldat 1 literébe hány mól ecetsavat kell 

bemérni! Ks(CH3COOH) = 1,75 ∙ 10−5, Kb(NH3) = 1,78 ∙ 10−5. 

2. Számítsuk ki, hogy mekkora térfogatú 1,0 mol/dm3 koncentrációjú oldat hígításával készíthető 

100,0 cm3 térfogatú adott pH-jú oldat! 

3. Egy tiszta, 100,0 cm3 térfogatú mérőlombikba mérjünk ki büretta segítségével a 2. pontban 

kiszámított térfogatú oldatmennyiséget (0,1 cm3 pontossággal)! 

4. Töltsük jelre a mérőlombikot kiforralt desztillált vízzel, és homogenizáljuk az oldatot! 

5. Az oktató segítségével mérjük meg az oldat kis részletének pH-ját elektromos pH-mérő 

készülékkel! (F.15. Elektromos pH-mérés) 

6. Mérőhenger segítségével mérjünk ki három kémcsőbe 1010 cm3 térfogatú oldatrészleteket, 

melyeket az oktató útmutatásával vizsgáljunk indikátoroldatokkal! A kémcsövekre alkoholos 

filctollal írjuk fel az oldatok pH-ját! 

7. A mérés befejeztével mosogassuk el a használt eszközöket! 

 

2. feladat: A gyakorlatvezető által megadott pH-jú ecetsav/nátrium-acetát vagy ammónia/ammónium-

klorid pufferoldat készítése. Ehhez az előkészített bürettákban 1,0 mol/dm3 koncentrációjú 

ecetsavoldat, illetve 1,0 mol/dm3 koncentrációjú ammóniaoldat található, valamint szilárd 

nátrium-acetát (CH3COONa ∙ 3H2O, M = 136,1 g/mol) és szilárd ammónium-klorid (NH4Cl, 

M = 53,5 g/mol) is rendelkezésre áll. 

A mérés menete: 

Savas pH-jú pufferoldat készítése esetén: 

1. 100,0 cm3 össztérfogatú pufferoldatot kell készíteni ecetsavból és nátrium-acetátból. 10,0 cm3 

térfogatú 1,0 mol/dm3 koncentrációjú ecetsavoldatból indulunk ki. Ehhez a mennyiséghez 

számítsuk ki az oktató által megadott pH-jú pufferoldat elkészítéséhez szükséges kristályos 

nátrium-acetát tömegét. 

Ks(CH3COOH) = 1,75 ∙ 10−5 

2. Egy tiszta, 100,0 cm3 térfogatú mérőlombikba büretta segítségével mérjünk ki az 1,0 mol/dm3 

koncentrációjú ecetsavoldatból 10,0 cm3 térfogatú részletet! 

3. Analitikai mérlegen bemérőcsónak segítségével mérjük ki a 1. pontban kiszámított tömegű 

nátrium-acetát mennyiségét! 

4. A 3. pontban kimért nátrium-acetát mennyiséget mossuk át kiforralt desztillált vízzel 

mérőlombikba veszteség nélkül! 

5. Töltsük jelre a mérőlombikban az oldatot desztillált vízzel és homogenizáljuk az elegyet! 

6. Az oktató segítségével mérjük meg az oldat kis részletének pH-ját! 

 

Lúgos pH-jú pufferoldat készítése esetén: 

1. 100,0 cm3 össztérfogatú pufferoldatot kell készíteni ammóniából és ammónium-kloridból. 

10,0 cm3 térfogatú 1,0 mol/dm3 koncentrációjú ammóniaoldatból indulunk ki. Ehhez a 

mennyiséghez számítsuk ki az oktató által megadott pH-jú pufferoldat elkészítéséhez 

szükséges ammónium-klorid tömegét. 

Kb(NH3) = 1,78 ∙ 10−5. 
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2. Egy tiszta, 100,0 cm3 térfogatú mérőlombikba büretta segítségével mérjük ki az 1,0 mol/dm3 

koncentrációjú ammóniaoldatból 10,0 cm3 térfogatú részletet! 

3. Analitikai mérlegen bemérőcsónak segítségével mérjük ki a 1. pontban kiszámított tömegű 

ammónium-klorid mennyiségét! 

4. A 3. pontban kimért ammónium-klorid mennyiséget mossuk át kiforralt desztillált vízzel 

mérőlombikba veszteség nélkül! 

5. Töltsük jelre a mérőlombikban az oldatot desztillált vízzel, és homogenizáljuk az elegyet! 

6. Az oktató segítségével mérjük meg az oldat kis részletének pH-ját! 

 

3. feladat: A 2. feladatban elkészített pufferoldat pufferkapacitásának vizsgálata. 

Ecetsav/nátrium-acetát pufferoldat vizsgálata 

Négy kémcsőben készítsük el az alábbi oldatokat! Az oldatok kiméréséhez használjunk 10 cm3-es 

mérőhengert! 

1. kémcső a 2. feladatban elkészített ecetsav/nátrium-acetát puffer 10 cm3-e + 1–2 csepp 

metilnarancs indikátor 

2. kémcső 10 cm3 desztillált víz + 1–2 csepp metilnarancs indikátor 

3. kémcső a 2. feladatban elkészített ecetsav/nátrium-acetát puffer 10 cm3-e +3 csepp fenolftalein 

indikátor 

4. kémcső 10  cm3 desztillált víz + 3 csepp fenolftalein indikátor 

 

1. Bürettából adagoljunk az 1. és 2. kémcső tartalmához cseppenként 0,1 mol/dm3 

koncentrációjú sósavoldatot, míg az indikátor savas kémhatást nem mutat. (5.1.4.1. táblázat) 

Jegyezzük fel a két esetben felhasznált sósavoldat mennyiségét! 

2. Bürettából adagoljunk a 3. és 4. kémcső tartalmához cseppenként 0,1 mol/dm
3
 koncentrációjú 

nátrium-hidroxid-oldatot, amíg az indikátor bázikus kémhatást nem mutat (5.1.4.1. táblázat). 

Jegyezzük fel a két esetben felhasznált nátrium-hidroxid-oldat mennyiségét! 

 

Ammónia/ammónium-klorid pufferoldat vizsgálata 

Négy kémcsőbe készítsük el az alábbi oldatokat! Az oldatok kiméréséhez használjunk 10 cm3-es 

mérőhengert! 

1. kémcső a 2. feladatban elkészített ammónia/ammónium-klorid puffer 10 cm3-e + 1–2 csepp 

metilnarancs indikátor 

2. kémcső 10 cm3 desztillált víz + 1–2 csepp metilnarancs indikátor 

3. kémcső a 2. feladatban elkészített ammónia/ammónium-klorid puffer 10 cm3-e + 4 csepp 

timolftalein indikátor 

4. kémcső 10 cm3 desztillált víz + 4 csepp timolftalein indikátor 

 

1. Bürettából adagoljunk az 1. és 2. kémcső tartalmához cseppenként 0,1 mol/dm3 

koncentrációjú sósavoldatot, míg az indikátor savas kémhatást nem mutat (5.1.4.1. táblázat). 

Jegyezzük fel a két esetben felhasznált sósavoldat mennyiségét! 

2. Bürettából adagoljunk a 3. és 4. kémcső tartalmához cseppenként 0,1 mol/dm3 koncentrációjú 

nátrium-hidroxid-oldatot, amíg az indikátor bázikus kémhatást nem mutat (5.1.4.1. táblázat). 

Jegyezzük fel a két esetben felhasznált nátrium-hidroxid-oldat mennyiségét! 
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A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A mérőlombik és a büretta rajza, jelölve a jelre állított folyadék meniszkuszát. 

2. Az 1. és 2. feladat számításainak eredménye. 

3. A 3. feladat megfigyelései és értelmezése. 

5.2. Szilárd anyag  oldat egyensúlyok 

Sok anyag csak gyengén vagy alig oldódik vízben. Ha egy rosszul oldódó anyagot vízbe teszünk, egy 

idő után egyensúly alakul ki; az oldódás sebessége azonos a szilárd anyag kiválásának sebességével. 

Az oldat ekkor telített. A telített oldat a szilárd fázissal heterogén egyensúlyi rendszert alkot. 

Példaként vizsgáljuk meg a szilárd AgCl és telített oldatának egyensúlyát. 

AgCl(sz)           Ag+(aq)  +  Cl(aq)  

Az egyensúlyi folyamatra alkalmazhatjuk a tömeghatás törvényét: 

 
AgCl

ClAg

c

cc
K

 
  (5.2.1.) 

Mivel tiszta szilárd anyagban a koncentráció állandó, a AgClc -t „bevonhatjuk" az egyensúlyi állandóba 

és így kapjuk az oldhatósági szorzatnak nevezett állandót (L): 

 LcKcc AgClClAg
   5.(2.2.) 

Az oldhatóság, és így L értéke is függ a hőmérséklettől. Az F.16. táblázatban néhány gyakran 

előforduló anyag oldhatósági szorzatát adtuk meg. 

Telített oldatban az adott anyag ionszorzata megegyezik az L oldhatósági szorzattal. Ha az 

ionszorzat kisebb mint L, az oldat telítetlen, további anyagmennyiség oldható fel benne mindaddig, 

míg az ionszorzat el nem éri az L értékét. Előfordulhat, hogy az oldott anyag ionszorzata meghaladja 

az oldhatósági szorzatot. Ekkor túltelített oldatról beszélünk. Ebben az oldatban nincs egyensúly 

(metastabil állapotú), bármikor megindulhat az anyag kiválása, amely addig tart, míg L értékét el nem 

éri az ionszorzat. 

A hőmérsékleten kívül több tényező befolyásolja az oldhatóságot. Azonos ionok hozzáadása 

csökkenti az oldhatóságot. A BaSO4 telített oldatában pl. az ionok egyensúlyi koncentrációja 

megváltozik, ha szulfátionokat tartalmazó elektrolitot adunk az oldathoz. A megnövelt 2
4SO

c -

koncentráció mellett csökkenni kell a 2Ba
c -koncentrációnak, hogy 

4BaSOL ne változzon. Ez BaSO4-

kiválás hatására következik be, vagyis megnő a telített oldattal egyensúlyt tartó szilárd BaSO4 

mennyisége. 

BaSO4(sz)           Ba2+(aq)  +  SO4
2(aq)  

Némely só oldhatósága vízben nagyobb, mint amit az oldhatósági szorzat alapján várnánk. Pl. a 

BaCO3 disszociációjakor keletkező CO3
2-ionok reagálnak a vízzel csökkentve a 2

3CO
c -koncentrációt. 

Az 
3BaCOL -ból számolt 2

3CO
c azt a koncentrációt adja meg, aminek egyensúlyban az oldatban kell 

lennie. Mivel a CO3
2-ionok egy része HCO3

-ionokká alakult, több BaCO3-nak kell disszociálnia. 

BaCO3(sz)           Ba2+(aq)  +  CO3
2(aq)

 
CO3

2(aq)  +  H2O           HCO3
(aq)  +  OH(aq)  
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Megjegyzendő, hogy idegen ionokat tartalmazó elektrolit hozzáadása az oldathoz szintén 

megnövelheti az adott só oldhatóságát. Pl. az AgCl oldhatósága KNO3 jelenlétében akár 20%-kal is 

növekedhet. 

Sok, vízben rosszul oldódó vegyület oldatba vihető komplexképződés közben. Pl. az AgCl 

feloldódik ammóniatartalmú oldatban. [Ag(NH3)2]
+ komplex ionok képződése következtében 

lecsökken az Ag
+
-ionok koncentrációja, a   ClAg

cc ionszorzat kisebb, mint AgClL  oldhatósági szorzat. 

A komplex egyensúlyokkal a 5.4. fejezetben foglalkozunk. 

Ha meg akarjuk akadályozni egy csapadék leválását, gondoskodnunk kell arról, hogy az anyag 

ionszorzata az oldatban az L értéke alatt maradjon. Pl. Mg2+-ionokat tartalmazó oldatból Mg(OH)2 

leválását megakadályozhatjuk, ha az OH-ionok koncentrációját alacsony értéken tartjuk 
4NH -ionok 

hozzáadásával. 

Mg(OH)2(sz)           Mg2+(aq)  +  2 OH(aq)  

  NH4
+(aq)  +   OH(aq)          NH3(aq)  +  H2O  

Feladat: Mg(OH)2 oldhatósági szorzatának meghatározása. 

 

A mérés menete: 

1. Egy 250 cm3-es Erlenmeyer-lombikba tegyünk spatulányi tiszta MgO-ot, adjunk hozzá 

100 cm3 kiforralt desztillált vizet, és az Erlenmeyer-lombikot zárjuk le parafa dugóval. 

2. Rázzuk (pl. rázógépen) a lombik tartalmát kb. 10 percig. A MgO reagál a vízzel, Mg(OH)2 

keletkezik, ami a telítettségi egyensúly eléréséig oldódik a vízben. 

3. A rázás befejeztével hagyjuk leülepedni a nem oldódott Mg(OH)2-ot, majd üvegelektród és 

elektromos pH-mérő készülék segítségével mérjük meg a szilárd fázis feletti telített oldat pH-

ját. 

4. A mérés befejeztével jegyezzük fel a laboratórium hőmérsékletét. 

 

A jegyzőkönyvben beadandó számítások: 

1. A Mg(OH)2 telített oldatának pH-ja alapján számított oldhatósági szorzat a mérési 

hőmérsékleten. 

2. Hasonlítsuk össze a mért értéket irodalmi adatokkal! Ha eltérést tapasztalunk, indokoljuk 

ennek lehetséges okát! 

5.3. Redoxireakciók és egyensúlyok 

A redoxireakciók elektronátmenettel járó folyamatok. Mint az elnevezésből is következik, a folyamat 

során egy redukciós lépés (katódfolyamat) egy oxidációs lépéssel (anódfolyamat) együtt játszódik le, a 

redukálószer elektront ad le, az oxidálószer elektront vesz fel. Természetesen a felvett, illetve a leadott 

elektronszám azonos. A redoxifolyamatban a kémiai rendszer elektromos munka végzésére képes 

(galvánelem), illetve elektromos munka befektetésével fordított folyamat is elvégezhető (elektrolízis). 

Az elektromos munkavégzés a feszültség (elektromos potenciálkülönbség) és az áthaladó 

töltésmennyiség szorzataként adható meg, így egy ilyen folyamatban ezeket a mennyiségeket kell 

figyelembe venni. Egy redoxirendszeren áthaladó töltésmennyiséget Faraday elektrolízisre vonatkozó 

törvénye adja meg. Egy mólnyi elektron töltése 96500 C (26,8 Ah). Ez meghatározza, hogy mekkora 

töltésmennyiség szükséges ahhoz, hogy 1 mol anyag redoxireakcióban átalakuljon, figyelembe véve 

az adott redoxi lépésben bekövetkező töltésszám változást (z). Mivel egy redoxilépésben a kémiai 

rendszer munkavégző képessége (kémiai potenciálja, ΔG) adott, továbbá ekvivalens anyagmennyiség 

leválásához szükséges töltésmennyiség Faraday törvénye értelmében F = 96500 C mol-1 (F a Faraday-

szám), minden redukciós, illetve oxidációs folyamathoz egy jól meghatározott elektromos potenciál 

tartozik (
zF

G
E


 ). Ezt elektródpotenciálnak nevezünk.  
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 (5.3.1.) 

Mivel egy potenciál önmagában nem mérhető, csak két potenciál különbségeként adódó feszültség 

határozható meg, kellett keresni egy viszonyítási pontot, hogy egy elektródpotenciál-skálát létre 

tudjanak hozni. A skála nullpontjaként 0 pH-jú buborékoló hidrogénelektród potenciálját választották. 

Az elektródpotenciál egy az adott redoxifolyamatra felírható Nernst-egyenlettel adható meg, amelyben  

0
0

E
zF

G



 a standard elektródpotenciál és V059,0

F

RT
 , mivel a hőmérséklet standard állapotban 

25 oC, azaz 298,15 K.  

 
]red[

]ox[
lg

z

059,0
EE 0   (5.3.2.) 

A Nernst-egyenletben szereplő standard elektródpotenciál (E0) megmutatja, hogy az adott rendszerben 

az oxidált (ox) vagy a redukált (red) állapot a kedvezményezett, ennek megfelelően értéke negatív 

vagy pozitív. A redoxireakcióban szereplő valamely részecske redukált és az oxidált formájának 

koncentrációja ([red], illetve [ox]) is befolyásolja az elektródpotenciált, ahogy azt a Nerst- egyenlet 

jobb oldalának második tagja mutatja. Heterogén fázisú rendszer esetén (mint pl. egy ionjainak 

oldatába merülő fémelektród) a szilárd fázisban lévő anyag koncentrációja – állandó lévén – nem 

szerepel a kifejezésben. Hasonlóan a légköri nyomáson lejátszódó folyamatok esetén (és többnyire 

ilyenekkel van dolgunk) az elektródon fejlődő gáz koncentrációja egységnyi, így azt nem kell 

szerepeltetni az eletródpotenciál kifejezésében. 

A gyakoribb redoxirendszerek standard elektródpotenciál értékeit az F.17. táblázat tartalmazza. 

 

1. feladat: Nátrium-hipoklorit elektrokémiai előállítása. 

 

A nátrium-hipokloritot az egészségügyben, vízkezelésben és a háztartásokban (pl. Hypo, Domestos) is 

elterjedten használják fertőtlenítésre. Fertőtlenítő hatását erős oxidáló tulajdonságának köszönheti. 

Nagy tömegű ipari előállítása során klórgázt nyeletnek el NaOH-oldatban. Sok esetben azonban, 

amikor a terepi körülmények (pl. szennyezett ivóvíz tisztítása elmaradott vagy katasztrófa sújtotta 

területeken) vagy a különleges igények (tisztaság, magas hatóanyag-tartalom) nem teszik lehetővé a 

nagyipari termék alkalmazását, konyhasó oldatának közvetlen, diafragma nélküli elektrolízisével is 

előállítható a nátrium-hipoklorit. 

A konyhasó vizes oldatának elektrolízisekor a következő elektródreakciók játszódhatnak le: 

Az anódon: 

 1:   2 Cl   →  Cl2  +  2 e 

 2:   H2O  →  1/2 O2  +  2 H+  +  2 e   (lúgos oldat esetén 2 OH   →  1/2 O2  +  H2O  +  2 e) 

A katódon: 

 3:   H2O  +  2 e  →  2 OH  +  H2 

A 3 reakció az elektrolit pH-ját lúgos irányba tolja el, az  1 reakcióban keletkező klórgáz pedig a lúgos 

elektrolittal reagálva hipokloritot hoz létre (diszproporcionálódik): 

 4:   Cl2  +  2 OH  → ClO-  +  Cl  +  H2O 

A 2 reakció a hipoklorit előállításának szempontjából hátrányos. A hipoklorit termelését csökkenti a 

hipoklorit további diszproporciója, ami klorátot eredményez. A hőmérséklet növelése kedvez a 

következő egyenlet szerint a klorátképződésnek. Ezért a konyhasó kb. 80oC hőmérsékleten végzett 

elektrolízisével klorát állítható elő: 

 5:   3 ClO  →  ClO3
  +  2 Cl 

Míg az anódos oxigénfejlődést az elektród anyagának megválasztásával, ill. a cellafeszültség 

megfelelő értékével minimalizálhatjuk, a klorát keletkezését az elektrolit hőmérsékletének alacsonyan 

tartásával akadályozhatjuk meg. 
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Az elektrolizálás paraméterei: 

 

Cellafeszültség (U): A tápegységből rendelkezésre álló feszültségből, az áramkör ellenállásából és az 

elektrolizáló cella ellenállásából számítható. Meghatározza, hogy az elektródokon milyen 

reakciók mehetnek végbe (pl. a vízbontás minimális feszültsége 1,23 V, ami a 2 és 3 

elektródreakciók standardpotenciáljának különbségéből adódik). A valóságban ennél nagyobb 

feszültségeket kell alkalmazni az elektródokon lejátszódó reakciók kinetikus gátoltsága 

(túlfeszültség) miatt. 

Áramerősség (I): Az időegység alatt a cellán áthaladó töltés mennyiség az áramerősség. A cellában 

lejátszódó összes elektrokémiai úton létrejövő termék mennyiségét a cellán áthaladt töltések 

mennyisége határozza meg. Konstans áram alkalmazása esetén az áramerősség és az eltelt idő 

szorzata adja a cellán áthaladt teljes töltés mennyiséget (Q = I ∙ t). Egy amperszekundum, azaz 

egy Coulomb töltés 1/96500 mol áthaladt elektronnak felel meg (Faraday I. törvénye). 

A cella ellenállása (Rc): Meghatározza, hogy adott feszültség mekkora áramot képes a cellán 

keresztüljuttatni. Függ a cellában oldott sók anyagi minőségétől és koncentrációjától (nagyobb 

sókoncentráció több töltéshordozót, így kisebb ellenállást jelent), az elektródok felületétől (A), 

az elektródok távolságától (l) és az elektrolit hőmérsékletétől (a fémes vezetőkkel ellentétben 

itt az ellenállás csökken a hőmérséklettel, hiszen a töltéshordozók mozgása gyorsul az 

elektrolitban). Az elektródok és az elektrolit paramétereinek ismeretében az R = ρ ∙ l ∙ A1 

képlettel számolható. Az anyagi minőség-, koncentráció- és hőmérsékletfüggést a ρ fajlagos 

ellenállás tartalmazza. 

 

A mérés menete: 

1. Mérjünk be egy 200 cm3-s főzőpohárba 17,5 g (~0,3 mol) NaCl-ot. Töltsük fel 100  cm3-re 

desztillált vízzel, majd lúgosítsuk 11-es pH-ig 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldattal (a 

lúgosítás segíti a fejlődő klórgáz kezdeti elnyelődését). 

2. Állítsuk össze az 5.3.1. ábrán látható kapcsolást az áramforrás negatív sarkának csatla-

koztatása nélkül. 

3. Állítsuk a potenciométert maximális ellenállású pozícióba (1 kΩ), merítsük be a 

grafitelektródokat az elektrolitba, majd csatlakoztassuk az áramforrás negatív sarkát. 

4. Növeljük az áramerősséget a potenciométer ellenállásának csökkentésével az oktató által 

megadott értékre. Az elektródokon ekkor gázfejlődést figyelhetünk meg. 

5. Mérjük meg és jegyezzük fel az elektródok között mérhető feszültséget. 

6. Folytassuk az elektrolízist az oktató által megadott ideig. Az áramerősséget időről időre újra 

be kell állítani, hiszen az elektrolit alkotóinak folyamatosan változik a koncentrációja, és 

változhat az elektrolit hőmérséklete is. 

7. A megadott idő lejártával ismét mérjük meg az elektródok közötti feszültséget. 

8. Jodometriás titrálás segítségével határozzuk meg az elektrolit valós hipoklorit-tartalmát. 
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5.3.1. ábra. Az elektrolízis kapcsolási rajza 

A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. Az elektrolízis kapcsolási rajza. 

2. A mért feszültségek és az áramerősség ismeretében kiszámított cellaellenállás az elektrolízis 

kezdetekor és végén! Milyen irányban változott, és mi okozhatta a változást? 

3. Számoljuk ki a cellán áthaladt összes töltést az áramerősség és az idő ismeretében! 

4. Számoljuk ki a cellán áthaladt elektronok mólszámát! Az 1. és 4. reakcióegyenletek 

segítségével állapítsuk meg, mennyi hipoklorit keletkezhetne maximálisan! 

5. A jodometriás titrálással meghatározott valódi hipoklorit-mennyiség alapján számítsuk ki a 

kitermelést! 

 

2. feladat: Daniell-elem modelljének összeállítása. 

 

A kémiai áramforrások a bennük önként végbemenő cellareakció energiáját közvetlenül elektromos 

munkává alakítják. A primer elemek elektródfolyamatai nem megfordíthatóak. A szekunder elemek 

(akkumulátorok) jó közelítéssel reverzibilisen működnek, eredeti állapotuk ellentétes irányú áram 

átvezetésével visszaállítható. Tüzelőanyag-elemnek olyan galvánelemeket nevezünk, amelyben 

valamely szokásos energiahordozó (szénhidrogének, hidrogén, stb.) oxidációja szolgáltatja az áramot. 

A gyakorlat során réz-, ill. cinkelektródból állítunk össze galvánelemet. 

 

A mérés menete: 

1. A réz- és cink-lemezek felületét tisztítsuk meg csiszolással, majd öblítsük le desztillált vízzel. 

2. Egy kb. 2 x 5 cm-es szűrőpapír-darabkára egymástól 3 cm-re cseppentsünk 1 mol/dm3 

koncentrációjú ZnSO4-, ill. CuSO4-oldatból egyegy cseppet. 

3. A lemezeket helyezzük rá az oldataikkal megnedvesített felületre, majd az 1 mol/dm3-es 

KNO3-oldatból a két lemez közé cseppentünk úgy, hogy a nedvesített területek átfedjék 

egymást (5.3.2. ábra). Kézi feszültségmérő műszerrel mérjük meg a fémlemezek között 

kialakult feszültséget! 
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5.3.2.ábra. Daniell-elem modellje 

A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A Daniell-elem modelljének rajza. 

2. A Nernst-egyenlet segítségével állapítsuk meg az összeállított galvánelem elméleti 

elektromotoros erejét! V76,0E0

Zn/Zn z   és V34,0E0

Cu/Cu z   (egy saját ionjainak oldatába 

merülő fémelektród potenciálját szobahőmérsékleten az ]Mlg[
z

059,0
EE z0

M/MM z

   

egyenlet adja meg). 

3. Miért kisebb ennél a gyakorlaton mért érték? 

5.4. Komplex egyensúlyok 

A komplex vegyületeket a 6.8. Komplex vegyületek fejezetben ismertetjük részletesen. A 

következőkben olyan vizes oldatban végbemenő egyensúlyi folyamatokat vizsgálunk, amelyekben 

komplex vegyületek vesznek részt. 

Vizes oldatban a hidratált kationok komplex ionoknak tekinthetők; meghatározott számú H2O-

molekula (ligandum) kötődik koordinatív kötéssel a fémionhoz (akva komplex). A vízmolekulák 

száma nem mindig ismert pontosan. További komplexek keletkezése a H2O-ligandum más ligandumra 

cserélődésével képzelhető el. Az egyensúlyi folyamatot a szín változásával is követhetjük. Pl.: 

[Cu(H2O)6]2+(aq)  +  4 NH3(aq)           [Cu(H2O)2(NH3)4]
2+(aq)  +  4 H2O  

A H2O-ligandumok cseréje lépésenként történik. 
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5.4.1. ábra. A [Cu(NH3)n]
2+-komplexek (n = 04) relatív koncentrációja az NH3-koncentráció 

függvényében 

Az oldatban végbemenő komplexképződési reakcióra alkalmazhatjuk a tömeghatás törvényét. Az 

M fémion és L ligandum között végbemenő 

M(aq)  +  L(aq)          ML(aq)  

reakció képződési állandója (KML) 

]L][M[

]ML[
KK 1ML   

 A központi fémion további ligandumokat tud megkötni, további egyensúlyok adhatók meg, s minden 

lépés újabb egyensúlyi állandóval jellemezhető (K1, K2, …Kn). 

A bruttó folyamatra: 

M(aq)  +  n L(aq)          MLn(aq)
 

a bruttó képződési vagy stabilitási állandó: 

n

n
n

]L][M[

]ML[
  

Gyakran a stabilitási állandó reciprokát, a disszociációs állandót adják meg. Sok komplex esetében 

csak a bruttó egyensúlyi állandót ismerjük, az egyes lépések állandóit nem (F.18. táblázat). 

Azokat a komplexeket, amelyeknek oldatában a ligandumok gyors cserélődése jellemző, 

kinetikailag labilis komplexeknek nevezzük. Számos komplex esetében az ilyen ligandumcsere 

(szubsztitúció) nem, vagy csak igen lassan játszódik le, ezért ezeket inert komplexeknek nevezzük. 

Különbséget kell tennünk a komplexek termodinamikai és kinetikai viselkedése között. A 

termodinamikai stabilitás mértékét a komplex egyensúlyi állandója fejezi ki. Így a Co(NH3)6
3+ vizes 

oldatban termodinamikailag stabil, mert disszociációs egyensúlyi állandója igen kicsi. (Kd  1034). 

Savas közegben azonban ez a komplex termodinamikailag instabil (Kd  1022). Ennek ellenére 
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Co(NH3)6
3+ savas közegben hetekig eltartható, mert a ligandumcsere nagyon lassú, azaz a komplex 

kinetikailag inert. 

A komplexképződés sokszor megváltoztatja egy fém oxidációsredukciós viselkedését. 

Komplexképzés révén stabilizálódhat egy fém olyan oxidációs állapotban is, amely a fémre egyébként 

nem jellemző. A Co3+-ion erős oxidálószer, a vízből oxigént fejleszt, így vízben nem tartható el 

(E = +1,81 V). Az NH3 ligandumokkal képzett komplexe azonban ellenálló redukcióval szemben. A 

Co(NH3)6
3+-ion vízben stabil, a vizet nem oxidálja (E = +0,11V). 

Komplexképződés meg tudja akadályozni egy fémion diszproporcionálódását. Például a Cu+-ion 

vizes oldatban instabil, viszont amminkomplexe Cu(NH3)2
+ diszproporcionálódással szemben stabil.  

Számtalan példa ismeretes a komplexképződés oldhatóságot befolyásoló hatására is, amelyet a 

5.2. fejezetben már tárgyaltunk. (Például vízben rosszul oldódó ezüst-halogenidek feloldhatók 

Ag(NH3)2
+-komplex képződése közben.) 

 

Feladat: Komplex egyensúlyok tanulmányozása 

 

1. Cu(II)-komplexek egyensúlya: 

 Tegyünk egy kémcsőbe kevés vízmentes CuCl2-sót. Adjunk hozzá pár csepp desztillált 

vizet, majd hígítsuk fel az oldatot. A híg oldathoz adjunk annyi szilárd NaCl-ot, amíg 

színváltozást nem tapasztalunk. Ezután hígítsuk ismét az oldatot desztillált vízzel. 

 Tegyünk egy kémcsőbe kevés CuSO4 ∙ 5H2O kristályt és oldjuk fel desztillált vízben. 

Adjunk az oldathoz kevés 2 mólos ammóniaoldatot, majd feleslegben további 

ammóniaoldatot és figyeljük meg a színváltozásokat! 

2. Co(II)-komplexek egyensúlya: 

Tegyünk egy kémcsőbe kevés CoCl2 ∙ 6H2O kristályt és oldjuk fel izo-propil-alkoholban. 

Adjunk az oldathoz desztillált vizet, majd melegítsük kb. 80 oC-on az oldatot. (A 

melegítést vízfürdőben végezzük; az izo-propanol gyúlékony!). Figyeljük meg a 

színváltozásokat! 

3. Fe(III)-komplexek egyensúlya: 

Egy kémcsőben oldjunk fel desztillált vízben kevés FeCl3 ∙ 6H2O kristályt. Az oldathoz 

adjunk 2 mólos sósavat, majd egy csepp 0,1 mólos KSCN-oldatot. Végül adjunk az 

oldathoz szilárd NaF-ot, és figyeljük meg a színváltozásokat! 

A jegyzőkönyvben beadandók: 

A komplex egyensúlyok tanulmányozásakor tett megfigyelések (színváltozások) és magyarázatuk. 

 

5.5. Térfogatos mennyiségi analízis 

A térfogatos analízis egy olyan analitikai módszer, mely során egy ismert koncentrációjú mérőoldat 

segítségével meghatározzuk egy ismeretlen koncentrációjú oldat alkotórészeinek mennyiségét, 

felhasználva a köztük lejátszódó ismert sztöchiometriájú reakciót. A mennyiségi (kvantitatív) analízis 

során addig adagoljuk a mérőoldatot az ismeretlen koncentrációjú oldathoz, míg el nem érjük az 

úgynevezett ekvivalenciapontot (amikor a mérőoldatot sztöchiometriai arányban adtuk a 

meghatározandó anyaghoz), ekkor a mérőoldat koncentrációjából és fogyásából kiszámíthatjuk az 

ismeretlen oldat koncentrációját. Ezt a műveletet titrálásnak nevezzük, az analitikai módszert pedig 

térfogatos mennyiségi analízisnek, titrimetriának (a „-metria” utótag mérést jelent). 

 

Térfogatos analízis feltételei: 

 A titrálás során lejátszódó reakció sztöchiometrikus, pillanatszerű és teljesen végbemenő 

legyen. 

 Az ekvivalenciapontban az oldat valamely fizikai-kémiai tulajdonsága (pl.: szín, pH, 

vezetőképesség) ugrásszerűen megváltozzon. 

 Az ekvivalenciapont egy arra alkalmas indikátorral (esetleg műszerrel) jelezhető legyen. 
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A titrálás relatív hibája rendszerint 0,1%..Ez egy nagyságrenddel kisebb, mint a legtöbb műszeres 

analitikai módszer hibája (kb. 1%). Ahhoz hogy ez teljesüljön, a titrálás során mindig pontosan és 

tisztán kell dolgozni. 

A mérőoldat és az ismeretlen koncentrációjú oldat között lejátszódó kémiai folyamat típusa 

szerint a titrálásoknak négy fő típusa van: 

 sav–bázis, 

 redoxi, 

 komplexometriás 

 és csapadékos titrálás 

 

Titrálási görbék 

A titrálási görbét nyerjük, ha a mérőoldat térfogatának függvényében ábrázoljuk a mért anyag 

koncentrációjának logaritmusát vagy azzal arányos mennyiséget. A mért anyag koncentrációja sav–

bázis titrálás esetén a protonkoncentráció, csapadékos és komplexometriás titrálás esetén pedig a 

fémionkoncentráció. Redoximetriás titrálás során a titrálási görbe felvételekor az elektronátvitel 

eredményeként bekövetkező koncentrációváltozással arányos elektromotoros erőt ábrázoljuk a 

mérőoldat fogyásának a függvényében. 

Az 5.5.1. ábrán látható egy sav–bázis titrálás jellegzetes S-alakú görbéje. A görbe inflexiós 

pontjában van a titrálás ekvivalenciapontja. A titrálási görbét számítás útján vagy kísérlettel lehet 

meghatározni. 

 

5.5.1. ábra. Titrálási görbe 

Indikátorok 

Az indikátorok olyan anyagok, melyek a titrálás végpontjában jól láthatóan változtatják színüket, 

„átcsapnak”. A titrálás típusa szerint tehát sav–bázis, redoximetriás, komplexometriás vagy 

adszorpciós indikátorokat alkalmazunk, attól függően, hogy a külső környezeti hatás a pH, az 

elektródpotenciál, a fémion-koncentráció változása vagy csapadékképződés. 

 

A titrálás általános menete: 5.1. animáció: Titrálás 
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5.1. animáció: Titrálás 

5.5.1. Acidi-alkalimetria (sav–bázis titrálás) 

Acidimetria: ismeretlen koncentrációjú savak térfogatos meghatározása pontosan ismert koncentrá-

ciójú lúgokkal. 

Alkalimetria: ismeretlen koncentrációjú lúgok térfogatos meghatározása pontosan ismert koncentrá-

ciójú savakkal. 

Mindkét módszer esetén egy sóképzési (közömbösítési) reakció játszódik le: 

sav  +  bázis             só  +  víz  

A sav–bázis titrálások során az ekvivalenciapont közelében a H+-koncentráció (így a pH is) 

ugrásszerűen megváltozik, ezért e titrálások során megfelelően megválasztott savbázis indikátorok 

segítségével lehet a végpontot jelezni. Az indikátorokat úgy kell megválasztani, hogy azok átcsapási 

tartománya a végpont közelében legyen. 

 

Mérőoldat készítése és faktorozása 

Térfogatos analízishez pontosan ismert koncentrációjú mérőoldatokra van szükség. Elvileg 

bármilyen töménységű oldattal lehet titrálni, azonban a nagyon tömény és nagyon híg oldatokat 

célszerű kerülni, hiszen ezeknél vagy nagyon gyors lenne az átcsapás, vagy nagyon sok oldatot kellene 

használni. Így a gyakorlatban többnyire 0,1; 0,05 vagy 0,01 mólos oldatokat használunk a titrálás 

során lejátszódó kémiai reakciótól függően. Közvetlen beméréssel pontos koncentrációjú oldat csak 

olyan anyagból készíthető, amely pontosan ismert sztöchiometriai összetételű, nem köt meg 

nedvességet, nem karbonátosodik a levegő szén-dioxid-tartalmának hatására, és nem bomlik állás 

közben. Ezeknek a követelményeknek csak néhány anyag felel meg, mint pl. a kálium-hidrogén-

karbonát, de nem lehet közvetlen beméréssel pontos koncentrációjú NaOH-oldatot készíteni, mivel a 

NaOH levegőn karbonátosodik, továbbá sósavoldatot sem, mert a sósav összetétele nem állandó, a 

tömény sav párolog. Ez utóbbi anyagok esetében elkészítjük a mérőoldatot (pl. 0,1 mólos névleges 

koncentrációjú oldatot) és annak faktorát egy pontosan ismert koncentrációjú oldattal állapítjuk meg 

(faktorozás). A faktor az a szám, ami megmutatja, hogy az általunk készített mérőoldat 1 cm3-e hány 

cm3 kívánt koncentrációjú (névleges koncentráció) mérőoldattal egyenértékű. A faktor rendszerint 1 

körüli dimenzió nélküli szám. 

 

Feladatok 

 

1. feladat: Pontos koncentrációjú kálium-hidrogén-karbonát-oldat készítése és 0,1 mólos sósavoldat 

faktorozása pontos koncentrációjú kálium-hidrogén-karbonát-oldattal. 

 

A titrálás során lejátszódó kémiai folyamat egyenlete: 

KHCO3(aq)  +  HCl(aq)  =  KCl(aq)  +  H2O  +  CO2(g) 

Ha 100,0 cm3 0,1 mólos KHCO3-oldatot szeretnénk készíteni, akkor pontosan 1,0012 g anyagot 

kellene bemérni { 12,100)KHCO(M 3  }. Általában nem tudunk pontosan 1,0012 g anyagot bemérni, 

ezért a mérőoldat koncentrációja sem lesz pontosan a kívánt koncentrációjú. Ezért ki kell számolni a 

mérőoldat pontos koncentrációját a pontosan kimért KHCO3 tömegének segítségével, ami közel 

0,1 M-os lesz. (Például ha m(KHCO3) = 1,0112 g, akkor c(KHCO3) = 0,101 mol/l.) 
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A mérés menete: 

1. Lemérünk bemérőcsónakban analitikai mérlegen kb. 1 g kálium-hidrogén-karbonátot. A 

lemért KHCO3 tömegét feljegyezzük 4 tizedesjegy pontossággal. 

2. A Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint elkészítünk 

100,0 cm3 oldatot mérőlombikban (törzsoldat). Kiforralt desztillált vizet használjunk! 

3. Homogenizáljuk az oldatot. (Az oldatot igen alaposan össze kell rázni, mivel szemmel nem 

látható a homogenizálódás.) 

4. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk az oldat kis részletével, hogy a pipetta belső falára 

esetlegesen feltapadt vízcseppeket eltávolítsuk (ez hígítaná az oldatunkat). Kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,010,0 cm3 oldatot, és hozzácseppentünk 23 csepp metilnarancs 

indikátort. (Mindhárom oldathoz azonos mennyiségű indikátort adjunk!) 

5. A bürettát átöblítjük a mérendő HCl-oldat kis mennyiségével (néhány cm3), hogy a korábbi 

tisztításból származó desztillált víz maradékát is eltávolítsuk. 

6. Feltöltjük a bürettát a HCl-oldattal, és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet. 

7. Az Erlenmeyer-lombik állandó rázogatása közben lassan hozzácsepegtetjük a HCl-oldatot a 

KHCO3-oldathoz az átcsapási szín megjelenéséig. Ez metilnarancs esetén narancssárgás 

(„vöröshagymahéj szín”). Feljegyezzük a leengedett oldat térfogatát, az ún. fogyást. 

Vigyázzunk, hogy a lombik falára ne tapadjon fel sósavoldat vagy indikátorcsepp, ha mégis, 

akkor azt desztillált vízzel mossuk a lombikba! 

8. Ismét feltöltjük a bürettát, majd megismételjük a 7. pontban leírt titrálást a másik két mintával. 

Minden fogyást rögzítünk a mérési adatlapon. Ha kiugró (többitől jelentősen eltérő) értéket 

mérünk, ismételjük meg a mérést, hogy legyen összesen három átlagolható (egymástól nem 

több mint 0,1–0,2 cm3-rel különböző) mérési eredményünk. 

9. A fogyások átlagából megállapítjuk a sósavoldat faktorát. 

 

Számolás: 

Tegyük fel, hogy a bemért KHCO3 mennyisége:  m(KHCO3) = 1,0112 g 

Ekkor a KHCO3-oldat valódi koncentrációja:  c(KHCO3) = 0,101 mol/dm3 

A 10 cm3 KHCO3-oldatban levő anyagmennyiség: 

        n(KHCO3) = 0,010 dm3 ∙ 0,101 mol/dm3 = 0,00101 mol 

A titrálási egyenletből látszik, hogy 1 mol HCl 1 mol KHCO3-dal reagál. 

A 10 cm3 KHCO3-ra fogyott HCl-oldatban levő anyagmennyiség:   n(HCl) = 0,00101 mol 

Legyen a fogyások átlaga: 10,4 cm3 

Az anyagmennyiség a térfogat, a névleges koncentráció és a faktor szorzata. Így: 

HClHClHClHCl fcVn   

97,0
1,00104,0

00101,0
fHCl 


  

2. feladat: 0,1 mólos nátrium-hidroxid-oldat faktorozása pontos koncentrációjú sósavoldattal. 

 

A szilárd nátrium-hidroxid (NaOH) higroszkópos, és a levegő szén-dioxid-tartalma miatt mindig 

tartalmaz nátrium-karbonátot, ezért közvetlen beméréssel nem készíthetünk belőle pontos koncentrá-

ciójú oldatot. Ahhoz hogy pontos koncentrációját meghatározzuk, pontosan ismert koncentrációjú 

(faktorozott) sósavoldattal kell titrálni, mely titrálás során a következő reakció játszódik le: 

NaOH(aq)  +  HCl(aq)  =  NaCl(aq)  +  H2O 

A mérés menete: 

1. A Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint készítünk 100,0 cm3 

névlegesen 0,1 mólos koncentrációjú NaOH-oldatot mérőlombikban szilárd NaOH 

bemérésével. 
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2. Egy 10,0 cm3-es pipettátát átöblítünk az oldat kis részletével, és kimérünk három Erlenmeyer-

lombikba 10–10 cm3 oldatot, és hozzácseppentünk 2–3 csepp metilnarancs indikátort. 

3. A bürettát átöblítjünk a faktorozott HCl-oldat kis mennyiségével (néhány cm3 és feltöltjük a 

bürettát a HCl-oldattal, és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet. 

4. Az Erlenmeyer-lombik állandó rázogatása közben lassan csepegtetjük a HCl-oldatot a NaOH-

oldathoz, amíg az oldat narancssárgás színű nem lesz. Feljegyezzük a mérőoldat fogyását. 

5. Feltöltjük ismét a bürettát 0,0 cm3-ig, majd megismételjük a titrálást a másik két mintával is. 

6. A fogyások alapján kiszámoljuk a NaOH-oldat koncentrációját. 

 

Számolás: 

A sósavoldat valódi koncentrációja a névleges koncentráció és a faktor szorzata. 

A titrálási egyenletből látszik, hogy 1 mol NaOH 1 mol HCl-val reagál. 

HClHClHClNaOHNaOHNaOH fcVfcV   

NaOHNaOH

HClHClHCl
NaOH

cV

fcV
f




  

Tegyük fel, hogy a 0,1 mólos sósavoldat faktora (ld. 1. feladat): fHCl = 0,96 

A 10 cm3 NaOH-oldatra a sósavoldat átlagos fogyása:  VHCl = 10,6 cm3 

02,1
1,00,10

96,01,06,10
fNaOH 




  

3. feladat: Háztartási nátronlúg nátrium-hidroxid tartalmának meghatározása faktorozott sósavoldattal. 

 

A titrálás során a következő reakció játszódik le: 

NaOH(aq)  +  HCl(aq)  =  NaCl(aq)  +  H2O 

A mérés menete: 

1. A vizsgálandó nátronlúgból a Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak 

szerint 100,0 cm3 törzsoldatot készítünk mérőlombikban. 

2. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3 oldatot, és 2–3 csepp metilnarancs indikátort 

cseppentünk hozzá. 

3. Feltöltjük a bürettát HCl-oldattal, és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet. 

4. A HCl-oldatot lassan a NaOH-tartalmú oldathoz csepegtetjük az Erlenmeyer-lombik állandó 

rázogatása közben, amíg az oldat – a 2. feladathoz hasonlóan – narancssárgás színű nem lesz. 

Jegyezzük fel a mérőoldat fogyását! 

5. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig HCl-val, majd megismételjük a titrálást a másik két 

mintával is. 

6. A fogyások alapján kiszámoljuk a háztartási nátronlúg NaOH-tartalmát anyagmennyiség-

koncentrációban. 

 

Számolás: 

Legyen az ismeretlen összetételű (vizsgálandó) nátronlúg térfogata: 5 cm3  

a sósavoldat faktora:      96,0fHCl   

a 10 cm3 mintára a sósavoldat átlagos fogyása:   VHCl = 10,6 cm3 

 

A titrálási egyenlet szerint 1 mol NaOH 1 mol HCl-val reagál. 

10 cm3 mintában levő NaOH anyagmennyisége: 
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HClHClHClHClNaOH fcVnn   

A törzsoldatban levő NaOH anyagmennyisége: 

HClHClHClHClNaOH fcV10n10n   

nNaOH = 10∙10,6∙0,1∙0,96 = 10,176 mmol 

5 cm3 nátronlúgban levő NaOH anyagmennyisége:       10,176 mmol 

A háztartási nátronlúg NaOH-tartalma anyagmennyiség-koncentrációban:  2,04 mol/dm3 

 

4. feladat: Sav kristályvíztartalmának meghatározása titrálással. 

 

A feladat során a citromsav kristályvíztartalmát határozzuk meg sav–bázis titrálás segítségével. A 

citromsav, mint képlete mutatja, ún. háromértékű sav, azaz 1 mólja 3 mol NaOH-dal reagál: 

HO C

H2C

COOH

COOH

H2C
COOH

x H2O

 

5.5.1.1. ábra. A citromsav felépítése 

A titrálási reakció során egy háromértékű gyenge savat reagáltatunk NaOH-oldattal, a keletkezett 

nátium-citrát-oldat lúgosan hidrolizál, ezért olyan indikátort kell alkalmaznunk, mely lúgos pH-

tartományban csap át. Ilyen például a fenolftalein. A titrálás során egy savas oldatból indulunk ki, 

melyben a fenolftalein indikátor színtelen. Ehhez csepegtetjük a lúgos kémhatású NaOH-oldatot 

mindaddig, amíg az oldat színe halványrózsaszínre nem változik. Ekkor leolvassuk a bürettáról a 

NaOH-oldat fogyását. A fogyott NaOH-oldat koncentrációja és térfogata alapján kiszámítható a NaOH 

mennyisége, mely arányos a megtitrált sav anyagmennyiségével. Ehhez ismert tömegű kristályos 

citromsavból adott térfogatú oldatot készítünk, melynek egy ismert térfogatú részletét fenolftalein 

indikátor jelenlétében titráljuk NaOH mérőoldattal. (Figyelem! A kimért savnak csak egy része a 

citromsav, a maradék pedig kristályvíz, tehát a citromsav tényleges tömegét nem ismerjük!) 

 

A mérés menete: 

1. Analitikai mérlegen bemérőcsónakon lemérünk kb. 1 grammnyi citromsavat. A lemért 

citromsav tömegét négy tizedesjegy pontossággal jegyezzük fel (pl. 1,0144 g). 

2. A kimért citromsavból a Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak 

szerint 100,0 cm3 törzsoldatot készítünk mérőlombikban kiforralt desztillált vízzel. 

3. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3 oldatot, és 2–3 csepp fenolftalein indikátort adunk 

hozzá. Az oldat színtelen lesz. 

4. Feltöltjük a bürettát NaOH-oldattal, és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet. 

5. A NaOH-oldatot lassan a citromsavtartalmú oldathoz csepegtetjük az Erlenmeyer-lombik 

állandó rázogatása közben, amíg az oldat halványlilás színű nem lesz. Jegyezzük fel a 

mérőoldat fogyását! 

6. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig NaOH-dal, majd megismételjük a titrálást a másik két 

mintával is. 

7. A fogyások alapján kiszámoljuk a citromsav víztartalmát. 
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Számolás: 

Legyen a kristályvizes citromsav tömege a 100 cm3 törzsoldatban: 1,0144 g 

a NaOH-oldat faktora:      02,1fNaOH   

a 10 cm3 mintára a NaOH-oldat átlagos fogyása:  VNaOH = 14,2 cm3 

A titrálási egyenlet szerint 1 mol citromsav 3 mol NaOH-dal reagál. 

A törzsoldatban levő citromsav anyagmennyisége: 

)fcV10(3/1n NaOHlNaOHNaOHcitromsav   

            ncitromsav = 1/3 (10∙14,2∙0,1∙1,02) = 4,828 mmol 

Citromsav: C6H8O7 , M = 192,12 g/mol 

Kristályvizes citromsav: C6H8O7 ∙ xH2O , M = 192,12+18x g/mol 

x1812,192

4,1014
828,4


  

x = 1 

A citromsav képlete: C6H8O7 ∙ H2O 

5.5.2. Redoximetria 

Redoxititrálások során egy redoxireakció játszódik le: 

Ared  +  Box             Aox  +  Bred  

vagyis a kémiai folyamat során az egyik komponens, A oxidálódik, a másik komponens, B 

redukálódik. A sav–bázis titrálásokhoz hasonlóan, a redoxi titrálásokat is két csoportra lehet osztani 

attól függően, hogy a mérőoldat oxidáló (oxidimetria) vagy redukáló (reduktometria) tulajdonságú. Az 

oxidimetrián belül további módszereket különböztethetünk meg a mérőoldattól függően. A 

legfontosabb oxidimetriás titrálások: 

 permanganometria (KMnO4) 

 kromatometria (K2Cr2O7) 

 cerimetria {Ce(SO4)2} 

 bromatometria (KBrO3) 

A reduktometriás titrálások közül a leggyakrabban használtak: 

 titanometria (TiCl3) 

 aszkorbinometria (aszkorbinsav) 

Gyakran használják a jódot is a redoximetriában (jodometria), de a jód oxidálódhat és redukálódhat is 

a titrálás során, ezért a jód mind redukáló, mind oxidáló anyagok mérésére alkalmas. 

A redoxi titrálások során az ekvivalenciapont környékén a rendszer redoxipotenciálja (E) 

ugrásszerűen megváltozik, amit egy alkalmasan megválasztott redoxiindikátorral jelezni lehet. (A 

titrálási görbe a redoxipotenciál  mérőoldat-térfogat görbe.) A titrálás végpontját leggyakrabban 

színváltó redoxiindikátorok jelzik, amelyek maguk is redoxi rendszerek, és egy adott redoxi-

potenciálnál változtatják a színüket (5.5.2.1. táblázat). 
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5.5.2.1. táblázat. Néhány redoxiindikátor átcsapási tartománya és színe 

Indikátor neve Átcsapási 

redoxipotenciál [V] 

Redukált/oxidált szín 

Variaminkék + 0,60 V (pH = 0) színtelen/kék 

Ferroin + 1,14 V vörös/kék 

p-etoxi-krizoidin + 1,0 V (pH = 0) piros/sárga  

 

Redoxititrálások során előfordulhat, hogy a mérőoldat hatóanyagának oxidált alakja színes és 

redukált alakja színtelen vegyület. Ekkor maga a mérőoldat tölti be az indikátor szerepét, első csepp 

feleslege színváltozást okoz. Ilyen mérőoldatok pl. a kálium-permanganát, jód stb. oldatok. 

5.5.2.1. Permanganometria 

Erősen savas közegben a kálium-permanganát erélyesen oxidál, miközben mangán(II)ionokká 

redukálódik az alábbi reakcióegyenlet szerint: 

MnO4
(aq)  +  8 H+(aq)  +  5 e             Mn2+(aq)  +  4 H2O  

Erősen savas oldatban (pH = 0) Eo (MnO4
−/Mn2+) = +1,52 V. 

Gyengén savanyú vagy gyengén lúgos közegben azonban a KMnO4 csak Mn(IV)-ig redukálódik: 

 MnO4
(aq)  +  4 H+(aq) +  3 e             MnO2(sz)  +  H2O  

Ezért mindig nagy savfelesleget kell alkalmazni. Savanyításra rendszerint (nem túl tömény) 

kénsavat használunk. Sósav alkalmazása esetén ugyanis a permanganát a kloridionokat klórrá oxidálja, 

salétromsav pedig a jelen lévő meghatározandó anyagot oxidálhatja. 

 

Feladatok 

 

1. feladat: KMnO4 mérőoldat készítése és faktorozása. 

 

A kálium-permanganátból nem lehet közvetlen beméréssel pontos koncentrációjú mérőoldatot 

készíteni, mivel oldatkészítés közben a kálium-permanganát oxidálja a desztillált vízben levő szerves 

szennyeződéseket, miközben mangán-dioxid keletkezik. A MnO2-szennyezés katalizálja a 

permanganát bomlását. 

4 KMnO4(aq)  +  2 H2O  =  4 MnO2(sz)  +  4 KOH(aq)  +  3 O2(g) 

Mivel nem tudjuk megakadályozni a MnO2 keletkezését, ezért a kész mérőoldatot néhány napig 

állni hagyjuk, és a kivált mangán-dioxidot üvegszűrőn a lehűtött oldatból kiszűrjük. A folyamatot 

felgyorsíthatjuk, ha a kálium-permanganát-oldatot legalább egy óra hosszat melegítjük. Így közelítő 

pontosságú, de állandó koncentrációjú mérőoldatot tudunk készíteni. A kálium-permanganát-oldatot 

sötét színű üvegben tároljuk. A mennyiségi meghatározásokhoz 0,02 mólos mérőoldatot használunk. 

A kálium-permanganát mérőoldat faktorának meghatározására nátrium-oxalátot {Na2(COO)2} 

vagy oxálsavat {(COOH)2 ∙ 2H2O} használunk. Mindkét anyagból készíthető közvetlen beméréssel 

pontos koncentrációjú oldat. A nátrium-oxalát a következő egyenlet szerint reagál kálium-

permanganáttal kénsavas oldatban: 

2 KMnO4(aq)  +  5 Na2(COO)2(aq)  +  8 H2SO4(aq)  = 

2 MnSO4(aq)  +  K2SO4(aq)  +  5 Na2SO4(aq)  +  10 CO2(g)  +  8 H2O 
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Indikátorra nincs szükségünk, mivel a mérőoldat tölti be az indikátor szerepét; a kálium-

permanganát intenzív lila színű, míg a reakció során keletkező Mn(II)ionok halvány rózsaszínűek, s ez 

híg oldatban színtelennek tűnik. 

 

A mérés menete: 

Kálium-permanganát mérőoldat készítése: 

1. Lemérünk főzőpohárban táramérlegen 3,2 g szilárd kálium-permanganátot. 

2. A lemért anyagot desztillált vízben feloldjuk, az oldatot 1000 cm3-es mérőlombikba veszteség 

nélkül átmossuk, majd desztillált vízzel a lombikot jelig töltjük. 

3. Az oldatot Erlenmeyer-lombikba öntjük, és 1 óra hosszat forráspontja közelében tartjuk (de 

nem forraljuk), majd lehűtés után finom pórusú üvegszűrőn szűrjük. 

4. Az így elkészített kálium-permanganát-oldatot faktorozzuk. 

 

A mérőoldat faktorozása nátrium-oxalát-oldattal: 

1. Analitikai mérlegen bemérőcsónakban lemérünk kb. 0,8 g nátrium-oxalátot. A kimért 

Na2(COO)2 tömegét feljegyezzük 4 tizedesjegy pontossággal. 

2. A Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint 100,0 cm3 

törzsoldatot készítünk mérőlombikban, az oldatot homogenizáljuk. 

3. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,010,0 cm3 oldatot, az oldatokat megsavanyítjuk kb. 5 cm3 20%-os 

kénsavoldattal. Indikátorra nincs szükségünk, mivel a kálium-permanganát mérőoldat tölti be 

az indikátor szerepét is. 

4. A bürettát átöblítjük a kálium-permanganát-oldat kis mennyiségével (néhány cm3) és 0,0 cm3-

re állítjuk a folyadékszintet. 

5. A titrálás megkezdése előtt a nátrium-oxalát-oldatokat kb. 60 oC-ra melegítjük, és a titrálást 

ezen a hőmérsékleten végezzük. Kezdetben a mérőoldatot cseppenként adagoljuk az oldathoz, 

és az Erlenmeyer-lombik rázogatása közben várunk, míg az oldat elszíntelenedik, mivel a 

permanganát szobahőmérsékleten csak lassan reagál az oxaláttal; a reakció folyamán 

keletkező mangán(II)ionok azonban katalizálják a reakciót, ami így később pillanatszerűvé 

válik. Miután az első néhány csepp permanganát elszíntelenedett, a titrálást gyorsabban 

folytathatjuk mindaddig, míg az oldat az első csepp KMnO4 feleslegétől rózsaszínűvé nem 

válik. 

6. Ismét jelre töltjük a bürettát, majd megismételjük az 5. pontban leírt titrálást a másik két 

mintával. Minden fogyást rögzítünk a mérési adatlapon. Ha kiugró (többitől jelentősen eltérő) 

értéket mérünk, ismételjük meg a mérést, hogy legyen összesen három átlagolható (egymástól 

nem több mint 0,1–0,2 cm3-rel különböző) mérési eredményünk. 

7. A fogyások átlagából megállapítjuk a kálium-permanganát-oldat faktorát. 

 

Számolás: 

Tegyük fel, hogy a bemért Na2(COO)2 tömege:  m(Na2(COO)2) = 0,8040 g 

A nátrium-oxalát moláris tömege: 134,00 g/mol. 

Ekkor a Na2(COO)2-oldat valódi koncentrációja: c(Na2(COO)2) = 0,060 mol/dm3 

A 10 cm3 Na2(COO)2-oldatban levő anyagmennyiség:  

n(Na2(COO)2) = 0,010 dm3 ∙ 0,060 mol/dm3 = 0,0006 mol 

A titrálási egyenletből látszik, hogy 2 mol KMnO4  5 mol Na2(COO)2-tal reagál. 

A 10 cm3 Na2(COO)2-ra fogyott KMnO4-oldatban levő anyagmennyiség:  

n(KMnO4) = 0,00024 mol 

Legyen a fogyások átlaga: 11,4 cm3 

Az anyagmennyiség a térfogat, a névleges koncentráció és a faktor szorzata. Így: 

4444
KMnOKMnOKMnOKMnO

fcVn   
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053,1
02,00114,0

00024,0
f

4KMnO 


  

2. feladat: Szennyezett Mohr-só, {Fe(NH4)2(SO4)2 ∙ 6H2O}  vas(II)-szulfát tartalmának meghatározása. 

 

A titrálás során lejátszódó reakciót az alábbi reakcióegyenlet írja le: 

10 FeSO4(aq)  +  2 KMnO4(aq)  +  8 H2SO4(aq)  = 

5 Fe2(SO4)3(aq)  +  K2SO4(aq)  +  2 MnSO4(aq)  +  8 H2O 

A mérés menete: 

1. A vizsgálandó Mohr-sót táramérlegen lemérjük, és a Laboratóriumi műveletek 

3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint 100,0 cm3 törzsoldatot készítünk 

mérőlombikban. Oldatkészítéshez kiforralt desztillált vizet használjunk! 

2. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3 oldatot. Az oldatokhoz adjunk 5,0–5,0 cm3 20%-os 

kénsavat és 5,0–5,0 cm3 20%-os foszforsavat. (A titrálás során keletkező sárgás színű 

vas(III)ionok a foszforsavval színtelen vas(III)-foszfát-komplexet képeznek.) Indikátorra nincs 

szükségünk, a mérőoldat tölti be az indikátor szerepét is. 

3. Feltöltjük a bürettát KMnO4-oldattal, és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet. 

4. A KMnO4-oldatot lassan a Fe(II)-tartalmú oldathoz csepegtetjük az Erlenmeyer-lombik 

állandó rázogatása közben. Ha az oldat az első csepp KMnO4 feleslegétől rózsaszínűvé válik, 

elértük az ekvivalenciapontot. Jegyezzük fel a mérőoldat fogyását! 

5. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig KMnO4 mérőoldattal, majd megismételjük a titrálást a 

másik két mintával is. 

6. A fogyások alapján kiszámoljuk a Mohr-só vas(II)-szulfát-tartalmát. 

 

Számolás: 

Legyen az ismeretlen összetételű (vizsgálandó) Mohr-só tömege: 4,00 g 

a KMnO4 mérőoldat névleges koncentrációja:   
3

KMnO dm/mol02,0c
4
  

a KMnO4 mérőoldat faktora:     053,1f
4KMnO   

a 10 cm3 mintára a KMnO4-oldat átlagos fogyása:  
3

KMnO cm5,8V
4
  

A titrálási egyenlet szerint 1 mol KMnO4 5 mol FeSO4-tal reagál. 

A törzsoldatban levő FeSO4 anyagmennyisége: 

44444 KMnOKMnOKMnOKMnOFeSO fcV105n5n   

4FeSOn  = 5∙10∙8,5∙0,02∙1,053 = 8,951 mmol 

 4 g mintában a FeSO4 tömege:   
4FeSOm  = 1,359 g 

 a FeSO4 tömegszázaléka a szennyezett Mohr-sóban: 34,0% 

 

3. feladat: Kristályos oxálsav kristályvíztartalmának meghatározása 

 

A kálium-permanganát oxidálja az oxálsavat szén-dioxiddá és vízzé. A reakciót az alábbi 

reakcióegyenlet írja le: 

2 KMnO4(aq)  +  5 (COOH)2(aq)  +  3 H2SO4(aq)  = 

2 MnSO4(aq)  +  K2SO4(aq)  +  10 CO2(g)  +  8 H2O 
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A mérés menete: 

1. Táramérlegen bemérőcsónakon kimérünk kb. 0,6 grammnyi oxálsavat. A kimért oxálsav 

tömegét 2 tizedesjegy pontossággal jegyezzük fel. 

2.  A kimért oxálsavból a Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint 

100,0 cm3 törzsoldatot készítünk mérőlombikban. 

3. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3 oldatot. Az oldatokhoz adjunk 5,0–5,0 cm3 20%-os 

kénsavat. Indikátorra nincs szükségünk, a mérőoldat tölti be az indikátor szerepét. 

4. Feltöltjük a bürettát KMnO4-oldattal, 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet, és megtitráljuk az 

oxálsavoldatot. Feljegyezzük a mérőoldat fogyását. 

5. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig KMnO4 mérőoldattal, majd megismételjük a titrálást a 

másik két mintával is. 

6. A fogyások alapján kiszámoljuk az oxálsav kristályvíztartalmát. 

 

Számolás: 

Legyen az oxálsav tömege:    0,6082 g 

 a KMnO4 mérőoldat névleges koncentrációja: 
3

KMnO dm/mol02,0c
4
  

 a KMnO4 mérőoldat faktora:   05,1f
4KMnO   

 a 10 cm3 mintára a KMnO4-oldat átlagos fogyása: 
3

KMnO cm2,9V
4
  

A titrálási egyenlet szerint 2 mol KMnO4 5 mol oxálsavval reagál. 

A törzsoldatban levő (COOH)2 anyagmennyisége: 

44442 KMnOKMnOKMnOKMnO)COOH( fcV10
2

5
n

2

5
n   

2)COOH(n  = 
2

5
∙10∙9,2∙0,02∙1,05 = 4,830 mmol 

Az (COOH) moláris tömege: 90,00 g/mol 

0,6082 g mintában az (COOH)2  tömege:  
2)COOH(m  = 0,4347 g 

A bemért oxálsavban levő víz mennyisége:  OH2
m = 0,6082  0,4347 = 0,1735 g 

       OH2
n = 9,64 mmol 

A kristályos oxálsav képlete:  (COOH)2 ∙ 2H2O 

5.5.2.2. Jodometria 

A jodometriás titrálások alapja, hogy a jód oxidálószerként, míg a jodidion redukálószerként 

viselkedhet attól függően, hogy milyen redoxipotenciálú anyaggal reagál. Eo (2I−/I2) = +0,62 V. 

I2  +  2 e             2 I
 

A 0,62 V-nál pozitívabb redoxipotenciálú anyagok a jodidionokat elemi jóddá oxidálják, míg a 

negatívabb redoxipotenciálú anyagok az elemi jódot redukálják jodiddá. 

Indikátorként gyakran használnak keményítőoldatot, mert a keményítő komplexálja az elemi 

jódot, miközben színe sötétkékre változik, s ez jobban látszik a jód saját színénél. 
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Feladatok 

 

1. feladat: Na2S2O3 mérőoldat készítése és faktorozása. 

 

Nátrium-tioszulfátból közvetlen beméréssel nem lehet pontos koncentrációjú mérőoldatot 

készíteni, sőt a mérőoldat koncentrációja időben sem állandó. A tioszulfát szén-dioxid hatására 

bomlik, továbbá az oldatban elszaporodhatnak kénbaktériumok, amik szintén bontják a tioszulfátot. A 

gyakorlatban legtöbbször 0,1 mol/dm3-es mérőoldatot készítenek, amit Na2CO3-tal és amil-alkohollal 

tartósítanak. 

Mérőoldat készítésekor kristályvizes nátrium-tioszulfáthoz (Na2S2O3 ∙ 5H2O) és nátrium-

karbonáthoz adunk amil-alkoholt, majd kiforralt desztillált vízben oldjuk. Az így kapott közel 

0,1 mol/dm3-es oldatot lehet faktorozni kálium-hidrogén-jodáttal {KH(IO3)2}, kálium-jodáttal (KIO3) 

vagy kálium-bromáttal (KBrO3). 

A vizes nátrium-tioszulfát a következő egyenlet szerint reagál az elemi jóddal: 

2 Na2S2O3(aq)  +  I2(aq)  =  2 NaI(aq)  +  Na2S4O6(aq) 

Ha a nátrium-tioszulfát mérőoldat faktorozását kálium-jodáttal végezzük, az ismert 

koncentrációjú kálium-jodát-oldathoz savanyú közegben feleslegben kálium-jodidot adunk, majd az 

így kapott oldatot megtitráljuk nátrium-tioszulfáttal. Az ismert koncentrációjú KIO3-oldat készítése 

előtt a szilárd kálium-jodátot szárítószekrényben hevítjük (150180 oC). A kálium-jodát a következő 

egyenlet szerint reagál kálium-jodiddal savas közegben: 

KIO3(aq)  +  6 KI(aq)  +  6 HCl(aq)  =  3 I2(aq)  +  6 KCl(aq)  +  3 H2O 

A kálium-jodidos jódoldat barnás színű, ami a titrálás során elszíntelenedik. Mindez rosszul 

látható, ezért a végpont közelében a halvány sárgásbarna oldathoz keményítő oldatot adunk, ami 

intenzív kék színű komplexet képez a jóddal, s jól láthatóvá teszi a végpontot. 

 

A mérés menete: 

Nátrium-tioszulfát mérőoldat készítése: 

1. Lemérünk főzőpohárban táramérlegen kb. 25 g szilárd kristályvizes nátrium-tioszulfátot. 

2. Táramérlegen hozzámérünk kb. 0,2 g szilárd nátrium-karbonátot, és 10 cm3 amil-alkoholt. 

3. A lemért anyagokat desztillált vízben feloldjuk, az oldatot 1000 cm3-es mérőlombikba 

veszteség nélkül átmossuk, majd desztillált vízzel a lombikot jelig töltjük. 

4. Az így elkészített közel 0,1 mol/dm3-es nátrium-tioszulfát-oldatot kálium-jodát-oldattal 

faktorozzuk. 

 

A mérőoldat faktorozása kálium-jodát-oldattal: 

1. A szilárd kálium-jodátot 150180 oC-on szárítjuk. 

2. Analitikai mérlegen bemérőcsónakban lemérünk kb. 0,36 g kálium-jodátot. A kimért KIO3 

tömegét feljegyezzük 4 tizedesjegy pontossággal. 

3. A Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint 100,0 cm3 

törzsoldatot készítünk mérőlombikban, az oldatot homogenizáljuk. 

4. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3 oldatot, az oldatokat megsavanyítjuk kénsavoldattal, 

táramérlegen bemért 0,40,5 g kálium-jodidot adunk hozzá. A kálium-jodid hozzáadása után 

az összes kálium-jodát elreagál a feleslegben lévő kálium-jodiddal, és elemi jód keletkezik, 

ami jól oldódik kálium-jodidos oldatban. 

5. A bürettát átöblítjük a nátrium-tioszulfát mérőoldat kis mennyiségével, és 0,0 cm3-re állítjuk a 

folyadékszintet. 

6. A titrálás során lassan adagoljuk a nátrium-tioszulfát-oldatot a kálium-jodidos jódoldathoz, 

miközben az elemi jód kezdeti barnás színe fokozatosan elszíntelenedik. A végpont közelében 

pár csepp keményítőoldatot adunk az oldathoz, melynek hatására intenzív kék színű lesz az 



162 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok 

© Kovács Ilona, BME www.tankonyvtar.hu 

Erlenmeyer-lombikban az oldat. A végpontban az oldat elszíntelenedik, de vigyázni kell arra, 

hogy az oldat a levegő oxigénjének a hatására visszakékülhet, mert az oxigén képes a jodidot 

jóddá oxidálni. 

7. Ismét feltöltjük a bürettát, majd megismételjük az 6. pontban leírt titrálást a másik két 

mintával. Minden fogyást rögzítünk a mérési adatlapon. 

8. A fogyások átlagából megállapítjuk a nátrium-tioszulfát-oldat faktorát. 

 

Számolás: 

Tegyük fel, hogy a bemért KIO3 tömege:  m(KIO3) = 0,3574 g 

A KIO3 moláris tömege:    214,0 g/mol 

Ekkor a KIO3-oldat valódi koncentrációja: c(KIO3) = 0,0167 mol/dm3 

A 10 cm3 KIO3-oldatban levő anyagmennyiség:  

n(KIO3) = 10 cm3 ∙ 0,0167 mmol/cm3 =0,167 mmol 

A fenti egyenletből látszik, hogy 1 mol KIO3 5 mol KI-oldattal reagál savas közegben, és 3 mol 

elemi jódot tesz szabaddá. Tehát a keletkezett jód mennyisége:  n(I2) = 0,501 mmol 

A titrálási egyenletből látszik 1 mol elemi jód 2 mol nátrium-tioszulfáttal reagál. Tehát a titrálás 

során 1,002 mmol Na2S2O3 fogyott. 

Legyen a fogyások átlaga:  V(Na2S2O3) = 9,4 cm3 

Az anyagmennyiség a térfogat, a névleges koncentráció és a faktor szorzata. Így: 

322322322322
OSNaOSNaOSNaOSNa

fcVn   

07,1
1,04,9

002,1
f

322 OSNa 


  

2. feladat: Szabad halogéntartalom (X2; X = Br, Cl) meghatározása telített vizes oldatban. 

 

A feladat során először a halogéntartalmú oldathoz feleslegben kell adni kálium-jodidot, majd az 

alábbi reakció alapján keletkezett elemi jód visszatitrálható nátrium-tioszulfát-oldattal. A titrálás során 

lejátszódó reakciók: 

2 X2(aq)  +  2 KI(aq)  =  2 KX(aq)  +  I2(aq) 

       2 Na2S2O3(aq)  +  I2(aq)  =  2 NaI(aq)  +  Na2S4O6(aq) 

A mérés menete: 

1. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a vizsgálandó oldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,010,0 cm3-t az oldatból. Az oldatokhoz kb. 11 g KI-ot adunk. 

2. Feltöltjük a bürettát Na2S2O3-oldattal, és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet. 

3. A Na2S2O3-oldatot lassan a jód-tartalmú oldathoz csepegtetjük az Erlenmeyer-lombik állandó 

rázogatása közben. Ha az oldat kezd elszíntelenedni, a végpont közelében vagyunk. Ekkor 

tegyünk az oldathoz pár csepp keményítőoldatot, és folytassuk a titrálást az oldat teljes 

elszíntelenedéséig. Jegyezzük fel a mérőoldat fogyását! 

4. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig Na2S2O3 mérőoldattal, majd megismételjük a titrálást a 

másik két mintával is. 

5. A fogyások alapján kiszámoljuk az oldat szabad halogén tartalmát. 

 

Számolás: 

Legyen az ismeretlen összetételű (vizsgálandó) szabad halogén tartalmú oldat egy telített klóros víz, 

melynek koncentrációja kb. 0,1 mol/dm3 (a brómos vízé kb 0,2 mol/dm3).  

a Na2S2O3 mérőoldat névleges koncentrációja:  
3

OSNa dm/mol1,0c
322
  

a Na2S2O3 mérőoldat faktora:    07,1f
322 OSNa   

a 10 cm3 mintára a Na2S2O3-oldat átlagos fogyása:  
3

OSNa cm1,19V
322
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A titrálási egyenlet szerint 2 mol Na2S2O3 1 mol I2-dal reagál. 

A mérőoldatban levő Na2S2O3 anyagmennyisége: 

322322322322 OSNaOSNaOSNaOSNa fcVn   

mmol022,1
2

07,11,01,19

2

n
n 322

2

OSNa

I 


  

1 mol elemi jód keletkezéséhez 1 mol elemi klór kell, amiből következik, hogy 10 cm3 mintában 

eredetileg 1,022 mmol Cl2 volt, tehát a klóros víz koncentrációja: 0,102 mol/dm3. 

 

3. feladat: Technikai minőségű rézgálic réz-szulfát-tartalmának meghatározása. 

 

A rézgálic (CuSO4 ∙ 5H2O) gombaölő hatású permetezőszer. A vásárolt rézgálic technikai 

minőségű. Határozzuk meg a vásárolt rézgálic réz-szulfát tartalmát jodometriás titrálással a következő 

reakcióegyenletek szerint: 

      2 CuSO4(aq)  +  4 KI(aq)           2 CuI(aq)  +  K2SO4(aq)  +  I2(aq)  

Na2S2O3(aq)  +  I2(aq)  =  2 NaI(aq)  +  Na2S4O6(aq) 

A reakció egyensúlyhoz vezet, de nagy jodidion koncentráció esetén az egyensúlyi összetétel 

annyira eltolódik a jód keletkezése irányába, hogy a kivált jód mennyisége gyakorlatilag egyenértékű a 

bemért réz(II)szulfáttal. Kis savfelesleg gyorsítja a reakciót. 

 

A mérés menete: 

1. Táramérlegen bemérőcsónakban lemérünk kb. 2,50 g rézgálicot. A kimért CuSO4 ∙ 5H2O 

tömegét feljegyezzük 2 tizedesjegy pontossággal. 

2. A Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint 100,0 cm3 

törzsoldatot készítünk mérőlombikban, az oldatot homogenizáljuk. 

3. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3-t a vizsgálandó réz-szulfátot tartalmazó oldatból. Az 

oldathoz adjunk kb. 22 g KI-ot, és az oldatot savanyítsuk meg néhány csepp 20%-os 

kénsavval. 

4. A bürettát átöblítjük a mérőoldat kis részletével, majd feltöltjük és 0,0 cm3-re állítjuk a 

folyadékszintet. 

5. A Na2S2O3-oldatot lassan a jódtartalmú oldathoz csepegtetjük. Ha az oldat színe kezd 

halványodni, tegyünk az oldathoz pár csepp keményítőoldatot, és folytassuk a titrálást az oldat 

teljes elszíntelenedéséig. Jegyezzük fel a mérőoldat fogyását! 

6. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig Na2S2O3 mérőoldattal, majd megismételjük a titrálást a 

másik két mintával is. 

7. A fogyások alapján kiszámoljuk a rézgálic tömegszázalékos összetételét. 

 

Számolás: 

Legyen a Na2S2O3 mérőoldat névleges koncentrációja:   
3

OSNa dm/mol1,0c
322
  

a Na2S2O3 mérőoldat faktora:     07,1f
322 OSNa   

a 10 cm3 mintára a Na2S2O3-oldat átlagos fogyása:  
3

OSNa cm5,8V
322
  

A titrálási egyenletek szerint 2 mol CuSO4 1 mol I2-ot tesz szabaddá, ami 2 mol Na2S2O3-tal 

reagál. Tehát 1 mol CuSO4 1 mol I2-dal egyenértékű. 

10 cm3 mintában levő CuSO4 anyagmennyisége:   

3223223223224 OSNaOSNaOSNaOSNaCuSO fcVnn   
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4CuSOn  = 8,5∙0,1∙1,07 = 0,9095 mmol 

A törzsoldatban levő CuSO4 anyagmennyisége:  
4CuSOn = 9,095 mmol 

M(CuSO4) = 159,5 g/mol 

2,50 g mintában a CuSO4 tömege:    
4CuSOm  = 1,45 g 

A technikai rézgálic 58,0% réz(II)-szulfátot tartalmaz. 

M(CuSO4 ∙ 5H2O) = 249,5 g/mol 

2,50 g mintában a CuSO4 ∙ 5H2O tömege:   OH5CuSO 24
m   = 2,27 g 

A technikai rézgálic 90,8% kristályvizes réz(II)-szulfátot tartalmaz. 

5.5.3. Csapadékos titrálás: Argentometria 

Az argentometria gyakorlati szempontból legfontosabb csapadékos titrálás. A csapadékképződési 

reakció során az ezüst-nitrát mérőoldatban lévő ezüstionok segítségével lehet meghatározni a mérendő 

oldat halogenid és pszeudohalogenid koncentrációját.  

AgNO3(aq)  +  X(aq)  =  AgX(sz)  +  NO3
(aq) 

ahol X: Cl, Br, I, CN, SCN 

Indikátorként kromátionokat használunk, ami ezüstionokkal vörösesbarna csapadékot képez. 

Emellett használnak különböző adszorpciós indikátorokat is, pl. fluoreszcein, eozin, p-etoxi-krizoidin. 

A halogenidionok argentometriás titrálásának Mohr-szerinti végpontjelzésére kromátionokat 

használunk. Ha kloridionokat kálium-kromát indikátor jelenlétében ezüst-nitrát mérőoldattal titrálunk, 

előbb fehér színű ezüst-klorid csapadék válik ki, mivel ez rosszabbul oldódik, mint az ezüst-kromát. 

Ha az összes kloridot leválasztottuk, a titrálás végpontjában az első csepp ezüst-nitrát feleslegtől 

vörösbarna ezüst-kromát csapadék válik ki, és ez jelzi a titrálás végét. A titrálás során a következő 

csapadékképződéssel járó reakciók játszódnak le: 

    Cl(aq)  +  Ag+(aq)          AgCl(s)  

CrO4
2(aq)  + 2  Ag+(aq)          Ag2CrO4(s)  

Miután az ezüst-kromát oldhatósága nagyobb az ezüst-klorid oldhatóságánál, a kromátion 

koncentráció helyes megválasztásával biztosítható, hogy az ezüst-kromát valóban csak a végpontban a 

kloridionok teljes leválása után képződjék. 

 

Feladatok 

 

1. feladat: Ezüst-nitrát mérőoldat készítése és faktorozása. 

 

A mérés menete: 

Ezüst-nitrát mérőoldat készítése: 

1. Kihevített szilárd ezüst-nitrátból kb. 17 g-ot táramérlegen bemérünk (4 tizedesjegy pontosan 

feljegyezzük a tömegét) és a Laboratóriumi műveletek  3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak 

szerint 1000,0 cm3 törzsoldatot készítünk mérőlombikban. 

2. Az így elkészített ezüst-nitrát-oldatot nátrium-klorid-oldattal faktorozzuk. 

 

Ezüst-nitrát mérőoldat faktorozása: 

1. Analitikai mérlegen bemérőcsónakban lemérünk kb. 0,8 g nátrium-kloridot. A kimért NaCl 

tömegét feljegyezzük 4 tizedesjegy pontossággal. 

2. A Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint 100,0 cm3 

törzsoldatot készítünk mérőlombikban. 
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3. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3 oldatot. Az oldatokhoz adjunk kb. 1–1 cm3 0,1 mol/dm3 

koncentrációjú kálium-kromátot. 

4. Feltöltjük a bürettát AgNO3-oldattal, és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet. 

5. A AgNO3-oldatot lassan a kloridion tartalmú oldathoz csepegtetjük az Erlenmeyer-lombik 

állandó rázogatása közben. Ha az oldat az első csepp AgNO3 feleslegétől vörösesbarnává 

válik, elértük az ekvivalenciapontot. Jegyezzük fel a mérőoldat fogyását! 

6. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig AgNO3 mérőoldattal, majd megismételjük a titrálást a 

másik két mintával is. 

7. A fogyások alapján kiszámoljuk az ezüst-nitrát mérőoldat faktorát. 

 

Számolás: 

Az AgNO3 a kloridionokkal 1:1 mólarányban reagál, így 

NaClAgNO nn
3
  

33

3

3

AgNOAgNO

AgNO

AgNO
cV

n
f


  

2. feladat: Ismeretlen koncentrációjú bromidiont tartalmazó oldat koncentrációjának meghatározása 

Volhard szerint. 

 

A Volhard-féle eljárás egy visszatitráláson alapuló argentometriás titrálás. Ennek során savas 

közegben a meghatározandó halogenidionokat először ismert mennyiségű és koncentrációjú ezüst-

nitrát felesleggel ezüst-halogenid csapadék formájában leválasztjuk, majd a feleslegben maradt ezüst-

ionokat ismert koncentrációjú ammónium-tiocianát oldattal visszatitráljuk. A végpont jelzésére 

vas(III)ionokat használunk, melyek a tiocianátionokkal vörösbarna színű vas(III)tiocianát komplexet 

alkotnak. A titrálás során lejátszódó reakciók: 

Ag+(aq)  +  Br(aq)             AgBr(sz)  

  Ag+(aq)  +  SCN(aq)             AgSCN(sz)  

    
Fe3+(aq)  +  3 SCN(aq)             [Fe(SCN)3](aq)

 

A mérés menete: 

1. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk 10,010,0 cm3 

oldatot három Erlenmeyer-lombikba. 

2. Az oldatokhoz adjunk 10,010,0 cm3 10%-os salétromsavat, 20,020,0 cm3 0,1 mol/dm3-es 

ezüst-nitrát-oldatot és 0,5 cm3 10%-os vas(III)nitrát-oldatot. Indikátorra nincs szükségünk, 

mert a végpontot a vas-rodanid megjelenő vörös színe jelzi. 

3. Feltöltjük a bürettát amónium-rodanid-oldattal, és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet. 

4. A NH4SCN-oldatot lassan a mérendő oldathoz csepegtetjük az Erlenmeyer-lombik állandó 

rázogatása közben. Ha az oldat az első csepp NH4SCN feleslegétől vörös színűvé válik, 

elértük az ekvivalenciapontot. Jegyezzük fel a mérőoldat fogyását! 

5. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig NH4SCN mérőoldattal, majd megismételjük a titrálást a 

másik két mintával is. 

6. A fogyások alapján kiszámoljuk a bromidiont tartalmazó oldat koncentrációját. 

 

Számolás: 

Legyen a fogyások átlaga: 9,4 cm3 

A 10 cm3 bromidiont tartalmazó oldatra fogyott 9,4 cm3 NH4SCN-oldat: 
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n(NH4SCN) = 0,100 ∙ 0,094 = 0,94 mmol 

Mivel 1 mol NH4SCN 1 mol ezüstionnal reagál, ezért 0,94 mmol Ag+ volt feleslegben. 

A vizsgálandó oldathoz 20 cm3 0,101 mol/dm3-es AgNO3-oldatot adtuk, amiben 2,02 mmol 

ezüstion volt. 

Mivel 1 mol bromidion 1 mol ezüstionnal reagál, ezért 2,02 – 0,94 = 1,08 mmol bromidion van 

10 cm
3
 oldatban, azaz a bromidion-koncentráció: 0,108 mol/dm

3
. 

5.5.4. Komplexometria 

A komplexometria olyan térfogatos mennyiségi elemzés, amelynél mérőoldatként fémionokkal stabil 

komplexeket képző kompexonokat használunk. (Komplexonok többfogú, kémiailag hasonló 

kelátképzők.) Általában az etilén-diamin-tetraecetsavat (EDTA), rövidítve H4edta vagy H4Y, hasz-

náljuk komplexképzésre. A rövidített forma utal arra, hogy az EDTA négyértékű sav (5.5.4.1. ábra). 

N
N

O OH

O

HO

O

OH

O OH

 

5.5.4.1. ábra. Etilén-diamin-tetraecetsav felépítése 

Az EDTA számos fémionnal képez 1:1 mólarányban nagy stabilitású komplexet. A komplex-

képzés rendszerint nagy sebességgel és sztöchiometrikusan megy végbe, és ezért kiválóan alkalmas 

térfogatos mennyiségi meghatározásra. Ezek a komplexek vízben jól oldódnak, és néhánytól eltekintve 

színtelenek. 

Komplexometriás titráláskor mérőoldatként az EDTA dinátrium-sóját használjuk („Na2H2Y”) 

mivel ez, ellentétben a tiszta savval, illetve a mononátrium-sóval, vízben jól oldódik. 

Komplexképződés során a H2Y
2-anion mindkét protonját leadja, vagyis a Y4-ion a ligandum, a 

komplex töltését a központi fémion töltése határozza meg. Pl.: 

 Mg2+(aq)  +  H2Y2(aq)          [MgY]2(aq)  +  2 H+(aq)  

Al3+(aq)  +  H2Y2(aq)          [AlY](aq)  +  2 H+(aq)  

A komplexképződés során szabaddá váló oxóniumionok erősen megváltoztatják az oldat pH-ját. 

Növekvő H+-koncentráció a szabad fémion képződésének kedvez, vagyis a komplex stabilitása 

csökken. Erősen savas közegben az Y4-ligandumok koncentrációja olyan kicsi, hogy csak rendkívül 

stabil komplexek keletkeznek (pl. Fe3+edta komplex). A pH növekedésével az Y4-ionok koncentrá-

ciója is növekszik (5.5.4.2. ábra). Ekkor már olyan fémionok is komplexálhatók, melyek EDTA-

komplexe kevésbé stabil. A gyakorlati szempontból fontos Ca2+- és Mg2+-komplexek csak 1112-es 

pH környékén képesek relatív stabil komplexeket képezni. Ilyen körülmények között viszont gyakran 

hidroxid csapadék válik ki. Tehát a komplexképződés mértéke nemcsak a komplex termodinamikai 

stabilitási állandójától függ, hanem a ligandum protonálódásától és a fémion csapadékképződéssel járó 

reakciójától is. 
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5.5.4.2. ábra. Az EDTA (H4Y) különböző mértékben protonált formáinak eloszlási görbéje a pH 

függvényében 

A komplexometriás titrálások során pufferoldatokkal biztosítjuk az optimális pH-értéket. Ilyen 

körülmények között fémindikátorokat alkalmazunk az ekvivalenciapont jelzésére. A fémindikátorok, 

hasonlóan a sav–bázis indikátorokhoz, szerves színanyagok, amelyek fémionokkal kelát-komplexeket 

képeznek, miközben színük megváltozik. A fémindikátorokkal szemben támasztott követelmények: 

 az indikátor legyen specifikus a meghatározandó fémionra 

 az indikátor-ligandum már kis koncentrációban más színű komplexet képezzen a fémionnal, 

mint amilyen a színe koordinálatlan állapotban 

 az átcsapás egyértelműen megfigyelhető legyen 

 a fémindikátor-komplex [MInd] legyen kevésbé stabil, mint a fémEDTA-komplex [MY], 

mivel a titrálás végpontjában fellépő színváltozást az [MInd] komplexből az indikátor-

ligandumok kiszorítása okozza (indikátorEDTA ligandumcsere). 

A fémindikátorok pH-indikátorok is, így színük pH-függő. A gyakran alkalmazott eriokróm-

fekete-T indikátor egy háromértékű sav (5.5.4.3. ábra), melynek mononátrium-sóját használjuk. A 

vízben oldott eriokrómfekete-T pH ˂ 8 és pH ˃ 11 tartományban oxidációra érzékeny; az oxidáció már 

a levegő oxigénjével is viszonylag hamar bekövetkezik, amit a barna szín megjelenésével érzékelünk. 

Ennek megakadályozására gyakran aszkorbinsavat adunk a titrálandó oldathoz az indikátor 

hozzáadása előtt. Az eriokrómfekete-T pH < 6 oldatban, amely H2Ind-ionokat tartalmaz, borvörös 

színű; 7,5 < pH < 10,5 tartományban az oldat kék színű a HInd2-ionok jelenléte miatt. A HInd2-ion 

reagál a fémionnal az MInd komplexion keletkezése közben a következő egyensúly szerint: 

M2+(aq)  +  HInd2(aq)          [MInd](aq)  +  H+(aq)

kék vörös  

Egy fémion titrálása EDTA mérőoldattal a következő két, egymást követő reakcióból áll. 

1. A szabad fémion reakciója EDTA-val: 

  M2+(aq)  +  H2Y2(aq)          [MY]2aq)  +  2 H+(aq)  

2. A fémindikátor-komplex bomlása fémEDTA-komplex keletkezése közben: 
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[MInd](aq)  +  H2Y2(aq)          [MY]2aq)  +  HInd2(aq)  +  H+(aq)

kékvörös
 

HO3S

N

O2N

N

OH

 

5.5.4.3. ábra. Eriokrómfekete-T indikátor 

Feladatok 

 

1. feladat: EDTA mérőoldat készítése és faktorozása. 

 

A mérés menete: 

EDTA mérőoldat készítése: 

Dinátrium-etilén-diamin-tetraacetátból nem készíthető pontos koncentrációjú mérőoldat, ezért 

0,05 mólos névleges koncentrációjú oldatot készítünk és sztöchiometrikus összetételű MgSO4 ∙ 7H2O 

oldattal faktorozzuk. 

1. Táramérlegen lemérünk 18,61 g dinátrium-etilén-diamin-tetraacetátot (Na2H2Y ∙ 2H2O) 

2. A lemért anyagot 1000 cm3-es mérőlombikba veszteség nélkül átmossuk, desztillált vizet és 

4,3 g szilárd NaOH-ot adunk hozzá. Oldódás után a lombikot jelig töltjük desztillált vízzel. 

3. Az így elkészített EDTA-oldatot faktorozzuk. 

 

A mérőoldat faktorozása magnézium-szulfát-oldattal: 

1. Analitikai mérlegen bemérőcsónakban lemérünk kb. 1,23 g MgSO4 ∙ 7H2O. A kimért 

MgSO4 ∙ 7H2O tömegét feljegyezzük 4 tizedesjegy pontossággal. 

2. A Laboratóriumi műveletek 3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint 100,0 cm3 

törzsoldatot készítünk mérőlombikban. 

3. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3 oldatot. Az oldatok pH-ját NH3/NH4Cl pufferral kb. 10-

re állítjuk be. Eriokrómfekete-T indikátort használunk. 

4. A bürettát átöblítjük mérőoldat kis mennyiségével, 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet, és a 

mintánkat kék színig titráljuk. 

5. Ismét feltöltjük a bürettát, majd megismételjük a 4. pontban leírt titrálást a másik két mintával. 

Minden fogyást rögzítünk a mérési adatlapon. 

6. A fogyások átlagából megállapítjuk az EDTA mérőoldat faktorát. 

 

Számolás: 

Az EDTA a magnéziumionokkal 1:1 mólarányban reagál, így 

O7HMgSOEDTA 24
nn   

EDTAEDTA

EDTA
EDTA

cV

n
f


  

2. feladat: Pb2+-ion-koncentráció meghatározása. 

 

Az ólomionok meghatározását gyengén savanyú közegben xilenolnarancs indikátor jelenlétében 

végezzük. Az indikátor a fémionokkal általában élénkvörös színű komplexeket alkot, melyek 
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stabilitása függ a pH-tól. A xilenolnarancs indikátor színe pH < 6-nál citromsárga, lúgos közegben 

vöröses-ibolya. Savas közegben használják végpontjelzésre. A közvetlen titrálásnál az oldat 

ibolyásvörös-citromsárga színátcsapása még 0,05 mol/dm3-es fémion-koncentrációkban is rendkívül 

éles. A titrálandó ólomion-tartalmú oldat 6-os pH-ját hexametilén-tetraminnal biztosítjuk. 

 

A mérés menete: 

1. A vizsgálandó mintát táramérlegen lemérjük és a Laboratóriumi műveletek 

3.6.3. Oldatkészítés fejezetben leírtak szerint 100,0 cm3 törzsoldatot készítünk 

mérőlombikban. 

2. Egy 10,0 cm3-es pipettát átöblítünk a törzsoldat kis részletével, és kimérünk három 

Erlenmeyer-lombikba 10,0–10,0 cm3 oldatot. Az oldatokhoz adjunk 2–2 cm3 2 mol/dm3-es 

salétromsav oldatot, majd hígítsuk az oldatokat 50 cm3-re desztillált vízzel, és adjunk 

hozzájuk 23 csepp 0,1%-os xilenolnarancs indikátort. Ezután adagoljunk hexametilén-

tetramint az Erlenmeyer-lombikokba, míg élénk lila (ibolya) színű nem lesz a benne levő 

oldat. 

3. A bürettát átöblítjük a 0,05 mol/dm3-es EDTA mérőoldat kis mennyiségével, majd feltöltjük 

és 0,0 cm3-re állítjuk a folyadékszintet és megtitráljuk az ólomionokat tartalmazó oldatot. 

Feljegyezzük a mérőoldat fogyását. 

4. Ismét feltöltjük a bürettát 0,0 cm3-ig EDTA mérőoldattal, majd megismételjük a titrálást a 

másik két mintával is. 

5. A fogyások alapján kiszámoljuk a minta ólomion-tartalmát. 

 

Számolás: 

Az EDTA az ólomionokkal 1:1 mólarányban reagál, így 

10 cm3 mintában az Pb2+-ionok mennyisége: mPb = VEDTA ∙ cEDTA ∙ fEDTA ∙ APb 

A mintában az Pb2+-ionok mennyisége:  mPb = 10 ∙ VEDTA ∙ cEDTA ∙ fEDTA ∙ APb 

ahol APb = 207,19 g/mol. 
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6. PREPARATÍV FELADATOK 

Az eddigi fejezetekben megismerkedtünk a kémiai laboratóriumban előforduló alapvető műveletekkel 

és fizikai-kémiai paraméterek mérésével. Ebben a részben ezeket az ismereteket felhasználva 

tárgyaljuk az egyes szervetlen kémiai preparátumok előállítását és azok osztályozását, valamint 

bemutatjuk a laboratóriumi munka egyik fontos elemét, a jegyzőkönyvkészítést is. 

 

A szervetlen preparátumok előállításának fő lépései a következők: 

 kiindulási anyagok előkészítése 

 kémiai reakció kivitelezése 

 termék vagy termékek izolálása 

 jegyzőkönyvkészítés 

 

Kiindulási anyagok előkészítése 

Kiindulási anyagok tisztítása: 

A kémiai reakciókhoz szükséges kiindulási anyagokat vagy vegyszerforgalmazó cégtől szerezzük 

be, vagy magunk állítjuk elő (pl. vas(II)-szulfát könnyen oxidálódik vas(III)-szulfáttá, ezért érdemes 

mindig közvetlenül felhasználás előtt elkészíteni). Mindkét esetben fontos paraméter a kiindulási 

anyag tisztasága. A gyár által előállított vegyszerek tisztaságára vonatkozó információt a biztonsági 

adatlapról kaphatunk, azonban ne felejtsük el, hogy a vegyszer hosszabb idejű tárolása során azok 

tisztasága megváltozhat. Ha szükséges a kiindulási anyag tisztítása, akkor azt halmazállapotától és 

kémiai tulajdonságától függően az alapműveleteknél leírt módszerekkel végezhetjük el 

(átkristályosítás, szublimálás, desztilláció). 

Az általános kémiai laboratóriumi gyakorlat során legtöbbször szilárd halmazállapotú, vízben 

oldódó kiindulási anyagokkal találkozunk, melyeket átkristályosítással tisztíthatunk meg a szennye-

ződésektől. Vízben nem oldódó szilárd reagensek (pl. fémek vagy elemi kén) tisztítása jóval nehezebb 

és speciális eszközöket igényel, melyek nem feltétlenül találhatók meg minden laboratóriumban. 

Folyadékokat desztillálással tisztíthatunk, a gázok előállításával és tisztításával külön fejezetben 

foglalkoztunk. 

Mielőtt bármely vegyszerrel dolgoznánk, gondosan olvassuk el annak biztonságtechnikai adat-

lapját, a kezelésével, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos ismereteket. 

 

Kiindulási anyagok bemérése: 

Miután megfelelő tisztaságú kiindulási anyagokkal rendelkezünk, ezeket a preparátum leírásának 

megfelelő módon kell bemérnünk, vagy ezekből oldatot kell készítenünk. Beméréshez leggyakrabban 

táramérleget használunk, ennek pontossága általában megfelelő. Lehetőleg ne vegyünk ki több 

vegyszert a tárolóedényéből, mint amennyire szükségünk lesz, mert a kivett vegyszert nem tölthetjük 

vissza az eredeti tárolóba. 

Szilárd formában felhasznált kiindulási anyagokat porítsunk el, mert ezzel növeljük a felületet és 

a kémiai reakció sebességét. 

Oldatkészítésnél figyeljünk arra, hogy a legtöbb vegyület kristályvizet tartalmaz, az oldhatósági 

táblázat viszont kristályvízmentes anyagokra vonatkoztatva tartalmazza az oldhatósági adatokat. Ha a 

kapott oldatunk szilárd szennyeződést tartalmaz vagy opálos, akkor az oldatot redős szűrőn szűrjük le. 

A kiindulási vegyület esetleges maradékát mindig ártalmatlanítsuk vagy megfelelő gyűjtőedénybe 

gyűjtsük. 

 

Kémia reakció kivitelezése 

A szervetlen kémiai reakciók (bár általában robusztusabbak a szerves kémiai reakcióknál) 

végeredményét nagyon sok paraméter befolyásolhatja, melyek közük a legfontosabbak a következők: 

 oldószer (ez általában desztillált víz) 

 oldat pH-ja 
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 reakció hőmérséklete 

 adagolási sorrend és sebesség 

 reakcióidő 

 segédanyagok (olvadáspont-csökkentők, pH-pufferek stb.) 

Ezeket a paramétereket a preparátumreceptek alapján kell beállítani és folyamatosan ellenőrizni 

(pl. hőmérővel az oldat hőmérsékletét folyamatosan figyelemmel kísérhetjük). 

A kémiai reakciókat általában lombikban vagy főzőpohárban végezzük, azonban előfordul, hogy 

speciális üvegeszközben szükséges elvégeznünk; ekkor a készülék rajzát az előirat tartalmazza. 

 

Termék/termékek izolálása 

Miután a reakció lejátszódott, el kell választanunk a számunkra értékes terméket a kiindulási 

anyagoktól és a melléktermékektől. Ezt valamilyen fizikai vagy kémiai tulajdonság különbözősége 

alapján tehetjük meg. 

Termékünk szilárd és vízben nem oldódik, de a kiindulási anyagok és melléktermékek vízoldhatók, 

akkor egyszerű Büchner-tölcséren végzett szűréssel és mosással izoláljuk a terméket. A terméket 

addig mossuk, míg a szennyező ionokat már nem tudjuk a mosófolyadékból kimutatni. 

Termékünk szilárd és vízben oldható, akkor átkristályosítással izoláljuk. Az átkristályosítást többször 

megismételve a termék tisztasága növelhető, de a termelés általában jelentősen csökken. 

Termékünk folyadék, akkor szűréssel eltávolítjuk az oldhatatlan melléktermékeket, majd desztillá-

cióval tisztítjuk. 

Azokban a speciális esetekben, amikor a reakciót nem oldatban, hanem szilárd vegyszerek 

reakciójával vagy olvadékállapotban végezzük, a terméket általában kioldjuk a melléktermékek 

mellől; ekkor feltárásról beszélünk. A melléktermékek kioldását a termék mellől kilúgozásnak 

nevezzük. 

A preparátumokat tárolás előtt szárítani kell, nedves állapotban általában kevésbé eltarthatók, 

könnyebben átalakulnak. A szárítási módszer a preparátum halmazállapotán túl függ attól, hogy a 

preparátum tartalmaz-e kristályvizet vagy sem. Kristályvizes preparátumot általában szobahőmér-

sékleten szárítunk, és jól záródó tároló edénybe helyezzük, hogy kristályvizét ne veszítse el. Csapa-

dékos, nem kristályvizes preparátumokat magasabb hőmérsékleten száríthatunk (pl. szárítószek-

rényben 105 oC-on); ekkor értelemszerűen rövidebb ideig tart a szárítás. Szárítás után a preparátumot, 

ha az nem kristályos, porítani kell. 

 

Jegyzőkönyvkészítés 

Jegyzőkönyv készítése a laboratóriumi munka fontos része, ugyanis ha újra elő kell állítani az 

adott preparátumot, akkor azt célszerű az előző módszerrel megegyező módon megismételni. A 

jegyzőkönyvnek minden olyan paramétert tartalmaznia kell, amely a kémiai reakcióra jelentős hatással 

van. (F.19. Mintajegyzőkönyv) 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a preparátum elkezdésének dátumát, a megfelelően rendezett 

reakcióegyenleteket és a felhasznált eszközöket. Részletesebben kell leírni a következőket: 

Kiindulási anyagok: minden esetben fel kell tüntetni a kiindulási anyagok képletét, moláris tömegét, 

bemért mennyiségét, illetve ha tudjuk tisztaságát, melyik gyártótól szereztük be az adott vegyszert. 

Ezt legegyszerűbben táblázatos formában foglalhatjuk össze. 

 

Sorszám Vegyszer képlete Moláris tömeg Bemért 

térfogat 

Bemért 

tömeg 

Bemért 

anyagmennyiség 

1 Co(CH3COO)2 ∙ 4H2O  249,02 g/mol  21,9 g 0,0249 mol 

2 Na2CO3 ∙ 10H2O 105,99 g/mol  3,17 g  0,0299 mol 

 

Kémiai reakció körülményei: miután a kiindulási anyagokról elkészítettük a táblázatot, röviden 

ismertetjük a kémiai reakció körülményeit (Pl. milyen töménységű oldatokat öntöttünk össze, 

mennyi ideig forraltuk a reakcióelegyet stb.). Eközben azt is jegyezzük fel, hogy milyen, szemmel 
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is követhető változásokat tapasztaltunk a reakció során (pl. 10 perc után fehér csapadék vált ki, 

összeöntéskor az oldat zöld színű lett stb.).  

A termék jellemzői: ebben a részben részletesen leírjuk a tisztítás lépéseit, majd a kapott termék 

tömegét és a reakció termelését is feltüntetjük. Az esetleges anyagvizsgálati módszerek 

eredményét is leírjuk. 

 

A tárolóedényre a következőket kell írni alkoholos filctollal: 

 hallgató neve, asztalszáma 

 vegyület neve, képlete 

 tárolóedény tömege (tára), tárolóedény és preparátum együttes tömege (bruttó), preparátum 

tömege (nettó) 

 termelés értéke százalékban 

 

 
 

A következő fejezetek szervetlen preparátumok laboratóriumi előállításának leírásait 

tartalmazzák. A preparátumokat a vegyületekben előforduló anionok szerint, a periódusos rendszer 

alapján csoportosítjuk, és a következő sorrendben tárgyaljuk: halogenidek, oxidok, szulfidok/ 

/szulfitok/szulfátok, nitrátok, foszfátok, karbonátok és szerves savak sói, végül komplex vegyületek. 

Az F.20. táblázat alapján, amely azokat a preparátumokat tartalmazza, melyek előállításának leirata 

szerepel a tananyagban, a keresett vegyület könnyen megtalálható. A preparátumok leírása előtt 

röviden ismertetjük az adott vegyületcsalád legjellemzőbb tulajdonságait és az előállításukra alkalmas 

fontosabb eljárásokat. 

6.1. A hidrogén-halogenidek és sóik, a klór oxosavai és sói 

6.1.1. A hidrogén-halogenidek és sóik 

6.1.1.1. A hidrogén-halogenidek és a halogenidek tulajdonságai 

Hidrogén-halogenidek 

 

A halogének hidrogénnel alkotott HX (X = F, Cl, Br, I) összetételű vegyületeit hidrogén-

halogenideknek nevezzük. A hidrogén-halogenidek normál körülmények között színtelen gázok. A 

HCl (85 oC), a HBr (67 oC) és a HI (35 oC) forráspontja lényegesen alacsonyabb, mint a HF-é 

(+19,5 oC). Ennek oka a HF molekulák között kialakuló erős hidrogénkötések. A forráspont közelében 

a hidrogén-fluorid gőze gyűrűs asszociátumokból áll, pl. (HF)6, magasabb hőfokon csökken az 

asszociációfok. Az erős hidrogénhidak miatt (különösen a fluoridionnal alakul ki erős kölcsönhatás) a 

hidrogén-fluoridot gyakran H2F2 képlettel jellemezzük. 

A saverősség a HI irányában növekszik. 

HF  HCl  HBr  HI 

Ez ellentétes azzal, amit az elektronegativitás alapján várnánk, de a saverősséget befolyásoló másik 

tényező, az atomméret hatása nagyobb. Vizes közegben ez utóbbi hatás kisebb, mindazonáltal a 

hidrogén-fluorid savállandója kisebb, mint a többi hidrogén-halogenidé (F.21. táblázat). 

Hallgató Jenő 

A/14 

Kalcium-karbonát, CaCO3 

B: 23,7 g 

T: 16,6 g 

N:   6,1 g 

                 Termelés:   72,8% 
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A hidrogén-halogenidek vízben jól oldódnak, vizes oldatuk szúrós szagú, és savasan reagál. A HF 

vizes oldatát folysavnak, a HCl vizes oldatát sósavnak nevezzük. A HCl, a HBr és a HI erős Brönsted-

savak, vízben teljes mértékben disszociálnak. 

HX(g)  +  H2O(f)  =  H3O
+(aq)  +  X(aq) 

A HF viszont csak közepesen erős sav (pKS = 3,2), ami a HF molekulák nagy kötési entalpiájára 

vezethető vissza. 

HF(aq)  +  H2O(f)            H3O+(aq)  +  F(aq)  

Tömény oldatban egy további egyensúlyi folyamat következtében, amelyben a fluoridionokkal 

kialakuló erős hidrogénhíd játszik fontos szerepet, HF2
 ionok is képződnek: 

HF(aq)  +  Faq)            HF2
(aq)  

A hidrogén-difluorid anion olyan stabil, hogy alkálifémekkel alkotott sói (pl. KHF2) vizes oldatból 

kikristályosíthatók. 

A folysavat polietilén edényben tárolják, mivel megtámadja a kvarcot (SiO2) és az üveget, amit 

kvarcból állítanak elő. 

SiO2(sz)  +  6 HF(aq)  =  [SiF6]
2(aq)  +  2 H+(aq)  +  2 H2O(f) 

A folysavat üveg maratására használják. A maratandó tárgyat olvadt viaszba merítik. Miután a viasz 

megdermedt a tárgy felületén, a kívánt mintát a viasz védőrétegbe vésik, majd a tárgyat folysavba 

merítik. Ekkor csak az üveg nem védett részei reagálnak a folysavval. Amikor megfelelő mennyiségű 

üveg reagált, kiveszik a tárgyat a folysavból, vízzel leöblítik, melegítéssel eltávolítják a viaszt, és 

megkapják az üvegtárgyat a maratott mintával. 

A folysav és a SiO2 reakciója hasonló módon a mikroelektronikában, a chipgyártásban is fontos 

szerepet játszik. 

A koncentrált sósav 38%-os, színtelen, szúrós szagú folyadék. A szag az oldatból távozó HCl-

gáztól származik. A koncentrált sósav már 100 oC alatt forr, gőzei azonban nagyobb részben 

tartalmaznak HCl molekulákat, mint ami az oldat összetételének megfelelne. 0,1 MPa nyomáson 

20,24%-os összetételnél forráspontja állandó, 110 oC, azaz a sósav a vízzel azeotrópos elegyet képez. 

 

Halogenidek 

 

A hélium, a neon és az argon kivételével minden elemnek ismertek halogenidjei. (Az oxigénnek csak 

egy halogenidje van: OF2.) 

Kis ionizációs energiájú fémek ionos jellegű halogenideket képeznek (alkáli- és alkáliföldfémek, 

a berillium kivételével), és ennek megfelelően magas olvadás- és forráspontúak. Nagyobb ionizációs 

energiájú fémek és nemfémek halogenidjeiben a kovalens kötésarány kerül túlsúlyba, így ezeket a 

halogenideket viszonylag alacsony olvadás- és forráspont jellemez, sok közülük gáz vagy folyékony 

halmazállapotú. Egy perióduson belül a fém-halogenidek ionos karaktere csökken a fém oxidáció-

fokának növekedésével, és az atomméret csökkenésével. 

Azoknál a fémeknél, amelyek különböző oxidációs állapotban képeznek halogenideket, abban a 

vegyületben a legerősebb a kötés kovalens jellege, amelyben a fém oxidációfoka a legnagyobb. A 

következő vegyületpárok olvadáspontja ezt bizonyítja (zárójelben az olvadáspont értékek):  SnCl2 

(246 oC),  SnCl4 (33 oC);  PbCl2 (501 oC),  PbCl4 (25 oC). 

Az elektronegativitási értékekkel összhangban csökken az ionos karakter a következő sorrendben: 

fluorid  klorid  bromid  jodid. Erre jó példák az alumínium vízmentes halogenidjei. Az alumínium-

fluorid ionokból épül fel. Az alumínium-kloridban már jelentős a kovalens kötésarány, kristályai 

rétegszerkezetűek, ahol egy-egy réteget poláris kovalens kötések jellemeznek, a rétegeket pedig 

másodlagos kötések tartják össze. Melegítés hatására az alumínium-klorid Al2Cl6-ként (dimer 

formában) szublimálható. Az alumínium-bromid és -jodid Al2Br6-, illetve Al2I6-molekulákból áll. 
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A fluoridok oldhatóságban lényegesen különböznek a többi halogenidtől. A LiF, a BeF2, a MgF2, 

a CaF2 és az AlF3 rosszul (a BaF2 és a SrF2 közepesen), míg ugyanezen elemek többi halogenidjei jól 

oldódódnak vízben. A legtöbb klorid, bromid és jodid vízben jól oldódik, a rosszul oldódók közé 

sorolhatók az ezüst(I)-, a higany(I)-, az ólom(II)-, a réz(I) és a tallium(I)-sók. Az ezüst-fluorid azonban 

oldódik vízben. 

A legtöbb kovalens halogenid hidrolízisre hajlamos, vízzel szemben Lewis-savként viselkedik. Az 

AlCl3 vizes oldata például erősen savas kémhatású. Vízzel reagálva, gyakran heves reakcióban, a 

megfelelő oxosavat és hidrogén-halogenidet eredményeznek. 

PCl3(f)  +  3 H2O(f)    H3PO3(aq)  +  3 HCl(aq) 

SiCl4(f)  +  2 H2O(f)    SiO2(sz)  +  4 HCl(aq) 

 

6.1.1.1.1. fénykép. A SiCl4 hidrolízise 

Néhány kovalens halogenid, különösen a fluoridok kinetikusan inertek, vízzel nem reagálnak (pl. CF4, 

CCl4, SF6). 

A halogenidek jó komplexképző ligandumok. A természetben is előfordulnak halogeno-

komplexek, mint például az alumínium ásványa, a kriolit, Na3[AlF6]. Számos halogenid reagál 

halogenidionokkal komplex anion keletkezése közben (pl. BF3, SnCl4, PF5). Néhány rosszul oldódó 

halogenid az anionokat feleslegben tartalmazó oldatban komplex molekula képződése közben 

feloldódik: 

BiI3(sz)  +  Iaq  =  [BiI4]
(aq) 

 

6.1.1.1.2. fénykép. BiI3      →        [BiI4]
 

A halogenidek közül a legjelentősebbek a kloridok, így ezek legfontosabb előállítási módszereit 

ismertetjük a következőkben. 



6. Preparatív feladatok 175 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

6.1.1.2. A kloridok előállítása 

1. Nemfém-kloridok és vízmentes fém-kloridok előállítása elemekből szintézissel. 

 A klór erős oxidálószer, így amennyiben a fém különböző oxidációfokkal szerepelhet 

vegyületeiben, a keletkező kloridban a legnagyobb oxidációs állapotú lesz. 

Sn(sz)  +  2 Cl2(g)  =  SnCl4(f) 

Nemfém-kloridok előállításakor előfordul, hogy a reagáló anyagok sztöchiometriai aránya 

határozza meg, hogy több lehetséges termék közül melyik keletkezik túlnyomórészt. 

2 P(sz)  +  3 Cl2(g)  =  2 PCl3(f)    vagy    2 P(sz)  +  5 Cl2(g)  =  2 PCl5(f) 

2. Hidrogén-halogenidek reakciója negatív standardpotenciálú fémekkel. 

vízmentes fém-kloridok előállítása száraz HCl gázzal. 

Fe(sz)  +  2 HCl(g)  =  FeCl2(sz) +  H2(g) 

2 Al(sz)  +  6 HCl(g)  =  2 AlCl3(sz)  +  3 H2(g) 

kristályvizes fém-kloridok előállítása a fém oldásával. 

Zn(sz)  +  2 HCl(aq)  =  ZnCl2(aq)  +  H2(g) 

Fe(sz)  +  2 HCl(aq)  =  FeCl2(aq)  +  H2(g) 

Kristályvizes fém-kloridok hevítésével gyakran nem lehet a vízmentes sót előállítani. A 

kristályvizet csak kémiai módszerrel, pl. tionil-kloriddal (SOCl2) lehet eltávolítani. 

3. Sósav reakciója fémoxidokkal, -hidroxidokkal vagy -karbonátokkal. 

A pozitív standardpotenciálú fémek nem oldódnak sósavban, ezért ezeket először 

salétromsavban oldjuk fel, az oldatot szárazra pároljuk, a maradékot hevítve a nitrátot 

oxiddá bontjuk. Az oxidot sósavban feloldva kapjuk a fém-kloridot, amit kristályosítással 

nyerhetünk ki. 

CuO(sz)  +  2 HCl(aq)  =  CuCl2(aq)  +  H2O(f) 

Ca(OH)2(sz)  +  2 HCl(aq)  =  CaCl2(aq)  +  2 H2O(f) 

SrCO3(sz)  +  2 HCl(aq)  =  SrCl2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

4. Oxidok reduktív klórozása. 

Cr2O3(sz)  + 3 Cl2(g)  +  3 C(sz)  =  2 CrCl3(sz)  +  3 CO(g) 

5. A vízben rosszul oldódó halogenidek csapadékképződési reakcióban is előállíthatók. 

Pb(NO3)2(aq)  +  2 NaCl(aq)  =  PbCl2(sz)  +  2 NaNO3(aq) 

6.1.1.3. A kloridion analitikai kimutatása 

A kloridionok ezüstionokkal fehér színű AgCl csapadékot adnak. A reakciót salétromsavas közegben 

végezzük, mivel ekkor az Ag+-ionok csak a halogenidionokkal adnak csapadékot. 

Cl(aq)  +  AgNO3(aq)  =  AgCl(sz)  +  NO3
(aq) 
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6.1.1.3.1. fénykép. Az AgCl csapadék leválása 

Az AgCl csapadék oldódik ammónium-hidroxidban, ammónium-karbonátban, nátrium-

tioszulfátban és kálium-cianidban. Az oldódás komplexképződés közben a következő egyenletek 

szerint történik: 

AgCl(sz)  +  2 NH4OH(aq)   =  [Ag(NH3)2]Cl(aq)  +  2 H2O(f) 

AgCl(sz)  +  (NH4)2CO3(aq)  =  [Ag(NH3)2]Cl(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

AgCl(sz)  +  2 Na2S2O3(aq)   =  Na3[Ag(S2O3)2](aq)  +  NaCl(aq) 

AgCl(sz)  +  2 KCN(aq)  =  K[Ag(CN)2](aq)  +  KCl(aq) 
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6.1.1.4. Feladatok halogenidek előállításához 

1. Alumínium-kloridvíz (1/6) 

 

Név: alumínium(III)-klorid-hexahidrát 

 

6.1.1.4.1. fénykép. AlCl3 · 6H2O 

Összegképlet: AlCl3 · 6H2O 

CAS-szám: 10124-27-3 

Biztonsági információk: R: 36/37/38 

S: 26 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 Al(sz) + 6 HCl(aq) =  2 AlCl3(aq)  +  3 H2(g) 

Előállítás menete: 

Ha fém-alumíniumot vagy alumínium-hidroxidot vizes sósav oldatban oldunk, AlCl3 vizes oldatát 

kapjuk, amiből AlCl3 · 6H2O kristályosítható ki. Mivel HCl-gázzal telített vízben az AlCl3 · 6H2O alig 

oldódik (F.5. táblázat), egyszerű kristályosítás helyett a kristályos végtermék HCl-gáz bevezetésével 

csapható ki. 

2,7 g (0,1 mol) alumíniumforgácsot vagy -darát egy Erlenmeyer-lombikban 60 cm3 (a számított 

anyagmennyiségnek kb. 120%-a) 1:1 hígítású sósavban oldunk. Mivel az oldódás néhány napig is 

eltarthat, az oldás gyorsítása érdekében adjunk néhány csepp CuSO4- vagy HgCl2-oldatot a sósavas 

oldathoz. (Az alumíniumnál pozitívabb standardpotenciálú fémek ún. helyi elem képződése 

következtében elősegítik az oldódást). Az edényt fedjük le kis tölcsérrel, és vízfürdőn melegítsük. Ha 

az oldat az oldás közben bepárlódik, a veszteséget 1:1 hígítású sósavval pótoljuk. 

Az alumínium teljes feloldódása után az oldatot redős szűrőn leszűrjük, ha az nem lenne tiszta. A 

tiszta oldatot magas, keskeny, 150 cm3-es főzőpohárba töltjük, jég–víz hűtőkeveréket tartalmazó 

nagyobb edénybe helyezzük, és lehűlés után, hűtés közben sósavgázzal telítjük. A sósavgázt 

gázfejlesztő készülékben állítjuk elő, és szájával a folyadék felszíne alá merülő tölcséren keresztül 

vezetjük az alumíniumsót tartalmazó oldatba. A reakciót vegyifülkében végezzük! A gázbevezetést 

addig végezzük, amíg újabb sókiválás már nem észlelhető. Ezt követően a gázbevezetést 

megszüntetjük, a tölcsért kiemeljük a főzőpohárból, és a kivált sót hűtés közben ülepedni hagyjuk. 

Ülepedés után dekantálva Büchner-tölcséren gyorsan leszűrjük, és alapos leszívatás után acetonnal 

sósavmentesre mossuk, majd levegőátszívatással szárítjuk. 

 

A kapott termékből keveset oldjunk fel egy kémcsőben desztillált vízben, majd a kapott oldathoz 

csepegtessünk 1M NH4OH-oldatot! Tapasztalatainkat jegyzőkönyvben rögzítsük! 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen, nedvszívó kristályok. A termék vízben jól oldódik, hidrolizál, ezért vizes oldata savas 

kémhatású. Alumínium-hidroxid-gélek előállítására, izzadásgátlószer adalékaként és pektin 

előállítására használják. 
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2. Ón(II)-kloridvíz (1/2) 

 

Név: ón(II)-klorid-dihidrát 

sztanno-klorid-dihidrát 

 

6.1.1.4.2. fénykép. SnCl2 · 2H2O 

Összegképlet: SnCl2 · 2H2O 

CAS-szám: 10025-69-1 

Biztonsági információk: R: 22-36/37/38-43 

S: 26 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Sn(sz)  +  2 HCl(aq)  =  SnCl2(aq)  +  H2(g) 

Előállítás menete: 

Az ón a hidrogénnél negatívabb standardpotenciálú fém, kloridja vízben oldódik, ezért ha fémónt híg 

sósavoldatban oldunk, ón(II)-klorid oldat keletkezik, amiből az SnCl2·2H2O kikristályosítható. 

Magas főzőpohárban 5,9 g (0,05 mol) fémónt 33 cm3 1:1 hígítású sósavban (ez a számított 

mennyiség kétszerese) oldunk. (Ha az oldás nagyon lassú, néhány csepp CuSO4-oldatot adhatunk 

hozzá, mert ez cementáció és helyi elem képződése közben elősegíti az oldódást.) Vízfürdőn, 

óraüveggel lefedve addig melegítjük, amíg az ón teljesen fel nem oldódik. Ha az oldat nem tiszta, mert 

az ón sósavban oldhatatlan szennyeződéseket tartalmazott, redős szűrőn leszűrjük. Ezután az oldatot 

majdnem szárazra pároljuk, és a lehűlés közben kivált kristályokat 67 cm3 langyos metil-alkoholban 

oldjuk (az alkohol gyúlékony, ezért ne használjunk a melegítéshez nyílt lángot), ha az oldat szürke 

lenne, kevés aktív szénnel derítjük és szűrjük, majd az oldatot hagyjuk lehűlni. Egynapi állás után 

színtelen tűs kristályok válnak ki. A kristályokat üvegszűrőn szűrjük, és addig szívatunk át rajta 

levegőt, amíg a sósavszag el nem tűnik. Szűrőpapír között exszikkátorban rövid ideig szárítjuk, hogy 

ne veszítse el a kristályvizét, majd azonnal jól záródó üvegbe tesszük. Az anyalúgot újból 

átkristályosítjuk. 

 

Egy kémcsőben kevés kristályt oldjunk fel desztillált vízben, és adjunk egy darab cinket az oldathoz! 

Jegyezzük fel, hogy mit tapasztaltunk! 

 

Tulajdonságok: 

Áttetsző monoklin kristályokat alkot, vízben jól oldódik, híg vizes oldatban hidrolizál: 

SnCl2(aq)  +  H2O(g)  =  Sn(OH)Cl(sz)  +  HCl(aq) 

A bázisos só vízben oldhatatlan fehér csapadék. Száraz sósavgázban vörösizzás hőmérsékletén hevítve 

vízmentes SnCl2-dá alakítható. Mint erős redukálószert, elterjedten használják a szerves, szervetlen és 

analitikai kémiában. 
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3. Ón(IV)-klorid vízmentes 

 

Név: ón(IV)-klorid 

sztanni-klorid 

tetrakloro-sztannán 

 

6.1.1.4.3. fénykép. SnCl4 

Összegképlet: SnCl4 

CAS-szám: 7646-78-8 

Biztonsági információk: R: 34-52/53 

S: 7/8-26-45-61 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Sn(sz)  +  2 Cl2(g)  =  SnCl4(f) 

Előállítás menete: 

Vízmentes ón(IV)-kloridot fémón klórozásával állíthatunk elő. A reakció exoterm, ezért a 

reakcióedényt hűteni kell. 

Az ón klórozását célszerűen a 6.1.1.4.1. ábrán látható készülékben végezzük. Az a hengeres, 

gömbölyű fenekű (kémcső alakú) 3,54 cm átmérőjű és kb. 20 cm hosszú (vagy az előállítandó SnCl4 

mennyiségétől függően ezzel arányos méretű) csiszolatos szájú edény felső harmadának 

magasságában lefelé hajló elvezetőcső – túlfolyó  van beforrasztva (e). Az e elvezetőcső zárt 

szedőedényhez (c) csatlakozik; az e cső átmérője akkora legyen, hogy a rajta keresztül a c szedőbe 

átfolyó SnCl4 által kiszorított gáz ugyanezen a csövön keresztül a d szellőzőnyíláshoz  juthasson. Az a 

edény csiszolatos nyílásába illeszthető dugóba az e túlfolyócső beforrasztása fölött végződő d 

szellőzőcső van beforrasztva, az a edény alsó részébe pedig 12 cm-re benyúló f gázbevezető cső van 

beforrasztva. A d szellőzőcső vízmentes CaCl2-dal töltött szárítócsövön keresztül a vegyifülke 

elszívónyilásába vezet. Az f gázbevezető cső biztonsági okból közbeiktatott b üres szívópalackon 

vagy lombikon és kénsavas mosókon, majd ismét üres szívópalackon vagy fordítva kötött üres 

gázmosópalackon keresztül a klórgázpalackhoz csatlakozik. 

Az a edénybe annyi tiszta granulált ónt teszünk, hogy szintje 12 cm-rel az e túlfolyócső 

beforrasztása alatt legyen. Az ón betöltése közben vigyázzunk arra, hogy az f gázbevezető cső benyúló 

csonkját le ne törjük. 

A gázbevezetés megkezdése előtt célszerű annyi SnCl4-ot is tölteni az a edénybe hogy az f 

gázbevezető cső vége ebbe beleérjen. Az a edény hűtésére helyezzünk készenlétbe egy megfelelő 

alakú és méretű vízzel telt edényt. A készülék összeszerelése után gyors áramban megkezdjük a tiszta, 

száraz klórgáz bevezetését. Amint megindul a reakció (a folyós SnCl4 térfogata megnő), az a edényt 

vízzel telt hűtőedénybe merítve hűteni kezdjük. (A hűtést esetleg áramló vízzel is megoldhatjuk). A 

klórgáz áramlási sebességét úgy állítsuk be, hogy a keletkező SnCl4 ne forrjon a keletkező 

reakcióhőtől (ha esetleg egy-egy ónszemcse alkalmanként felizzik, az nem okoz bajt). 
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6.1.1.4.1. ábra. Készülék az SnCl4 előállításához 

Az a edény hamarosan megtelik SnCl4-dal, ami az e túlfolyócsövön keresztül a c szedőedénybe 

jut. Az ajánlott méretű készülékben naponta több kg SnCl4 is előállítható. A kitermelés közel 

kvantitatív. Ha már elegendő SnCl4 képződött, a klórgáz bevezetését megszüntetjük, és a c, illetve az a 

edényben lévő nyersterméket csiszolatos gömblombikba töltjük, ónfóliát teszünk bele, és a 

klórfelesleg megkötése céljából – időnként megkeverve (összerázva) – ledugaszolt lombikban egy 

ideig állni hagyjuk (az SnCl4 az oldott klórtól sárga lehet). Ha a folyadék színe már nem sárga, 

csiszolatos desztillálókészülékben, a levegő nedvességtartalmának kizárása mellett (pl. CaCl2-os 

csővel ellátott desztilláló készülékben) ledesztilláljuk. 

 

Tulajdonságok: 

 Olvadáspont:   30,2 oC 

 Forráspont:   114 oC 

 Sűrűség (20 oC-on):  2,23 g/cm3 

Színtelen, levegőn füstölgő folyadék. Vízfelvétel közben különböző hidrátok képződnek belőle (2, 4, 5 

és 8 kristályvízzel kristályosodik). Vizes oldata kevéssé vezeti az elektromos áramot. Vízzel erős 

felmelegedés mellett reagál. A reakcióban képződő ónsav kolloidálisan oldva marad: 

SnCl4(f)  +  2 H2O(f)  =  SnO2(aq)  +  4 HCl(aq) 

Az ón-tetraklorid szén-diszulfiddal, szén-tetrakloriddal, brómmal minden arányban elegyedik. Szerves 

kémiai reakciókban klórozószerként, kondenzációs reakciókban katalizátorként, textilfestésben 

pácként alkalmazzák. A fehérbádog klórozásos ónmentesítésekor nagy mennyiségben képződik. 
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4. Ón(IV)-kloridvíz (1/5) 

 

Név: ón(IV)-klorid-pentahidrát  

 

6.1.1.4.4. fénykép. SnCl4 · 5H2O  

Összegképlet: SnCl4 · 5H2O 

CAS-szám: 10026-06-9 

Biztonsági információk: R: 34 

S: 26-36/37/39-45 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

SnCl2(aq)  +  Cl2(g)  =  SnCl4(aq) 

Előállítás menete: 

Ón(IV)-kloridot fémón vagy ón(II)-klorid klórozásával állíthatunk elő. 

11,3 g (0,05 mol) SnCl2 · 2H2O-ot feloldunk 20 cm3 1:1 hígítású sósavban, az oldatot klórgázzal 

telítjük. A klórozás befejezése után, ha szükséges, az oldatot redős szűrőn leszűrjük, majd fülke alatt a 

klórfelesleget kiforraljuk az oldatból. Az oldatot telítettségig bepároljuk, lehűtjük, a kiváló kristályokat 

Büchner-tölcséren leszűrjük. A kristályokat kevés hideg vízzel mossuk, szűrőpapír között kinyomjuk, 

és CaCl2 szárítóanyagot tartalmazó exszikkátorban szárítjuk. 

 

Egy kémcsőben oldjunk fel pár kristályt desztillált vízben, és nézzük meg az oldat pH-ját. 

Csepegtessünk az oldathoz kevés (NH4)2S-oldatot, és figyeljük meg, mi történik. Jegyezzük fel az oldat 

pH-ját és tapasztalatainkat a jegyzőkönyvben. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér színű, szilárd anyag, vízben hidrolizál. Régen ónvajnak nevezték. Az ón(IV)-kloridot a 

textilfestésben pácolásra használják, a pácolásra használt oldatot ónoldatnak vagy ónkompozíciónak 

nevezik. Az ón(IV)-kloridot használják kerámiák készítésénél és edények ónozására is. 
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5. Réz(II)-kloridvíz (1/2) 

 

Név: réz(II)-klorid-dihidrát 

kupri-klorid-dihidrát 

 

6.1.1.4.5. fénykép. CuCl2 · 2H2O 

Összegképlet: CuCl2 · 2H2O 

CAS-szám: 10125-13-0 

Biztonsági információk: R: 22-36/38-50/53 

S: 22-26-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

CuO(sz)  +  2 HCl(aq)  =  CuCl2(aq)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

4,0 g (0,05 mol) réz(II)-oxidot főzőpohárban 18 cm3 1:1 hígítású (számított mennyiségnél 10%-kal 

több) sósavval vízfürdőn addig melegítünk, amíg fel nem oldódik, majd – ha szükséges – az oldatot 

megszűrjük. A tiszta, kék színű oldatot vízfürdőn porcelán csészében szárazra pároljuk. Ha az anyag 

egy része eközben megbarnul, az azt jelenti, hogy kristályvizének egy részét elvesztette. Ezután a 

szilárd anyagot felaprítjuk, és keverés közben 20 cm3 metil-alkohol és 12 csepp tömény sósav 

keverékében feloldjuk (a metil-alkohol gyúlékony, ezért csak vízfürdőn melegítsük). Az oldatot 

néhány napig szobahőmérsékleten kristályosodni hagyjuk. A finom kristálytömeget üvegbottal 

fellazítjuk, Büchner-tölcsérre töltjük és leszívatjuk, majd az anyalúgot üvegbottal a szilárd anyagból 

kipréseljük. Ezután kb. 10 percig levegőt szívatunk át rajta. A kapott kristályokat addig szárítjuk 

exszikkátorban, amíg az anyalúgtól eleinte sárgászöld kristályok színe világos zöldeskékké válik. Az 

anyalúgot vízfürdőn kezdődő kristályosodásig bepároljuk, majd 2 óra hosszat szobahőmérsékleten 

kristályosodni hagyjuk. A kivált kristályokkal a fenti műveletet megismételjük. 

 

Tegyünk egy porcelántégelybe kevés szilárd anyagot és kevés cinkdarabot. Adjunk hozzá pár ml 1:1 

hígítású sósavat, és helyezzünk színtelen Bunsen-lángot a tégely fölé. Észrevételeinket írjuk le a 

jegyzőkönyvben. 

 

Tulajdonságok: 

Tiszta, kristályos állapotban égszínkék, oldószernyomoktól rendszerint zöldeskék rombos tűk. Nagyon 

tömény vizes oldata sötétbarna, kissé hígítva sötétzöld, tovább hígítva zöldeskék, majd kék színű. 

Vizes oldatból 2642 oC közötti hőmérsékleten 2 mol kristályvízzel kristályosodik. A kristályosítás 

hőmérsékletétől függően 1, 3, illetve 4 mol kristályvizet is tartalmazhat. Vízmentesen barna színű. 

Vízben, alkoholban, acetonban, piridinben jól oldódik. 

A vízmentes réz(II)-klorid a levegő oxigénjével reagál: 

CuCl2(sz)  +  1/2 O2(g)  =  CuO(sz)  +  Cl2(g) 

E reakció alapján oxigénátvivőként alkalmazható. Régebben a Deacon-féle klórgyártáshoz 

oxigénátvívő katalizátorként használták. 
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6. Réz(I)-klorid 

 

Név: réz(I)-klorid 

kupro-klorid 

 

6.1.1.4.6. fénykép. CuCl 

Összegképlet: CuCl 

CAS-szám: 7758-89-6 

Biztonsági információk: R: 22-50/53 

S: 53-45-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

CuSO4(aq)  +  2 NaCl(aq)  =  CuCl2(aq)  +  Na2SO4(aq) 

CuCl2(aq)  +  Cu(sz)  =  2 CuCl(sz) 

CuSO4(aq)  +  2 NaCl(aq)  +  Cu(sz)  =  2 CuCl(sz)  +  Na2SO4(aq) 

Előállítás menete: 

Réz(II)-klorid vizes oldatban réz(I)-kloriddá redukálható levegő kizárása mellett. A redukció 

lejátszódása után a reakcióelegy leszűrésével nyert tiszta oldatból hidegen fehér réz(I)-klorid válik ki. 

A redukciót 300 cm3-es csiszolatos Erlenmeyer-lombikban végezzük. A lombikot csiszolatos 

feltéttel (Bunsen-feltét) látjuk el, amely kb. 20 cm hosszú üvegcsőben végződik (6.1.1.4.2. ábra). Az 

üvegcső végére előzetesen gumidugóval elzárt, hosszanti irányban pengével 12 cm hosszan bevágott 

gumicsövet húzunk. Ezzel a módszerrel biztosítjuk, hogy forralás közben a gőz eltávozhasson, 

azonban levegő ne juthasson be a gőztérbe, és ne akadályozza a redukciót. 

 

6.1.1.4.2. ábra. Készülék a CuCl előállításához 
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A fenti leírás szerint előkészített lombikba 12,5 g (0,05 mol) CuSO4 · 5H2O-ot, 6,4 g (0,1 mol) 

rézport, 11,7 g (0,25 mol) NaCl-ot és 100 cm3 vizet teszünk, majd szilikonzsírral a csiszolatot 

vékonyan bekenjük. Az így kapott sötét zöldeskék színű keveréket enyhén forraljuk, amíg 

világossárga vagy színtelen nem lesz (kb. 30 perc; ha a forralás során az oldat nagyon betöményedne, 

pótoljuk az elpárolgott vizet kiforralt desztillált vízzel). Eközben egy másik lombikban elkészítjük a 

kicsapó oldatot 150 cm
3
 kiforralt desztillált vízből és 2 cm

3
 ecetsavból, majd óraüveggel lefedve 

tároljuk. A már megsárgult és még forrásban lévő reakcióelegyet redős szűrőn gyorsan a kicsapó 

oldatba szűrjük, miközben fehér kristályos formában kiválik a CuCl a lombik alján. Ha az egész 

reakcióelegyet leszűrtük, akkor gumidugóval ledugaszoljuk az Erlenmeyer-lombikot és vízcsap alatt 

folyóvízzel vagy jeges vízfürdővel tovább hűtjük, hogy a kicsapódás teljesen végbemenjen. Eközben a 

csapadék leülepszik, és jól szűrhetővé válik. Szívótölcséren dekantálva szűrjük, lehetőleg gyorsan, 

hogy a csapadék oxidációját elkerüljük (oxidációkor a csapadék zöld színű lesz). A csapadékot 

levegőátszívatással addig szárítjuk, amíg már nem csepeg víz a Büchner-tölcsérből. (Ügyeljünk arra, 

hogy megfelelő méretű Büchner-tölcsért és jól szívó vízsugárszivattyút használjunk). Ha a csapadék 

már kellően száraz, 5 cm3 acetonnal mossuk és levegőátszívatással szárítjuk (ezelőtt célszerű a 

szívópalackból az anyalúgot eltávolítani). Az acetonos mosást háromszor ismételjük meg. A kapott 

fehér kristályokat előzetesen lemért, tiszta, száraz kémcsőbe tesszük, amelyet gumidugóval lezárunk 

és leparaffinozunk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér, vízben rosszul oldódó kristályos anyag (100 g víz 1,5 g CuCl-ot old szobahőmérsékleten). 

Száraz levegőn állandó, de nedves levegőn megzöldül CuCl2 képződése közben. Sósavas vagy 

ammóniás oldata a CO-ot megköti komplex vegyület, [CuCl(CO)] képződése közben. 
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7. Ólom(II)-klorid 

 

Név: ólom(II)-klorid 

 

6.1.1.4.7. fénykép. PbCl2 

Összegképlet: PbCl2 

CAS-szám: 7758-95-4 

Biztonsági információk: R: 61-20/22-33-50/53-62 
S: 53-45-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Pb(NO3)2(aq)  +  2 NaCl(aq)  =  PbCl2(sz)  +  2 NaNO3(aq) 

Előállítás menete: 

6,7 g (0,05 mol) Pb(NO3)2-ból és 3,2 g (0,055 mol) NaCl-ból szobahőmérsékleten telített vizes oldatot 

készítünk (F.5. táblázat). Ha az oldatok nem tiszták, redős szűrőn leszűrjük őket. Ezt követően az 

oldatokat összeöntjük, ekkor az ólom(II)-klorid kiválik az oldatból. A csapadékot 1 óra hosszan 

ülepítjük, majd Büchner-tölcséren szűrjük, és kevés hideg vízzel mossuk. A csapadékot ezután forró 

vízből átkristályosítjuk (100 oC-on telített oldatot készítsünk, majd az oldatot kb. 1 napig hagyjuk 

állni). A kivált kristályokat leszűrjük, hideg vízzel mossuk, és szárítószekrényben szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér, tűs kristályos anyag, hideg vízben nem, de meleg vízben kismértékben oldódik. 
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8. Stroncium-kloridvíz (1/6) 

 

Név: stroncium-klorid-hexahidrát 

 

6.1.1.4.8. fénykép. SrCl2 · 6H2O 

Összegképlet: SrCl2 · 6H2O 

CAS-szám: 10025-70-4 

Biztonsági információk: R: 22 

S: 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

SrCO3(sz)  +  2 HCl(aq)  =  SrCl2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

7,3 g (0,05 mol) SrCO3-ot kevergetés közben feloldunk 40 cm3 3040 oC-os, 1:4 hígítású sósavban. 

Ezen a hőmérsékleten tartjuk az oldatot addig, míg a pezsgés (CO2-gáz fejlődése) meg nem szűnik. Az 

oldatot ezután redős szűrőn szűrjük, majd szárazra pároljuk. A száraz sót 150 cm3 1:15 hígítású 

sósavoldatban feloldjuk, majd az oldatot Erlenmeyer-lombikban addig forraljuk, amíg elég tömény 

nem lesz (erről úgy győződhetünk meg, hogy a forró oldatból egy cseppet óraüvegre teszünk, ekkor a 

kristályosodásnak azonnal meg kell indulnia a lehűlés következtében), ekkor az edényt levesszük a 

gázlángról, és hűlni hagyjuk. A kivált fehér kristályokat Büchner-tölcséren szűrjük, és kevés hideg 

vízzel mossuk. A kristályokat szűrőpapírok között, illetve levegőátszívatással száríthatjuk. Az 

anyalúgból bepárlás után újabb kristályokat (2. frakció) nyerhetünk.  

 

Tulajdonságok: 

Fehér, tűs kristályos anyag, kristályvizét több lépésben veszíti el hevítés hatására (60 oC-on dihidrát 

keletkezik belőle). A pirotechnikában használják vörös lángfestése miatt. Számos stronciumvegyület 

kiindulási anyaga. 
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9. Bárium-kloridvíz (1/2) 

 

Név: bárium-klorid-dihidrát 

 

6.1.1.4.9. fénykép. BaCl2 · H2O 

Összegképlet: BaCl2 · 2H2O 

CAS-szám: 10326-27-9 

Biztonsági információk: R: 20-25 
S: 45

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

BaCO3(sz)  +  2 HCl(aq)  =  BaCl2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

9,8 g (0,05 mol) bárium-karbonátot kb. 100 cm3 vízzel elkeverünk, majd ehhez a szuszpenzióhoz 

28 cm3 1:2 hígítású sósavat adunk. A főzőpoharat érdemes lefedni úgy, hogy a keletkező CO2 

eltávozhasson, de folyadékcseppeket ne ragadjon magával. Az oldatot 4050 oC hőmérsékleten tartjuk 

addig, amíg a pezsgés be nem fejeződik. Ezt követően az oldatot bepároljuk annyira, hogy kb. 20 cm3 

folyadék maradjon a főzőpohárban. Ezután az oldatot szobahőmérsékleten hagyjuk kristályosodni. A 

kivált kristályokat Büchner-tölcséren szűrjük, kevés hideg vízzel mossuk. A kristályokat szűrőpapír 

között levegőn, majd 2 óra hosszat exszikkátorban szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Vízben jól oldódó, erősen mérgező, fehér, kristályos anyag. Analitikában a szulfátion (SO4
2-) 

kimutatására, iparban kazánvizek kezelésére, illetve egyéb báriumvegyületek előállítására, valamint a 

pirotechnikában zöld lángfestése miatt használják. 
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10. Réz(I)-bromid 

 

Név: Réz(I)-bromid 

 

6.1.1.4.10. fénykép. CuBr 

Összegképlet: CuBr 

CAS-szám: 7787-70-4 

Biztonsági információk: R: 

S: 22-24/25



 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 CuSO4(aq)  +  2 KBr(aq)  +  Na2SO3(aq)  +  H2O  =  2 CuBr(sz)  +  Na2SO4(aq)  +  2 KHSO4(aq) 

Előállítás menete: 

12,5 g (0,05 mol) CuSO4 · 5H2O-ot melegítés közben feloldunk 50 cm3 vízben, és 6,0 g (0,05 mol) 

KBr 30 cm3 vízzel készült oldatával összekeverjük. Dörzsmozsárban elporítunk 6,3 g (0,025 mol) 

Na2SO3 · 7H2O-ot (nátrium-szulfit-heptahidrátot), majd kis mennyiségekben állandó kevergetés 

mellett az oldathoz adagoljuk egészen addig, míg az oldat el nem veszti kék színét. Az oldatot ezután 

– ha még langyos  lehűtjük, és a kivált csapadékot Büchner-tölcséren gyorsan szűrjük, hogy a 

csapadék oxidációját elkerüljük. A csapadékot kevés kiforralt és lehűtött desztillált vízzel mossuk, 

levegőátszívatással addig szárítjuk, amíg már nem csepeg víz a Büchner-tölcsérből. (Ügyeljünk arra, 

hogy megfelelő méretű Büchner-tölcsért és jól szívó vízsugárszivattyút használjunk). Ha a csapadék 

már kellően száraz, 5 cm3 acetonnal mossuk, és levegőátszívatással szárítjuk (ezelőtt célszerű a 

szívópalackból az anyalúgot eltávolítani). Az acetonos mosást háromszor ismételjük meg. A kapott 

fehér kristályokat előzetesen lemért, tiszta, száraz kémcsőbe tesszük, amit gumidugóval lezárunk és 

leparaffinozunk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér színű mikrokristályos anyag, mely a legtöbb oldószerben nem oldódik polimer szerkezete miatt. 

Nedves levegőn oxidálódik és megzöldül. A szerves kémiában Sandmeyer-reakciókban alkalmazzák 

aromás brómvegyületek előállításához. 
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11. Ammónium-jodid 

 

Név: ammónium-jodid 

 

6.1.1.4.11. fénykép. NH4I 

Összegképlet: NH4I 

CAS-szám: 12027-06-4 

Biztonsági információk: R: 36/37/38

S: 26

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

I2(sz)  + 2 NH3(aq)  +  H2O2(aq)  =  2 NH4I(aq)  +  O2(g) 

Előállítás menete: 

6,4 g (0,025 mol) elporított vagy szublimációval tisztított jódot elkeverünk 15 cm3 10%-os NH4OH-

oldattal és 400 cm3 3%-os H2O2-dal (30%-os felesleg) szobahőmérsékleten. A jód oxigéngáz 

fejlődése közben redukálódik. A peroxidot addig kell az elegyhez adni, amíg az oldat tiszta, sárga 

színű nem lesz. Az oldatot vízfürdőn bepároljuk, eközben színtelen kristályok válnak ki. (Ne pároljuk 

szárazra az oldatot, mert ekkor robbanásveszélyes vegyületek keletkezhetnek.) A kivált kristályokat 

szűrjük, majd a szűrőn szűrőpapírral átnyomkodjuk. A kristályokat lezárt kémcsőben tároljuk, mert 

nedves levegőn elfolyósodnak és bomlanak, miközben jód keletkezik. 

 

A kapott termék vizes oldatához adjunk kevés Cl2-os vizet és CCl4-ot! Írjuk le, hogy mit tapasztalunk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen kristályos anyag, levegőn bomlik és megsárgul a keletkező jódtól. 
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12. Ólom(II)-jodid 

 

Név: ólom(II)-jodid 

 

6.1.1.4.12. fénykép. PbI2 

Összegképlet: PbI2 

CAS-szám: 10101-63-0 

Biztonsági információk: R: 61-20/22-33-50/53-62

S: 53-45-60-61

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Pb(NO3)2(aq)  +  2 KI(aq)  =  PbI2(sz)  +  2KNO3(aq) 

Előállítás menete: 

6,6 g (0,02 mol) Pb(NO3)2-ot 20 cm3 vízben  melegítés közben feloldunk. Az oldathoz lehűtés után 

lassan 8,0 g (0,048 mol) KI 15 cm3 vízben készült oldatát adagoljuk. Sárga ólom-jodid csapadék válik 

ki. Hűtés hatására több csapadék keletkezik. A kivált csapadékot 1 órán keresztül 5 oC-on ülepítjük, 

majd Büchner-tölcséren leszűrjük. Kevés jeges vízzel mossuk, ezt követően szárítószekrényben 

szárítjuk. 

 

Kevés csapadékot tegyünk egy kémcsőbe, adjunk hozzá desztillált vizet és melegítsük az oldatot! A 

forró oldatot ismét hűtsük le vízcsap alatt! Írjuk tapasztalatainkat a jegyzőkönyvbe.  

 

Tulajdonságok: 

Sárga kristályos anyag, melegítve vörös színűre változik. Hideg vízben alig, de meleg vízben jól 

oldódik (aranyeső-próba). Régen festékiparban alkalmazták, azonban ólomtartalma miatt veszített 

jelentőségéből. 



6. Preparatív feladatok 191 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

6.1.2. A halogének oxosavai és sói 

6.1.2.1. A halogének oxosavainak és sóiknak tulajdonságai 

A halogének közül a klór oxosavai és sói a legjelentősebbek (6.1.2.1.1. táblázat). A bróm és a jód 

oxosavai és sói kevésbé stabilak, mint a klór megfelelő oxovegyületei. 

6.1.2.1.1. táblázat. A klór oxosavai 

A klór 

oxidációfoka 
Összetétel A sav neve 

Az anion 

neve 

+1 HOCl hipoklórossav hipoklorit 

+3 HClO2 klórossav klorit 

+5 HClO3 klórsav klorát 

+7 HClO4 perklórsav perklorát 

 

A klór valamennyi oxosava oxidáló tulajdonságú; savas közegben erősebb oxidálószerek, mint 

bázikus közegben. A klór oxidációfokának növekedésével nő az oxosavak erőssége. 

A hipoklórossav egyértékű, gyenge sav, csak vizes oldatban létezik, nem izolálható. Bomlékony, 

reakcióképes vegyület. A hipoklórossavat és sóit, a NaOCl-ot (hipo) és a KOCl-ot felhasználják 

oxidálószerként, textíliák fehérítésére, a papíriparban (szerves színanyagok roncsolása oxidációval), 

valamint fertőtlenítőszerként. Hipoklorit keletkezik, ha klórgázt vezetünk lúgoldatba: 

Cl2(g)  +  2 NaOH(aq)  =  NaCl(aq)  +  NaOCl(aq)  +  H2O(f) 

Szintén hipokloritoldat keletkezik, ha alkáli-klorid vizes oldatát indifferens elektródok között 

diagfragma nélkül elektrolizáljuk. A klór és a Ca(OH)2 reakciójában kalcium-klorid-hipoklorit, 

CaCl(OCl) keletkezik, amit „klórmész”-nek neveznek. A klórmészből sav hatására (pl. levegő CO2-ja) 

ismét klór keletkezik. Klórmeszet használnak uszodák vizének, szennyvizek és fekáliák 

fertőtlenítésére.  

A klórossav és sói instabilak, nincs gyakorlati jelentőségük. 

A klórsav csak vizes oldatban létezik. Sója, klorát keletkezik a hipoklorit oldat állása közben vagy 

melegítése következtében. Klorátok közvetlenül előállíthatók klórgáz meleg, tömény lúgba  

vezetésével. A keletkező klorid és klorát frakcionált kristályosítással választható el.  

3 Cl2(g)  +  6 NaOH(aq)  =  5 NaCl(aq)  +  NaOCl3(aq)  +  3 H2O(f) 

Szilárd klorátok hő hatására bomlanak perklorátok keletkezése közben. 

2 KClO3(sz)  =  KClO4(sz)  +  KCl(sz)  +  O2(g) 

Ha brómot, illetve jódot hideg lúgban oldunk, a klórhoz hasonlóan a megfelelő halogenid és 

hipohalogenit (hipobromit, OBr, illetve hipojodit OI keletkezik. A hipobromit oldatban azonban 

már 0 oC felett diszproporcionálódik bromiddá és bromáttá (BrO3
):  

3 OBr(aq)  =  BrO3
(aq)    +  2 Br(aq) 

A hipojodid még gyorsabban diszproporcionálódik, így vizes oldatban nem létezik. A jódsav 

(HIO3) viszont izolálható színtelen, kristályos anyagként. A perhalogenátok közül a perbromátok a 

legkevésbé stabilak. A perjódsav (H5IO6) színtelen, higroszkópos kristályokat képez. Vákuumban 

kondenzálódik először triperjódsavvá (H7I3O14), majd (HIO4)n összetételű polimert képez. 
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6.1.2.2. A halogén-oxosavak sóinak előállítása 

1. Hipokloritoldat előállítása: hideg lúgoldatba klórgáz bevezetése. 

2. Klorátok/bromátok/jodátok előállítása: 

 Halogén diszproporciója meleg lúgban halogenidre és halogenátra, amelyek 

frakcionált kristályosítással szétválaszthatók. 

 Alkáli-halogenid-oldat diafragma nélküli elektrolízise. A primer keletkező 

hipohalogenit diszproprcionálódik. 

 Alkáli-jodátok a megfelelő klorátokból jóddal salétromsav jelenlétében állíthatók elő. 

KClO3(aq)  +  I2(sz)  =  2 KIO3(aq)  +  Cl2(g) 

3. Perklorátok/perjodátok előállítása: 

 Klorátolvadék 500 oC alatti hevítésekor diszproporcióval klorid és perklorát 

keletkezik. 

 Klorát-, illetve jodátoldat anódos oxidációja. 

 Lúgos jodátoldatba klórgázt vezetve perklorát keletkezik. 

KIO3(aq)  +  2 KOH(aq)  +  Cl2(g)  =  KIO4(aq)  +  2 KCl(aq)  +  H2O(f) 
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6.1.2.3. Feladatok a klór- és a jód-oxosavak sóinak előállításához 

13. Kálium-klorát 

 

Név: kálium-[trioxo-klorát(V)] 

kálium-klorát 

 

6.1.2.3.1. fénykép. KClO3 

Összegképlet: KClO3 

CAS-szám: 3811-04-9 

Biztonsági információk: R: 9-20/22-51/53

S: 13-16-27-61

   

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

Cl2(g)  +  2 KOH(aq)  =  KCl(aq)  +  KOCl(aq)  +  H2O(f) 

3 KOCl(aq)  =  KClO3(aq)  +  2 KCl(aq) 

3 Cl2(g)  +  6 KOH(aq)  =  5 KCl(aq)  +  KClO3(aq)  +  3 H2O(f) 

Előállítás menete: 

16,8 g (0,3 mol) KOH-ot feloldunk 40 cm3 vízben egy 100 cm3-es kétnyakú csiszolatos 

gömblombikban. (Ügyeljünk arra, hogy az oldódás exoterm, így az oldat nagyon felmelegedhet!) A 

gömblombik kisebbik nyakába csiszolattal ellátott gázbevezető csövet helyezünk, és a 

sztöchiometrikus mennyiségnél kb. 34-szer nagyobb mennyiségű klórgázt vezetünk az oldatba. 

Eközben a gömblombikot vízfürdőn 80100 oC-on tartjuk, mágneses keverővel kevertetjük, és a 

lombik nagyobbik nyakába csiszolattal ellátott buborékolót illesztünk, melynek kivezetését PVC-

csővel a fülke elszívónyílásához vezetjük. (A gázbevezetést, a gázfejlesztés után a készülék 

szétszerelését és a további műveleteket is vegyifülkében kell végezni). Ügyeljünk arra, hogy a 

gázbevezető cső megfelelően nagy átmérőjű legyen, nehogy a kiváló csapadék azt eltömítse. A 

klórgázt palackból nyerjük vagy a Laboratóriumi alapműveletek, 3.11.5.4.2. fejezetében leírtak alapján 

állítjuk elő. A gázbevezetést addig végezzük, míg az oldat sárga színű nem lesz az oldott klórtól. 

Ekkor a gázbevezetést megszüntetjük, majd a gázbevezető csövet az oldatból eltávolítjuk. Az oldatot a 

gömblombikból egy főzőpohárba töltjük, a gömblombikot pár cm3 meleg vízzel átmossuk. A 

főzőpoharat forró vízfürdőbe helyezzük, és azzal együtt hagyjuk lehűlni, miközben kristályok válnak 

ki. A kivált kristályokat szűrjük, majd 20 cm3 vízből átkristályosítjuk. Az átkristályosítást addig 

végezzük, míg az anyag kálium-kloridot tartamaz (salétromsavas AgNO3 oldattal nem keletkezik fehér 

csapadék). A kristályokat szűrőpapír között szárítjuk. 

 

Készítsük el a KCl és a KClO3 oldhatósági diagramját! (F.5. táblázat) Magyarázzuk meg, mért tudjuk 

a KClO3 ot a KCl-tól átkristályosítással elválasztani? 

 

Tulajdonságok: 

Fehér, vízben rosszul oldódó, jól kristályosítható vegyület. Erélyes oxidálószer, ezért nem szabad 

éghető, gyúlékony anyagokkal összeporítani. Hevítés hatására oxigénvesztés közben bomlik, tömény 

kénsavval robbanékony klór-dioxid-gázt képez. Iparban KCl-oldat elektrolízisével állítják elő. 

Egyszerű előállításának köszönhetően széles körben alkalmazzák, például csíramentesítésre, a 

gyógyászatban fertőtlenítésre, a pirotechnikában, valamint kémiai reakciókban oxidálószerként.
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14. Kálium-perklorát 

 

Név: kálium-[tetraoxo-klorát(VII)] 

kálium-perklorát 

 

6.1.2.3.2. fénykép. KClO4 

Összegképlet: KClO4 

CAS-szám: 7778-74-7 

Biztonsági információk: R: 9-22

S: 13-22-27

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 KClO3(sz)  =  KClO4(sz)  +  KCl(sz)  +  O2(g) 

Előállítás menete: 

6,1 g (0,05 mol) KClO3-ot óvatosan hevítsünk porcelántégelyben. Hevítés során ügyeljünk arra, hogy 

szerves anyag ne kerüljön az olvadékba, mert ez robbanáshoz vezethet, ezért a porcelántégelyt 

használat előtt zsírtalanítani kell és ki kel izzítani. Hevítés hatására a szilárd anyag megolvad, majd 

megindul az oxigénfejlődés (kb. 400 oC-on). A hevítést úgy szabályozzuk, hogy a hőmérséklet ne 

emelkedjen 500 oC fölé, de a pezsgés egyenletes legyen. Körülbelül egy óra után az olvadék pezsgése 

elenyésző lesz, ekkor a hevítést beszüntetjük, és az olvadékot hagyjuk lehűlni. A lehűlt porcelántégelyt 

150 cm3 forró vizet tartalmazó főzőpohárba tesszük, és a szilárd anyagot feloldjuk. A porcelántégelyt 

ezután eltávolítjuk, és az oldatot hagyjuk lehűlni. Lehűlés közben a kálium-perklorát kiválik, azonban 

a kálium-klorid-oldatban marad. A kivált kristályokat leszűrjük, hideg vízzel kloridionmentesre 

mossuk. Ezután szűrőpapírok között szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Vízben kevéssé oldódó fehér kristályos anyag (káliumionok kimutatása perklórsavval). Erélyes 

oxidálószer, ütésre, dörzsölésre kevésbé érzékeny, mint a kálium-klorát. Pirotechnikai eszközökben, 

illetve szilárd hajtóanyagú rakétákban alkalmazzák. 
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15. Nátrium-[trioxo-jodát(V)] 

 

Név: nátrium-[trioxo-jodát(V)] 

nátrium-jodát 

 

6.1.2.3.3. fénykép. NaIO3 

Összegképlet: NaIO3 

CAS-szám: 7681-55-2 

Biztonsági információk: R: 8-22-42/43

S: 17-22-36/37-45

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 NaClO3(aq)  +  I2(sz)  =  2 NaIO3(aq)  +  Cl2(g) 

Előállítás menete: 

100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba bemérünk 6,3 g (0,059 mol) NaClO3-ot és 35 cm3 vizet. A lombikot 

vízfürdőre helyezzük, és a sót kevergetés közben feloldjuk. Ha a NaClO3 feloldódott, az oldatot 3 

csepp 2M salétromsavval megsavanyítjuk és belemérünk 5,1 g (0,02 mol) dörzsmozsárban elporított 

jódot (a lombik szájára óraüveget teszünk, hogy a jódveszteséget csökkentsük). Ha a reakció nagyon 

heves lenne, vegyük le a vízfürdőről, és vegyifülkében vízhűtéssel folytassuk a reakciót. A reakció 

végét a jód teljes feloldódása jelzi. A szilárd NaIO3 az oldat bepárlásával nyerhető ki, 

átkristályosítással tisztítható. 

 

Tulajdonságok: 

Vízben közepesen jól oldódó, fehér por. Erélyes oxidálószer, redukáló anyagokkal, pl. alumíniumdara, 

heves reakcióba lép, ami robbanáshoz is vezethet. 
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16. Trinátrium-dihidrogén-ortoperjodát 

 

Név: trinátrium-dihidrogén-

ortoperjodát 

 

6.1.2.3.4. fénykép. Na3H2IO6 

Összegképlet: Na3H2IO6 

CAS-szám: 13940-38-0 

Biztonsági információk: R: 8-36/37/38

S: 17-26-36

 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

 NaIO3(aq)  +  4 NaOH(aq)  +  Cl2(g)  =  Na3H2IO6(sz)  +  2 NaCl(aq)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

4,0 g (0,02 mol) NaIO3-hoz 7 g (0,175 mol) szilárd NaOH-ot és 10 cm3 vizet adunk. Felforraljuk, és 

vastag üvegcsövön át lassú áramban klórgázt vezetünk bele. (Minden műveletet fülkében végezzünk!) 

A reakció exoterm, ezért vigyázni kell, nehogy az oldat kifusson. A Na3H2IO6 vízben rosszul oldódik, 

csapadék alakjában kiválik, ami eltömítheti a gázbevezető csövet. A klór-bevezetést addig folytatjuk, 

míg az oldat semleges pH-jú nem lesz. Ezután az oldatot kevés NaOH-dal meglúgosítjuk, lehűtjük, és 

üvegszűrőn leszűrjük. A csapadékot kevés hideg vízzel mossuk, és szárítószekrényben 105 oC-on 

szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

A trinátrium-dihidrogén-ortoperjodát fehér, nem higroszkópos kristályokat képez. A nátrium-perjodát 

(következő preparátum) kiindulási anyaga. 
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17. Nátrium-[tetraoxo-jodát(VII)]víz (1/3) 

 

Név: nátrium-perjodát 

nátrium-metaperjodát 

 

6.1.2.3.5. fénykép. NaIO4 · 3H2O 

Összegképlet: NaIO4 · 3H2O 

CAS-szám: 7790-28-5 

Biztonsági információk: R: 8-22-36/37/38

S: 26

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Na3H2IO6(aq)  +  2 HNO3(aq)  =  NaIO4(aq)  +  2 NaNO3(aq)  +  2 H2O(f) 

Előállítás menete: 

50100 cm3-es főzőpohárba bemérünk 4,7 g (0,016 mol) Na3H2IO6-ot, majd 10 cm3 vizet és 2,5 cm3 

tömény salétromsavat. Miután az anyag feloldódott, dróthálón kis lángon addig forraljuk, amíg az 

oldat felületén a kristályosodás meg nem indul. Ekkor abbahagyjuk a melegítést, és az oldatot 

félretesszük kristályosodni. A terméket üvegszűrőn leszűrjük, kevés hideg vízzel szívatás közben 

lemossuk a kristályokat, és 105 oC-on szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen, vízoldható kristályos anyag. Melegítés hatására nátrium-jodátra és oxigénre bomlik. 

Cellulózzal reagáltatva biológiailag lebomló szálakat lehet létrehozni, amelyet a sebészetben 

előszeretettel használnak. 
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6.2. Oxidok 

6.2.1. Az oxidok tulajdonságai 

Az oxigén a legtöbb anyaggal szemben oxidálószerként viselkedik, szobahőmérsékleten azonban 

általában lassan reagál az oxigénmolekulában levő kötés viszonylag nagy disszociációs energiája 

miatt. Így sok exoterm folyamat esetén magas hőmérséklet szükséges a reakció beindulásához, de 

utána a reakció hevesen végbemegy. A vízben oldott oxigén gyorsabban reagál, mint a gázhalmaz-

állapotú. Ez fontos szerepet játszik a vízben élő szervezetek légzésénél, de pl. a vas korróziójánál is. 

Az oxigén, a fluor kivételével, valamennyi biner vegyületében az elektronegatívabb partner és 

főképpen oxidokat képez, amelyekben az oxidációfoka 2. (A fluorral alkotott vegyülete, F2O nem 

oxidnak, hanem oxigén-difluoridnak tekintendő). A kálium, a rubidium és a cézium normál 

körülmények között KO2, RbO2, és CsO2 hiperoxidokat (régebbi neve szuperoxid), a nátrium és a 

bárium Na2O2, illetve BaO2 összetételű peroxidot képez. A hiperoxidionban, O2
az oxigén 

oxidációfoka (½), a peroxidban, O2
2 (1). A lítium normál oxidot alkot (Li2O), mivel a Li+-ion kicsi 

mérete miatt a nagy O2
2- vagy O2

-ionokkal nem tud stabil kristályrácsot alkotni. Míg az oxid- és a 

peroxidion színtelen, a hiperoxidion sárga színű. 

Az oxidok nagyon gyakoriak a természetben: a földkéreg túlnyomórészt szilícium-dioxidból és a 

belőle levezethető sókból, a szilikátokból, valamint alumínium-oxidból épül fel. A víz szintén az 

oxidok csoportjába tartozik. 

A nemesgázok és a halogének kivételével az összes nemfémes elem közvetlenül reagál oxigénnel, 

de a halogének és a xenon oxidjai is előállíthatók indirekt úton. Minden fémnek ismertek oxidjai, bár 

egyes oxidokat csak közvetve lehet előállítani. Azoknál az elemeknél, amelyek különböző 

oxidációfokkal szerepelnek vegyületeikben, oxidjaik összetétele az oxigén/elem arányától és a 

reakciókörülményektől függ (pl. FeO, Fe3O4, Fe2O3). 

A nemfémes elemek oxidjainak többsége poláris kovalens kötésű vegyület, amelyek 

szobahőmérsékleten lehetnek gáz-, folyadék- és könnyen olvadó szilárd halmazállapotúak, többnyire 

molekularácsban kristályosodnak, kivéve a bór-oxidot és a szilícium-dioxidot, amelyek atomrácsot 

alkotnak. Ez utóbbiak termikusan nagyon stabilak, olvadáspontjuk magas és vízben gyakorlatilag nem 

oldódnak. A nemfém-oxidok többsége valódi vagy látszólagos savanhidrid, amelyekből vízzel 

oxosavak vezethetők le. (A látszólagos savanhidrid ugyan nem reagál vízzel, de létezik olyan sav, 

melynek képlete az oxidhoz hozzáadott vízzel adható meg. Látszólagos savanhidrid például a szén-

monoxid, melyből a hangyasav  HCOOH  vezethető le. Megjegyzendő, hogy az erős vízelvonószer 

szerepét betöltő kénsavval a hangyasavból szén-monoxid állítható elő.) A nemfém-oxidok sok esetben 

hevesen  reagálnak vízzel, így például a foszfor-pentoxid nagyon erélyes vízelvonószer. Némely 

oxidból (pl. nitrogén-dioxid) nem vezethető le víz hozzáadásával stabil oxosav, azonban a víz 

jelenlétében oxidálva fontos savakhoz (pl. salétromsav) juthatunk. A fémes elemek oxidjai 

szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak. Az alkálifém-oxidok és alkáliföldfém-oxidok, a 

berillium-oxid kivételével, ionrácsot alkotnak, a többi fém oxidja atomrácsot képez. A nagy pozitív 

elektródpotenciálú fémek (nemesfémek, félnemesfémek) oxidjai termikusan nem stabilak, hevítve 

viszonylag alacsony hőmérsékleten oxigénre és az adott fémre bomlanak. 

A fém-oxidok bázisanhidridek, amelyek vízzel hidroxidoldatokat vagy szuszpenziókat képeznek. 

Néhány fém-oxid (pl. Al2O3, BeO, Cr2O3, PbO, ZnO, Sb2O3,) azonban gyakorlatilag nem reagál a 

vízzel, viszont oldódnak erős savakban és hidroxo-komplexek képzése közben erős lúgokban is. 

Ezeket amfoter oxidoknak nevezzük. 

Al2O3(sz)  +  6 HCl(aq)  =  2 AlCl3(aq)  + 3 H2O(f) 

Al2O3(sz)  +  2 NaOH(aq)  + 3 H2O(f)  =  2 Na[Al(OH)4](aq) 

Vizes közeg nélkül is képződnek sók savas és bázikus oxidok reakciójában: 

CaO(sz)  +  SO2(g)  =  CaSO3(sz) 
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Az oxidokat sorba tudjuk állítani saverősség szerint, ha a különböző savas oxidokat ugyanazzal a 

bázikus oxiddal, pl. CaO-dal reagáltatjuk és a reakciók standard szabadentalpiáit összehasonlítjuk. 

Minél negatívabb értéket kapunk, annál savasabb az oxid. A következő két egyenlet összehasonlítása 

azt mutatja, hogy a kén-trioxid savasabb oxid, mint a szén-dioxid. 

CaO(sz)  +  CO2(g)  =  CaCO3(sz)         ΔG
o 
= 134 kJ/mol 

CaO(sz)  +  SO3(g)  =  CaSO4(sz)          ΔGo = 347 kJ/mol 

Hasonlóképpen lehet a bázikus oxidok bázikusságát összehasonlítani. Főleg egyes átmenetifémek (pl. 

a mangán) többféle oxidációs állapotban is képeznek oxidokat. Az oxidációfok növekedésével nő a 

savas karakter. Így a MnO és Mn2O3 bázisanhidrid, a MnO2 amfoter és a Mn2O7 savanhidrid. Ilyen 

elemek oxidjainak fizikai és kémiai tulajdonságait az határozza meg, hogy az adott elem milyen 

oxidációs állapotban szerepel az oxidban. 

6.2.2. Az oxidok előállítása 

1. Az elemek vagy vegyületeik oxidációja oxigénnel/levegővel vagy más oxidálószerrel. 

 Fémek és nemfémes elemek reakciója oxigénnel/levegővel magas hőmérsékleten. 

2 Cu(sz)  +  O2(g)  =  2 CuO(sz) 

P4(sz)  +  5 O2(g)  =  P4O10(sz) 

 Szulfidok reakciója oxigénnel/levegővel (pörkölés). 

4 FeS2(sz)  +  11 O2(g)  =  2 Fe2O3(sz)  +  8 SO2(g) 

 Az elemek oxidációja oxidálószerrel, pl. KNO3-tal olvadékban. 

Pb(sz)  +  KNO3(sz)  =  PbO(sz)  +  KNO2(sz) 

 Fémsó oxidációja nátrium-hipoklorittal oldatban. 

(CH3COO)2Pb(aq)  +  2 NaOCl(aq)  =  PbO2(sz)  +  Cl2 (g)  +  2 CH3COONa(aq) 

2. Elektrokémiai úton: elemek anódos oxidációja (pl. MnO2 előállítása). 

3. Nagy pozitív elektródpotenciálú fémek sóinak reakciója NaOH-oldattal. 

HgCl2(aq)  +  2 NaOH(aq)  =  HgO(sz)  +  2 NaCl(aq)  +  H2O(f) 

4. Egyes nemfémes elemek oxosavából hevítés vagy vízelvonószer hatására a nemfémes 

elem oxidja keletkezik (pl. bór-oxid, B2O3 előállítása). 

5. Az adott elem valamilyen oxigéntartalmú vegyületének (pl. hidroxid, karbonát, nitrát) 

bomlása termikus úton. 


CaCO3(sz)           CaO(sz)  +  CO2(g)


2 Al(OH)3(sz)          Al2O3(sz)  +  3 H2O(f)


2 Pb(NO3)2(sz)          2 PbO(sz)  +  2 NO2(g)  + O2(g)  

6. Különlegességképpen említjük meg, hogy az amorf króm(III)-oxid ammonium-bikromát 

termikus bontásával előállítható. 

(NH4)2Cr2O7(sz)  =  Cr2O3(sz)  +  N2(g)  +  H2O(f) 



200 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

6.2.3. Feladatok oxidok előállításához 

18. Ólom(II)-oxid 

 

Név: ólom(II)-oxid 

sárga ólom-oxid 

plumbo-oxid 

 

6.2.3.1. fénykép. PbO 

Összegképlet: PbO 

CAS-szám: 1317-36-8 

Biztonsági információk: R: 61-20/22-33-50/53-62 

S: 53-45-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Pb(sz)  +  KNO3(sz)  =  KNO2(sz)  +  PbO(sz) 

Előállítás menete: 

Az ólom olvadt kálium-nitráttal ólom(II)-oxiddá oxidálható, mivel a nitrátok hevítve oxigént adnak le, 

miközben nitritté redukálódnak. Mivel az ólom(II)-oxid vízben nem oldódik, a szennyezőket vizes 

oldással el lehet választani a terméktől. 

5,6 g (0,055 mol) kálium-nitrátot ömlesztőtégelyben kis lángon, óvatosan megolvasztunk. A 

tégelyt kezdetben ne hevítsük vörösizzásig, mert a reakció kezdetben nagyon heves. A megolvadt sóba 

kis részletekben 10,4 g (0,05 mol) fémólmot adagolunk, és közben vasbottal erősen kevergetjük. Az 

ólom kezdetben hevesen reagál, később azonban a reakció egyre lassúbb lesz, az olvadék sűrűbben 

folyós, ezért a keverést és a hevítést fokozni kell. Ha az összes fémet beadagoltuk, a vörös színű, 

kásaszerű keveréket kb. 10 percig gyengén izzítjuk, majd az anyagot tiszta vaslemezre öntjük. A 

kihűlt, megszilárdult lepényt dörzsmozsárban elporítjuk, majd a porrá tört anyagot a KNO2 kioldása 

céljából 50 cm3 forró vízzel kilúgozzuk, és a tégelyből is kioldjuk a benne maradt anyagot. A sárga 

színű szilárd maradékot (PbO) Büchner-tölcséren leszűrjük, a szűrletet félretesszük. A csapadékot sok 

vízzel nitrit- és nitrátionmentesre mossuk (ezt a mosófolyadékot ne elegyítsük a szűrlettel). A nitrit- és 

nitrátionmentességet ecetsavas oldatban Griess-Ilosvay reagenssel ellenőrizzük. Ha a mosófolyadék 

kis részlete nem színeződik el a reagens hozzáadását követően, akkor nitritionmentes, ha cinkreszelék 

hozzáadását követően sem lesz rózsaszínű ez az oldat, akkor nitrátion- mentes is. Ha a mosófolyadék 

már nitrit/nitrátionmentes, akkor a csapadékot jól leszívatjuk és szárítószekrényben 105 oC-on 

szárítjuk. 

A kálium-nitritet a szűrletből a következőképpen nyerjük ki: az oldatba néhány percig CO2 gázt 

vezetünk, hogy az oldott Pb2+-ionokat karbonátcsapadék formájában kicsapjuk, majd ezt az oldatból 

redős szűrőn kiszűrjük. Ezután az oldatot híg salétromsavval közömbösítjük (pH=7). Az oldatot 

bepároljuk, de csak annyira hogy szobahőmérsékleten telített oldatot kapjunk (kb. 45 cm3 oldat lesz). 

Az oldatból egynapi állást követően kiválik a szennyező kálium-nitrát; azután leszűrjükaz az oldatot, 

majd a szűrletet szárazra pároljuk. A kapott terméket szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Az ólom(II)-oxid sárga színű rombos vagy vörös színű tetragonális módosulatban ismert, vízben 

rosszul oldódó por. A levegő CO2-tartalmával lassan fehér karbonáttá alakul, ezért zárt edényben kell 

tárolni. Iparban mínium gyártásának nyersanyagaként, illetve ólomüvegek előállítására használják. 
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19. Ólom(IV)-oxid 

 

Név: ólom(IV)-oxid 

ólom-dioxid 

plumbi-oxid 

 

6.2.3.2. fénykép. PbO2 

Összegképlet: PbO2 

CAS-szám: 1309-60-0 

Biztonsági információk: R: 61-8-20/22-33-50/53-62 

S: 53-45-60-61 

   

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

2 NaOH(aq)  +  Cl2(g)  =  NaCl(aq)  +  NaOCl(aq)  +  H2O(f) 

Pb(CH3COO)2(aq)  +  2 NaOCl(aq)  =  PbO2(sz)  +  Cl2 (g)  +  2 CH3COONa(aq) 

Előállítás menete: 

Ólom(II)-só oldatot nagyon erélyes oxidálószerrel kezelve barna ólom(VI)-oxid csapadék válik ki az 

oldatból. Ha a reakcióhoz nátrium-hipokloritot használunk oxidálószerként, akkor ezt előzetesen 

nátrium-hidroxid oldatból klórgáz bevezetéssel állíthatjuk elő. 

4,4 g (0,11 mol) nátrium-hidroxidot feloldunk 110 cm3 vízben (az oldást Erlenmeyer-lombikban, 

óvatosan végezzük), majd ebbe klórgázt vezetünk. (A gázbevezetést, a készülék szétszerelését és 

tisztítását is jól működő vegyifülkében végezzük!) A klórgázt üvegszűrővel ellátott gázbevezető 

csövön vezessük az oldatba, hogy a minél nagyobb legyen a buborékok és a folyadék érintkezési 

felülete. A gázbevezetést addig végezzük, míg az oldat sárga nem lesz az oldott klórgáz feleslegétől. 

Ezt követően 9,4 g (0,025 mol) ólom(II)-acetát-trihidrátot {Pb(CH3COO)2 · 3H2O} feloldunk 120 cm3 

vízben, és amennyiben szükséges redős szűrőn leszűrjük. A nátrium-hipoklorit oldatot kevergetés 

közben az ólom-acetát-oldathoz öntjük (klórgáz képződése miatt a műveletet vegyifülkében 

végezzük!). Először fehér ólom-hidroxid csapadék válik le, mely melegítés hatására gyorsan 

megbarnul a képződő PbO2-tól. Az oldatot a klórgáz kiűzése céljából vízfürdőn melegítjük, és 

üvegbottal folyamatosan kevergetjük. Ezután a csapadékot Büchner-tölcséren szűrjük, és 

kloridionmentesre mossuk (salétromsavval megsavanyított AgNO3 oldattal már nem ad csapadékot). A 

csapadékot porcelántálba tesszük, és 1 mólos salétromsavval vízfürdőn 1 óra hosszat melegítjük, hogy 

a csapadékban maradt kétértékű ólomvegyületeket kioldjuk. A csapadékot ezután újra szűrjük, és 

nitrátionmentesre mossuk (a mosófolyadék ecetsavas oldata cinkkel és Griess–Ilosvay-reagenssel nem 

vagy csak nagyon lassan színeződik rózsaszínűre és szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Vízben oldhatatlan barna por. Erős oxidálószer, két módosulata ismert, rombos és tetragonális. Mivel 

erélyes oxidálószer, alkalmazzák a gyufagyártásban a gyufa dörzsfelületének készítésére, tűzijáték-

technikában, továbbá egyes elektródokat is ólom-dioxidból készítenek, pl. az ólomakkumulátorban. 
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20. Higany(II)-oxid 

 

Név: higany(II)-oxid 

merkuri-oxid 

 

6.2.3.3. fénykép. HgO 

Összegképlet: HgO 

CAS-szám: 21908-53-2 

Biztonsági információk: R: 26/27/28-33-50/53 

S: 13-28-45-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

HgCl2(aq)  +  2 NaOH(aq)  =  HgO(sz) (sárga)  +  2 NaCl(aq)  +  H2O(f) 

HgCl2(aq)  +  Ba(OH)2(aq)  =  HgO(sz) (vörös)  +  BaCl2(aq)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

Higany-sók vizes oldatából lúg hatására sárga vagy vörös színű csapadék alakjában HgO válik ki. 

Sárga higany-oxid: 

Egy főzőpohárban oldjunk fel 6,8 g (0,025 mol) higany(II)-kloridot 100 cm3 vízben; ha az oldat nem 

lenne teljesen tiszta, redős szűrőn szűrjük. Egy másik, kb. 300 cm3-es főzőpohárban oldjunk fel 

óvatosan 2,2 g (0,055 mol) nátrium-hidroxidot 40 cm3 vízben. A kristálytiszta nátrium-hidroxid- 

oldatba (ha nem volt teljesen tiszta, redős szűrőn szűrjük le) kevergetés közben beleöntjük a 

higany(II)-klorid-oldatot. Azért kell a nátrium-hidroxid-oldatba adagolni a higany-klorid-oldatot, hogy 

a nátrium-hidroxid folyamatosan feleslegben legyen, ezzel megakadályozzuk, hogy a higany(II)-oxid 

mellett bázisos higany(II)-klorid csapadék is keletkezzék. A csapadékot 1 óra hosszat vízfürdőn 

(40 oC-on) tartjuk kevergetés mellett, hogy a higany(II)-klorid kvantitatív higany-oxiddá alakuljon. A 

kapott csapadékot ülepítés után dekantáljuk, és kloridionmentesre mossuk (salétromsavas közegben 

AgNO3-oldattal nem ad csapadékot).. Ezután a csapadékot Büchner-tölcséren szűrjük, és 

levegőátszívatással szárítjuk. A preparátumot jól záródó barna üvegben tároljuk (a terméket fénytől 

óvni kell). 

 

Vörös higany-oxid: 

6,8 g (0,025 mol) higany(II)-kloridot oldjunk fel 100 cm3 vízben egy 250 cm3 főzőpohárban, és ha az 

oldat nem tiszta, redős szűrőn leszűrjük. Egy másik főzőpohárban oldjunk fel 9,0 g (0,028 mol) 

Ba(OH)2 · 8H2O-ot 25 cm3 forró vízben, és forrón, kevergetés közben öntsük hozzá a forró higany(II)-

klorid-oldathoz. A kezdetben sötétbarna csapadék fokozatosan élénkvörös színűvé válik. Ezután 

azonnal felhígítjuk 35 cm3 forró vízzel, és dekantálva addig mossuk, míg a mosófolyadék 

kloridionmentes nem lesz (salétromsavas közegben AgNO3-oldattal nem ad fehér csapadékot).. A 

csapadékot Büchner-tölcséren szűrjük, és levegőátszívatással szárítjuk. A preparátumot sötét üvegben 

tároljuk. 

 

Tulajdonságok: 

Sárga, illetve vörös por. Vízben elenyésző mértékben oldódik, de salétromsav és híg sósav is oldja. 

400 oC-on higanyra és oxigéngázra bomlik. A két módosulat csak szemcseméretben különbözik 

egymástól. Régen hajótestek festésére használták, mert gátolja az élő növényi vagy állati 

szervezeteknek a hajótestre telepedését. 
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21. Réz(I)-oxid 

 

Név: réz(I)-oxid 

kupro-oxid 

 

6.2.3.4. fénykép. Cu2O 

Összegképlet: Cu2O 

CAS-szám: 1317-39-1 

Biztonsági információk: R: 22-50/53 

S: 22-60-61 

  

 

Előállítás menete: 

6,1 g (0,025 mol) Cu(NO3)2 · 3H2O feloldunk 35 cm3 vízben, és az oldatot  ha nem tiszta  redős 

szűrőn leszűrjük. 15,5 g (0,055 mol) kálium-nátrium-tartarát-tetrahidrátot (KNaC4H4O6 · 4H2O) és 

6,0 g (0,15 mol) nátrium-hidroxidot 70 cm3 vízben feloldunk (óvatosan végezzük a nátrium-hidroxid 

oldását!) és szűrünk, ha nem tiszta. Ehhez az oldathoz folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a 

réz-nitrát-oldatot. Az összeöntés során sötétkék színű oldat keletkezik (ha nem tiszta, akkor szűrjük 

le). Ezt követően az oldathoz kevergetés közben 4,5 g (0,025 mol) szőlőcukor (C6H12O6) 35 cm3 vízzel 

készült oldatát adagoljuk. A reakcióelegyet egy napig óraüveggel lefedve, sötét, hűvös helyen tároljuk. 

Ezalatt az oldat kék színe eltűnik, és a főzőpohár aljára leülepedik a vörös színű réz(I)-oxid. A 

csapadékot G4-es üvegszűrőn szűrjük, majd vízzel semlegesre mossuk (a lecsepegő mosófolyadék pH-

ját indikátorpapírral ellenőrizzük). A kapott preparátumot szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Vörös színű por, de színe sárga is lehet, szemcsemérettől függően. Szerkezete a szilícium-dioxidhoz 

hasonlóan tetraéderes. A félvezetőiparban egyenirányító dióda készítésére használják fel. Gombaölő és 

algairtó tulajdonsága miatt a hajótestek vízben lévő részét Cu2O-tartalmú festékkel festik. 
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22. Cink-oxid 

 

Név: cink(II)-oxid 

cinkfehér, horganyfehér, 

kínai fehér 

 

6.2.3.5. fénykép. ZnO 

Összegképlet: ZnO 

CAS-szám: 1314-13-2 

Biztonsági információk: R: 50/53 

S: 60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

ZnSO4(aq)  +  Na2CO3(aq)  =  ZnCO3(sz)  +  Na2SO4(aq) 

ZnCO3(sz)  =  ZnO(s)  +  CO2(g) 

Előállítás menete: 

Cink-oxidot cink-karbonát termikus bontása során nyerhetünk; cink-karbonátot pedig valamilyen 

cinksó vizes oldatából választhatunk le nátrium-karbonáttal. 

Oldjunk fel 14,3 g (0,05 mol) Na2CO3 · 10H2O-ot 130 cm3 vízben és az oldatot, ha szükséges 

szűrjük redős szűrőn. Ehhez az oldathoz adjuk 14,4 g (0,05 mol) cinkszulfát (ZnSO4 · 7H2O) 30 cm3 

vízzel készült oldatát kis részletekben. Ha az oldat nem lenne lúgos kémhatású (kb. pH = 9), adjunk 

hozzá kevés szilárd nátrium-karbonátot és forraljuk fel. Forralás közben finom fehér csapadék 

formájában kiválik a cink-karbonát (ZnCO3). A csapadékot vízfürdőn ülepítjük, majd Büchner-

tölcséren dekantálva szűrjük. Addig mossuk vízzel, amíg a lecseppenő mosófolyadék már 

szulfátionmentes (lecseppenő mosófolyadék sósavas közegben nem ad BaCl2 oldattal fehér 

csapadékot).. A preparátumot szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk. A kapott karbonátot vastégelybe 

helyezzük, és lassan vörösizzásig hevítjük. A hevítést addig folytatjuk, amíg a preparátumból kivett 

kis minta a lehűlést követően már nem pezseg híg kénsavban (karbonátmentesség). 

 

Tulajdonságok: 

Fehér por. Amfoter tulajdonságú, így savakban és lúgoldatokban is egyaránt oldódik. Előnyös 

tulajdonságai (pl. magas törésmutató, jó hővezető képesség, antibakteriális viselkedés) miatt az 

anyagtudomány előszeretettel alkalmazza. Régebben fehér fedőfesték előállítására is használták. 
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23. Króm(III)-oxid 

 

Név: króm(III)-oxid 

kromi-oxid 

 

6.2.3.6. fénykép. Amorf Cr2O3 

Összegképlet: Cr2O3 

CAS-szám: 1308-38-9 

Biztonsági információk: R: 

S: 



 

Előállítás reakcióegyenletei: 

(NH4)2Cr2O7(sz)  =  Cr2O3(sz)  +  N2(g)  +  4 H2O(g) 

2 K2Cr2O7(sz)  =  Cr2O3(sz)  +  3 O2 (g)  +  K2O(sz) 

Előállítás menete: 

Amorf Cr2O3 

Az ammónium-dikromát hevítve könnyen elbomlik, és a belőle képződő ammónia a dikromátot 

króm(III)-oxiddá redukálja. 

Tegyünk 7,6 g (0,03 mol) finoman elporított ammónium-dikromátot ((NH4)2Cr2O7) nagy átmérőjű 

porcelántálba. A porcelántálat vasháromlábra helyezett dróthálóra tesszük, és a vasháromláb alá 

szűrőpapír helyezünk, hogy a reakció közben kifutott Cr2O3-at könnyen össze tudjuk szedni A hevítést 

a sóra irányított gázlánggal indítjuk be. A reakció „vulkánkitöréshez” hasonlóan megy végbe, ezért a 

beindulást követően azonnal fedjük le a porcelántálat (a reakció a beindítást követően önfenntartó, 

tehát ekkor már nem kell gázlánggal melegíteni). A bomlási reakció végbemenetele után még kb. 

15 percig izzítsuk az anyagot, majd hagyjuk szobahőmérsékletre lehűlni a tégelyt. A nyersterméket 

dörzsmozsárban elporítjuk, majd vízben szuszpendáljuk. Ülepedés után az oldatot dekantálva szűrjük, 

és vízzel ammóniumionmentesre mossuk (a lecseppenő mosófolyadék Nessler-reagenssel már nem ad 

sárgásbarna elszíneződést). A tisztára mosott króm(III)-oxidot szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk.  

 

Kristályos Cr2O3 

Kálium-dikromát megolvasztva króm(III)-oxiddá és kálium-oxiddá bomlik oxigéngáz fejlődése 

közben. Az olvadékból lehűlés közben króm(III)-oxid kristályok keletkeznek. 

8,8 g (0,03 mol) kálium-dikromátot (K2Cr2O7) azonos tömegű nátrium-kloriddal (NaCl) 

porcelánmozsárban elkeverünk, és finoman elporítunk (a nátrium-klorid a kálium-dikromát 

olvadáspontjának csökkentésére szolgál, mivel az elegy olvadáspontja alacsonyabb lesz a kiindulási 

anyagok olvadáspontjánál). A keveréket porcelántégelybe tesszük, a porcelántégelyt samott 

izzítókemencébe helyezzük, és kb. 400500 oC-on 5 órán keresztül izzítjuk. A tégely lehűlése után a 

maradékot forró vízzel kilúgozzuk, és a mosóvizet kiöntjük. A kilúgozást addig ismételjük, míg a 

mosófolyadék kloridionmentes nem lesz (AgNO3-oldattal salétromsavas közegben nem ad 

csapadékot).. A kapott kristályokat Büchner-tölcséren leszívatjuk, és szárítószekrényben 105 oC-on 

szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Zöld színű, vízben, savakban és lúgokban oldhatatlan kristályos vagy porszerű anyag. Magas 

olvadáspontú (2435 oC), a korrundhoz hasonló keménységű. Festékek előállítására használják, de 

porcelánok színezésére is alkalmas tűzálló tulajdonsága miatt. 
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6.3. A kén-hidrogén és a szulfidok, a kén oxosavai és sói 

A kén változatos oxidációs állapotban fordul elő vegyületekben (2, +2, +4, +6). Az oxigénnel stabil 

kötéseket hoz létre, ezért a kén-hidrogén és szulfidok mellett a kénnek többféle oxosava és oxoanionja 

ismert. A hozzá hasonló elektronegativitású szénnel rokonságot mutat az a tulajdonsága, hogy 

hajlamos kénkén kötések kialakítására is. Az oxosavak oxigénjei sok esetben cserélhetők kénre, így 

tiosavakhoz jutunk 

6.3.1. A kén-hidrogén és a szulfidok 

6.3.1.1. A kén-hidrogén és a szulfidok tulajdonságai 

A kén-hidrogén színtelen, nagyon mérgező, záptojás szagú gáz. Már igen kicsi koncentrációban 

(0,02 ppm), messze a halálos érték alatt (100 ppm) érzékeljük. Kéntartalmú szerves vegyületek, 

baktériumok anaerob bomlásakor, illetve vulkáni tevékenység következtében kerülnek a természetbe. 

A kén-hidrogén vizes oldatban két lépésben disszociál, de már az első disszociációs lépésben is 

csak gyenge savként viselkedik (pKs1 = 7,0; pKs2 = 12,9). Mivel szobahőmérsékleten telített oldata 

literenként mintegy 0,1 mol kénhidrogént tartalmaz, vizes oldata gyengén savas (pH  4). 

A kén-hidrogén sói a szulfidok (általában szulfidoknak azokat a kénvegyületeket nevezzük, 

melyekben a kén elektronegatívabb, mint a többi (másik) alkotó elem). Gyakorlatilag az összes fém és 

félfém képez szulfidokat. Az alkálifémek, alkáliföldfémek és az alumínium szulfidjai inkább ionos 

karakterűek, míg az összes többi fém-szulfidban a kötés kovalens jellege dominál. Néhány szulfid 

fémes csillogása (pl. FeS, PbS, CuFeS2) és félvezető tulajdonsága (pl. ZnS, CdS) mutatja, hogy a kötés 

részben fémes karakterű is. 

Mivel a nehézfémek és félfémek szulfidjai vízben rosszul oldódnak, ezek közül sok ásványként 

előfordul a természetben (pl. FeS2 – pirit, CuFeS2 – kalkopirit, HgS – cinóber, PbS – galenit), 

amelyeket az adott fém előállítására használnak fel. Néhány szulfidot szintetikusan is előállítanak 

speciális tulajdonságaik miatt: a grafithoz hasonlóan rétegszerkezetű MoS2 fémfelületek kiváló 

kenőanyaga, tisztán vagy olajban szuszpendálva alkalmazzák; a SeS2-ot korpásodás elleni samponban 

használják; képernyők előállításához használt fontos világító anyag a réz- vagy ezüstionokkal 

mesterségesen szennyezett (dopolt) ZnS. 

Míg a legtöbb szulfid oldhatósága vízben nagyon kicsi, az ionos típusú alkálifém- és 

alkáliföldfém-szulfidok jól oldódnak vízben. Az oldatok erősen lúgosak a szulfidok hidrolízise miatt 

és jól érezhetően kén-hidrogén szagúak. 

S(aq)  +  H2O(f)            HS(aq)  +  OH(aq)

HS(aq)  +  H2O(f)            H2S(aq)  +  OH(aq)
 

Akkor is ezek a reakciók játszódnak le, ha MgS-ot vagy Al2S3-ot teszünk vízbe. Mivel ekkor vízben 

rosszul oldódó hidroxidok keletkeznek, a hidroxid és a kén-hidrogén képződése kedvezményezett az 

egyensúlyi reakcióban: 

Al2S3(sz)  +  6 H2O(f)  =  2 Al(OH)3(sz)  +  3 H2S(g) 

A hidrolízis miatt az alumínium-szulfid vizes közegben nem állítható elő. 

Néhány elem  a normál szulfidok mellett  diszulfidokat is képez (S2
2) (pl. FeS2), az 

ammóniumionnal, az alkáli- és alkáliföld-fémek ionjaival pedig poliszulfidok is képeződnek. 

6.3.1.2. A szulfidok előállítása 

1. Vízben oldódó szulfidok előállítása szulfátok szénnel végzett redukciójával. 

CaSO4(sz)  +  4 C(sz)  =  CaS(aq)  +  4 CO(g)  
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A reakcióban visszamaradó szén a szulfidot tartalmazó oldatból kiszűrhető, a szulfid 

kikristályosítható. 

2. Vízben oldhatatlan szulfidok előállítása: 

 az adott fém vízben oldható sójának savas, vizes oldatából kén-hidrogén gáz 

bevezetésével leválasztva. 

CuSO4(aq)  +  H2S(g)  =  CuS(sz)  +  H2SO4(aq) 

 az adott fém vízben oldható sójának és NH4HS- vagy (NH4)2S-oldat reakciójával, 

semleges vagy gyengén ammóniás közegben. 

ZnSO4(aq)  +  NH4HS(aq)  =  ZnS(sz)  +  NH4HSO4(aq) 

Megjegyzendő, hogy az oldat savanyítása során a kén-hidrogén disszociációja 

visszaszorul, és a viszonylag jobban oldódó szulfidok nem válnak le, mivel a kis 

szulfidion-koncentráció és a fémion-koncentráció szorzata nem éri el az oldhatósági 

szorzat értékét. Így az adott szulfid oldhatósága fontos szerepet játszik annak 

eldöntésekor, hogy melyiket válasszuk a fenti két szintézismód közül. 

3. Szintézissel a megfelelő elemekből (fém és kén összeolvasztása). Ez az eljárás vízben 

hidrolizáló szulfidok előállítása esetén különösen fontos. Mivel ilyen körülmények között 

a kén könnyen meggyullad, ezért a reakciót lehetőleg levegő kizárásával végezzük. 

2 Al(sz)  +  3 S(f)  =  Al2S3(sz) 

6.3.1.3. A szulfidion analitikai kimutatása 

Egy kémcsőbe töltsünk szulfidionokat tartalmazó oldatot, savanyítsuk meg híg sósavval, majd 

melegítsük. A kémcső fölé tartsunk ólom-acetáttal megnedvesített szűrőpapír-darabkát. A szűrőpapír 

megfeketedik. Melegítéskor az oldatból távozó kén-hidrogén reagált a színtelen ólom-acetáttal és 

fekete színű ólom-szulfid keletkezik. 

S2(aq)  +  2 H+(aq)  =  H2S(g) 

H2S(g)  +  Pb(CH3COO)2(aq)  =  PbS(sz)  +  2 CH3COOH(aq) 

 

6.3.1.3.1. fénykép. A szulfidion kimutatása
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6.3.1.4. Feladatok szulfidok előállításához 

24. Antimon(III)-szulfid 

 

Név: antimon(III)-szulfid 

antimon-triszulfid 

antimon-szulfid 

 

6.3.1.4.1. fénykép. Sb2S3 

Összegképlet: Sb2S3 

CAS-szám: 1345-04-6 

Biztonsági információk: R: 

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 SbCl3(aq)  +  3 H2S(aq)  =  Sb2S3(sz) +  6 HCl(aq) 

Előállítás menete: 

Antimon(III)-sók enyhén savas oldatából narancssárga csapadékként válnak le a szulfidok, ha az 

oldatba kén-hidrogén-gázt vezetünk vagy szulfidionokat tartalmazó oldatot adagolunk. Nagyon erősen 

savanyú közegben a csapadék csak lassan vagy egyáltalán nem válik le. Ha azonban az oldat nem elég 

savas, az antimonvegyületek hidrolizálnak és oldhatatlan antimonil- (SbO+) vegyületek képződnek. A 

hidrolízis borkősavval visszaszorítható, ennek anionja ugyanis az antimonilionokkal jól oldódó 

antimonil-tartarát- ([SbOC4H5O6]) komplexet képez. A leválasztást tehát gyengén sósavas oldatból 

borkősavval könnyen el lehet végezni. 

3,4 g (0,015 mol) SbCl3-ot 250 cm3-es Erlenmeyer-lombikban 6 cm3 cc. sósavban feloldunk. 

200 cm3 vízben feloldunk 12,5 g borkősavat (C4H6O6), és ezt az oldatot a sósavas antimon-klorid-

oldathoz öntjük, majd a kapott oldatot – ha szükséges – redős szűrőn leszűrjük. Ezt követően az 

oldatot 60 oC-ra melegítjük, és lassú áramban H2S buborékoltatunk át rajta addig, míg a 

csapadékkiválás meg nem szűnik (a képződött csapadék a lombik fenekén összeáll; kb. 12 óra). A 

kén-hidrogén-gázt palackból vagy vas-szulfid és sósav reakciójával állíthatjuk elő a Laboratóriumi 

alapműveletek, 3.11.5.4.4. fejezetben leírt módon. A kapott csapadékos oldatot ezután Büchner-

tölcséren szűrjük, majd az anyalúgot kén-hidrogénes vízzel kétszeres térfogatra hígítjuk és újból 1 

órán keresztül kén-hidrogén-gázt vezetünk bele 60 oC-on. A kivált csapadékot szűrjük, majd az előző 

frakcióval egyesítjük. Az egyesített csapadékot kén-hidrogénes vízzel kloridionmentesre mossuk (a 

mosófolyadékból vett mintához salétromsavat adagolunk, és kiforralás után nem ad AgNO3-oldattal 

csapadékot). A kloridionmentes nyerstermékből üvegdugóval a szűrőn kinyomkodjuk a folyadékot, 

majd szárítószekrényben 100 oC-on szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Vízben oldhatatlan élénknarancs színű vegyület. 200 oC fölé hevítve, illetve hosszú (gyakran több 

hónapos) állás után szürke kristályos módosulattá alakul át. Természetben is előfordul stibnit nevű 

ásványként. Antimonionok gravimetriás meghatározására, iparban gumivulkanizálásra használják. 
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25. Cink-szulfid 

 

Név: cink-szulfid 

 

6.3.1.4.2. fénykép. ZnS 

Összegképlet: ZnS 

CAS-szám: 1314-98-3 

Biztonsági információk: R: 31 

S: 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

ZnSO4(aq)  +  (NH4)HS(aq)  =  ZnS(sz) +  (NH4)HSO4(aq) 

Előállítás menete: 

ZnS fehér csapadékként kicsapható bármely vízoldható cinksó ammónium-acetáttal pufferolt enyhén 

ecetsavas oldatából kén-hidrogénnel vagy frissen készített ammónium-szulfid-oldattal (ásványi savas 

közegben a cink-szulfid nem választható le). 

14,4 g (0,05 mol) kristályos cink-szulfátot (ZnSO4 ∙ 7H2O) feloldunk 150 cm3 vízben egy 

250 cm3-es Erlenmeyer-lombikban. Állandó kevergetés közben maradó zavarosságig szilárd Na2CO3-

ot adunk az oldathoz. A keletkezett ZnCO3 csapadékot kevés tömény NH4OH-oldat hozzáadásával 

feloldjuk ([Zn(NH3)4]
2+ komplex képződése közben oldódik), majd 7,5 g ammónium-acetátot 

(CH3COONH4 ∙ H2O) adunk még az oldathoz. Az így előkészített oldathoz 100 cm3 frissen készült 

telített színtelen ammónium-hidrogén-szulfid-oldatot öntünk, miközben fehér csapadék formájában 

kiválik a cink-szulfid. A beadagolást követően az Erlenmeyer-lombikot ledugaszoljuk, és egy éjszakán 

át ülepedni hagyjuk a csapadékos folyadékot, majd dekantáljuk, és ammónium-acetátammónium-

hidrogén-szulfid-tartalmú (1g CH3COONH4 ∙ H2O és 2 cm3 1 mólos (NH4)HS-oldat 100 cm3 

desztillált vízben) forró oldattal háromszor dekantálva mossuk és szűrjük. Levegőátszívatással, majd 

szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Vízben oldhatatlan fehér por. A természetben kristályos formában fordul elő (szfalerit, wurtzit), de a 

szennyezők miatt általában nem fehér. Fehér fedőfestékként, illetve foszforeszkáló festékként 

alkalmazzák (a tiszta cink-szulfid erős megvilágítás hatására zölden világít). 
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26. Kadmium-szulfid 

 

Név: kadmium-szulfid 

kadmium-sárga 

 

6.3.1.4.3. fénykép. CdS 

Összegképlet: CdS 

CAS-szám: 1306-23-6 

Biztonsági információk: 
R: 

45-22-48/23/25-53-62-63-

68 

S: 53-45-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

CdSO4(aq)  +  H2S(aq)  =  CdS(sz) +  H2SO4(aq) 

2 CdCO3(sz)  +  3 S(sz)  =  2 CdS(sz)  +  2 CO2(g)  +  SO2(g) 

Előállítás menete: 

A CdS színe az előállítástól függően sárgától a vörösig változó. Kadmium-sót tartalmazó vizes 

oldatból egyszerűen kicsapható szulfidiontartalmú oldattal vagy kén-hidrogén-gázzal. Sötétebb színű 

kadmium-szulfid állítható elő kadmium-karbonát és elemi kén együttes izzításával. 

 

Előállítás vizes oldatból csapadékképzéssel: 

12,8 g (0,05 mol) CdSO4 · 8/3H2O-t feloldunk 50 cm3 vízben egy 250 cm3-es Erlenmeyer-lombikban, 

majd ehhez az oldathoz adunk 2,5 cm3 cc. H2SO4-oldatot (óvatosan kevergetés közben, nehogy a 

kénsav a kezünkre vagy a szemünkbe fröccsenjen!). A megsavanyított oldatot hevítsük forrásig, majd 

lassú áramban kén-hidrogén-gázt buborékoltassunk át rajta addig, amíg a csapadékkiválás meg nem 

szűnik (kb. 1 óra). A kén-hidrogén-gázt palackból vagy vas-szulfid és sósav reakciójával állíthatjuk 

elő a Laboratóriumi alapműveletek, 3.11.5.4.4. fejezetben leírt módon. A gázbevezetés után a 

csapadékos oldatot vízfürdőn ülepítsük 1 órán át, majd dekantálva szűrjük, és kén-hidrogénes vízzel 

szulfátionmentesre mossuk (a lecsepegő mosófolyadék BaCl2-oldattal sósavas közegben nem ad 

csapadékot). A kapott preparátumot levegőátszívatással, majd szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk. 

 

Előállítás szilárd fázisban hevítéssel: 

8,6 g (0,05 mol) CdCO3-ot és 4,8 g (0,15 mol, a sztöchiometrikus mennyiség kétszerese) kénport 

keverjünk össze alaposan dörzsmozsárban. A keveréket tegyük egy porcelán izzítótégelybe és 

gázlángon óvatosan melegítsük fel, majd izzítsuk fél órán keresztül. (Ügyeljünk arra, hogy a kén 

izzítás közben ne gyulladjon meg, ha ez mégis bekövetkezne, akkor a tégelyt fedjük le a tetejével, és 

csak akkor folyatassuk az izzítást, amikor a kén égése már megszűnt). Ha a termék színe egységesen 

narancssárga, az izzítást megszűntetjük, majd lehűlés után a nyersterméket dörzsmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Citrom- vagy narancssárga színű mikrokristályos anyag. A természetben is előfordul greenockit 

ásványként. Régen festékek előállítására használták, napjainkban inkább a félvezetőiparban, 

napelemek gyártásában van szerepe. A kadmiumtartalmú vegyületek használata jelentősen vissza-

szorult, mert a szervezetben akkumulálódva mérgező hatást fejt ki. 
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27. Alumínium-szulfid 

 

Név: alumínium-szulfid 

 

6.3.1.4.4. fénykép. Al2S3 

Összegképlet: Al2S3 

CAS-szám: 1302-81-4 

Biztonsági információk: R: 

S: 26-27-36/37/39 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 Al(sz)  +  3 S (sz)  =  Al2S3(sz)  

Előállítás menete: 

Al2S3-ot nem tudunk vizes oldatban előállítani, hiszen az azonnal hidrolizál alumínium-hidroxid és 

kén-hidrogén keletkezése közben. Alumíniumdara és kénpor összeolvasztásával nem játszódik le az 

egyesülés, azonban ha az olvadékot kihűlés után magnéziumszalag segítségével meggyújtjuk, akkor 

heves reakcióban alumínium-szulfid keletkezik. 

5,0 g (0,185 mol) tisztított és gondosan zsírtalanított alumíniumdarát 10,0 g (0,312 mol) tiszta 

kénporral alaposan összekeverünk, és grafit- vagy korundtégelyben gázlángon összeolvasztjuk. Az 

olvadék kihűlése után ágyazzunk be a keverékbe egy magnéziumszalagot úgy, hogy kb. 510 cm 

kilógjon belőle. A magnéziumszalag meggyújtása után a reakció gyorsan, nagy hőfejlődéssel játszódik 

le. Ha a reakció már megszűnt, a tégelyt fedjük le, és hagyjuk kihűlni a keveréket. Lehűlés után a 

tégelyt eltörjük, és a nyersterméket CO2-áramban elporítjuk, majd szén-dioxiddal kiöblített és tárázott, 

jól záródó edénybe helyezzük. 

 

Tulajdonságok: 

Sárga színű por, az alumíniumfeleslegtől rendszerint szürkés. Vízben hidrolizál, miközben kén-

hidrogén képződik, ezért a vegyület kellemetlen szagú. Deutérium-szulfid előállítására alkalmas, 

mivel nehézvízben lejátszódó hidrolíziskor közvetlenül ez keletkezik. 
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28. Vas(II)-szulfid 

 

Név: vas(II)-szulfid 

 

6.3.1.4.5. fénykép. FeS 

Összegképlet: FeS 

CAS-szám: 1317-37-9 

Biztonsági információk: R: 31-50 

S: 60-61 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Fe(sz)  +  S(sz)  =  FeS(sz) 

Előállítás menete: 

Vas(II)-szulfid vizes oldatban is képződik szulfidionok (pl. (NH4)HS-oldat) hatására, azonban 

nagyobb mennyiségben vas- és kénpor reakciójával nyerhető. 

5,0 g (0,09 mol) vasport és kb. 5,8 g (0,18 mol) kénport alaposan összekeverünk, és a keveréket 

porcelántégelyben, vegyifülkében összeolvasztjuk, majd 2030 percig olvadt állapotban tartjuk. 

Amennyiben túl magas hőmérsékleten végezzük a reakciót, a kén elpárolog és meggyullad, így a 

lassú, óvatos melegítés nagyon fontos! Az olvadékot óvatosan vaslemezre öntjük, majd kihűlés után a 

vaslemezről a keletkezett FeS-ot spatulával lekaparjuk. Sötétbarna, fémes fényű, darabos terméket 

kapunk, amit ha HCl-oldattal megcseppentünk, kén-hidrogén-gáz keletkezik. 

 

Tulajdonságok: 

Vizes oldatból szulfidionokkal lecsapva fekete por. Ásványi savakban oldódik kén-hidrogén fejlődése 

közben. Természetben is előfordul pl. pirrhotin nevű ásványként. (A pirit FeS2 összetételű vas-

diszulfid-ásvány.) A fenti reakcióval előállított FeS-ot laboratóriumban kén-hidrogén előállítására 

használják. 
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29. Ón(IV)-szulfid 

 

Név: ón(IV)-szulfid 

 

6.3.1.4.6. fénykép. SnS2 

Összegképlet: SnS2 

CAS-szám: 1315-01-1 

Biztonsági információk: R: 20/21/22-36/37/38 

S: 26-36/37/39 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

SnS(sz)  +  S(sz)  =  SnS2(sz) 

Előállítás menete: 

7,5 g (0,05 mol) SnS-ot keverjünk össze 2,5 g (0,078 mol) kénporral és 2,5 g (0,047 mol) NH4Cl-dal. 

A keveréket tegyük hőálló kémcsőbe, és ezt csaknem vízszintesen, lazán fogjuk be egy állványba. A 

kémcsövet állandóan forgatva óvatosan melegítsük a keveréket addig, amíg az ammónium-klorid 

teljes mennyisége el nem szublimál a rendszerből. (A melegítést fülkében végezzük!). Magasabb 

hőmérsékleten a keletkező SnS2 elbomlik, ezért szükséges az ammónium-klorid, hiszen szublimációja 

következtében hőt von el a rendszerből. A kapott terméket lehűlés után kikaparhatjuk a kémcsőből. 

 

Tulajdonságok: 

Sárga por, vizes oldatból lecsapatva barna színű. Pigmentként használják ón-bronz előállításakor.
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30. Mangán(II)-szulfid 

 

Név: mangán(II)-szulfid 

α-mangán-szulfid 

 

6.3.1.4.7. fénykép. MnS 

Összegképlet: MnS 

CAS-szám: 18820-29-6 

Biztonsági információk: R: 36/37/38 

S: 26-36 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

MnCl2(aq)  +  (NH4)2S(aq)  =  MnS(sz)  +  2 NH4Cl(aq) 

Előállítás menete: 

Erlenmeyer-lombikban feloldunk 6,3 g (0,05 mol) MnCl2-ot 200 cm3 vízben, amely 12 g kálium-

oxalátot (K2C2O4 ∙ 2H2O) is tartalmaz. Az oldatot felmelegítjük, és 60 cm3 1:1 hígítású NH4OH-oldatot 

adagolunk hozzá, majd felforraljuk, és kén-hidrogén-gázt vezetünk bele. (A teljes műveletet 

vegyifülkében végezzük!) A gázbevezetés következtében rózsaszín csapadék képződik, amely 

1015 perc után sötétzöld módosulattá alakul át. Lehűlés után dekantáljuk, majd 200 cm3 frissen 

készült ammónium-szulfid-oldattal 15 percig forraljuk a csapadékot. A forralás után a csapadékot 

Büchner-tölcséren szűrjük, majd telített kén-hidrogénes vízzel, végül három részletben 20 cm3 metil-

alkohollal mossuk és levegőátszívatással szárítjuk. A száraz csapadékot dörzsmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Előállítás körülményeitől függően – a kristálymódosulatnak megfelelően  különböző színű 

(rózsaszín, vörös, zöld), vízben nem oldódó por. Természetben is előfordul az alabandin ásványban. 
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6.3.2. A kén oxosavai és sói 

6.3.2.1 A kénsav, a szulfátok és hidrogén-szulfátok tulajdonságai 

A vízmentes kénsav olajszerű, nagy sűrűségű, színtelen folyadék, melynek molekulái között erős 

hidrogénkötés alakul ki. A folyadék feletti gőz 76,6% kén-trioxidot tartalmaz, amely a sav bomlásából 

származik. A tiszta folyékony kénsav vezetőképessége nagy, ami a következő autoprotolízisre 

vezethető vissza: 

2 H2SO4(f)            H3SO4
+(szolv)  +  HSO4

(szolv)  

A kereskedelemben kapható koncentrált kénsav 98% H2SO4-at és 2% vizet tartalmaz. Forráspontja 

magasabb, mint a tiszta kénsavé, mivel maximális forráspontú azeotrópot képez a vízzel. 

A kénsav hígítása nagy hőfejlődéssel jár, ezért hígításkor a kénsavat adagoljuk óvatosan, állandó 

keverés közben a vízbe. Ellenkező esetben a keletkező hő a hozzáadott vizet olyan mértékben 

felmelegíti, hogy az azonnal elpárolog, savcseppeket visz magával, ami balesetet okozhat. 

A kénsav két lépésben disszociál, hidrogénszulfát- (HSO4
), majd szulfátionok 

(SO4
2keletkezése közben. 

H2SO4(aq)  +  H2O(f)            H3O+(aq)  +  HSO4
(aq)

HSO4
(aq)  +  H2O(f)            H3O+(aq)  +  SO4

2(aq)
 

Az első disszociációs lépés gyakorlatilag teljes, a második disszociáció azonban már egyensúlyra 

vezet (pKs2 = 1,9), csak nagyobb hígításban (c < 102 mol/dm3) nő meg lényegesen a szulfát-ion-

koncentráció. 

A koncentrált kénsav higroszkópos, erősen nedvszívó tulajdonságú. Sok vegyületből képes vizet 

elvonni; pl. a cukrot elszenesíti. E tulajdonsága miatt számos szerves reakcióban használják; pl. cc. 

H2SO4-at adva etanolhoz, reakciókörülményektől függően etén vagy dietil-éter keletkezik. 

A kénsav mérsékelten erős oxidáló sav, töményen és különösen magas hőmérsékleten oxidáló 

hatása erősebb. Egyes pozitív elektrodpotenciálú fémeket a tömény kénsav kén-dioxid-gáz fejlődése 

közben oxidálja. 

Cu(sz)  +  2 H2SO4(f)  =  CuSO4(aq)  +  SO2(g)  +  2 H2O(f) 

A kénsav sói a hidrogén-szulfátok és a szulfátok. 

A hidrogén-karbonátokhoz hasonlóan csak az alkálifémek képeznek szilárd állapotban stabil 

hidrogén-szulfátokat. Vizes oldatuk erősen savanyú kémhatású, mivel a kénsav második pK-értéke is 

kicsi. Hevítéskor a hidrogén-szulfátok diszulfátok keletkezése közben bomlanak. 

2 NaHSO4(sz)           Na2S2O7(sz)  +  H2O(f)  

A diszulfátion vizes oldatban lassan HSO4
-ionná hidrolizál. 

A szulfátok a kloridok és a nitrátok mellett a leggyakoribb fémsók. Sok szulfát vízoldható, ami 

megkönnyíti a szulfát-sók felhasználását. Két fontos kivétel azonban: az ólom(II)-szulfát, amely az 

ólomakkumulátorok alkotója, és a bárium-szulfát, melyet kontrasztanyagként használnak röntgen-

felvételeknél az orvosi diagnosztikában. A fémionok különböző oxidációs állapotban is képeznek 

szulfátokat (pl. vas(II)-szulfát és vas(III)-szulfát), mivel a szulfátion vizes oldatban (közönséges 

körülmények között) redoxreakciót nem idéz elő, tehát nem oxidál és nem is redukál. Mivel egy erős 

savnak, a HSO4
-nak a konjugált bázisa, alig befolyásolja az oldat pH-ját. A szulfátok termikusan 

meglehetősen stabilak; stabilabbak, mint a megfelelő nitrátok. 
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6.3.2.2. A szulfátok előállítása 

1. Vízoldható szulfátok előállítása: 

 Fémek oldása kénsavban. 

  negatív standardpotenciálú fémek: 

2 Al(sz)  +  3 H2SO4(aq)  =  Al2(SO4)3(aq)  +  H2(g) 

  pozitív standardpotenciálú fémek: 

Cu(sz)  +  2 H2SO4(aq)  =  CuSO4(aq)  +  SO2(g)  +  2 H2O(f) 

 Fémoxidok vagy -hidroxidok oldása kénsavban. 

MgO(sz)  +  H2SO4(aq)  =  MgSO4(aq)  +  H2O(f) 

 Fémsók oldása kénsavban. 

MnCO3(sz)  +  H2SO4(aq)  =  MnSO4(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

Általában a kénsav, valamint a sói kevéssé illékonyak. Melegítéskor a fenti reakcióban 

az illékony sav vagy annak illékony bomlásterméke eltávozik a reakcióelegyből, s a 

szulfát marad vissza. Ezt a módszert használjuk közvetve, ha egy kénsavban nem vagy 

rosszul oldódó fémből annak szulfátját kívánjuk előállítani (pl. ólom-szulfát). A fémet 

feloldjuk egy másik, megfelelő savban, pl. salétromsavban, az oldatot szárazra pároljuk, 

és az így kapott sót oldjuk kénsavban. 

2. Vízben nem oldódó szulfátok előállítása: 

Az adott fém vízben oldódó sóját reagáltatjuk szulfátion-tartalmú oldattal (pl. H2SO4, 

Na2SO4) 

Ba(NO3)2(aq)  +  Na2SO4(aq)  =  BaSO4(sz)  +  2 NaNO3(aq) 

6.3.2.3. Timsók előállítása 

A timsók olyan szulfátok, amelyek egy egyértékű és egy háromértékű fém szulfátjából keletkezett 

kettős sók. A timsók 12 víz molekulával kristályosodnak. 

Egy +1 és egy +3 oxidációfokú fém szulfátjának telített meleg oldatát összeöntve lehűléskor 

kikristályosodik a megfelelő timsó. 

Al2(SO4)3(aq)  +  K2SO4(aq)  +  12 H2O  =  2 AlK(SO4)2·12H2O(aq) 

6.3.2.4. A szulfátion analitikai kimutatása 

A szulfátiont bárium-klorid-oldattal mutatjuk ki, mivel a szulfátionok a báriumionokkal fehér, 

finomszemcsés, nagyon rosszul oldódó csapadékot képeznek.  

Ba2+(aq)  +  SO4
2(aq)  = BaSO4(sz) 
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6.3.2.4.1. fénykép. A szulfátion kimutatása 

6.3.2.5. Tioszulfátok 

Formálisan a tioszulfátionhoz jutunk, ha a szulfátion egyik oxigénatomját kénatomra cseréljük. 

Gyakorlati szempontból legfontosabb a nátrium-tioszulfát. 

Ha nátrium-szulfit-oldatot kénnel forralunk, tioszulfátoldatot kapunk 

Na2SO3(aq)  +  S(sz)  =   Na2S2O3(aq) 

Ebből az oldatból kristályosítással nyerjük a Na2S2O3 · 5H2O terméket. Ha ezt a sót melegítjük, 

48,5 oC-on folyadék keletkezik, a kristályvizes nátrium-tioszulfát megolvad. 

A vízmentes tioszulfát hevítve diszproporcionálódik három, különböző oxidációs állapotú kenet 

tartalmazó termék keletkezése közben. 


4 Na2S2O3(sz)           3 Na2SO4(sz)  +  Na2S(sz)  +  4 S(sz)

 

Tioszulfátoldat savanyításkor tiokénsavat képez, ami azonban gyorsan bomlik kén-dioxidra és 

kénre, fehér szuszpenziót eredményezve. Ez a diszproporciós reakció arra utal, hogy a tioszulfátban a 

kén két különböző oxidációs állapotú. 

S2O3
2(aq)  +  2 H+(aq)  =  H2S2O3(aq) 

H2S2O3(aq)  =  H2O(f)  +  S(sz)  +  SO2(g) 

 

6.3.2.5.1. fénykép. Kolloid kén kiválása 

A nátrium-tioszulfátot az analitikában a jodometriás redoxititrálásoknál használják a jód 

mennyiségének meghatározására. A redoxireakcióban a jód jodiddá redukálódik, a tioszulfát pedig 

tetrationáttá oxidálódik. 

2 S2O3
2(aq)  +  I2(aq)  =  S4O6

2(aq)  +  2 I(aq) 
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6.3.2.5.2. fénykép. Tiszulfátionok reakciója jóddal 

A nátrium-tioszulfát triviális neve fixírsó, ami a klasszikus fényképészetben betöltött szerepére 

utal. A fényképészetben használt film fényérzékeny anyagként ezüst-bromidot tartalmaz. 

Megvilágításkor azokon a helyeken, ahol fény érte a filmet, az ezüst-bromid részben ezüstre bomlik, 

és elemi ezüst kristálygócok keletkeznek. A film előhíváskor ezekből a gócokból kiindulva folytatódik 

az ezüst-bromid redukciója. Ahol sok fény érte a filmet, ez fekete lesz a finom eloszlású ezüsttől. 

Létrejön egy negatív. A megmaradó ezüst-bromidtól azonban meg kell szabadítani a filmet, különben 

az is elbomlana, ha ismét fény érné a filmet. Fixáláskor az ezüst-bromidot vízben jól oldódó, stabil 

[bis-tioszulfáto-argentát(I)] komplexszé alakítjuk a tioszulfáttal. 

AgBr(sz)  +  2 S2O3
2(aq)           [Ag(S2O3)2]3(aq)  + Br(aq)
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6.3.2.6. Feladatok szulfitok, szulfátok és tioszulfátok előállításához 

31. Nátrium-[trioxo-szulfát(IV)]víz (1/7) 

 

Név: nátrium-szulfit-heptahidrát 

 

6.3.2.6.1. fénykép. Na2SO3 · 7H2O 

Összegképlet: Na2SO3 · 7H2O 

CAS-szám: 10102-15-55 

Biztonsági információk: R: 31 

S: 

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

NaOH(aq)  +  SO2(g)  =  NaHSO3(aq) 

NaHSO3(aq)  +  NaOH(aq)  =  Na2SO3(aq)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

Nátrium-hidroxid-oldatba kén-dioxid-gázt vezetünk, majd az így kapott oldatot sztöchiometrikus 

mennyiségű NaOH-oldattal semlegesítjük. A kén-dioxid-gázt palackból vagy fémréz és tömény 

kénsav reakciójával állíthatjuk elő. 

10 g (0,15 mol) rézforgácsból 9,2 cm3 (0,17 mol ) 98,2 (m/m)% H2SO4-val kén-dioxid-gázt 

fejlesztünk, amit kénsavas gázmosópalackon és egy pufferpalackon keresztül vezetünk az elnyelető 

lombikba. Az elnyelető (Erlenmeyer) lombikban előzetesen 12 g (0,3 mol) NaOH-ot feloldunk 

100 cm3 vízben (vigyázzunk, oldás közben a víz felmelegszik!), és ennek az oldatnak a felét 

félretesszük a későbbi közömbösítéshez. Az Erlenmeyer-lombik tetejébe kétfuratú dugót helyezünk, az 

egyik furatba vékonyra húzott gázbevezető csövet illesztünk, a másikba a felesleges gáz elvezetését 

szolgáló rövidebb üvegcsövet illesztünk (a gázbevezetést vegyifülkében végezzük!). A kénsav lassú 

becsepegtetésével indítjuk el a gázbevezetést, s ha szükséges, a gázfejlesztő lombikot kicsit mele-

gítjük. Ügyeljünk arra, hogy a lúgos oldat ne szívódjon vissza a pufferpalackba. Ha a buborékok már 

térfogatcsökkenés nélkül mennek át az oldaton, és az oldat pH-ja már savas, akkor a gázbevezetést 

megszűntetjük, és a gázfejlesztő lombik melegítését abbahagyjuk. Az elnyelető lombikot leszereljük, 

és a félretett NaOH-oldatot hozzáöntjük. Az így kapott nátrium-szulfit-oldatot redős szűrőn szűrjük, 

majd kristályhártya képződéséig bepároljuk. Ezt követően az oldatot a vízfürdőről levesszük, és 

kristályosodni hagyjuk. A kivált kristályokat üvegtölcsérbe helyezett sima szűrőpapírra (nem redős) 

öntjük, és megvárjuk, amíg az anyalúg lecsöpög, majd kevés hideg vízzel mossuk a kristályokat. (Ha a 

szűrést levegőátszívatással végeznénk, az anyag oxidálódna!) A nyersterméket szűrőpapírok között 

szárítjuk, és jól záródó edényben tároljuk (kristályvizét könnyen elveszti!). 

 

Tulajdonságok: 

Fehér kristályos, vízben jól oldódó, redukáló tulajdonságú vegyület. Levegőn szulfáttá oxidálódik. Az 

élelmiszeriparban tartósítószerként használják, de alkalmazzák mosószerek előállításánál ún. 

szulfonálószerként is. 
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32. Cink-szulfátvíz (1/7) 

 

Név: cink-szulfát-heptahidrát 

fehérgálic 

cinkvitriol 

 

6.3.2.6.2. fénykép. ZnSO4 · 7H2O 

Összegképlet: ZnSO4 · 7H2O 

CAS-szám: 7446-20-0 

Biztonsági információk: R: 22-41-50/53 

S: 22-26-39-46-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Zn(sz)  +  H2SO4(aq)  =  ZnSO4(aq)  +  H2(g) 

Előállítás menete: 

A cink negatív standard potenciáljának köszönhetően híg kénsavban hidrogénfejlődés közben oldódik, 

eközben cink-szulfát-oldat képződik. A kapott oldatból a cink-szulfát-heptahidrát (ZnSO4 · 7H2O) 

kristályosítható ki. 

3,3 g (0,05 mol) cinket oldjunk fel 2,8 cm3 (0,05 mol) tömény kénsav és 60 cm3 víz elegyében 

Erlenmeyer-lombikban (először a kénsavat hígítjuk óvatosan, majd ebbe adagoljunk lassan a 

cinkforgácsot). Ha az oldódás nagyon lassú (tiszta cinkpor esetében ez fordul elő), akkor kevés réz-

szulfát-oldatot csepegtessünk az elegybe, mivel ez cementáció és helyi elem képződése közben segíti 

az oldódást. Az oldódás szobahőmérsékleten lassú, ezért az oldatot vízfürdőn melegítjük. A lombik 

száját tölcsérrel vagy óraüveggel fedjük le, hogy a bepárolódást megakadályozzuk. A cink feloldódása 

után tegyünk az oldatba egy darab cinkforgácsot a szennyező fémek leválasztása céljából (a cink 

felületére kiválnak a szennyező fémek, miközben cinkionok kerülnek az oldatba), majd 10 perc után 

az oldatot melegen, redős szűrőn szűrjük le. Az oldatot kristályhártya képződéséig pároljuk be, majd 

szobahőmérsékleten hagyjuk kristályosodni. A kivált kristályokat Büchner-tölcséren leszűrjük, kevés 

hidegvízzel mossuk, és levegőátszívatással, majd exszikkátorban egy óra hosszan szárítjuk. Az 

anyalúgból az átkristályosítást még egyszer megismételjük. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen rombos kristályok, levegőn kristályvízvesztés következtében elmállnak. Textilfestésnél 

pácként, festékiparban litopon (fehér pigment: BaSO4 és ZnSO4 keveréke) gyártásánál alkalmazzák. 

Vizes oldata alkalmas a tetőn megtelepedett moha eltávolítására. Felhasználják még galvanizáló 

fürdők készítésére. 



6. Preparatív feladatok 221 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

33. Alumínium-szulfátvíz (1/18) 

 

Név: alumínium-szulfát-oktadekahidrát 

 

6.3.2.6.3. fénykép. Al2(SO4)3 · 18H2O 

Összegképlet: Al2(SO4)3 · 18H2O 

CAS-szám: 7784-31-8 

Biztonsági 

információk: 

R: 41 

S: 26-39 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 Al (sz)  +  3 H2SO4(aq)  =  Al2(SO4)3(aq)  +  3 H2(g) 

Előállítás menete: 

Az alumínium a hidrogénnél negatívabb standard potenciálú fém, ezért híg kénsavoldatban 

hidrogéngáz fejlődése közben oldódik. A keletkező alumínium-szulfát-oldatból kristályosítással 

alumínium-szulfát-oktadekahidrátot (Al2(SO4)3∙18H2O) nyerhetünk. 

Egy 250 cm3-es Erlenmeyer-lombikba 100 cm3 vizet öntünk, majd ehhez óvatosan, folyamatosan 

kevergetve adagolunk 6,2 cm3 (0,114 mol) koncentrált H2SO4-at. Az oldatot felforraljuk, majd 2,0 g 

(0,075 mol) alumíniumdarát adunk hozzá kis részletekben úgy, hogy elkerüljük az oldat kihabzását. 

Ha a beadagolás megtörtént, a lombikot üvegtölcsérrel lefedve vízfürdőre tesszük, és addig 

melegítjük, míg az alumínium teljesen fel nem oldódik. Az oldást pár csepp HgCl2-oldattal 

megkönnyíthetjük (a higanyvegyületek felületi amalgámképződés közben elősegítik az alumínium 

oldódását). Ha a reakció előre haladásával az oldódás nagyon lelassulna, az oldatot újra felforraljuk 

(vigyázzunk, nehogy az oldat nagyon bepárolódjon!). Ezután az oldatot redős szűrőn leszűrjük, és 

vízfürdőn kristályhártya képződéséig bepároljuk. A telített oldatot levesszük a vízfürdőről, és néhány 

napig szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Eközben az alumínium-szulfát lemezes kristályok 

formájában válik ki, ami az anyalúgot magában tartja, amitől az oldat viasszerűen viszkózus lesz. A 

kristályos oldatot üvegbottal erősen átkeverjük, majd Büchner-tölcséren szűrjük. A kristálylepényből 

az anyalúgot üvegdugóval kinyomkodjuk, és kevés hideg vízzel mossuk. A kristályokat szűrőpapírra 

borítjuk, és szűrőpapírok között kb. 1 órán keresztül exszikkátorban szárítjuk. Az anyalúgot újra 

átkristályosítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen higroszkópos kristályok, a kristályvíz elvesztése esetén fehér porrá alakulnak. Az 

alumínium-szulfát vizes oldatban hidrolizál, ezért oldata savanyú kémhatású. Felhasználják a textil- és 

bőriparban pác-, illetve cserzőanyagként, valamint víztisztításkor szilárd, nehezen szűrhető 

szennyezők koagulálására. Régebben izzadásgátló szerekben is alkalmazták. 
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34. Réz(II)-szulfátvíz (1/5) 

 

Név: réz-szulfát-pentahidrát 

rézgálic 

rézvitriol 

 

6.3.2.6.4. fénykép. CuSO4 · 5H2O 

Összegképlet: CuSO4 · 5H2O 

CAS-szám: 7758-99-8 

Biztonsági információk: R: 22-36/38-50/53 

S: 22-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

3 Cu(sz)  +  3 H2SO4(aq)  +  2 HNO3(aq)  =  3 CuSO4(aq)  +  2 NO(g) + 4 H2O(f) 

Előállítás menete: 

A réz a hidrogénnél pozitívabb standard potenciálú fém, ezért csak oxidáló savakban (pl. cc. H2SO4-

ban, HNO3-ban) oldódik kén-dioxid/nitrogén-oxidok képződése közben. Ha a reakciót salétromsav és 

kénsav keverékében végezzük, ekkor a salétromsav az oxidálószer, a kénsav pedig sóképző, ekkor 

nem szükséges a tömény kénsav használata. 

9,5 g (0,15 mol) rézforgácshoz öntsünk 70 cm3 vizet, majd kevergetés közben 9 cm3 (0,16 mol) 

tömény kénsavat. A keveréket melegítsük vízfürdőn, majd kis részletekben adagoljunk hozzá 6,9 cm3 

(0,10 mol) tömény HNO3-at. A réz teljes feloldódása után a keveréket redős szűrőn szűrjük le, majd 

hideg vízzel hűtsük le. A kivált kristályokat Büchner-tölcséren szűrjük le, és alaposan szívassuk le. A 

kristályokat átkristályosítással tovább tisztíthatjuk. Oldjuk fel a kristályokat forró vízben (számítsuk ki 

a 80 oC-on telített oldathoz szükséges víz mennyiségét, majd vegyünk 10% felesleget.) Az oldatot 

rázkódásmentes helyen hagyjuk kihűlni, a kivált kristályokat Büchner-tölcséren szűrjük le, majd 

levegőátszívatással szárítsuk meg. Az anyalúgot pároljuk be, és újból kristályosítsuk. Az így előállított 

réz-szulfát kristályok nitrátiont tartalmazhatnak szennyeződésként. 

A réz-szulfát tisztaságáról a következőképpen kaphatunk információt: Kis porcelántálba 

helyezzünk kevés réz-szulfát kristályt és egy csepp vizet (célszerű a nyerstermékből és az 

átkristályosítás után kapott termékből is külön-külön mintát készíteni). Ehhez 1 csepp tömény kénsav 

és körömhegynyi difenil-amin keverékét cseppentjük. Ha a két folyadék határánál kék gyűrű 

keletkezik, akkor a réz-szulfátunk nitrátionnal szennyezett. 

 

Tulajdonságok: 

Kék színű triklin rendszerű kristály, vízmentes állapotban fehér. Széleskörűen alkalmazzák 

mezőgazdasági permetezőszerként, fa- és bőrkonzerválásra, galvanizáló fürdők készítésére. 
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35. Nikkel(II)-szulfátvíz (1/7) 

 

Név: nikkel-szulfát-heptahidrát 

nikkelvitriol 

 

6.3.2.6.5. fénykép. NiSO4 · 7H2O 

Összegképlet: NiSO4 · 7H2O 

CAS-szám: 10101-98-1 

Biztonsági információk: R: 22-40-42/43-50/53 

S: 22-36/37-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

3 Ni(sz)  +  8 HNO3(aq)  =  3 Ni(NO3)2(aq)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(f) 

3 Ni(NO3)2(aq)  +  3 H2SO4(aq)  =  3 NiSO4(aq)  + 6  HNO3(aq) 

Előállítás menete: 

A nikkel kénsavban rosszul oldódik, ezért a fémnikkelt először salétromsavban oldjuk fel, majd a 

keletkező nikkel-nitrátot kénsavoldattal kezelve nikkel-szulfát-oldatot nyerhetünk. 

4,4 g (0,075 mol) nikkelt Erlenmeyer-lombikba bemérünk és 13,8 cm3 (0,2 mol) tömény 

salétromsav és 80 cm3 víz elegyében (a sav hígítását óvatosan végezzük!) feloldunk. Az Erlenmeyer- 

lombikot üvegtölcsérrel lefedjük, és az oldatot vízfürdőn melegítjük a fém teljes feloldódásáig 

(ügyeljünk arra, hogy az oldat ne párolódjon be teljesen!). Az összes fém feloldódása után az oldathoz 

4,1 cm3 (0,075 mol) tömény kénsav 30 cm3 vízzel (kénsav hígítását óvatosan, mindig a savat a vízhez 

öntve végezzük!) készült oldatát adagoljuk, majd az oldatot szárazra pároljuk. A bepárlási maradékot 

200 cm3 vízben feloldjuk, és redős szűrőn leszűrjük. A tiszta zöld oldatot kristályhártya képződéséig 

vízfürdőn bepároljuk, majd lehűlés után szobahőmérsékleten kristályosítjuk. A kivált kristályokat 

szűrőpapír között, majd egy óra hosszat exszikkátorban szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Smaragdzöld rombos kristályok, levegőn a kristályvíz elvesztése közben elmállnak. A 

kristályvízmentes vegyület sárga színű. Galvanizáló nikkelfürdők készítésére használják. 
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36. Magnézium-szulfátvíz (1/7) 

 

Név: magnézium-szulfát-heptahidrát 

keserűsó 

 

6.3.2.6.6. fénykép. MgSO4 · 7H2O 

Összegképlet: MgSO4 · 7H2O 

CAS-szám: 10034-99-8 

Biztonsági információk: R: 

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

MgO(sz)  +  H2SO4(aq)  =   MgSO4(aq)  +   H2O(f) 

Előállítás menete: 

Magnézium-oxidot híg kénsavban oldva magnézium-szulfát keletkezik, amit kristályosítással 

nyerhetünk ki az oldatból. 

2,0 g (0,05 mol) magnézium-oxidot 40 cm3 vízzel elkeverünk egy 150 cm3-es főzőpohárban, és 

ehhez kevergetés közben 2,8 cm3 (0,05 mol) tömény kénsav 15 cm3 vízzel készült oldatát adagoljuk 

(kénsav oldását óvatosan, mindig a savat a vízbe öntve végezzük!). A kénsavoldat adagolását óvatosan 

végezzük, nehogy az oldat kihabozzon (MgO mindig tartalmaz szennyezésként több-kevesebb 

MgCO3-ot). Ha az oldódás nagyon lelassulna, akkor a keveréket vízfürdőn melegítsük teljes oldódásig. 

Az oldatot ezután, ha szükséges, redős szűrőn leszűrjük, és kristályhártya képződéséig vízfürdőn 

bepároljuk. Ekkor az oldatot a vízfürdőről levesszük, és szobahőmérsékleten kristályosítjuk. A 

kristályosítás után a kristályokat üvegbottal fellazítjuk és Büchner-tölcséren leszűrjük, kevés hideg 

vízzel mossuk, és szűrőpapírok között szárítjuk. Az anyalúggal a kristályosítást megismételjük. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen, vízben jól oldódó kristályok, a természetben a keserűvizek oldott formában tartalmazzák. 

Növényi tápokban is megtalálható, hiszen a növények klorofillszintéziséhez elengedhetetlen 

valamilyen vízoldható magnéziumforrás. A szerves kémiában a vízmentes magnézium-szulfátot 

szárítószerként alkalmazzák. 
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37. Vas(II)-szulfátvíz (1/7) 

 

Név: vas(II)-szulfát-heptahidrát 

vasvitriol 

 

6.3.2.6.7. fénykép. FeSO4 · 7H2O 

Összegképlet: FeSO4 · 7H2O 

CAS-szám: 7782-63-0 

Biztonsági információk: R: 22 

S:  

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Fe(sz)  +  H2SO4(aq)  =  FeSO4(aq)  +  H2(g) 

Előállítás menete: 

A vas negatív standard potenciálú fém, híg kénsavban hidrogénfejlődés közben oldódik, miközben 

vas(II)-szulfát-oldat képződik. A kapott oldatból a vas(II)-szulfát-heptahidrát (FeSO4 · 7H2O) 

kristályosítható ki. 

6,5 g (0,1 mol) cinket oldjunk fel 5,6 cm3 (0,1 mol) tömény kénsav és 20 cm3 víz elegyében 

Erlenmeyer-lombikban (először a kénsavat hígítjuk óvatosan, majd ebbe adagoljunk lassan a vasport). 

Az oldódás szobahőmérsékleten lassú, ezért az oldatot vízfürdőn melegítjük. A lombik száját tölcsérrel 

vagy óraüveggel fedjük le, hogy a bepárolódást megakadályozzuk. Az esetleg elpárolgó vizet pótoljuk. 

Az oldat betöményedését és a kénsav feleslegét kerüljük, mivel ekkor fehér, porszerű anyag 

formájában vízmentes vas(II)-szulfát válna ki. Ha a vaspor nagy része feloldódott, melegen redős 

szűrőn leszűrjük az oldatot egy kis főzőpohárba, amelybe előzőleg egy vasszeget tettünk (a vasszeggel 

megakadályozzuk, hogy a vas(II)ionok vas(III)ionokká oxidálódjanak). A leszűrt oldatot ne 

melegítsük (mert könnyen oxidálódhat), hanem jeges vízzel hűtsük, majd a kivált kristályokat 

Büchner-tölcséren szűrjük és szűrőpapír között szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

A FeSO4 · 7H2O vizes oldatból halványzöld kristályok formájában válik ki. A hőmérséklet 

emelkedésével (60 oC-tól) fokozatosan elveszíti kristályvizét és fehér színűvé válik. Levegőn gyorsan 

oxidálódik vas(III)-szulfáttá. 
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38. Vas(II)-ammónium-szulfátvíz (1/6) 

 

Név: vas(II)-ammónium-szulfát- 

hexahidrát 

Mohr-só 

 

6.3.2.6.8. fénykép. 

Fe(NH4)2(SO4)2 · 6H2O 

Összegképlet: Fe(NH4)2(SO4)2 · 6H2O 

CAS-szám: 7783-85-9 

Biztonsági információk: R: 36/37/38 

S: 26-36 

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

Fe(sz)  +  H2SO4(aq)  =  FeSO4(aq)  +  H2(g) 

FeSO4(aq)  +  (NH4)2SO4(aq)  =  Fe(NH4)2(SO4)2(aq) 

Előállítás menete: 

Vas(II)-ammónium-szulfát–víz (1/6) előállítása olyan oldatból lehetséges kristályosítással, amelyben a 

vas(II)-szulfát és az ammónium-szulfát anyagmennyiség-koncentrációja azonos. Vas(II)-szulfát 

oldatot fém vas híg kénsavas oldásával lehet előállítani. Célszerű frissen elkészíteni ezt az oldatot, 

ugyanis a vas(II)-szulfát a levegő oxigénjének jelenlétében nagyon könnyen oxidálódik vas(III)-

szulfáttá. 

5,6 g (0,1 mol) vasreszeléket melegítés közben oldunk 100 cm
3
 10 (m/m)%-os kénsavban. Az 

oldatot redős szűrőn leszűrjük (a vasban található oldhatatlan szén zavar a kristályosításnál) és 

vízfürdőn bepároljuk. Célszerű egy vasszeget tenni az oldatba, így az esetleg keletkező vas(III)-szulfát 

visszaredukálható. Eközben 13,2 g (0,1 mol) ammónium-szulfátot feloldunk 25 cm3 40 oC-os vízben 

és vízfürdőn ezt is telítésig pároljuk. A két oldatot melegen összeöntjük, és szobahőmérsékleten 

kristályosodni hagyjuk (a vasszöget ekkor is célszerű az oldatban hagyni). Egy nap múlva a kivált 

kristályokat üvegszűrőn leszűrjük, kevés vízzel mossuk, és szűrőpapírok között szárítjuk (a szűrés 

előtt a vasszöget csipesszel vegyük ki az oldatból). Az anyalúgot bepárolva újabb kristályfrakciót 

készíthetünk. 

 

Tulajdonságok: 

Halványzöld színű levegőn stabil vas(II)-só. Analitikában permanganátoldat faktorozásához 

használják.
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39. Alumínium-kálium-szulfátvíz (1/12) 

 

Név: alumínium-kálium-szulfát-

dodekahidrát 

timsó 

 

6.3.2.6.9. fénykép. AlK(SO4)2 · 12H2O 

Összegképlet: AlK(SO4)2 · 12H2O 

CAS-szám: 7784-24-9 

Biztonsági információk: R:  

S: 22-24/25 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Al2(SO4)3(aq)  +  K2SO4(aq)  =  2 AlK(SO4)2(aq) 

Előállítás menete: 

Alumínium-kálium-szulfátvíz (1/12) kristályosítása olyan oldatból lehetséges, amelyben az 

alumínium-szulfát és a kálium-szulfát azonos anyagmennyiség-koncentrációban van jelen. 

16,65 g (0,025 mol) Al2(SO4)3 · 18H2O-ot feloldunk 15 cm3 forró vízben, és hozzáöntünk 4,35 g 

(0,025 mol) K2SO4 25 cm3 vízzel készült 80 oC-os oldatát. Lehűléskor a timsó kikristályosodik. A 

kristályokat Büchner-tölcséren leszűrjük, kevés hideg vízzel mossuk, majd 50 cm3 forró vízben 

feloldjuk és átkristályosítjuk (az oldatot lassan hűtsük szobahőmérsékletre, hogy szép nagy kristályok 

keletkezzenek). A kapott kristályokat ismét szűrjük, és szűrőpapírok között szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Átlátszó oktaéder alakú kristályos anyag. Vízben jól oldódik, oldhatósága nagymértékben 

hőmérsékletfüggő. Sebösszehúzó hatású, ezért borotválkozás utáni balzsamok gyakori komponense. 
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40. Alumínium-ammónium-szulfátvíz (1/12) 

 

Név: alumínium-ammónium-szulfát-

dodekahidrát 

ammóniumtimsó 

 

6.3.2.6.10. fénykép. 

AlNH4(SO4)2 · 12H2O 

Összegképlet: AlNH4(SO4)2 · 12H2O 

CAS-szám: 7784-26-1 

Biztonsági információk: R: 36/37/38 

S: 26-36 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Al2(SO4)3(aq)  +  (NH4)2SO4(aq)  =  2 AlNH4(SO4)2(aq) 

Előállítás menete: 

Alumínium-ammónium-szulfátvíz (1/12) előállítása olyan oldatból lehetséges kristályosítással, 

amelyben az alumínium-szulfát és az ammónium-szulfát anyagmennyiség-koncentrációja azonos. 

16,65 g (0,025 mol) Al2(SO4)3 · 18H2O-ot 15 cm3 forró vízben oldunk, és hozzáadjuk 3,3 g 

(0,025 mol) (NH4)2SO4 35 cm3 80 oC-os vízzel készült oldatát. Lehűléskor az ammóniumtimsó 

kikristályosodik. A kristályokat Büchner-tölcséren leszűrjük, kevés hideg vízzel mossuk, majd 50 cm3 

forró vízben feloldjuk. Az oldatból lehűléskor kiváló kristályokat ismét leszűrjük, majd a preparátumot 

szűrőpapírok között szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Az AlK(SO4)2 · 12H2O-hoz hasonló tulajdonságú, hiszen az ammónium- és káliumionok mérete szinte 

azonos. Olcsó, nem toxikus vegyület, felhasználják dezodorok készítésére, víztisztításra és bőripari 

cserzőanyagként. 
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41. Króm(III)-kálium-szulfátvíz (1/12) 

 

Név: króm(III)-kálium-szulfát-

dodekahidrát 

krómtimsó 

 

6.3.2.6.11. fénykép.CrK(SO4)2 · 12H2O 

Összegképlet: CrK(SO4)2 · 12H2O 

CAS-szám: 7788-99-0 

Biztonsági információk: R:  

S: 22-24/25 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 K2Cr2O7(aq)  + 6 C2H5OH(aq)  + 8 H2SO4(aq)  =  4 CrK(SO4)2(aq)  +  6 CH3CHO (aq)  +  14 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Króm(III)-kálium-szulfátvíz (1/12) előállítása olyan oldatból lehetséges kristályosítással, amelyben a 

króm(III)-szulfát és a kálium-szulfát anyagmennyiség-koncentrációja azonos. A króm(III)-szulfáto-, 

illetve akvakomplexek képződése a kristályosodás időtartamát nagyon megnyújtja, ezért a reakciót 

úgy kell végezni, hogy ezek a komplexek a reakció közben ne keletkezzenek. A szükséges króm(III)-

szulfátot frissen készítjük kálium-dikromát redukciójával, ekkor az oldatból közvetlenül a krómtimsó 

kristályosodik ki. A kálium-dikromát rákkeltő anyagnak minősül, így a szilárd anyag vagy tömény 

oldatának használatakor különleges intézkedések betartása szükséges, híg oldata azonban használható.  

7,4 g (0,025 mol) kálium-dikromátot oldunk 100 cm3 víz és 11 cm3 (0,2 mol, 100% felesleg) 

tömény kénsav elegyében (a kénsav hígítását óvatosan, mindig a savat a vízhez öntve végezzük!). Az 

oldatot jeges vízzel lehűtjük, majd hidegen, kis adagokban 7 cm3 (0,12 mol) etil-alkoholt adunk hozzá. 

Az adagolást úgy végezzük, hogy a reakcióelegy hőmérséklete soha ne haladja meg a 40 oC-ot, mert 

ekkor a króm(III)-szulfáto-komplex képeződik, ami a kristályosodás időtartamát nagyon megnyújtja. 

Az 1 hét után kivált kristályokat leszűrjük, kevés vízzel mossuk, és szűrőpapírok között szárítjuk. Ha 

szükséges, a kristályokat átkristályosítással tisztíthatjuk, de ekkor is ügyeljünk arra, hogy a 

hőmérséklet ne emelkedjen 40 oC fölé. 

 

Tulajdonságok: 

Sötétibolya színű kristályok. Vízben jól oldódik, oldhatósága a hőmérséklet emelésével 

nagymértékben növekszik. Textil és bőriparban alkalmazzák pácként. 
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42. Vas(III)-ammónium-szulfátvíz (1/12) 

 

Név: vas(III)-ammónium-szulfát-

dodekahidrát 

vastimsó 

 

6.3.2.6.12. fénykép. FeNH4(SO4)2 · 12H2O 

Összegképlet: FeNH4(SO4)2 · 12H2O 

CAS-szám: 7783-83-7 

Biztonsági információk: R: 36/38 

S: 26-36/37 

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

2 FeSO4(aq)  +  H2SO4(aq)  +  H2O2(aq)  =  2 Fe2(SO4)3(aq) +  2 H2O(f) 

Fe2(SO4)3(aq)  +  (NH4)2SO4(aq)  =  2 FeNH4(SO4)2(aq) 

Előállítás menete: 

Vas(III)-ammónium-szulfátvíz (1/12) kristályosítása olyan oldatból lehetséges, melyben a vas(III)-

szulfát és az ammónium-szulfát azonos anyagmennyiség-koncentrációban van jelen. Vas(III)-szulfát-

oldatot vas(II)-szulfát-oldat hidrogén-peroxidos oxidációjával állíthatunk elő. 

13,9 g (0,05 mol) FeSO4 · 7H2O-ot feloldunk 50 cm3 víz és 2 cm3 tömény H2SO4 elegyében 

(kénsav hígítását óvatosan, mindig a savat a vízhez adagolva végezzük!). A kapott oldathoz kevergetés 

közben 10 cm3 30 (m/m)%-os hidrogén-peroxid- (H2O2) oldatot csepegtetünk. A gázfejlődés 

megszűnése után az oldathoz 1 cm3 cc. H2SO4-et adunk, hogy a vas(III)-szulfát hidrolízisét 

visszaszorítsuk. Az így kapott oldatot redős szűrőn leszűrjük és hozzáadjuk 3,3 g (0,025 mol) 

(NH4)2SO4 szobahőmérsékleten telített oldatát. A keletkezett oldatot szobahőmérsékleten, 

szűrőpapírral lefedve kristályosodás céljából állni hagyjuk. Körülbelül 1 hét múlva kiválik a vastimsó 

ibolyás árnyalatú kristályokban. A kivált kristályokat Büchner-tölcséren leszűrjük, és szűrőpapírok 

között szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Tiszta állapotban színtelen, de szennyezett állapotban ibolyás színű kristályos anyag. Nedves levegőn 

a kristályok felülete sárgásbarnára színeződik. Gyenge oxidálószer, redukciójakor Mohr-só képződik. 

A többi timsóhoz hasonlóan textilipari pácként, víztisztítási eljárásokban és szerves kémiai 

szintézisekben használják széleskörűen. 
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43. Nátrium-tioszulfátvíz (1/5) 

 

Név: nátrium-tioszulfát-pentahidrát 

fixirsó 

antiklór 

 

6.3.2.6.13. fénykép. Na2S2O3 · 5H2O 

Összegképlet: Na2S2O3 · 5H2O 

CAS-szám: 10102-17-7 

Biztonsági információk: R:  

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Na2SO3(aq)  +  S(sz)  =  Na2S2O3(aq) 

Előállítás menete: 

Ha nátrium-szulfit-oldatot kénporral főzünk, akkor nátrium-tioszulfát-oldat keletkezik, amiből 

kristályosítással nátrium-tioszulfátvíz (1/5)-ot nyerhetünk ki. 

12,6 g (0,05 mol) kristályos nátrium-szulfitot (Na2SO3 · 7H2O) 25 cm3 vízben feloldunk. Ehhez 

hozzáadunk 1,6 g (0,05 mol) jól elporított, alkohollal megnedvesített kénport. Az így kapott elegyet 

visszafolyóhűtővel ellátott gömblombikba töltjük, és kb. 2 órán keresztül forráshőmérsékleten tartjuk. 

A forralás után az oldatot redős szűrőn szűrjük, vízfürdőn bepároljuk, majd szobahőmérsékleten 

kristályosítjuk. A kapott kristályokat Büchner-tölcséren szűrjük, majd tisztítás céljából 

átkristályosítjuk. A kivált kristályokat újra Büchner-tölcséren leszűrjük, kevés hideg vízzel mossuk, 

majd szűrőpapírok között szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen monoklin kristályos anyag, amely 48,5 oC-on megolvad. A nátrium-tioszulfát vizes oldata 

lúgos kémhatású, kénkiválás közben lassan bomlik. A fényképészetben rögzítésre alkalmazták, ma 

inkább textilfehérítéskor klórnyomok eltüntetésére, illetve analitikában jodometriás titrálásoknál 

alkalmazzák. 
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44. Nátrium-tetratioantimonátvíz (1/9) 

 

Név: nátrium-tetratioantimonát- 

nonahidrát 

Schlipp-só 

 

6.3.2.6.14. fénykép. Na3SbS4 · 9H2O 

Összegképlet: Na3SbS4 · 9H2O 

CAS-szám: 10101-91-4 

Biztonsági információk: R: 20/22-51/53 

S: 61 

  

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

6 NaOH(aq)  +  4 S(sz)  =  Na2S(aq)  +  Na2S2O3(aq)  +  3 H2O(f) 

Sb2S3(sz)  +  3 Na2S(aq)  +  2 S(sz)  =  2 Na3SbS4(aq) 

Előállítás menete: 

Nátrium-tetratioantimonát előállításához antimon(III)-szulfidot kénporral nátrium-hidroxid-oldatban 

főzünk. 

Egy porcelántálban 9,0 g (0,225 mol) NaOH-ot kb. 50 cm3 vízben kevergetés közben oldunk, 

majd hozzáadunk 8,5 g (0,25 mol) finoman porított antimon(III)-szulfidot (Sb2S3) és 4,8 g (0,15 mol) 

kénport. Az elegyet állandó kevergetés mellet forrásig melegítjük, majd addig forraljuk, míg az oldat 

szürke színe sárgásbarnába át nem megy (A forrás közben elpárolgott vizet pótoljuk!). Ezután az 

oldatot dekantálva szűrjük (az oldhatatlan maradékot ne vigyük fel a szűrőre), és a porcelántálban lévő 

maradékot 50 cm3 vízzel forralva kilúgozzuk. A kilúgozás után kapott oldatot is leszűrjük, és a két 

szűrletet egyesítjük. Az egyesített oldatot vízfürdőn kristályhártya képződéséig bepároljuk (ha az oldat 

bepárlás közben megbarnulna, akkor kevés nátrium-hidroxidot tegyünk még bele), majd a lehűlés 

közben kivált kristályokat Büchner-tölcséren szűrjük. Az anyalúgot bepárolva újabb kristályokat 

nyerhetünk. A kristályokat szűrőpapírok között rövid ideig szárítjuk, majd jól záródó edényben 

tároljuk. 

 

Tulajdonságok: 

Halványsárga kristályos anyag. Levegőn a kristályok elmállanak, és felületükön barna antimon(V)-

szulfid (Sb2S5) képződik. Savas hidrolízisével antimon(V)-szulfid állítható elő, amit 

gumivulkanizálásra, illetve gyufa előállítására használnak.  
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6.4. A nitrogén oxosavai és sói 

6.4.1. A salétromossav és a nitritek 

A tiszta salétromossav (HNO2) nem izolálható, instabil, salétromsavra (HNO3) és nitrogén-monoxidra 

(NO) diszproporcionálódik, különösen melegítésre. A nitrogén-monoxid levegőn gyorsan oxidálódik 

nitrogén-dioxiddá (NO2). 

3 HNO2(aq)  =  HNO3(aq)  +  2 NO(g)  +  H2O(f) 

2 NO(g)  +  O2(g)  =  2 NO2(g) 

(Vegyük észre, hogy a salétromossavhoz, melyben a nitrogén oxidációfoka +3, nem tartozik 

savanhidrid. A nitrogén és oxigén reakciójából magas hőmérsékleten keletkező nitrogén-monoxidban, 

s a belőle további oxidáció hatására könnyen keletkező nitrogén-dioxidban a nitrogén oxidációfoka 

+2, illetve +4.) A salétromossav vizes oldata előállítható nitrit-sók hideg vizes oldataiból erős savakkal 

(pl. sósav). 

NaNO2(aq) +  HCl(aq)  =  HNO2(aq)  +  NaCl(aq) 

Salétromossav vizes oldata keletkezik akkor is, ha NO és NO2 1:1 arányú keverékét vízbe vezetjük. 

NO(g)  +  NO2(g)  +  H2O(f)             2 HNO2(aq)  

A salétromossav közepesen erős sav (pKS = 3,29), redukáló- és oxidálószerként is viselkedhet. Sói a 

nitritek. Nitritek keletkeznek, ha NO és NO2 keverékét lúgba vezetjük, illetve alkáli-nitrátok termikus 

bomlásakor. 

NO(g)  +  NO2(g)  +  2 NaOH(aq)  =  2 NaNO2(aq)  +  H2O(f) 

KNO3(sz) =  KNO2(sz)  +  1/2 O2(g) 

A nitrit-oldatok – ellentétben a salétromossavval - stabilak diszproporcionálódással szemben. 

A nátrium-nitrit (NaNO2) gyakran használt tartósítószer az élelmiszeriparban. A túladgolás 

elkerülése céljából ún. pácsót használnak, melynek NaNO2-tartalma nem lehet 0,5%-nál magasabb. A 

nitrit-só gátolja a mikroorganizmusok, baktériumok szaporodását. Sokszor a nitrit-só alkalmazásának 

nem annyira a tartósítás a célja, hanem inkább az esztétikus hatás elérése; a húsáru levegőn gyorsan 

megszürkül, mivel a vörös színű mioglobin elhalványodik, ugyanis a mioglobinban levő vas(II)-ionok 

vas(III)-ionokká oxidálódnak. A nitritből képződő NO-ot megkötik a vas(II)-ionok és megmarad a 

vörös szín. 

6.4.2. A salétromsav és a nitrátok 

6.4.2.1. A salétromsav és a nitrátok tulajdonságai 

A salétromsav (HNO3) a nitrogén legfontosabb oxosava. A salétromsavat iparilag nagy mennyiségben 

állítják elő az Oswald-eljárás szerint. Az eljárás lényege: az ammónia égetésével keletkező NO lehűlés 

közben NO2-dá oxidálódik, amely részben N2O4-dá dimerizálódik. A NO2/N2O4 keveréket nyomás 

alatt vízbe vezetik, ahol salétromossav és salétromsav keletkezik. 

2 NO2(g)              N2O4(f)  

2 NO2(g)  +  H2O(f)  =  HNO2(aq)  +  HNO3(aq) 

A salétromossav azonban nem stabil, salétromsavra és nitrogén-monoxidra bomlik (6.4.1. A 

salétromossav diszproporciója), mely utóbbit visszavezetik a gyártási folyamatba, és ismét 

felhasználják. A teljes gyártási folyamatban végül csak salétromsav keletkezik. 
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Az Ostwald-eljárás terméke 69%-os salétromsavoldat (cc. HNO3, azeotrópos elegy). A tiszta 

salétromsav színtelen, olajos kinézetű folyadék, amely 83 oC-on forr. Állás közben, fény hatására NO2 

keletkezése közben bomlik (“füstölgő salétromsav"), amely vörösbarna színnel oldódik a 

salétromsavoldatban. 

2 HNO3(aq)  =  H2O(f)  +  2 NO2(g) +  1/2 O2(g) 

A salétromsav nemcsak erős sav, de erős oxidálószer is. Néhány nemesfém kivételével, mint pl. 

az arany és a platina, minden fémet oxidál. A réz, az ezüst és a higany is oldódik salétromsavban. 

Azért nevezik a salétromsavat választóvíznek, mert ezzel az ezüst és arany szétválasztható. Az 

oldáshoz 50%-os salétromsavat használnak. Ha a fémek salétromsavval reagálnak, a sav 

koncentrációjától, a hőmérséklettől és az oxidálódó anyagtól függően általában valamelyik nitrogén-

oxid keletkezik. Híg salétromsavból (mintegy 30%-os) leginkább NO, tömény sav használatakor NO2 

fejlődik. (Megjegyzendő, hogy ez általában heves, nem egyensúlyi reakció. Nagyon gyakran 

keletkeznek a nitrogén egyéb oxidációfokú termékei (pl nitrogén, vagy akár ammónia), és noha a 

redoxpotenciálok alapján ez nem várható, előfordul a komplex reakcióelegyben hidrogénfejlődés is.) 

Cu(sz)  +  4 HNO3(aq)  =  Cu(NO3)2(aq)  +  2 NO2(g)  +  2 H2O(f) 

 

6.4.2.1.1. fénykép. Cu oldása salétromsavban 

A koncentrált HNO3 és HCl 1:3 arányú elegyét királyvíznek nevezzük, amely oldja az aranyat és a 

platinát is kloro-komplex keletkezése közben. 

Pt(sz)  +  4 HNO3(aq)  +  6 HCl(aq)  =  H2[PtCl6](aq)  +  4 NO2(g)  +  4 H2O(f) 

Egy sor negatív standard eletródpotencálú fémet, mint az alumínium, vas vagy króm, viszont nem 

támadja meg a koncentrált salétromsav. Ezeknek a fémeknek a felületén egy vékony, de tömör, jól 

tapadó oxidréteg keletkezik, amely megvédi a fémet a további oldódástól. Ez a folyamat a passziválás. 

A salétromsav sói a nitrátok. Majdnem minden fém képez nitrátokat, amelyek mind vízoldhatók. 

(A legrosszabbul oldódó bárium-nitrát telített oldata mintegy 0,1 mólos.) Mivel a nitrátion a 

salétromsavval ellentétben alig hat oxidálóan vizes oldatban, előállíthatók nitrátok a fémek alacsony 

oxidációs állapotában is (pl. Fe(II)-nitrát). A nitrátok termikus viselkedése a kationtól függ. 

Megolvasztott NH4NO3 szinproporciós reakcióban N2O-ra és vízre bomlik, a KNO3-ból KNO2 és O2 

keletkezik. A legtöbb fém-nitrát már viszonylag alacsony hőmérsékleten megolvasztható, az 

olvadékból magasabb hőmérsékleten vízgőz mellett nitrogén-dioxid, salétromsav és oxigén távozik, 

visszamarad a fém oxidja. 

Az ammónium-nitrát, amit ammóniából és salétromsavból nagy mennyiségben állít elő az ipar, 

kiváló N-tartalmú műtrágya. A szilárd ammónium-nitrát azonban veszélyes lehet, mivel magas 

hőmérsékleten robbanásszerűen bomlik. 
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2 NH4NO3(sz)           2 N2(g)  +  2 O2(g)  +  4 H2O(g)  

6.4.2.2. A nitrátok előállítása 

A nitrátok vízben jól oldódó sók, így vizes oldatukból kristályosítással állíthatók elő. Nitrát-oldatokat 

a következőképpen nyerhetünk: 

1. Fémek oldása salétromsavban. 

A salétromsav a legtöbb fémet oxidálja. Azok a fémek, amelyeket a tömény salétromsav 

passzivál, hígabb salétromsavban oldhatók fel. 

3 Zn(sz)  +  8 HNO3(aq)  =  3 Zn(NO3)2(aq)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(f) 

2. Oxidok, hidroxidok és fém-sók (pl. karbonátok, szulfidok) oldása salétromsavban. 

CuO(sz)  +  2 HNO3(aq)  =  Cu(NO3)2(aq)  +  2 H2O(f) 

Ca(OH)2(aq)  +  2 HNO3(aq)  =  Ca(NO3)2(aq)  +  2 H2O(f) 

CaCO3(sz)  +  2 HNO3(aq)  =  Ca(NO3)2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

3. Fém-hidroxid oldatba nitrogén-dioxid és levegő vezetése. 

Ca(OH)2(aq)  +  2 NO2(g)  +  1/2 O2(g)  =  Ca(NO3)2(aq)  +  H2O(f) 

4. Olyan nitrátok, amelyek oldhatósága nagymértékben függ a hőmérséklettől, frakcionált 

kristályosítással állíthatók elő olyan vizes oldatból, amely az adott fém valamely sóját és pl. 

NaNO3-ot tartalmaz (reciprok sópárokat tartalmazó oldat). Ha a kristályosítás körülményeit 

helyesen választjuk meg, akkor a kívánt só kristályosítható ki. 

BaCl2(aq)  +  2 NaNO3(aq)  =  Ba(NO3)2(aq)  +  2 NaCl(aq) 

6.4.2.3. A nitrit- és nitrátionok analitikai kimutatása 

A nitrition kimutatásának alapja egy intenzív meggyszínű azoszínezék előállítása, amelyhez a 

kétkomponensű GriessIlosvay-reagenst használjuk ecetsavas közegben. Öntsük a reagens két 

komponensét, ecetsavas szulfanilsavat és-naftilamint 1:1 arányban egy kis Wassermann-kémcsőbe, 

majd adjuk az oldathoz a nitritionokat tartalmazó oldat egy cseppjét. A reakció nagyon érzékeny, sok 

NO2
-ion jelenlétében a színezék elroncsolódik, a piros szín eltűnik, az oldat megsárgul. 

Nitrátionok jelenlétében a GriessIlosvay-reagens nem képez színezéket, az oldat színtelen 

marad. Ha viszont cinkforgácsot is teszünk az oldatba, a cink redukálja a nitrátionokat nitritionokká, 

és megpirosodik az oldat. 

    

Nitrition     Nitrátion cinkforgáccsal  

6.4.2.3.1. fénykép. Nitrition kimutatása Griess–Ilosvay-reagenssel



236 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

6.4.2.4. Feladatok nitrátok előállítására 

45. Ólom(II)-nitrát 

 

Név: ólom-nitrát 

plumbo-nitrát 

 

6.4.2.4.1. fénykép. Pb(NO3)2 

Összegképlet: Pb(NO3)2 

CAS-szám: 10099-74-8 

Biztonsági információk: R: 61-8-20/22-33-50/53-62 

S: 53-45-60-61 

   

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

3 Pb(sz)  +  8 HNO3(aq)  =  3 Pb(NO3)2(aq)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Ólom(II)-nitrát előállításához fémólmot oldunk híg salétromsavban, és az így kapott oldatból 

kikristályosítjuk a terméket. 

Egy 150 cm3-es Erlenmeyer-lombikba bemérünk 10,4 g (0,05 mol) ólmot és hozzáadunk 37 cm3 

1:2 hígítású (0,018 mol) salétromsavat. Vízfürdőn, vegyifülkében, üvegtölcsérrel lefedve addig 

melegítjük, míg az ólom teljesen fel nem oldódik. Ezután a savfelesleg eltávolítása céljából az oldatot 

vízfürdőn szárazra pároljuk. A kapott maradékot feloldjuk 50 cm
3
 vízben, felforraljuk, és az eközben 

kivált kevés fehér csapadékot (bázisos ólom(II)-nitrát) redős szűrőn kiszűrjük. A tiszta oldathoz pár 

csepp tömény salétromsavat adunk, ezzel megakadályozzuk, hogy bepárlás és kristályosodás közben 

bázisos ólom(II)-nitrát képződjék. Az oldatot bepároljuk annyira, hogy az oldat térfogata kb. 20 cm3 

legyen, ekkor levesszük a vízfürdőről, és pár csepp salétromsavat adunk hozzá. Az így kapott oldatot 

szobahőmérsékleten addig kristályosítjuk, míg kb. az anyag 80%-a ki nem válik. A kapott kristályokat 

üvegbottal szétlazítjuk, Büchner-tölcséren szűrjük, majd kevés hideg vízzel mossuk. Az anyalúgot 

bepárlás után újra átkristályosítjuk. A kristályokat szárítószekrényben, 105 oC-on szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér kristályos anyag, vízben oldódik, de semleges oldatból bázisos ólom(II)-nitrát válik ki, amely 

vízben oldhatatlan. Ezért vizes oldatát mindig salétromsavval savanyítani kell. Ipari használata az 

utóbbi időben visszaszorult mérgező tulajdonsága miatt. Régen gyufagyártáshoz és ólomfestékek 

előállításához használták. 
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46. Higany(I)-nitrátvíz (1/2) 

 

Név: higany(I)-nitrát-dihidrát 

merkuro-nitrát-dihidrát 

 

6.4.2.4.2. fénykép. Hg2(NO3)2 · 2H2O 

Összegképlet: Hg2(NO3)2 · 2H2O 

CAS-szám: 7782-86-7 

Biztonsági információk: R: 26/27/28-33-50/53 

S: 13-28-45-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

6 Hg(sz)  +  8 HNO3(aq)  =  3 Hg2(NO3)2(aq)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Higany(I)-nitrát előállításához fém higanyt oldunk közepesen tömény salétromsavban, majd a kapott 

oldatból a higany(I)-nitrátot kikristályosítjuk. A reakció során higanyfelesleget alkalmazunk, hogy a 

higany(II)-nitrát képződését elkerüljük. 

10,0 g (0,05 mol) fémhiganyt 100 cm3-es szélesszájú Erlenmeyer-lombikba töltünk. A bemért 

higany mennyiségének ismeretében a reakcióegyenlet alapján kiszámítjuk a szükséges koncentrált 

salétromsav mennyiségét. Ennek 80%-át óvatosan hígítjuk 1:2 arányban vízzel. Az így készített 

oldatot ráöntjük a higanyra, majd üvegtölcsérrel lefedve vízfürdőn, vegyifülkében addig melegítjük, 

míg a nitrózusgáz-képződés meg nem szűnik. Ezután az oldatot levesszük a vízfürdőről, és 

szobahőmérsékleten kristályosodni hagyjuk. Ha a kivált kristályok mennyisége már nem nő, az oldatot 

vízfürdőn felmelegítjük, amíg a kristályok éppen újra feloldódnak. Az oldatot melegen leöntjük a 

maradék fémhiganyról, és szobahőmérsékleten kristályosodni hagyjuk. A kivált kristályokat Büchner-

tölcséren szűrjük, kevés hideg vízzel mossuk, majd az anyalúgot újra átkristályosítjuk. A kristályokat 

szűrőpapírok között, majd exszikkátorban 1 óra hosszat szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen, monoklin kristályokat képez, levegőn elveszíti kristályvizét. Vízben jól oldódik, de hígítva 

sárgásfehér bázisos só válik ki. Vizes oldatban oxidálódik, erős redukálószer. Más higany-

vegyületekhez hasonlóan mérgező. Higany(I)-kloridot (kalomel, Hg2Cl2) állítanak elő belőle; 

analitikában tirozint tartalmazó proteinek kimutatására használják. 
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47. Réz(II)-nitrátvíz (1/3) 

 

Név: réz(II)-nitrát-trihidrát 

kupri-nitrát-trihidrát 

 

6.4.2.4.3. fénykép. Cu(NO3)2 · 3H2O 

Összegképlet: Cu(NO3)2 · 3H2O 

CAS-szám: 10031-43-3 

Biztonsági információk: R: 8-22-34 

S: 17-26-36/37/39-45 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

3 Cu(sz)  +  8 HNO3(aq)  =  3 Cu(NO3)2(aq)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(f) 

Előállítás menete: 

A réz salétromsavban réz(II)-nitrát képződése közben oldódik, az oldatból a réz-nitrátvíz (1/3) 

kristályosítással nyerhető ki. 

3,2 g (0,05 mol) rézforgácsot Erlenmeyer-lombikban leöntünk 20,1 cm3 1:1 hígítású (0,146 mol) 

salétromsavval (10% salétromsav felesleg), és az oldatot üvegtölcsérrel lefedve addig melegítjük 

vegyifülkében vízfürdőn, amíg a réz teljes mennyisége feloldódik. Ha az oldódás már nagyon lelassul, 

akkor fülkében gázlánggal felforralhatjuk az oldatot. Ezután a savfelesleg elűzése céljából az oldatot 

vízfürdőn szárazra pároljuk. A maradékot feloldjuk 13 cm
3
 vízben, és szükség esetén az oldatot redős 

szűrőn leszűrjük. Az oldatot ezután kristályhártya képződéséig bepároljuk, majd levesszük a 

vízfürdőről. Ha az oldat már kihűlt, exszikkátorba tesszük, és néhány napig kristályosodni hagyjuk. A 

kivált kristályokat üvegbottal szétlazítjuk, ezt követően Büchner-tölcséren szűrjük, és kevés hideg 

vízzel mossuk. Az anyalúgot újból átkristályosítjuk. A kristályokról szűrőpapírral felitatjuk a 

nedvességet, majd a kapott terméket exszikkátorban 12 óra hosszat szárítjuk. A kristályokat jól 

záródó edényben tároljuk. 

 

Tulajdonságok: 

Kék színű kristályos anyag, vizes oldatból 3, 6 vagy 9 kristályvízzel válik ki. Vízmentes állapotban 

zöldesfehér por. Kerámiák és textíliák színezésére használták az iparban. Szerves kémiában aromás 

vegyületek nitrálására, illetve kéntartalmú vegyületek oxidálására alkalmazzák. 
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48. Kalcium-nitrátvíz (1/4) 

 

Név: kalcium-nitrát-tetrahidrát 

mész-salétrom 

norvég salétrom 

 

6.4.2.4.4. fénykép. Ca(NO3)2 · 4H2O 

Összegképlet: Ca(NO3)2 · 4H2O 

CAS-szám: 13477-34-4 

Biztonsági információk: R: 8 

S: 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

CaCO3(sz)  +  2 HNO3(aq)  =  Ca(NO3)2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

Kalcium-nitrát előállításához kalcium-karbonátot oldunk híg salétromsavoldatban. A kalcium-

karbonát erős pezsgés közben oldódik a salétromsavban, ezért az oldást óvatosan végezzük. A kapott 

oldatból a kalcium-nitrátvíz(1/4) kikristályosítása nem könnyű, mert a só hajlamos túltelített oldat 

képzésére. A kristályosodást legegyszerűbben beoltással (néhány Cu(NO3)2 · 
.4H2O kristályt teszünk a 

túltelített oldatba), az oldat összerázásával vagy üvegbottal való kevergetésével érhetjük el. 

6,2 cm3 (0,09 mol) tömény salétromsavat (a számítottnál 10 %-kal kevesebb, hogy biztosan 

savmentes legyen a termék) egy nagyobb méretű főzőpohárban kb. 10 (m/m)%-ra hígítunk, és 5,0 g 

(0,05 mol) kalcium-karbonátot kis részletekben hozzáadagolunk, óvatosan, nehogy a gázfejlődés miatt 

a reakcióelegy kihabozzék. A reakció lejátszódása után az oldatot felforraljuk, majd redősszűrőn 

melegen leszűrjük. A kapott oldatot vízfürdőn bepároljuk annyira, hogy a 35 oC-on telített oldatnak 

megfelelő koncentrációjú legyen. Az oldatot ezután levesszük a vízfürdőről, és szobahőmérsékleten 

kristályosodni hagyjuk. Ha az oldat már lehűlt, kristályosodás megindítása céljából az oldatot 

üvegbottal kevergetjük, kapargatva az edény falát vagy az egész elegyet alaposan összerázzuk. A 

kapott kristálytömeget üvegbottal felaprózzuk és Büchner-tölcséren leszívatjuk. A kristályokat 

szűrőpapírok között, majd ezt követően egy napig exszikkátorban szárítjuk. Az anyalúgot újra 

átkristályosítjuk. A só higroszkópos tulajdonságú, ezért jól záródó üvegedényben tároljuk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen vagy fehér monoklin prizmákat alkot. 40 oC felett megolvad, 100  oC fölé hevítve elveszíti 

kristályvizét. A vízmentes vegyület jól oldódik alkoholban. Mésszel keverve nitrátműtrágyaként 

alkalmazzák a mezőgazdaságban. 
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49. Bárium-nitrát 

 

Név: bárium-nitrát 

baritsalétrom 

 

6.4.2.4.5. fénykép. Ba(NO3)2 

Összegképlet: Ba(NO3)2 

CAS-szám: 10022-31-8 

Biztonsági információk: R: 8-20/22 

S: 28 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

BaCl2(aq)  +  2 NaNO3(aq)  =  Ba(NO3)2(aq)  +  2 NaCl(aq) 

Előállítás menete: 

Bárium-klorid- és nátrium-nitrát-oldatokat a reakcióegyenletnek megfelelő sztöchiometriai arányban 

elegyítve az oldatból bárium-nitrát kristályosítható ki, mivel ebben a rendszerben a bárium-nitrát 

oldhatósága a legkisebb (reciprok sópár). 

12,2 g (0,05 mol) bárium-kloridot (BaCl2) és 8,5 g (0,1 mol) nátrium-nitrátot (NaNO3) külön-

külön feloldunk forró vízben úgy, hogy az oldatok koncentrációja a 80 oC-on telített oldatok 

koncentrációjának feleljen meg. A két oldatot összeöntjük, és összekeverés után egy napig állni 

hagyjuk. A viszonylag rosszul oldódó bárium-nitrát egy része kristályliszt formájában kiválik. A kivált 

kristálytömeget Büchner-tölcséren leszűrjük, kevés hideg vízzel mossuk. (A mosófolyadékot az 

anyalúggal egyesítjük!). Az anyalúgot bepároljuk annyira, hogy a nátrium-klorid koncentrációja az 

oldatban a szobahőmérsékleten telítettnél valamivel kisebb legyen. Egynapi állás után ismét kiválik a 

bárium-nitrát egy része. A kivált kristálylisztet újra leszűrjük, és az előző kristályfrakcióval egyesítjük, 

majd 100 oC-on szárítószekrényben szárítjuk. A nyersterméket ezután átkristályosítással tisztíthatjuk. 

Átkristályosítás után a termékből kevés kristályt feloldunk vízben, néhány csepp salétromsavat, majd 

pár csepp AgNO3-oldatot adunk az elegyhez. Abban az esetben, ha fehér csapadék keletkezik, az 

átkristályosítást megismételjük. (Ekkor a termékünk kloridionnal szennyezett.) 

 

Tulajdonságok: 

Fehér, vízben jól oldódó kristályos vegyület. A többi vízoldható báriumvegyülethez hasonlóan 

mérgező. Bárium-oxid és bárium-peroxid előállításának kiindulási anyaga. 
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50. Kálium-nitrát 

 

Név: kálium-nitrát 

kálisalétrom 

 

6.4.2.4.6. fénykép. KNO3 

Összegképlet: KNO3 

CAS-szám: 7757-79-1 

Biztonsági információk: R: 8 

S: 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

KCl(aq)  +  NaNO3(aq)  =  KNO3(aq)  +  NaCl(aq) 

Előállítás menete: 

A kálium-nitrátot nátrium-nitrát és kálium-klorid 1:1 mólarányú vizes oldatából (reciprok sópárok) 

állíthatjuk elő megfelelő körülmények között végzett kristályosítással. Az előállítás során fokozott 

figyelmet kell fordítani a hőmérsékletekre, ugyanis a nátrium-klorid oldhatósága csak kismértékben 

függ a hőmérséklettől, míg az összes többi lehetséges só oldhatósága jelentősen növekszik a 

hőmérséklet emelésével. Így annyi vizet használjunk, amennyiben a nátrium-klorid kb. 80 oC 

hőmérsékleten túltelített oldatot képez (a többi lehetséges só ekkor jól oldódik). A forró elegyből a 

nátrium-klorid szűréssel eltávolítható, és az anyalúgból a lehűlés során a kálium-nitrát kiválik. 

12,75 g (0,15 mol) nátrium-nitrátot feloldunk 25 cm3 vízben, majd forralás közben 11,2 g 

(0,15 mol) finoman elporított kálium-kloridot adunk az oldathoz. Állandó kevergetés közben 

12 percig még forraljuk az elegyet, majd redősszűrőn gyorsan leszűrjük (a gyors lehűlés elkerülésére 

a tölcsért előzőleg forró vízzel felmelegíthetjük). A tiszta oldatot hideg helyen óraüveggel lefedve 

kristályosodni hagyjuk. A kivált kristályokat Büchner-tölcséren szűrjük, pár csepp hideg vízzel 

mossuk, majd meleg vízből átkristályosítjuk. Az átkristályosítást addig kell végezni, amíg a termék 

kloridionmentes nem lesz (salétromsavas közegben AgNO3-oldattal nem ad fehér csapadékot). A 

kristályokat szűrőpapírok között szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér, oxidáló tulajdonságú kristályos vegyület. Szerves anyaggal együtt hevítve robban. 

Élelmiszeriparban hús pácolására, üveggyártás során káliüveg előállítására, pirotechnikában 

gyújtózsinórok készítésére használják. Szerves kémiában diazotálási reakciókban alkalmazzák. 
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51. Nikkel-nitrátvíz (1/6) 

 

Név: nikkel-nitrát-hexahidrát 

 

6.4.2.4.7. fénykép. Ni(NO3)2 · 6H2O 

Összegképlet: Ni(NO3)2 · 6H2O 

CAS-szám: 13478-00-7 

Biztonsági információk: R: 45-8-22-43 

S: 53-17-36/37-45 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

NiCO3(sz)  +  2 HNO3(aq)  =  Ni(NO3)2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

Nikkel-karbonátot salétromsavban oldva nikkel-nitrát állítható elő. Az oldatból nikkel-nitrátvíz (1/6) 

kikristályosítható. 

Egy nagyobb méretű főzőpohárban 20 cm3 vízhez 10 cm3 tömény (0,14 mol) salétromsavat adunk 

folyamatos kevergetés közben, majd ehhez az oldathoz adagolunk 7,1 g (0,06 mol) nikkel-karbonátot 

(óvatosan nehogy kihabozzon az oldat). Ezt követően az oldatot felforraljuk, majd vízfürdőn szárazra 

pároljuk. A maradékot 50 cm3 vízben feloldjuk, és redős szűrőn leszűrjük. A tiszta zöldszínű oldatot 

kezdődő kristályosodásig bepároljuk. Mivel a nikkel-nitrát meglehetősen jól oldódik vízben, a kapott 

túltelített oldatból a kristályosodás csak akkor indul meg, ha azt nikkel-nitrát- {(Ni(NO3)2 · 6H2O} 

kristályokkal beoltjuk. A kivált kristályokat üvegbottal fellazítjuk, Büchner-tölcséren szűrjük, és kevés 

hideg vízzel mossuk. Az anyalúgot újból átkristályosítjuk. A kapott terméket szűrőpapírok között, 

majd egy napig exszikkátorban szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Zöldszínű higroszkópos só. Galvanizáló nikkelfürdők készítésére használják. 
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52. Cink-nitrátvíz (1/6) 

 

Név: cink-nitrát-hexahidrát 

 

6.4.2.4.8. fénykép. Zn(NO3)2 · 6H2O 

Összegképlet: Zn(NO3)2 · 6H2O 

CAS-szám: 10196-18-6 

Biztonsági információk: R: 8-22-36/37/38 

S: 17-26 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Zn(sz)  +  4 HNO3(aq)  =  Zn(NO3)2(aq)  +  2 NO2(g)  +  2 H2O(f) 

Előállítás menete: 

A cink negatív standard potenciáljának köszönhetően salétromsavban intenzív gázfejlődés közben 

oldódik, miközben cink-nitrát-oldat képződik. A kapott oldatból a cink-nitrát-hexahidrát 

(Zn(NO3)2 · 6H2O) kristályosítható ki. 

Egy legalább 600 cm3-es Erlenmeyer-lombikban feloldunk 6,5 g (0,1 mol) cinket 40 cm3 1:1 

hígítású salétromsavban (ez a salétromsav számított mennyiségénél 10%-kal több). Mivel az oldódás 

intenzív gázfejlődéssel és az oldat melegedésével jár, lassan adagoljuk a cinket a salétromsavhoz. Az 

oldást elszívófülkében végezzük. A gázfejlődés megszűnése után az oldatot melegen redős szűrőn 

kristályosító csészébe szűrjük. Az oldatot kristályhártya képződéséig bepároljuk, majd 

szobahőmérsékleten hagyjuk kristályosodni. A kivált kristályokat Büchner-tölcséren leszűrjük, majd 

szűrőpapír között szárítjuk. Az anyalúgból az átkristályosítást még egyszer megismételjük. 

 

Tulajdonságok: 

A Zn(NO3)2 · 6H2O színtelen, kristályos anyag, vízben nagyon jól oldódik. Az anyag maró 

tulajdonságú, olvadáspontja igen alacsony (36 oC). 
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6.5. A foszfor oxosavai és sói 

6.5.1. A foszfor oxosavainak általános jellemzése 

A foszfor nagyszámú oxosavat képez. Ezek közül azok a legnagyobb jelentőségűek, amelyekben a 

foszforatom oxidációfoka +5. A H3PO4 összetételű ortofoszforsav (gyakran csak foszforsavnak 

nevezzük) mellett léteznek nagyobb molekulatömegű kondenzációs folyamatban vízkilépéssel 

keletkező foszforsavak is. (6.5.2.1. Az ortofoszforsav és sóinak tulajdonságai) 

Bár kisebb jelentőségűek, de meg kell említenünk azokat a foszfortartalmú savakat, amelyekben a 

foszfor oxidációs állapota +3, illetve +1. A foszfonsavat (H3PO3 – korábbi neve foszforossav) 

legegyszerűbben a foszfor-triklorid (PCl3) vagy foszfor(III)-oxid és víz reakciójával állíthatjuk elő. 

PCl3(f)  +  3 H2O(f)  =  H3PO3(aq)  +  3 HCl(aq) 

P2O3(sz)  +  3 H2O(f)  =  2 H3PO3(aq) 

A tiszta foszfonsav színtelen, vízben jól oldódó kristályokat képez, amelyek 70 oC-on olvadnak. 

Kétbázisú savként két lépésben disszociál (pKs1 = 2,0; pKs2 = 6,7) és kétféle sókat képez: primer 

foszfonátokat {hidrogén-foszfonátok, pl. NaH(HPO3)} és szekunder foszfonátokat {foszfonátok, pl. 

Na2(HPO3)}. Vízben az alkálifém-foszfonátok és a kalcium-foszfonát jól, a többi foszfonát azonban 

rosszul oldódik. A foszfonsav erős redukálószer. (F.17. táblázat) 

A szobahőmérsékleten víz alatt eltartható fehér foszfor magasabb hőmérsékleten reakcióba lép a 

vízzel és diszproporcionálódik foszfinná (PH3) és foszfinsavvá (H3PO2 – korábbi neve 

hipofoszforossav). A foszfinsav egy közepesen erős egybázisú sav (pKs = 1,23) és foszfinátokat 

képez, amelyek vízben jól oldódnak. A foszfinsav sóit a fehér foszfor erős lúgokban lejátszódó 

diszproporciójával kapjuk. 

P4(sz)  +  6 H2O(f)            PH3(g)  +  3 H3PO2(aq)  

P4(sz)  +  3 OH(aq)  +  3 H2O(f)  =  PH3(g)  +  3 H2PO2
(aq) 

A foszfinsav erősebben redukáló hatású, mint a foszfonsav. 

A foszforsav, a foszfonsav és a foszfinsav szerkezetét 6.5.1.1. ábra mutatja. 
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   6.5.1.1. ábra.    foszforsav                 foszfonsav               foszfinsav 

A legtöbb elem oxosavaiban a hidrogénatom oxigénatomhoz kapcsolódik. Ezek a hidrogénatomok 

mutatnak savas tulajdonságot. A foszfor ebben a tekintetben kivétel, mivel alacsony oxidációs állapotú 

oxosavaiban, a foszfonsavban és a foszfinsavban a központi atomhoz közvetlenül kapcsolódik 

hidrogénatom, így ezek a hidrogének nem savas tulajdonságúak. A foszfonsav és a foszfinsav 

formálisan két tautomer szerkezetben írható fel, valójában a tautomer egyensúlyban azonban a 

foszfonsav, illetve a foszfinsav a domináns részecske (6.5.1.2. ábra). Azonban mindkét formának 

ismertek szerves származékai: foszforossav-észterek {P(OR)3,} és foszfonsav-észterek, {RPO(OR)2}, 

illetve hipofoszforossav-észterek {RP(OR)2,} és foszfinsav-észterek, {R2PO(OR)}. 
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6.5.1.2. ábra. A foszfonsav és a foszfinsav tautomerjei 

 

6.5.2. Az ortofoszforsav és sói 

6.5.2.1. Az ortofoszforsav és sóinak tulajdonságai 

A tiszta ortofoszforsav színtelen szilárd, 42 oC-on olvadó, vízben nagyon jól oldódó anyag. 

Koncentrált vizes oldata 85%-os. A molekulák között kialakuló hidrogénhidas szerkezet miatt nagy a 

viszkozitása. A foszforsav vizes oldatban nem oxidáló hatású. A foszforsav hárombázisú sav, így vizes 

közegben három lépésben disszociál, de már az első disszociációs lépés sem teljes. 

H3PO4(aq)    +  H2O(f)            H3O+(aq)  +  H2PO4
(aq)    pKS1 = 2,15

H2PO4
(aq)  +  H2O(f)            H3O+(aq)  +  HPO4

2(aq)    pKS2 = 7,21

HPO4
2(aq)  +  H2O(f)            H3O+(aq)  +  PO4

3(aq)       pKS3 = 11,75  

A foszforsav lúgokkal reagálva a szabályos sók  tercier foszfátok (PO4
3foszfátok)  mellett 

képez szekunder foszfátokat (HPO4
2hidrogénfoszfátok) és primer foszfátokat 

(H2PO4
dihidrogénfoszfátok) is. Ennek megfelelően foszfáttartalmú oldatokban pH-tól függően 

különböző anionok vannak jelen. A primer foszfátok jól oldódnak vízben, a szekunder és tercier 

foszfátok közül azonban csak az alkálifém sók oldhatók vízben. A többi foszfát csak ásványi savakban 

oldható, kivéve néhány négyértékű fém (pl. Sn, Ti, Zr, Hf) foszfátját, amelyek még savakban sem 

oldhatók fel. A vízben oldódó foszfátok – amint arra a savi disszociációs állandó értékéből 

következtetni lehet – hidrolizálnak; a tercier sók oldata erősen lúgos, a szekunder sóké gyengén lúgos 

és a primer sók oldata gyengén savas kémhatású. 
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6.5.2.1.1. fénykép. Primer, szekunder és tercier foszfátok vizes oldatának kémhatása 

200 oC fölé melegítve a foszforsavat vízkilépéssel difoszforsavvá alakul (H4P2O7), 300 oC felett pedig 

további vízkilépéssel láncszerű oligofoszforsavak és polifoszforsavak keletkeznek (Hn+2PnO3n+1). 
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6.5.2.1.1. ábra. Difoszforsav                Polifoszforsav 

Trifoszforsavaktól kezdődően intermolekuláris vízkilépés mellett lehetséges intramolekuláris 

kondenzáció is gyűrűs meta-foszforsavak képződése közben, (HPO3)n . 
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6.5.2.1.2. ábra. Trimeta-foszforsav 

Hasonlóképpen viselkednek melegítés hatására a foszforsav sói is. A polifoszfátok közül 

említésre méltó az ún. Graham-só, amely akkor keletkezik, ha nátrium-dihidrogénfoszfátot 600 oC fölé 

melegítünk, majd az olvadékot gyorsan lehűtjük. Ekkor egy áttetsző, higroszkópos, üvegszerű masszát 

kapunk, amely lineáris polifoszfátok keveréke. A „Calgon” néven ismert vízlágyító régebben főként 

Graham-sóból állt. Ma a Calgon nem foszfátokat, hanem ioncserélőként működő zeolit-A szilikátot 

tartalmaz. 

A foszforsavat elsősorban műtrágya gyártására használják, mivel a foszfor a növények számára 

fontos elem, de a természetben csak rosszul oldódó ortofoszfátok fordulnak elő (pl. foszforit 

{Ca3(PO4)2} ásvány). A kereskedelmi forgalomban levő foszfortartalmú műtrágya, a szuperfoszfát 

vízoldható, a növények számára felvehető kalcium-dihidrogén-foszfát {Ca(H2PO4)2} formában 

tartalmazza a foszfort. Előállítása foszforitból kénsavval történik. A reakcióban a kalcium-dihidrogén-

foszfát mellett gipsz keletkezik. 
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Ca3(PO4)2(sz)  +  2 H2SO4(aq)  =  Ca(H2PO4)2(aq)  +  CaSO4(sz) 

Hatásosabb műtrágya a gipszmentes, foszforitból foszforsavval kinyerhető „háromszoros 

szuperfoszfát”. A foszforsavas feltárás kizárólagos terméke a kalcium-dihidrogén-foszfát. 

Ca3(PO4)2(sz)  +  4 H3PO4(aq)  =  3 Ca(H2PO4)2(aq) 

Az ammónium-dihidrogén-foszfátot {(NH4)H2PO4} és a diammónium-hidrogén-foszfátot 

{(NH4)2HPO4} is használják kombinált N/P műtrágyaként. Az ammónium-foszfátot a textilipar is 

felhasználja lángálló anyagok előállítására. Továbbá fontosak a foszfátok a korrózióvédelemben. 

Korrózióvédelmi anyagként mangán- és cinkionokat tartalmazó savanyú foszfátoldatokat 

alkalmaznak. A dinátrium-hidrogén-foszfátot (Na2HPO4) pufferek alkotórészeként széles körben 

alkalmazzák. 

A foszfátok további fontos alkalmazási területe az élelmiszeripar. Nátrium-, kálium- és kalcium-

foszfátok és -hidrogén-foszfátok egész sorát használják élelmiszerek előállítása során emulgeátorként, 

tartósítószerként, stabilizátorként, savregulátorként, alvadásgátlóként. Az ún. E-adalékanyagok közül 

az E338, E340, E341, E342, E450, E540, E543 és E544 különböző foszfátok vagy polifoszfátok. 

6.5.2.2. A foszfátok előállítása 

1. Vízben oldódó foszfátok 

Az adott fém oxidját, hidroxidját vagy a foszforsavnál illékonyabb savval alkotott sóját (pl. 

karbonát) foszforsavban oldva, a kapott oldatból a kívánt termék kikristályosítható. A 

kiindulási vegyület és a foszforsav mólarányától függően primer, szekunder vagy tercier 

foszfát keletkezik. 

Na2CO3(sz)  +  H3PO4(aq)  =  Na2HPO4(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

2. Vízben nem oldódó foszfátok 

Az adott fém vízben oldódó sóját foszforsavval vagy vízben oldódó foszfátokkal reagáltatva 

állíthatók elő ezek a vegyületek. 

                 MgCl2(aq)  +  Na2HPO4(aq)  +  NH4OH(aq)  =  MgNH4PO4(sz)  +  2 NaCl(aq)  +  H2O(f) 

3. Kondenzált foszfátok 

Egyszerű foszfátokból vízelvonással állíthatók elő a kondenzált foszfátok. A legegyszerűbb 

vízelvonás a hevítés. A termék többnyire nem egységes. 

6.5.2.3. A foszfátion analitikai kimutatása 

A foszfátionok ammónium-molibdát salétromsavas oldatával mutathatók ki. Néhány ml ammónium-

molibdát- {(NH4)2MnO4} oldathoz cseppenként adjunk annyi koncentrált salétromsavat, hogy a 

kezdetben kiváló csapadék feloldódjon. Az oldatot melegítsük forrásig, majd adjunk hozzá kevés 

foszfáttartalmú oldatot. (Az erősen megsavanyított molibdátoldat legyen feleslegben!) Sárga színű 

triammónium-dodekamolibdo-foszfát- {(NH4)3[P(Mo3O10)4]} csapadék keletkezik. 
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6.5.2.3.1. fénykép. A foszfátion kimutatása ammónium-molibdáttal 

A foszfátionokra (primer és szekunder foszfátionok is) jellemző reakció az ezüst-ionokkal képzett 

sárga színű ezüst-foszfát-csapadék. 

H2PO4
(aq)  +  3 Ag+(aq)  = Ag3PO4(sz)  +  2 H+(aq) 

 

6.5.2.3.2. fénykép. A foszfátion kimutatása ezüstionokkal 
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6.5.2.4. Feladatok foszfátok előállításához 

 

53. Kálium-dihidrogén-foszfát 

 

Név: kálium-dihidrogén-foszfát 

 

6.5.2.4.1. fénykép. KH2PO4 

Összegképlet: KH2PO4 

CAS-szám: 7778-77-0 

Biztonsági információk: R: 

S: 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

K2CO3(sz)  +  2 H3PO4(aq)  =  2 KH2PO4(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

A kálium-dihidrogén-foszfátot (KH2PO4) kálium-karbonátból (K2CO3) úgy állíthatjuk elő, hogy ez 

utóbbit kétszeres anyagmennyiségű foszforsavval reagáltatjuk, majd a kapott oldatból a primer 

foszfátot kikristályosítjuk. 

42 cm3 kb. 20 (m/m)%-os foszforsavoldathoz kis részletekben annyi K2CO3-ot adunk (kb. 6,9 g 

0,05 mol), hogy az oldat még gyengén savas kémhatású (pH = 5) legyen. Az adagolást óvatosan 

végezzük, mivel a távozó szén-dioxid pezsgést, habzást okozhat. Az oldatot – amennyiben szükséges –

leszűrjük, majd vízfürdőn kristályhártya képződéséig bepároljuk. A lehűléskor kivált kristályokat 

Büchner-tölcséren szűrjük, kevés hideg vízzel mossuk, levegőátszívatással, majd szűrőpapírok között 

szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen, vízben jól oldódó kristályok. Felhasználják pufferoldatok készítésére, valamint műtrágyák 

komponenseként. 
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54. Dinátrium-hidrogén-foszfátvíz (1/12) 

 

Név: dinátrium-hidrogén-foszfát-

dodekahidrát 

 

6.5.2.4.2. fénykép. Na2HPO4 · 12H2O 

Összegképlet: Na2HPO4 · 12H2O 

CAS-szám: 10039-32-4 

Biztonsági információk: R:  

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Na2CO3(sz)  +  H3PO4(aq)  =  Na2HPO4(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

A dinátrium-hidrogén-foszfátot (Na2HPO4 · 12H2O) nátrium-karbonátból állíthatjuk elő úgy, hogy azt 

azonos anyagmennyiségű foszforsavval reagáltatjuk. Az oldatból a szekunderfoszfát kristályosítással 

kinyerhető. 

Porcelántálban 21 cm3 (0,05 mol) 20 (m/m)%-os foszforsavat vízfürdőn melegítünk, majd ehhez 

kis részletekben 10 (m/m)%-os szódaoldatot (Na2CO3-oldat) adagolunk, amíg a meleg oldat enyhén 

lúgos (pH = 8) lesz (ehhez kb. 14,3 g (0,05 mol) Na2CO3 · 10H2O szükséges). Az adagolást óvatosan 

végezzük, mivel a távozó szén-dioxid pezsgést, habzást okozhat. Az oldatot – amennyiben szükséges – 

leszűrjük, vízfürdőn bepároljuk, és szobahőmérsékleten kristályosítjuk. A kivált kristályokat Büchner-

tölcséren szűrjük, leszívatjuk, és szűrőpapírok között szárítjuk. Levegőn állva vízvesztéssel lassan 

dihidráttá (Na2HPO4 · 2H2O) alakul, ezért a szárítást rövid ideig végezzük. 

 

Tulajdonságok: 

A Na2HPO4 · 12H2O színtelen monoklin kristályokat képez, melyek levegőn elmállanak, vizes oldata 

enyhén lúgos kémhatású, dihidrátja levegőn állandó. Analitikai reagensként pufferoldatok készítésére 

használják. A víz lágyítására használható nátrium-hexametafoszfát szintézisének alapanyaga. 
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55. Nátrium-ammónium-hidrogén-foszfátvíz (1/4) 

 

Név: nátrium-ammónium-hidrogén-

foszfát-tetrahidrát 

 

6.5.2.4.3. fénykép. NaNH4HPO4 · 4H2O 

Összegképlet: NaNH4HPO4 · 4H2O 

CAS-szám: 7783-13-3 

Biztonsági információk: R:  

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Na2HPO4(aq)  +  NH4Cl(aq)  =  NaNH4HPO4(aq)  +  NaCl(aq) 

Előállítás menete: 

A dinátrium-hidrogén-foszfát (Na2HPO4) és az ammónium-klorid (NH4Cl) melegen telített 1:1 

mólarányú oldatából lehűlés közben nátrium-ammónium-hidrogén-foszfát (NaNH4HPO4) válik ki. 

17,9 g (0,05 mol) kristályos dinátrium-hidrogén-foszfátot (Na2HPO4 · 12H2O) és 2,7 g (0,05 mol) 

ammónium-kloridot 15 cm3 forró vízben feloldunk. Az oldatból lehűlés közben kivált kristályokat 

Büchner-tölcséren szűrjük, és levegőátszívatással szárítjuk. A kristályokat átkristályosítással tisztítjuk 

(átkristályosítás során kevés ammóniát is tartalmazó vízben oldjuk fel a kristályokat). 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen kristályos anyag. Hevítve megömlik, ún. foszforsógyöngy lesz, ami különböző fém-oxidokat 

jellemző színnel old. Ezt a tulajdonságát hasznosítják ásványok meghatározásánál. 
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56. Magnézium-ammónium-foszfátvíz (1/6) 

 

Név: magnézium-ammónium-foszfát-

hexahidrát 

 

6.5.2.4.4. fénykép. MgNH4PO4 · 6H2O 

Összegképlet: MgNH4PO4 · 6H2O 

CAS-szám: 7785-21-9 

Biztonsági információk: R: 

S: 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

 MgCl2(aq)  +  Na2HPO4(aq)  +  NH4OH(aq)  =  MgNH4PO4(sz)  +  2 NaCl(aq)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

Ha ammóniás magnézium-sóoldatot (pl. MgCl2) dinátrium-hidrogén-foszfát-oldattal (Na2HPO4) 

reagáltatunk, fehér kristályos csapadék alakjában magnézium-ammónium-foszfátvíz (1/6) 

(MgNH4PO4 · 6H2O) válik le. 

10,2 g (0,05 mol) magnézium-kloridot (MgCl2 · 6H2O) és 10,6 g (0,2 mol) ammónium-kloridot 

150 cm3 víz és 25 cm3 10 (m/m)%-os ammónium-hidroxid elegyében (magnézia-mixtúra) feloldunk, 

és az oldatot egy órai állás után redős szűrőn leszűrjük. Eközben 17,9 g (0,05 mol) dinátrium-

hidrogén-foszfátot (Na2HPO4 · 12H2O) feloldunk 100 cm3 meleg vízben, és ha az oldat nem lenne 

tiszta, redős szűrőn leszűrjük. Állandó kevergetés mellett a két oldatot összeöntjük, miközben porszerű 

csapadék válik le. 1 óra ülepítés után a csapadékot dekantálva szűrjük, hideg vízzel többször mossuk, 

majd szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér, mikrokristályos, vízben oldhatatlan por. A magnéziumionok kimutatása MgNH4PO4 

formájában lehetséges. 
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57. Kobalt(II)-ammónium-foszfátvíz (1/1) 

 

Név: kobalt(II)-ammónium-foszfát-

monohidrát 

 

6.5.2.4.5. fénykép. CoNH4PO4 · H2O 

Összegképlet: CoNH4PO4 · H2O 

CAS-szám: 16827-96-6 

Biztonsági információk: R:  

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

NH4H2PO4(aq)  +  CoCO3(sz)  =  CoNH4PO4(sz)  +  CO2(g) + H2O 

Előállítás menete: 

Az ammónium-dihidrogén-foszfát a foszforsav savanyú sója, ezért vizes oldata a kobalt-karbonátot 

szén-dioxid-gáz fejlődése közben feloldja, miközben kobalt-ammónium-foszfát képződik. 

5,95 g (0,05 mol) kobalt-karbonátot (CoCO3) feloldunk 5,75 g (0,05 mol) ammónium-dihidrogén-

foszfát (NH4H2PO4) 75 cm3 vízben készült oldatában. Az oldódást, illetve a CoNH4PO4 · H2O 

képződését elősegíthetjük, ha az elegyet vízfürdőn kevergetjük. Ha a gázfejlődés már megszűnt és lilás 

színű csapadék keletkezett, akkor a melegítést megszűntetjük. Lehűlés után a csapadékot dekantálva 

szűrjük, kevés hideg vízzel háromszor dekantálva mossuk. A csapadékot etil-alkohollal átöblítjük, 

levegőátszívatással, majd szárítószekrényben 80 
o
C-on szárítjuk.  

 

Tulajdonságok: 

Lilás-piros, mikrokristályos por. Magasabb hőmérsékleten színváltozás kíséretében bomlik. 

Hőmérsékletmérő festékek készítésére alkalmas.  
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58. Cink-foszfátvíz (1/4) 

 

Név: Cink-foszfát-monohidrát 

 

6.5.2.4.6. fénykép. Zn3(PO4)2 · H2O 

Összegképlet: Zn3(PO4)2 · H2O 

CAS-szám: 7779-90-0 

Biztonsági információk: R: 50/53 

S: 60-61 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete:  

3 ZnSO4(aq)  +  2 Na2HPO4(aq)  =  Zn3(PO4)2(sz)  +  2 Na2SO4(aq)  +  H2SO4(aq) 

Előállítás menete: 

Ha cinksó oldatához melegen dinátrium-hidrogén-foszfátot öntünk, akkor kristályos cink-foszfát válik 

ki az oldatból. 

5,75 g (0,02 mol) cink-szulfátot (ZnSO4 · 7H2O) feloldunk 400 cm3 vízben és az oldatot 

felforraljuk, ha szükséges redős szűrőn leszűrjük. A forró oldathoz kevergetés közben 1,85 g 

(0,013 mol) dinátrium-hidrogén-foszfát (2 Na2HPO4) 100 cm3 vízzel készült forró oldatát adagoljuk. A 

kristályosan kiváló terméket Büchner-tölcséren szűrjük, meleg vízzel szulfátionmentesre mossuk (a 

mosófolyadék nem ad BaCl2-oldattal sósavas közegben csapadékot), és porcelántálban 

szobahőmérsékleten szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Tűs fehér kristályok. A vegyület meleg vízben rosszabbul oldódik, mint hideg vízben. Felhasználják 

galvanizáló fürdők készítésére, illetve pigment előállítására. 
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59. „Nátrium-hexametafoszfát” 

 

Név: Graham-só  

Calgon 

 

6.5.2.4.7. fénykép. Graham-só 

Összegképlet: (NaPO3)12-13 ∙ H2O 

CAS-szám: 68915-31-1 

Biztonsági információk: R: 

S:  

 

 

Előállítás menete: 

Ha nátrium-dihidrogén-foszfát olvadékát magasabb hőmérsékletre hevítjük, akkor üvegszerű 

higroszkópos terméket kapunk, ami „hexametafoszfát” néven kerül forgalomba. A 

szerkezetvizsgálatok azt mutatták, hogy a szerkezete a többi polimerhez hasonlóan nem egységes, 

nagymértékben függ az előállítás körülményeitől. Az ilyen vegyületeket csak egy ún. átlagos moláris 

tömeggel és egy molekulatömeg eloszlással lehet jellemezni. A hevítést 1100oC-on végezve kapjuk a 

maximális átlag molekulatömeget, ami 44 foszfátcsoportból álló polimernek felel meg. Az olvadékot 

gyorsan a levegő nedvességtartalmától elzártan kell szobahőmérsékletre hűteni. 

20 g nátrium-dihidrogén-foszfátot (NaH2PO4 · 2H2O) platinatégelyben kb. két órán keresztül 

220 oC-on víztelenítünk, majd elektromos fűtésű kemencében 400 oC-on 4 órán keresztül hevítünk. A 

kapott olvadékot kivesszük a kemencéből, és előre elkészített szárazjeges hűtőkeverékbe állított száraz 

CCl4-dal töltött vastégelybe öntjük. Az üvegszerűvé dermedt anyag magától vagy érintésre elpattan. A 

kapott keveréket Büchner-tölcséren dekantálva szűrjük, és vákuum-exszikkátorban szárítjuk. A 

terméket légmentesen záró száraz edénybe tesszük. 

 

Tulajdonságok: 

Rendkívül higroszkópos üvegszerű anyag. Vízben lassan, melegítve gyorsabban oldódik. Vizes oldata 

Ca2+, Mg2+, Ba2+, Pb2+ és Ag+ sók oldatával csapadékot képez, ami metafoszfát feleslegében 

komplexképződés közben oldódik; ennek köszönhető vízlágyító tulajdonsága. 
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6.6. A szén oxosavai, sói és néhány szerves sav sója 

6.6.1. A szénsav és sói 

6.6.1.1. A szénsav és sóinak tulajdonságai 

A szén-dioxid viszonylag jól oldódik vízben, 0 oC-on és 0,1 MPa nyomáson 3,4 g CO2 oldódik 1 liter 

vízben. Mivel vizes oldata gyengén savas kémhatású, szénsavról beszélünk és a H2CO3 képletet 

használjuk. Valójában azonban az oldott szén-dioxid több mint 99%-a fizikailag oldva, hidratált 

molekulák formájában van a vízben. Egy vizes CO2-oldat úgy viselkedik, mint egy gyenge sav, 

melynek pKS értéke 6,35. 

CO2(aq)  +  H2O(f)            H+(aq)  +  HCO3
(aq)

 

A hidrogén-karbonátion nagyon gyenge sav; pKS értéke 10,33. 

HCO3
(aq)            H+(aq)  +  CO3

2(aq)  

A H2CO3-molekulák szilárd halmazállapotban és vízmentes gőzállapotban kinetikailag inertek, ha 

azonban a vízgőz is jelen van, gyorsan bomlanak CO2-ra és H2O-re. 

A hidrogén-karbonátok a szénsav savanyú sói, a karbonátok pedig a szénsav szabályos sói. 

Szilárd állapotban stabil hidrogén-karbonátokat csak az alkálifémek képeznek (kivétel a lítium), 

amelyeket bikarbonátoknak is neveznek. Hevítéskor azonban ezek is karbonáttá bomlanak: 


2 NaHCO3(sz)           Na2CO3(sz)  +  H2O(g)  +  CO2(g)

 

Ez a reakció az alapja annak, hogy a nátrium-hidrogén-karbonátot tűzoltó készülékek tölteteként is 

használják. Nemcsak a por maga tűzoltó hatású, de a bomlásakor keletkező szén-dioxid és vízgőz is 

elfojtja a tüzet. Az élelmiszeripar is felhasználja a nátrium-hidrogén-karbonátot mint sütőport. 

Noha általában a hidrogén-karbonátok jobban oldódnak a karbonátoknál (lásd alább), a 

nátriumvegyületek esetén az oldhatósági sorrend megfordul, s a savanyú só vízben rosszabbul oldódik, 

mint a nátrium-karbonát. Ezt használják ki az előállításakor.  

Az alkáliföldfém-hidrogén-karbonátok csak vizes oldatban léteznek. Ezek keletkezésére 

legfontosabb példa a mészkő feloldódása CO2-tartalmú vízben. Az oldódás egyensúlyi folyamat. 

CaCO3(sz)  +  CO2(aq)  +  H2O(f)            Ca(HCO3)2(aq)  

Szinte minden természetes víz tartalmaz kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonátot. Ezek okozzák a 

víz változó keménységét. Az összes többi vízben oldott kalcium- és magnéziumsó adja a víz állandó 

keménységét. A kemény vizek nem kívánatosak az iparban és a háztartásban, mivel a kemény vizet 

melegítve, a fenti egyensúly értelmében CO2 távozik a rendszerből, és ez szilárd kalcium-karbonát 

kiválásával jár együtt (vízkő, kazánkő), ami kazánok esetén robbanáshoz, a háztartásban használatos 

mosó- vagy mosogatógépek esetén a fűtőszálak hatásfokának csökkenéséhez vagy éppen kiégéséhez 

vezethet.  

A fenti egyensúlyi reakcióra vezethető vissza a cseppkövek keletkezése is: a porózus mészkövön 

átszivárgó CO2-tartalmú víz feloldja a kalcium-karbonátot kalcium-hidrogén-karbonát formájában. A 

CO2 csak kisebb mértékben származik a levegőből, inkább a földfelszín humuszrétegeiben keletkezik 

növények és mikroorganizmusok anyagcsere folyamataiban. A kalcium-karbonáttal telített oldat 

HCO3

-ionok mellett még szén-dioxidot is tartalmaz. Cseppkő akkor képződik, ha az ilyen oldat szén-

dioxidot tud leadni egy CO2-ban szegény barlanglégtérbe. Ekkor a HCO3
/CO3

 egyensúly felborul, s 

az oldat kalcium-karbonátra túltelítetté válik. Az egyensúly a kalcium-karbonát kikristályosodásával 

áll helyre. 

A hidrogén-karbonát-ion savakkal szén-dioxiddá és vízzé bomlik, lúgokkal karbonátiont képez: 
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HCO3
(aq) +  H+(aq)  =  CO2(g)  +  H2O(f) 

HCO3
(aq) +  OH(aq)  =  CO3

2(aq)  +  H2O(f)  

Az alkálifém-karbonátok kivételével valamennyi karbonát vízben rosszul oldódik. Az vízben oldható 

karbonátok hidrolizálnak, oldatuk erősen lúgos kémhatású: 

CO3
2(aq)  +  H2O(f)          HCO3

(aq)  +  OH(aq)  

A karbonátok szén-dioxid keletkezése közben oldódnak a szénsavnál erősebb savakban. 

 

6.6.1.1.1. fénykép. Márvány és sósav reakciója 

Hevítve fém-oxidra és szén-dioxidra bomlanak (pl. kalcium-karbonát). 


CaCO3(sz)           CaO(sz)  +  CO2(g)

 

A bomlási hőmérséklet azonban erősen függ a kationtól. Termikusan annál stabilabb egy karbonát, 

minél bázikusabb az adott fém oxidja. Az alkálifém-karbonátok magas hőmérsékleten bomlás nélkül 

megömleszthetők. A 3+ töltésű kationok nem képeznek karbonátokat. Ezeknek a kationoknak az 

oxidjai gyakran amfoterek.  

6.6.1.2. A karbonátok előállítása 

1. Fémsó és Na2CO3 vizes oldatából a vízben nem oldódó karbonát csapadékként 

leválasztható. 

MgCl2(aq) +  Na2CO3(aq)  =  MgCO3(sz)  +  2 NaCl2(aq) 

2. Fémsó oldatának telítése CO2-gázzal. 

 Vízben oldódó karbonátok, illetve hidrogén-karbonátok az oldhatósági viszonyoknak 

megfelelően kristályosítással kinyerhetők az oldatból. 

NaCl(aq)  + NH4HCO3(aq)          NaHCO3(sz)  +  NH4Cl(aq)  

 Vízben nem oldódó karbonátok csapadékként kiválnak, ha a szén-dioxid-gázzal telített 

oldatot közömbösítjük. Ezt az eljárást akkor alkalmazzuk, ha a fém hajlamos bázikus 

karbonát képzésére. 

Co(CH3COO)2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f)  =  CoCO3(sz)  +  2 CH3COOH(aq) 



258 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

6.6.1.3. A karbonátion analitikai kimutatása 

Egy kémcsőbe tegyünk szilárd karbonátot vagy karbonáttartalmú oldatot, és adjunk hozzá feleslegben 

2 mólos sósavoldatot. A kémcsövet dugaszoljuk le egy átfúrt gumidugóval, amelynek furatában egy 

kotyogót rögzítettünk a 6.6.1.3.1. fényképnek megfelelően. A kotyogóba tegyünk egy-két csepp telített 

Ba(OH)2-oldatot (baritvíz) vagy telített Ca(OH)2-oldatot (meszesvíz). A karbonát-tartalmú oldatból 

fejlődő CO2 gáz hatására fehér színű zavarosodás vagy csapadék észlelhető a kotyogóban (ha a 

gázbevezetést sokáig végezzünk, akkor a csapadék feloldódik hidrogén-karbonát formájában. Erre 

különösen a meszesvíz használata esetén kell figyelmet fordítani, mivel ebben a CaCO3 koncentrációja 

kisebb, mint a BaCO3 koncentrációja a baritvízben. 

CO3
2(aq)  +  2 H+(aq)  =  CO2(g)  +  H2O(f) 

CO2(g)  +  Ba(OH)2(aq)  =  BaCO3(sz)+  H2O(f) 

 

6.6.1.3.1. fénykép. A karbonátion kimutatása 
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6.6.1.4. Feladatok karbonátok és hidrogén-karbonátok előállításához 

60. Magnézium-karbonát 

 

Név: magnézium-karbonát 

magnezit 

 

6.6.1.4.1. fénykép. MgCO3 

Összegképlet: MgCO3 

CAS-szám: 546-93-0 

Biztonsági információk: R: 

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

MgCl2(aq)  + Na2CO3(aq)  =  MgCO3(sz)  +  2 NaCl(aq) 

Előállítás menete: 

Magnézium-karbonát fehér csapadékként kiválik, ha valamilyen magnézium-só oldatát (pl. MgCl2-

oldat) karbonát-tartalmú oldattal (pl. Na2CO3-oldat) reagáltatjuk. 

5,1 g (0,025 mol) MgCl2 · 6H2O-ot melegítés közben feloldunk 50 cm3 vízben, majd hozzáöntjük 

8,0 g (0,028 mol) Na2CO3 · 10H2O (vagy 3,0 g vízmentes Na2CO3) 20 cm3 meleg vízben készült 

oldatát. Ha az oldatok szilárd szennyeződést tartalmaznak, összeöntés előtt redős szűrőn le kell szűrni 

azokat. Az oldatokat azért célszerű melegen elegyíteni, mert így a leváló csapadék durvább szemcséjű 

és jobban szűrhető lesz. A csapadékos oldatot 23 óra hosszat vízfürdőn melegítjük, mialatt a 

csapadék leülepedik és öregszik (nagyobb aggregátumok képződnek, a csapadék jól szűrhetővé válik). 

Ezután a csapadékot Büchner-tölcséren dekantálva szűrjük, majd desztillált vízzel addig mossuk, amíg 

a lecsepegő mosófolyadék kloridionmentes nem lesz (salétromsavas AgNO3 oldattal nem ad 

csapadékot). A csapadékot szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk és porcelánmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Oldatból lecsapva fehér, mikrokristályos por. Vízben alig, acetonban és ammóniában nem oldódik. 

300 oC felett termikusan CO2-gáz képződése közben bomlik, 500 oC-on teljessé válik a bomlás. 

Természetben magnezitként fordul elő. Felhasználják tűzoltó készülékekben töltetként, fogkrémekben 

és kozmetikumokban töltőanyagként. Az élelmiszeriparban E504i néven alkalmazott savanyúságot 

szabályzó adalékanyag. 
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61. Kalcium-karbonát 

 

Név: kalcium-karbonát 

 

6.6.1.4.2. fénykép. CaCO3 

Összegképlet: CaCO3 

CAS-szám: 471-34-1 

Biztonsági információk: R:  

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

CaCl2(aq)  + Na2CO3(aq)  =  CaCO3(sz)  +  2 NaCl(aq) 

Előállítás menete: 

Kalciumionokat tartalmazó oldatból (pl. CaCl2-oldat) kalcium-karbonát választható le karbonátion-

tartalmú oldat (pl. Na2CO3 oldat) hozzáadásával. 

6,6 g (0,03 mol) CaCl2 · 6H2O-ot melegítés közben feloldunk 20 cm3 vízben, majd hozzáöntjük 

9,4 g (0,033 mol) Na2CO3 · 10H2O 50 cm3 meleg vízben készült oldatát. Ha az oldatok szilárd 

szennyeződést tartalmaznak, összeöntés előtt redős szűrőn le kell szűrni azokat. Az oldatokat azért 

célszerű melegen elegyíteni, mert így a leváló csapadék durvább szemcséjű és jobban szűrhető lesz. A 

csapadékos oldatot 23 óra hosszat vízfürdőre helyezzük, mialatt a csapadék leülepedik és öregszik 

(nagyobb aggregátumok képződnek, a csapadék jól szűrhetővé válik). Ezután a csapadékot Büchner-

tölcséren dekantálva szűrjük, majd desztillált vízzel addig mossuk, amíg a lecsepegő mosófolyadék 

kloridionmentes lesz (salétromsavas AgNO3-oldattal nem ad csapadékot). A csapadékot 

szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk, és porcelánmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Oldatból lecsapva fehér mikrokristályos por. A természetben többféle módosulatban fordul elő: 

mészkő, kalcit, aragonit, márvány. 900 oC felett termikusan bomlik és CaO (égetett mész) keletkezik 

belőle. Felhasználják cement és habarcs készítésére, illetve építőanyagként. 
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62. Stroncium-karbonát 

 

Név: stroncium-karbonát 

 

6.6.1.4.3. fénykép. SrCO3 

Összegképlet: SrCO3 

CAS-szám: 1633-05-2 

Biztonsági információk: R:  

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Sr(NO3)2(aq)  + Na2CO3(aq)  =  SrCO3(sz)  +  2 NaNO3(aq) 

Előállítás menete: 

Stronciumsó oldatatából (pl. Sr(NO3)2-oldat) stroncium-karbonát választható le karbonátion-tartalmú 

oldat (pl. Na2CO3-oldat) hozzáadásával. 

6,3 g (0,03 mol) Sr(NO3)2-ot 40 cm3 vízben melegítve oldunk, és melegen hozzáöntjük 9,4 g 

(0,033 mol) Na2CO3 · 10H2O 50 cm3 vízzel készült oldatát. Az oldatokat összeöntés előtt redős szűrőn 

szűrjük le, ha azok nem tiszták. A csapadékot 23 órán keresztül vízfürdőn ülepítjük, ezután Büchner-

tölcséren szűrjük, desztillált vízzel addig mossuk, míg a lecsepegő mosófolyadék nitrátion-mentes lesz 

(ecetsavas közegben Griess-Ilosvay-reagens és cinkreszelék hatására nem vagy csak hosszú idő 

elteltével színeződik rózsaszínre).  A csapadékot alaposan leszívatjuk, szárítószekrényben 105 oC-on 

szárítjuk, és porcelánmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Oldatból lecsapva fehér mikrokristályos por. A természetben is előfordul stroncianit néven. Termikus 

bomlása 1100 oC-on kezdődik. A pirotechnikában a vörös szín előállítására használják. Előnye a többi 

stronciumsóval szemben (melyek szintén vörösre festik a lángot) hogy nem higroszkópos, nem szívja 

magába a nedvességet. A kerámiaipar és az elektronikai ipar is hasznosítja, mivel a belőle hőbontással 

kinyerhető oxid – a hasonló kalcium- és bárium-sókkal keverve  kiváló elektronemitter. 
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63. Bárium-karbonát 

 

Név: bárium-karbonát 

 

6.6.1.4.4. fénykép. BaCO3 

Összegképlet: BaCO3 

CAS-szám: 513-77-9 

Biztonsági információk: R: 22 

S: 24/25 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

BaCl2(aq)  + Na2CO3(aq)  =  BaCO3(sz)  +  2 NaCl(aq) 

Előállítás menete: 

Bárium-karbonát fehér csapadékként kiválik, ha valamilyen báriumsó oldatát (pl. BaCl2-oldat) 

karbonátion-tartalmú oldattal (pl. Na2CO3-oldat) reagáltatjuk. 

7,3 g (0,03 mol) BaCl2 · 2H2O-t 50 cm3 vízben melegítve oldunk, és melegen hozzáöntjük 9,4 g 

(0,033 mol) Na2CO3 · 10H2O 50 cm3 vízzel készült oldatát. Az oldatot azért kell melegen összeönteni, 

hogy a leváló csapadék jól szűrhető legyen. A csapadékos oldatot 23 órán keresztül vízfürdőn 

ülepítjük. Ezután a csapadékot Büchner-tölcséren dekantálva szűrjük, és vízzel addig mossuk, amíg a 

lecsepegő mosófolyadék kloridionmentes lesz (salétromsavas AgNO3-oldattal már nem ad 

csapadékot). A preparátumot 105 
o
C-os szárítószekrényben szárítjuk, majd porcelánmozsárban 

elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér mikrokristályos por. A természetben is előfordul whiterit néven. Vízben nem, de sósavban 

oldódik, ezért lenyelve a gyomorban feloldódik, így mérgező báriumionok kerülnek a szervezetbe. 

Termikus bomlása 1400 oC felett kezdődik meg. Iparban más báriumvegyületek előállítására, illetve 

nagy fénytörésű üvegek és kerámiák előállítására használják. Katódanyagnak használják fel az 

elektronikai iparban (pl. fénycsőgyártás) a hasonló kalcium- és stronciumsókkal keverve, mivel a 

belőle hőbontással kinyerhető oxid kiváló elektronemitter. 
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64. Kobalt-karbonát 

 

Név: kobalt-karbonát 

 

6.6.1.4.5. fénykép. CoCO3 

Összegképlet: CoCO3 

CAS-szám: 57454-67-8 

Biztonsági információk: R: 22-36/37/38-40-43 

S: 26-36/37 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Co(CH3COO)2(aq)  + Na2CO3(aq)  =  CoCO3(sz)  +  2 Na(CH3COO)(aq) 

Előállítás menete: 

Kobalt(II)ionokat tartalmazó oldatból (pl. Co(CH3COO)2-oldat) kobalt-karbonát választható le 

karbonátion-tartalmú oldat (pl. Na2CO3-oldat) hozzáadásával. 

6,2 g (0,025 mol) Co(CH3COO)2 · 4H2O-ot melegítés közben feloldunk 50 cm3 vízben, majd 

hozzáöntjük 8,0 g (0,028 mol) Na2CO3 · 10H2O (vagy 3,0 g vízmentes Na2CO3) 20 cm3 meleg vízben 

készült oldatát. Ha az oldatok szilárd szennyeződést tartalmaznak, összeöntés előtt redős szűrőn szűjük 

le. Az oldatokat azért célszerű melegen elegyíteni, mert így a leváló csapadék durvább szemcséjű és 

jobban szűrhető lesz. A csapadékos oldatot 12 óra hosszat vízfürdőre helyezzük, mialatt a csapadék 

leülepedik és öregszik (nagyobb aggregátumok képződnek, a csapadék jól szűrhetővé válik). Ezután a 

csapadékot Büchner-tölcséren dekantálva szűrjük, majd desztillált vízzel addig mossuk, míg a 

mosófolyadék semleges pH-jú nem lesz (indikátorpapírral ellenőrizzük). A csapadékot 

szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk, és porcelánmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

A kobalt-karbonát rózsszínű por, mely a kobalt metallurgiai tisztításának köztiterméke. Szervetlen 

pigmentként és katalizátorként alkalmazzák. 
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65. Mangán-karbonát 

 

Név: mangán-karbonát 

 

6.6.1.4.6. fénykép. MnCO3 

Összegképlet: MnCO3 

CAS-szám: 598-62-9 

Biztonsági információk: R:  

S: 22-24/25 

 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

MnSO4(aq)  + Na2CO3(aq)  =  MnCO3(sz)  +  Na2SO4(aq) 

Előállítás menete: 

Mangán(II)ionokat-tartalmazó oldatból (pl. MnSO4-oldat) mangán-karbonát választható le karbonát-

tartalmú oldat (pl. Na2CO3 oldat) hozzáadásával. 

4,3 g (0,025 mol) MnSO4 · H2O-ot melegítés közben feloldunk 50 cm3 vízben, majd hozzáöntjük 

8,0 g (0,028 mol) Na2CO3 · 10H2O (vagy 3,0 g vízmentes Na2CO3) 20 cm3 meleg vízben készült 

oldatát. Ha az oldatok szilárd szennyeződést tartalmaznak, összeöntés előtt redős szűrőn le kell szűrni 

azokat. Az oldatokat azért célszerű melegen elegyíteni, mert így a leváló csapadék durvább szemcséjű 

és jobban szűrhető lesz. A csapadékos oldatot 12 óra hosszat vízfürdőre helyezzük, mialatt a 

csapadék leülepedik és öregszik (nagyobb aggregátumok képződnek, a csapadék jól szűrhetővé válik). 

Ezután a csapadékot Büchner-tölcséren dekantálva szűrjük, majd desztillált vízzel addig mossuk, míg 

a mosófolyadék szulfátionmentes nem lesz (sósavas közegben BaCl2-dal nem ad csapadékot). A 

csapadékot szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk, és porcelánmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

A mangán-karbonát-oldatból lecsapva halványrózsaszín csapadék. 200 oC felett termikusan CO2-gáz 

és mangán(II)-oxid képződése közben bomlik, amit akkumlátorok készítésénél használnak fel. 

Mangán(II)-karbonátot felhasználják még permetezőszerként (mangánhiányos növények kezelésére) 

és kerámiakészítésre. 
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66. Nátrium-karbonát 

 

Név: nátrium-karbonát 

szóda 

 

6.6.1.4.7. fénykép. Na2CO3 

Összegképlet: Na2CO3 

CAS-szám: 513-77-9 

Biztonsági információk: R: 36 

S: 22-26 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

NaCl(aq)  + NH4HCO3(aq)          NaHCO3(sz)  +  NH4Cl(aq)  
 NaHCO3(sz)  =  Na2CO3(sz)  +  CO2(g)  +  H2O(g) 

Előállítás menete: 

Ha nátrium-kloridot és ammónium-hidroxidot tartalmazó vizes oldatba szén-dioxid-gázt vezetünk, az 

oldatban hidrogénkarbonát-ionok keletkeznek, és a fenti első egyenletnek megfelelő egyensúly áll be. 

A rendszer reciprok sópárt alkot, az egyensúly annak a sópárnak az irányába tolódik el, amelyiknek a 

vízben legkevésbé oldódó só az egyik tagja, ezért ez a só az oldatból kiválik. A rendszerben a 

NaHCO3 oldatósága a legkisebb (F.5. táblázat), tehát ha a koncentrációkat megfelelően választjuk 

meg, akkor ez válik ki az oldatból. A kapott nátrium-hidrogén-karbonátot hevítve, szén-dioxid-vesztés 

közben szódát nyerünk (második egyenlet). 

5,85 g (0,1 mol) finoman elporított konyhasót oldunk 25 cm3 cc. NH4OH-ban. Az oldatba vízzel 

töltött gázmosón átbuborékoltatott CO2-gázt vezetünk mindaddig, amíg a nátrium-hidrogén-karbonát 

kiválása be nem fejeződik (az oldat pH-ja kb. 9-re csökken). (Az ammónium-hidroxid-oldat 

kellemetlen szaga miatt fülkében dolgozzunk). A gázbvezető csövet ne húzzuk vékonyra, mert a 

kiváló csapadék eltömítheti. A gázbevezetés közben tartsuk az oldatot tartalmazó Erlenmeyer-

lombikot hideg vízben. A kivált csapadékot Büchner-tölcséren leszívatjuk, az anyalúgba ismét szén-

dioxidot vezetünk. Ha csapadékkiválás érzékelhető, a folyamatot folytatjuk. A nátrium-hidrogén-

karbonátot foszfor-pentoxid szárítóanyagot tartalmazó exszikkátorban szárítjuk (a foszfor-pentoxid az 

elpárolgó ammóniát is megköti). A száraz porszerű terméket ezután porcelántégelyben kb. 20 percig 

kis lángon hevítjük. 

 

Tulajdonságok: 

Vízmentesen fehér por, kristályvízzel (1, 7, 10 mol H2O) színtelen kristályos anyag. Vizes oldata 

hidrolízise miatt erősen lúgos kémhatású. Vigyázat, maró hatású! Felhasználják üveg- és 

mosószergyártáshoz, illetve vízlágyítás során. 
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67. Kálium-hidrogén-karbonát 

 

Név: kálium-hidrogén-karbonát 

kálium-bikarbonát 

 

6.6.1.4.8. fénykép. KHCO3 

Összegképlet: KHCO3 

CAS-szám: 298-14-6 

Biztonsági információk: R:  

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

K2CO3(aq)  +  H2O(f)  +  CO2(g)  =  2 KHCO3(sz) 

Előállítás menete: 

Telített kálium-karbonát oldatba szén-dioxidot vezetve KHCO3 válik ki.  

6,4 g (0,05 mol) K2CO3 · 2H2O-ot feloldunk kb. 6 cm3 desztillált vízben (lassan oldódik, kb. 

30 perc), majd CO2-gázt vezetünk az oldatba. Ha az oldat a kálium-karbonát feloldódása után még 

tartalmaz szilárd szennyeződést, akkor az oldatot redős szűrőn szűrjük le. A gázbevezetés során ne 

használjunk kihúzott gázbevezető csövet, mert a keletkező csapadék esetleg eltömítheti azt. A szén-

dioxid bevezetését addig folytassuk, míg az oldatból kivett, magnézium-szulfáttal összerázott kis 

mintában már nem keletkezik csapadék. A gázbevezetés során a kristálykiválás nem teljes, ezért az 

oldatot exszikkátorban kb. 12 hétig állni hagyjuk (bepárlás során a kálium-hidrogén-karbonát 

elbomlik, ezért kell exszikkátorban hidegen végezni a betöményítést). A kivált kristályokat leszűrjük, 

kevés hideg vízzel mossuk, és exszikkátorban szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen, kristályvízmentesen kristályosodó, nem higroszkópos anyag. Vizes oldatban lúgosan 

hidrolizál. Sütőporokban, tűzoltókészülékekben használják, mert hevítés hatására CO2 fejlődik belőle. 
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68. Réz(II)-dihidroxid-karbonát 

 

Név: réz(II)-dihidroxid-karbonát 

bázisos réz(II)-karbonát 

 

6.6.1.4.9. fénykép. Cu(OH)2 · CuCO3 

Összegképlet: Cu(OH)2 · CuCO3 

CAS-szám: 12069-69-1 

Biztonsági információk: R: 22-36/37/38 

S: 26-36 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 CuSO4(aq)  +  4 NaHCO3(aq)  =  Cu(OH)2 · CuCO3(sz)  +  2 Na2SO4(aq)  + 3 CO2(g)  + H2O(f) 

Előállítás menete: 

Réz(II)sók oldatából alkáli-karbonátokkal változó összetételű, kékeszöld színű bázisos réz(II)-

karbonát választható le. 

7,5 g (0,03 mol) CuSO4 · 5H2O és 5,0 g (0,06 mol) NaHCO3-ot feloldunk külön-külön 30, illetve 

50 cm3 vízben. A nátrium-hidrogén-karbonátot tartalmazó oldatot nem szabad melegíteni, mert 

magasabb hőmérsékleten Na2CO3-ra és CO2-ra bomlik. Ha az oldatok nem tiszták, redős szűrőn 

szűrjük le. Ezután a réz(II)-szulfát-oldatot hidegen, folyamatos kevergetés közben, kis adagokban a 

nátrium-hidrogén-karbonát-oldathoz öntjük (a reakcióban CO2 képződik, és az oldat erősen habzik). 

Az összeöntéskor kékeszöld pelyhes csapadék keletkezik. A csapadékot vízfürdőn öregítjük kb. egy 

óra hosszat (nagyobb aggregátumok képződnek, könnyebben szűrhető lesz a csapadék), majd 

Büchner-tölcséren szűrjük, és a csapadékot vízzel addig mossuk, míg a lecseppenő mosófolyadék 

szulfátionmentes lesz (BaCl2-oldattal sósavas közegben nem ad csapadékot). Ezt követően a 

csapadékot szárítószekrényben 105 oC-on szárítjuk, majd porcelánmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Kékeszöld mikrokristályos por, összetétele az előállítás körülményeitől erősen függ. Réz- vagy 

bronztárgyak felületén hasonló összetételű bevonat, ún. patina képződik. Régen zöld színű festékek 

előállításra alkalmazták, ma inkább csak akváriumok algamentesítésére használják. 
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69. Cink(II)-dihidroxid-karbonát 

 

Név: cink(II)-dihidroxid-karbonát 

bázisos cink(II)-karbonát 

 

6.6.1.4.10. fénykép. Zn(OH)2 · ZnCO3 

Összegképlet: Zn(OH)2 · ZnCO3 

CAS-szám: 5263-02-5 

Biztonsági információk: R:  

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 ZnSO4(aq)  +  2 Na2CO3(aq)  +  H2O(f)  =  Zn(OH)2 · ZnCO3(sz)  +  2 Na2SO4(aq)  +  CO2(g) 

Előállítás menete: 

7,2 g (0,025 mol) ZnSO4 · 7H2O-ot melegítés közben feloldunk 50 cm3 vízben, majd hozzáöntjük 

8,0 g (0,028 mol) Na2CO3 · 10H2O (vagy 3,0 g vízmentes Na2CO3) 20 cm3 meleg vízzel készült 

oldatát. Ha az oldatok nem tiszták, szűrjük le őket redős szűrőn. A cink-szulfát-oldatot melegen 

adagoljuk a nátrium-karbonát-oldathoz, miközben fehér csapadék formájában kiválik a bázisos cink-

karbonát. Ellenőrizzük az oldat kémhatását, ha nem lenne lúgos, akkor adjunk még hozzá nátrium-

karbonát-oldatot. A csapadékot hagyjuk leülepedni, majd Büchner-tölcséren szűrjük és hideg vízzel 

szulfátionmentesre mossuk (sósavas közegben BaCl2-oldat hozzáadásakor nem képződik csapadék). A 

csapadékot szárítószekrényben 105 
o
C-on szárítjuk, majd porcelánmozsárban elporítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér por, mely vízben nem, de savakban és ammónia-, illetve ammóniumsó-oldatokban oldódik. A 

kozmetikai ipar hintőporok, kenőcsök előállítására, a festékipar fehér pigment készítésére használja 

fel. 
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6.6.2. Szerves savak sói 

6.6.2.1. Szerves savak sóinak jellemzése 

A szerves savak jellemző funkciós csoportja a karboxilcsoport, –COOH (kivéve a szulfonsavakat, 

amelyekben a savasságot adó hidrogénatom oxigénatomon keresztül kénatomhoz kapcsolódik). Az 

egybázisú szerves savak az RCOOH általános képlettel írhatók le, ahol az R-csoport alkil-, aril- vagy 

szubsztituált alkil-, arilcsoport. Így megkülönböztetünk karbonsavakat, hidroxi-karbonsavakat, oxo-

karbonsavakat, halogénezett karbonsavakat stb. A szerves savak általában gyenge savak (pl. ecetsavra 

pKS = 4,76), így sóik hidrolizálnak és vizes oldataik lúgos kémhatásúak.  

A kébázisú karbonsavak két karboxilcsoportot tartalmaznak. A legegyszerűbb ezek közül az 

oxálsav, HOOCCOOH, más néven sóskasav, amelynek sói az oxalátok. A kristályos oxálsav két 

molekula kristályvizet tartalmaz. Az oxálsav közepesen erős sav (pKS1 = 1,23, pKS2 = 4,19). 

Oxidálószerek könnyen szén-dioxiddá és vízzé oxidálják, így erélyes redukálószer. Az oxálsav és sói 

előfordulnak számos növényben, pl. sóskában, spenótban, rebarbarában, továbbá állati szervezetekben. 

Az oxalátok közül az ammónium-oxalát és a nátrium-oxalát oldódnak legjobban vízben. A kalcium-

oxalát vízben rosszul oldódik, ezért a kalciumionok kimutathatók kalcium-oxalát-csapadék 

formájában. Az oxálsav savanyú káliumsója (HOOCCOOK) a rozsdafoltot eltávolítja. 

6.6.2.2. Szerves savak sóinak előállítása 

1. Szerves sav reakciója fém-oxiddal vagy fém-hidroxiddal. 

A keletkező só a vizes oldatból kikristályosítható, illetve ha rosszul oldódik, és az oldatból 

kicsapódik, szűréssel kinyerhető. 

CoO(sz)  +  2 CH3COOH(aq)  =  Co(CH3COO)2(aq)  +  H2O(f) 

2. A szerves savnál gyengébb vagy illékonyabb sav sójának reakciója a szerves savval. 

Vízoldható sók az oldatból kikristályosíthatók, rosszul oldódók szűréssel kinyerhetők. 

  CuCO3 · Cu(OH)2(sz)  +  4 CH3COOH(aq)  =  2 Cu(CH3COO)2(sz)  +  3 H2O(f)  +  CO2(g) 

3. Ha a szerves sav sója vízben nem oldódik, akkor az a megfelelő fémsó vizes oldatának a 

szerves savval vagy a szerves sav vízoldható sójának reakciójával az oldatból kicsapható. 

CaCl2(aq)  +  (NH4)2(COO)2(aq)  =  Ca(COO)2(sz)  +  2 NH4Cl(aq) 
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6.6.2.3. Feladatok szerves savak sóinak előállításához 

70. Higany(II)-acetát 

 

Név: higany(II)-acetát 

 

6.6.2.3.1. fénykép. Hg(CH3COO)2 

Összegképlet: Hg(CH3COO)2 

CAS-szám: 1600-27-7 

Biztonsági információk: R: 26/27/28-33-50/53 

S: 13-28-36-45-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

HgO(sz)  +  2 CH3COOH(aq)  =  Hg(CH3COO)2(sz)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

5,4 g (0,025 mol) sárga higany(II)-oxidot 30 cm3 1:1 hígítású ecetsavban vízfürdőn kevergetés közben 

oldunk. A forró oldatot redős szűrőn kristályosító tálba szűrjük. A lehűléskor kivált kristályokat 

Büchner-tölcséren szűrjük, és alaposan kinyomkodjuk. Levegőátszívatással szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Enyhén ecetszagú, fehér kristályos anyag. Számos szerves higanyvegyület előállításának kiindulási 

anyaga. Ezek a higanyvegyületek általában gombaölő szerek hatóanyagai. 
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71. Réz(II)-acetátvíz (1/1) 

 

Név: réz(II)-acetát-hidrát 

 

6.6.2.3.2. fénykép. Cu(CH3COO)2 · H2O 

Összegképlet: Cu(CH3COO)2 · H2O 

CAS-szám: 142-71-2 

Biztonsági információk: 

R: 22-36/37/38-50/53 

S: 26-60-61 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

CuCO3 · Cu(OH)2(sz)  +  4 CH3COOH(aq)  =  2 Cu(CH3COO)2(sz)  +  3 H2O(f)  +  CO2(g) 

Előállítás menete: 

A bázisos réz(II)-karbonát ecetsavoldatban CO2-gáz fejlődése mellett oldódik. A kapott oldatból a 

réz(II)-acetát-hidrát könnyen kikristályosítható. 

10,6 g (0,05 mol) bázisos réz(II)-karbonátot 10 cm3 vízzel és 25 cm3 30%-os ecetsavval forrásig 

melegítünk. A reakciót magas főzőpohárban végezzük, mivel gázfejlődés következtében az oldat 

erősen habzik. Ezután forralás és kevergetés közben a keverékhez annyi 30%-os ecetsavat adunk, 

hogy a bázisos só tökéletesen feloldódjék (kb. 40 cm3 szükséges). Ügyeljünk arra, hogy az oldat ne 

töményedjen be túlságosan. A só feloldása után az oldatot redős szűrőn leszűrjük, és 

szobahőmérsékleten kristályosítjuk. A kapott kristályokat Büchner-tölcséren leszűrjük, kevés hideg 

vízzel mossuk, majd szűrőpapírok között szárítjuk. Az anyalúgot 30% ecetsavval megsavanyítjuk, 

majd újra betöményítjük és kristályosodni hagyjuk. 

 

Tulajdonságok:  

Sötétzöld kristályos anyag. Szerves kémiai szintézisekben használják kapcsoló ágensként. 
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72. Kalcium-oxalátvíz (1/1) 

 

Név: kalcium-oxalát-hidrát 

 

6.6.2.3.3. fénykép. Ca(COO)2 · H2O 

Összegképlet: Ca(COO)2 · H2O 

CAS-szám: 5794-28-5 

Biztonsági információk: R: 21/22 

S: 24/25 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

CaCl2(aq)  +  (NH4)2(COO)2(aq)  =  Ca(COO)2(sz)  +  2 NH4Cl(aq) 

Előállítás menete: 

Ha kalciumsó oldatát oxalátion tartalmú oldattal reagáltatjuk, a kalcium-oxalát fehér csapadék 

alakjában kiválik. 

10,9 g (0,05 mol) kalcium-kloridot (CaCl2 · 6H2O) kb. 50 cm3 vízben és 7,1 g (0,05 mol) 

ammónium-oxalátot {(NH4)2(COO)2 · H2O] 60 cm3 vízben enyhe melegítés közben (kb. 40 oC-on) 

feloldunk. Ha az oldatok nem tiszták, redős szűrőn szűrjük le őket. Az ammónium-oxalát-oldatot 

lassan, kevergetés közben adagoljuk a kalcium-klorid-oldathoz. A kivált fehér, porszerű csapadékot 

23 órán keresztül vízfürdőn ülepítjük. Ezután Büchner-tölcséren leszűrjük, az anyalúgot 

kinyomkodjuk, a csapadékot hidegvízzel mossuk. Levegőátszívatással szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér kristályos anyag. A vesekő egyik fő alkotója. A természetben egyes növények tartalmaznak 

nagyobb mennyiséget ebből a vegyületből (pl. sóska, rebarbara, pasztinák, diffenbachia). A whewellit 

nevű ásvány kalcium-oxalát. 
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73. Vas(II)-oxalátvíz (1/2) 

 

Név: vas(II)-oxalát-dihidrát 

 

6.6.2.3.4. fénykép. Fe(COO)2 · 2H2O 

Összegképlet: Fe(COO)2 · 2H2O 

CAS-szám: 6047-25-2 

Biztonsági információk: R: 21/22 

S: 24/25 

  

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

FeSO4(aq)  +  (NH4)2(COO)2(aq)  =  Fe(COO)2(sz)  +  2 NH4SO4(aq) 

Előállítás menete: 

Ha tömény vas(II)só-oldathoz ammónium-oxalát-oldatot adunk, a sárga vas(II)-oxalát csapadékként 

kiválik. Hígabb oldatból citromsárga kristályok alakjában kristályosítható. 

13,9 g (0,05 mol) FeSO4 · 7H2O oldjunk fel hidegen 75 cm3 vízben, és kevergetés közben öntsünk 

hozzá 7,8 g (0,055 mol) ammónium-oxalát ((NH4)2(COO)2 · H2O) 65 cm3 vízzel készült oldatát. Ha az 

oldatok tartalmaznak szilárd szennyeződést, akkor összeöntés előtt célszerű ezeket szűréssel 

eltávolítani. A csapadékos oldatot néhányszor alaposan keverjük össze, majd szobahőmérsékleten 

hagyjuk ülepedni. Leülepedés után Büchner-tölcséren szűrjük, kevés hidegvízzel mossuk, majd 

levegőátszívatással szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Halványsárga monoklin vagy ortorombos kristályokat képez. 190  oC fölé hevítve termikusan bomlik, 

fekete színű FeO képződése közben, ami gyorsan diszproporcionálódik és finom eloszlású piroforos 

vas és Fe3O4 keletkezik. A vas-oxalátot 1876 óta alkalmazzák a fényképészetben előhívószerként, 

továbbá optikai üvegek gyártásánál használják. A humboltin nevű ásvány vas(II)-oxalát. 
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6.7. A bórsav és a borátok 

6.7.1. A bórsav és a borátok tulajdonságai 

A bór a földkéreg ritka elemei közé tartozik, bár léteznek sóinak nagyobb kiterjedésű lelőhelyei. Két 

legjelentősebb ásványa a bórax (Na2B4O7 ∙ 10H2O) és a kernit (Na2B4O7 ∙ 4H2O). Noha ezek a 

vegyületek a bórsav sóinak tekinthetők, melyben a bór oxidációfoka +3, a borátionok szerkezete 

sokkal bonyolultabb, mint amit az előző képletek alapján várnánk. A bóraxot pl. a következő képlettel 

helyesebb lenne megadni: Na2B4O5(OH)4 ∙ 8H2O. 

 

6.7.1.1. ábra. A [B4O5(OH)4]
2-ion szerkezete a bóraxban 

Sósavval megsavanyított bóraxoldatból színtelen, lemezes, pikkelyszerű kristályok formájában bórsav 

(ortobórsav) { H3BO3 vagy B(OH)3 } válik ki. A bórsav sík elrendeződésű molekulái 

hidrogénhidakkal összekapcsolódva réteges polimert képeznek. Ezért a bórsav kevéssé oldódik vízben. 

(F.5. táblázat) A bórsav nagyon gyenge egybázisú sav (pKS = 9,25), azonban ellentétben más savakkal 

nem protondonorként, hanem OH-ion-akceptorként viselkedik, s vizes közegben az alábbi egyenlettel 

leírható módon szolgáltat protont: 

B(OH)3(aq)  +  H2O(f)            H+(aq)  +  [B(OH)4]  

A tetraéderes felépítésű tetrahidroxo-borát-ion, B(OH)4
 csak híg vagy erősen bázikus oldatokban 

stabil. pH = 12 alatt, koncentrált oldatokban kondenzációval vízkilépés közben poliborátionok 

keletkeznek. A poliborátok szerkezeti változatossága nagyobb, mint a szilikátoké. 

A bórsav 170 oC-ra hevítve vizet veszít és metabórsav, HBO2 keletkezik, majd további 

vízvesztéssel B2O3, ami higroszkópos, és vízzel bórsavvá reagál. A bóroxid nehezen kristályosodik, 

így többnyire üvegszerű anyagként fordul elő. 

A bórsav és a borátok toxikusak, nagyobb mennyiségben károsítják a vizekben élő fontos 

mikroorganizmusokat. Ezért felhasználásuk az utóbbi években visszaszorult, de több területen 

továbbra is alkalmazzák őket. A borátokat felhasználják fakonzerváló szerként és lángálló szövetek 

impregnálására. Továbbá alkalmazzák őket forrasztógyantaként, mivel forrasztáskor a forró 

fémfelületen megolvadnak és a fém felületén levő oxidréteggel reagálnak. A keletkező borátolvadék 

oxidmentesen tartja a forrasztandó felületet, és az olvadt forrasz ötvözetképzéssel tud a fémfelülethez 

kötődni. A bányászott borátásványok jelentős részét boroszikátüveg gyártására használják. A 

boroszikikátüveg hőtágulási együtthatója kicsi, a belőle készült üvegeszközök gyors hőmérséklet-

változásra nem repednek meg. A laboratóriumi üvegeszközök legnagyobb része ma ilyen üvegből 

készül (pl. Duran vagy Pyrex üvegek). 

A borátok előállítása bóraxból vagy bórsavból lehetséges, de általános előállítási módszer – éppen 

a lehetséges szerkezetek sokfélesége miatt nem adható meg. 
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6.7.2. A borátion analitikai kimutatása 

Porcelántálban keverjünk össze kevés borátiont tartalmazó anyagot, pl. bóraxot 1 cm3 koncentrált 

kénsavval és 5 cm3 metanollal, majd az alkoholt gyújtsuk meg. Az alkohol a képződő bórsav-észter, az 

illékony trimetil-borát, B(OCH3)3 következtében zöld színű lánggal ég. A reakciót végezzük 

vegyifülkében! A porcelántálka tartalmának begyújtása előtt győződjünk meg róla, hogy a fülke alatt 

nincs más gyúlékony anyag (pl. további alkoholt tartalmazó edény)! 

B4O7
2  +  H2SO4  +  5 H2O  =  4 H3BO3  +  SO4

2

  H3BO3  +  3 CH3OH  =  B(OCH3)3  +  3 H2O 

 

6.7.2.1. fénykép. A borátion kimutatása 
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6.7.3. Feladatok a bórsav és néhány borát előállításához 

74. Bórsav 

 

Név: bórsav 

ortobórsav 

 

6.7.3.1. fénykép. H3BO3 

Összegképlet: H3BO3 

CAS-szám: 10043-35-3 

Biztonsági információk: R: 60-61 

S: 53-45 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

[Na2B4O5(OH)4] ∙ 8H2O(aq)  +  2 HCl(aq)  =  4 H3BO3(sz)  +  2 NaCl(aq)  + 5 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Bóraxoldat megsavanyításakor ortobórsavoldat keletkezik, mert a felszabaduló tetrabórsav azonnal 

vizet vesz fel, és ortobórsavvá alakul, az oldatból bórsav kristályosítható ki. 

15,2 g (0,04 mol) bóraxból kb. 25 cm3 vízzel telített oldatot készítünk vízfürdőn. Az oldathoz 

kevergetés közben 1:1 hígítású sósavat adunk addig, amíg az oldat pH-ja savanyú nem lesz (pH < 5). 

Az oldatot kevergetés közben gyorsan lehűtjük, a kivált bórsavat Büchner-tölcséren szűrjük, kevés 

hideg vízzel mossuk. A kapott nyersterméket meleg vízből átkristályosítjuk, majd levegő átszívatással 

szárítjuk. 

A kapott termékből pár kristályt tegyünk porcelántálra, majd adjunk hozzá kevés metanolt, és 

fülke alatt gyújtsuk meg. Jegyezzük fel, mit tapasztalunk! 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen, lemezes, kristályos anyag, mely hideg vízben rosszul, meleg vízben jobban oldódik. Vizes 

oldata enyhén savas. Antiszeptikus hatása miatt alkalmazták a gyógyászatban. Felhasználják még 

tűzálló kerámiák és üvegek készítésére, valamint épületek fagerendáinak tartósítására is. 
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75. Nátrium-perborátvíz (1/4) 

 

Név: nátrium-perborát-tetrahidrát 

 

6.7.3.2. fénykép. NaBO3 · 4H2O 

Összegképlet: NaBO3 ∙ 4H2O 

CAS-szám: 10486-00-7 

Biztonsági információk: R: 36 

S: 26 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

[Na2B4O5(OH)4] ∙ 8H2O(aq)  +  2 NaOH(aq)  + 4 H2O2(aq)  +  H2O(f)  =  4  NaBO3 ∙ 4H2O(sz) 

Előállítás menete: 

Ha sztöchiometrikus mennyiségű nátrium-hidroxidot tartalmazó bóraxoldatot hidrogén-peroxiddal 

oxidálunk, az oldatból állás közben NaBO3 ∙ 4H2O kristályosodik ki. 

19,0 g (0,05 mol) bóraxot és 4,4 g (0,11 mol) nátrium-hidroxidot 20 cm3 vízben feloldunk. Ehhez 

kis részletekben adagoljuk 110 cm3 víz és 20 cm3 30%-os H2O2 oldat elegyét. Az oldatból állás közben 

fehér kristályok válnak ki. A kivált kristályokat Büchner-tölcséren leszűrjük, kevés jeges vízzel, majd 

metanollal mossuk. A terméket levegőátszívatással szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Színtelen kristályos anyag, mono-, tri- és tetrahidátja ismert. Hevítve megolvad, majd vízmentes sóvá 

alakul. Felhasználják mosószerekben és fogfehérítő szerekben fehérítőágensként. 
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76. Ammónium-pentaborátvíz (1/4) 

 

Név: Ammónium-pentaborát-tetrahidrát 

 

6.7.3.3. fénykép. NH4B5O8 · 4H2O 

Összegképlet: NH4B5O8 ∙ 4H2O 

CAS-szám: 12046-04-7 

Biztonsági információk: R: 

S:  

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

5 H3BO3(aq)  +  NH4OH(aq)  =  NH4B5O8 ∙ 4H2O(sz)  +  4 H2O(f) 

Előállítás menete: 

6,2 g (0,1 mol) bórsavat oldjunk fel 20 cm3 forró vízben. A forró, telített oldathoz öntsünk 3 cm3 30%-

os ammóniaoldatot. Az oldatból lehűlés során rombos kristályok válnak ki. A kristályokat Büchner-

tölcséren szűrjük le, kevés hidegvízzel mossuk, majd levegőátszívatással szárítsuk. 

 

Tulajdonságok: 

Ammóniaszagú fehér kristályos anyag. Elektrolitok és korróziógátló adalékok előállítására használják. 
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6.8. Komplex vegyületek 

A XIX. sz. végéig problémát jelentett az ún. "magasabb rendű vegyületek" szerkezetének megértése. 

Egy olyan stabil vegyületben, mint a CoCl3 ∙ 6NH3, a kötések értelmezése zavart keltett, különösen, 

mivel az egyszerűbb CoCl3-molekula instabil. 1893-ban Alfred Werner egy új elméletet javasolt, 

amely magyarázza az ilyen típusú vegyületek kötésviszonyait. Werner a kobaltvegyületet a következő 

képlettel írta fel: Co(NH3)6Cl3. Feltételezte, hogy a 6 ammónia molekula szimmetrikusan 

"koordinálódik" a központi kobaltatom körül, és a kobalt "mellékvegyértékei" tartják őket a kobalthoz 

kötve, miközben a kobalt "fővegyértékekkel" kapcsolódik a klóratomokhoz. Werner 20 éven át 

foglalkozott koordinációs vegyületek előállításával és vizsgálatával. Elmélete időközben 

továbbfejlődött, s noha a „mellékvegyérték” fogalmat ma már nem használjuk, és a komplexekre 

jellemző donorakceptor (datív) kötésekkel értelmezzük e vegyületek stabilitását, lényegét tekintve 

Werner gondolatmenetét követjük. 

6.8.1. A komplex vegyületek szerkezete 

Egy komplex (komplex ion, vagy komplex molekula) központi atomja legtöbbször egy fémion vagy 

fématom, amely elektronhiányos (pontosabban fogalmazva elektronpárban hiányos). Ezt a központi 

atomot ligandumok (általában ionok vagy dipólus molekulák) veszik körül. Egy szabad ligandum 

legalább egy elektronpárral rendelkezik, amellyel a központi atomhoz tud kapcsolódni. Legtöbbször 

nemkötő elektronpárokról van szó. Gyakori ligandumok pl. halogenidionok, CN, OH, H2O, NH3, 

CO, PPh3. Ennek megfelelően a komplexeket a következőképpen definiáljuk: a komplex ionok vagy 

semleges molekulák olyan központi atomból vagy atomokból és a hozzájuk kovalens kötéssel vagy 

kötésekkel kapcsolódó ligandumokból épülnek fel, amelyek közönséges körülmények között léteznek. 

Ha egy ligandum a központi atomhoz kapcsolódik, akkor egy vagy több elektronpárt ad a kötésbe. 

Így a ligandum Lewis-bázisként, a központi atom Lewis-savként viselkedik. 

A kötött (koordinált) ligandumok képezik a központi atom első koordinációs szféráját. A 

képletben a központi atomot az első koordinációs szférával szögletes zárójelbe írjuk, pl. K3Fe(CN)6, 

vagy [Ag(NH3)2]Cl. A ligandumok szabályos geometriai formában igyekeznek elrendeződni a 

központi atom körül. A komplexekben kötött ligandumok számát, illetve a központi atomhoz 

közvetlenül kapcsolódó atomok számát a központi atom koordinációs számának nevezzük. A 

koordinációs szám függ a központi atom elektronkonfigurációjától és töltésétől (lásd lentebb 

18-elektron-szabály), méretétől és a ligandum(ok) méretétől és sajátságaitól. A koordinációs poliéder 

a központi atomhoz koordinálódó donoratomok tömegközéppontjai által meghatározott térbeli alakzat. 

Az eddig ismert koordinációs vegyületekben a központi atom koordinációs száma (n) 212, de a 

komplexek többségében a koordinációs szám 2, 4, vagy 6, leggyakoribb az utóbbi. A gyakori 

koordinációs poliédereket az alábbi négy animáció és a 6.8.1.1. ábra mutatja.  

 

síknégyzetes: 6.1. animáció – [PtCl4]
2  

 

tetraéderes: 6.2. animáció – [Ni(CO)4]  

 

trigonális bipiramis: 6.3. animáció – [Fe(CO)5]  

 

oktaéderes: 6.4. animáció – [Fe(H2O)6]
2+  

 

 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/0028-kovacs-akl/8-1-animacio-siknegyzetes/siknegyzet.html
http://www.typotex.hu/upload/tamop/0028-kovacs-akl/8-2-animacio-tetraederes/tetraeder.html
http://www.typotex.hu/upload/tamop/0028-kovacs-akl/8-3-animacio-bipiramisos/bipiramis.html
http://www.typotex.hu/upload/tamop/0028-kovacs-akl/8-4-animacio-oktaederes/oktaeder.html
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6.8.1.1. ábra. Koordinációs poliéderek 

Egy komplex töltése a központi atom és az egyes ligandumok töltésének az összege. A 

platina(IV)-komplexek mint pl. Pt(NH3)5Cl3+,  Pt(NH3)2Cl4 és PtCl6
2-, Pt4+-ionból, Cl-ionokból 

és semleges ammónia molekulákból épülnek fel. 

Általában a nagy pozitív töltésű és kis ionrádiuszú fémionok képeznek stabil komplexeket. Az 

átmeneti fémek és a közvetlenül utánuk következő elemek (elsősorban a harmadik és negyedik 

főcsoport elemei) erős hajlamot mutatnak komplexek képzésére. Ezzel szemben a lantanoidáknak, 

alkáli- és alkáliföldfémeknek (kivéve a berilliumot) alig ismertek komplex vegyületei. Hasonlóan az 

úgynevezett korai d-elemek (szkandiumcsoport, titáncsoport) koordinációs kémiája sem nevezhető túl 

gazdagnak. 

A mellékcsoporti elemekre (d-mező elemei) általában érvényes a 18-elektron-szabály, vagyis 

lehetőleg annyi ligandummal képződnek komplexek, hogy a központi atom vegyértékhéján levő 

elektronok száma elérje a 18-at. Ez a szabály azonban nem szigorúan érvényes. Például a FeCl4
 és 

CoCl4
 tetraéderes komplexek esetén sem teljesül. Ebben a két esetben valószínűleg a nagy térigényű 

ligandumoknak és a viszonylag kicsi központi atomnak van szerepe. Négynél több kloro-ligandum 

számára túl szűkös lenne a koordinációs szféra. 

Lineáris felépítésű, kettes koordinációs számú komplexek ritkábbak, mint az eddig említettek. 

Ezekhez tartoznak a Cu(I), Ag(I), Au(I) és Hg(I) komplexei, pl.: CuCl2
 , Ag(NH3)2

+, Au(CN)2
 

és Hg(CN2)
. Ezekben a komplexekben nem teljesül a 18- elektron-szabály.  

Általában egy fém több koordinációs számmal is képezhet komplexeket. Az alumínium(III) 

tetraéderes és oktaéderes komplexeket, a réz(I) lineráis és tetraéderes komplexeket, a nikkel(II) 

leggyakrabban tetraéderes, de síkban négyzetes, és oktaéderes komplexeket is, a kobalt(III) néhány 

kivételtől eltekintve oktaéderes komplexeket alkot. 

Az átmeneti fémek sok komplex vegyülete színes, pl. Co(NH3)6
3+ sárga, Co(NH3)5(H2O)3+ 

rózsaszín, Co(NH3)5Cl2+ ibolya, Co(H2O)6
3+ lila, Co(NH3)4Cl2

+ ibolya vagy zöld színű. 

Az eddig említett ligandumok a központi atomhoz csak egy elektronpárral kötődnek. Így ezeket 

egyfogú ligandumoknak nevezzük. Néhány ligandum azonban két vagy több kötéssel képes 

koordinálódni a központi atomhoz, azzal gyűrű formájú szerkezeteket létrehozva. Az ilyen 

komplexeket kelát-komplexeknek nevezzük (görög chele = rákolló). Különösen kedvező 5 és 6 tagú 

gyűrűk keletkezése. Néhány két-, illetve többfogú ligandum látható a 6.8.1.2. ábrán. 

 



6. Preparatív feladatok 281 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

6.8.1.2. ábra. Két- és többfogú ligandumok 

A kelátkomplexek általában stabilabbak, mint azok a komplexek, amelyek egyfogú ligandumokat 

tartalmaznak. Így pl. a hatfogú etilén-diamin-tetraacetát (EDTA) fémionokkal, pl. kalcium- és 

magnéziumionokkal igen stabil komplexet képez, bár ezek az ionok egyébként nem mutatnak 

hajlandóságot komplex vegyületek képzésére (6.8.1.3. ábra). 

 

6.5. animáció  Kalcium(II)-edta komplex 

 

6.8.1.3. ábra. Kalcium(II)-edta komplex szerkezete 

 

Biokémiai folyamatokban fontos szerepet játszanak a Fe2+- és a Mg2+-ionok kelát komplexei (pl. a 

hemoglobin Fe2+-ionok, a klorofill Mg2+-ionok kelát komplexe). Mindkét esetben a fémion egy 

négyfogú ligandumhoz kötődik, amelyet a porfinból vezethetünk le. A hemcsoportban és a 

klorofillban a porfin néhány H-atomja más atomcsoportokkal szubsztituált. A szubsztituált porfint 

porfirinnek nevezzük (6.8.1.4. ábra). 

 

6.6. animáció  Vas(II)-porfirin komplex 

 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/0028-kovacs-akl/8-5-animacio-Caedta/EDTA.html
http://www.typotex.hu/upload/tamop/0028-kovacs-akl/8-6-animacio-Fehem/hem.html
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6.8.1.4. ábra. Vas(II)-porfirin komplex 

A vasatom a hemoglobinban oktaéderesen koordinált. Négy koordinációs helyet a planáris 

hemcsoport foglal el, az 5. helyre egy protein molekula kapcsolódik és a 6. helyen vagy egy molekula 

H2O (hemoglobin) vagy egy molekula O2 (oxihemoglobin) foglal helyet. A koordináció a hatos 

pozicióban reverzibilis és az O2 parciális nyomásától függ. Hasonlóan reverzibilisen kötődik a szén-

dioxid, így a véráram a szervezet oxigén és szén-dioxid transzportját megoldja. A hemoglobin 

ugyanakkor reagál CO-dal és CN-ionokkal is, amikor az oxihemoglobinnál stabilabb komplexek 

keletkeznek. Ezért a szén-monoxid és a cianidok toxikusak. 

6.8.2. A komplex vegyületek fontosabb izoméria típusai 

Izomerek olyan vegyületek, amelyek összegképlete azonos, de a molekulák felépítése különböző. Az 

izomerek fizikai és kémiai tulajdonságaikban eltérnek. Az izoméria két alapvető formája a szerkezeti 

izoméria és a sztereoizoméria. Szerkezeti izomerek azok a komplex vegyületek, amelyek koordinációs 

szférájában különböző ligandumok fordulnak elő. Szerkezeti izomériára egy példa a [Cr(H2O)6]Cl3 

hidrátizomériája. A molekulában a koordinatívan kötött H2O-molekulák egymás után kicserélődnek az 

ionosan kötött Cl-ionokkal, miközben az alábbi színes vegyületek keletkeznek: 

[Cr(H2O)6]Cl3  [Cr(H2O)5Cl]Cl2 ∙ H2O  [Cr(H2O)4Cl2]Cl ∙ 2H2O 

  ibolyáskék        világoszöld    zöld 

A koordinációs szférából kikerült, kristályvízként kötött víz szárítószerrel könnyen megköthető, a 

molekulákból eltávolítható, míg a koordinatívan kötött vizet szárítószerrel nem tudjuk eltávolítani. 

További különbséget tapasztalunk a három komplexek vizes oldatainak vezetőképességében (a 

molekulák rendre négy, három, illetve kettő iont tartalmaznak), továbbá az oldataikból Ag+-ionokkal 

leválasztható AgCl csapadék mennyiségében is. 

Sztereoizomerekről beszélünk, ha a központi atom koordinációs szférájában ugyanazon 

ligandumokat tartalmazza, de azok térbeli elrendeződése különböző. Szetereoizomériára példa a 

cistransz izoméria. A síknégyzetes és oktaéderes komplexekre jellemző a cisztransz izoméria, míg a 

tetraéderes komplexeknél nem fordulhat elő ez az izomériaforma. 
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6.8.2.1. ábra. Példák cisztransz izomériára 

6.8.3. A komplex vegyületek elnevezése 

Komplex vegyületek szisztematikus elnevezésénél a következő szabályokat követjük: 

 Sószerű komplex vegyületek esetén először a kationt, majd az aniont nevezzük meg, 

függetlenül attól, hogy közülük melyik a komplex. 

 Komplex ionok nevében a központi atom neve a ligandumok neve után következik. A 

ligandumokat ábécérendben soroljuk fel. Az ábécésorrend megállapítása a ligandum 

magyar neve szerint történik. Az azonos ligandumok számát a görög di (kettő), tri 

(három), tetra (négy), penta (öt), hexa (hat) számokkal jelöljük. Ezeket az előtagokat az 

ábécésorrend megállapításában nem vesszük figyelembe. 

 Anionos ligandumok -o végződést kapnak, pl.: F fluoro, Cl kloro, Br bromo, I jodo, 

OH hidroxo, O2 oxo, S2 tio, CO3
2 karbonáto, CN ciano, NO3

 nitráto, NO2
 nitro, H 

hidrido. 

 A semleges ligandumok neve általában változatlan, nem kapnak végződést. Kivétel a H2O 

akva, NH3 ammin, CO karbonil, NO nitrozil. 

 Komplex (semleges) molekulákban és kationokban a központi atom neve változatlan. 

Komplex anionok nevében a központi atom -át végződést kap. 

 A központi atom neve után zárójelben római számmal tüntetjük fel annak oxidációfokát. 

Néhány komplex vegyület elnevezése: 

 Na4Fe(CN)6  nátrium-hexaciano-ferrát(II) 

 LiAlH4  lítium-tetrahidrido-aluminát(III) 

 NaAl(OH)4  nátrium-tetrahidroxo-aluminát(III) 

 NaAl(OH)4(H2O)2 nátrium-diakva-tetrahidroxo-aluminát(III) 

 Ni(CO)4  tetrakarbonil-nikkel(0) 

 PtCl4(NH3)2  diammin-tetrakloro-platina(IV) 

Cr(H2O)6Cl3  hexaakva-króm(III)-klorid
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6.8.4. Feladatok komplex vegyületek előállításához 

77. Ammónium-[hexakloro-sztannát(IV)] 

 

Név: ammónium-[hexakloro-sztannát(IV)] 

pinksó 

 

6.8.4.1. fénykép. (NH4)2[SnCl6] 

Összegképlet: (NH4)2[SnCl6] 

CAS-szám: 16960-53-5 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38-52/53 

S: 26-36/37/39-61 

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

Sn(sz)  +  2 HCl(aq)  =  SnCl2(aq)  +  H2(g) 

SnCl2(aq)  +  Cl2(g)  =  SnCl4(aq) 

SnCl4(aq)  +  NH4Cl(aq)  =  (NH4)2[SnCl6] (aq) 

Előállítás menete: 

Az ammónium-[hexakloro-sztannát(IV)] előállítása céljából ónt oldunk sósav oldatban, majd az így 

keletkező ón(II)-kloridot klórgáz bevezetésével ón(IV)-kloriddá oxidáljuk. Ezután ammónium-kloridot 

adunk hozzá, és a keletkező ammónium-[hexakloro-sztannát(IV)]-et kikristályosítjuk. 

5,9 g (0,05 mol) ónt 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba bemérünk, és hozzáöntünk 25 cm3 víz és 

10,5 cm3 cc. HCl elegyét. A lombik szájába kis tölcsért teszünk a párolgási veszteség csökkentése 

céljából, és vízfürdőn addig melegítjük, amíg az ón teljes mennyisége feloldódik. (Ha SnCl2-ból 

indulunk ki, akkor 9,5 g (0,05 mol) SnCl2-ot oldunk fel 20 cm3 cc. HCl-ban.) Gázfejlesztő 

készülékben 60 g nátrium-koridból klórgázt fejlesztünk, amit addig vezetünk az oldatba, amíg az nem 

telítődik. A gázfejlesztést és gázbevezetést vegyifülkében óvatosan végezzük! A telítődést az oldat 

zöldessárga színe jelzi, illetve ha egy csepp oldatot indikátorpapírra cseppentünk, akkor a 

megcseppentés helyén a színezék elroncsolódása következtében az indikátorpapír elszíntelenedik. 

Telítődés után az oldatot 1520 cm3 térfogatra bepároljuk. Egy főzőpohárban 10,6 g (0,2 mol) NH4Cl-

ot (a számított anyagmennyiség kétszerese) oldunk annyi vízben, hogy koncentrációja a szobahőfokon 

telített oldaténak feleljen meg. A két oldatot összeöntjük, és egy napig állni hagyjuk, majd a fehér 

mikrokristályos por alakjában kivált ammónium-[hexakloro-sztannát(IV)]-et Büchner-tölcséren 

leszűrjük, levegőátszívatással szárítjuk. A szűrletet kristályhártya megjelenéséig vízfürdőn bepároljuk. 

A bepárolt oldatot egy napig kristályosodni hagyjuk, majd a kivált kristályokat Büchner-tölcséren 

leszűrjük, kevés hideg vízzel mossuk, levegőátszívatással szárítjuk. A kristályos anyagot az első 

frakcióban kivált kristályokkal egyesítjük és lemérjük. Az összes anyagot 2,5-szeres tömegű forró 

vízből átkristályosítjuk. A kivált kristályokat Büchner-tölcséren szűrjük, kevés hideg vízzel mossuk és 

levegőátszívatással szárítjuk. A mosóvizet az anyalúggal egyesítve újra kristályosítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér kristályos só. Vizes oldatából ezüst-nitráttal ezüst-kloridot lehet lecsapni a [SnCl6]
2 ionok kis 

stabilitása miatt. Textilfestésnél használják. 
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78. Réz(I)-[tetrajodo-merkurát(II)] 

 

Név: réz(I)-[tetrajodo-merkurát(II)] 

réz-[jodo-merkurát] 

 

6.8.4.2. fénykép. Cu2[HgI4] 

Összegképlet: Cu2[HgI4] 

CAS-szám: 13876-85-2 

Biztonsági információk: R: 26/27/28-33-50/53

S: 13-28-45-60-61

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

HgI2(sz)  +  2 KI(aq)  =  K2[HgI4](aq) 

2 CuSO4(aq)  +  4 KI(aq)  =  2 CuI(sz)  +  2 K2SO4(aq)  +  I2(aq) 

K2[HgI4](aq)  +  2 CuI(sz)  =  Cu2[HgI4](sz)  +  2 KI(aq) 

HgI2(sz)  +  2 CuSO4(aq)  +  4 KI(aq)  =  Cu2[HgI4](sz)  +  I2(aq) +  2 K2SO4(aq) 

Előállítás menete: 

Réz(I)-[tetrajodo-merkurát(II)] előállítása céljából réz(II)só-oldatot (pl. CuSO4) kálium-jodidot (KI) 

tartalmazó kálium-[tetrajodo-merkurát(II)]-oldattal (K2[HgI4]) reagáltatunk. Ez utóbbit frissen 

készítjük; a higany(II)-jodidot (HgI2) KI-oldatban feloldjuk. Ha a KI-ot tartalmazó K2[HgI4]-oldatot a 

réz(II)só-oldathoz öntjük, az oldatban feleslegben levő kevés KI a réz(II)-ionok egy részét redukálja 

réz(I)-jodid (CuI) keletkezése és elemi jód (amely barna színnel oldódik a jodidionokat tartalmazó 

oldatban) képződése közben. A CuI viszont tovább reagál a K2[HgI4]-tal oldhatatlan piros csapadék, 

Cu2[HgI4] kiválása és KI képződése közben. Ez további réz(II)-ionokat redukál, és tovább folytatódik 

a reakció mindaddig, amíg az összes réz(II)-ion redukálódik és Cu2[HgI4] alakjában kiválik. 

7,3 g (0,044 mol) (a számított mennyiségnél 10%-kal több) KI-ot feloldunk 60 cm3 vízben, majd 

ebben kevergetés közben feloldunk 4,5 g (0,01 mol) HgI2-ot. Egy másik főzőpohárban 30 cm3 forró 

vízben feloldunk 5,0 g (0,02 mol) CuSO4 ∙ 5H2O-ot, amelyet előzőleg mozsárban elporítottunk (ha az 

oldat nem tiszta, redős szűrőn leszűrjük), majd az oldatot lehűtjük. Az így kapott tiszta, kék színű 

oldathoz kevergetés közben hozzáöntjük az előző KI-os K2[HgI4] oldatot, miközben piros 

mikrokristályos csapadékként kiválik a Cu2[HgI4], az oldat pedig a KI3 (KI + I2)-ként oldódó elemi 

jódtól barnára színeződik. Az oldatot óraüveggel lefedve legalább egy napig állni hagyjuk, hogy a 

termék lehetőleg teljesen kiváljon. A csapadékot Büchner-tölcséren alaposan leszívatjuk, és az 

anyalúgot félretéve még néhány napig állni hagyjuk. A csapadékot metil-alkohollal addig mossuk 

(egyszerre csak néhány cm3-t ráöntve), amíg a lecsepegő mosófolyadék színtelen nem lesz, vagyis az 

anyag elemi jód szennyezést már nem tartalmaz, majd a már tiszta piros csapadékot 

levegőátszívatással szárítjuk. Ha az anyalúgból még válik ki Cu2[HgI4], ezt is az előbb leírtak szerint 

szűrjük, mossuk és szárítjuk. 

 

Mérendő a színváltás hőmérséklete 70  oC-on.  

 

Tulajdonságok: 

Élénkpiros, mikrokristályos por, vízben, alkoholban oldhatatlan. Kb. 70 oC-on reverzibilisen váltja a 

színét, magasabb hőmérsékleten újabb színváltás kíséretében irreverzibilisen elbomlik. 

Hőmérsékletmérésre használható. 
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79. Kálium-[trijodo-plumbát(II)]víz (1/2) 

 

Név: kálium-[trijodo-plumbát(II)]-dihidrát 

 

6.8.4.3. fénykép. K[PbI3] · 2H2O 

Összegképlet: K[PbI3] ∙ 2H2O 

CAS-szám: 36704-77-5 

Biztonsági 

információk: 

R: 61-8-20/22-33-50/53

S: 53-45-60

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Pb(NO3)2(aq)  +  3  KI(aq)  =  K[PbI3](sz)  +  2 KNO3(aq) 

Előállítás menete: 

3,3 g (0,01 mol) ólom(II)-nitrátot 15 cm3 meleg desztillált vízben oldunk, és keverés mellett lassan 

14,9 g (0,09 mol – a sztöchiometrikushoz képest háromszoros felesleg) kálium-jodid 20 cm3 vízzel 

készült oldatába adagoljuk. Először a sárga ólom(II)-jodid válik ki, amely lehűlés közben 

halványsárga K[PbI3] ∙ 2H2O-tá alakul. Melegíteni nem szabad, mert a fellépő mellékreakciók 

következtében ismét sárga PbI2 keletkezik. A sót üvegszűrőn leszűrjük, kinyomkodjuk, és szűrőpapír 

között tároljuk. 

 

Tulajdonságok: 

Sápadtsárga, tűszerű kristályok, levegőre nem érzékenyek. A termék hosszú ideig exszikkátorban 

tárolva elveszti kristályvizét, és fehéres porszerű anyaggá alakul, amely nedves levegőn PbI2 

keletkezése közben megsárgul. Melegítés hatására 3090 oC között elveszti kristályvizét, majd 

elbomlik. K[PbI3] ∙ 2H2O vízben csak nagyobb KI-felesleg jelenlétében állandó, tiszta vízben oldva 

PbI2 csapadék és KI keletkezése közben bomlik. Acetonban világossárga színnel oldódik. 

 



6. Preparatív feladatok 287 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

80. [Hexaakva-króm(III)]-klorid 

 

Név: [hexaakva-króm(III)]-klorid 

 

6.8.4.4. fénykép. [Cr(H2O)6]Cl3 

Összegképlet: [Cr(H2O)6]Cl3 

CAS-szám: 13820-88-7 

Biztonsági információk: R: 22 

S: 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Cr(NO3)3(aq)  +  3  HCl(aq)  =  [Cr(H2O)6]Cl3(aq)  +  3 HNO3(aq)  +  3 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Oldjunk fel 10,0 g (0,025 mol) Cr(NO3)3 ∙ 9H2O-ot azonos tömegű vízben egy 100150 cm3-es 

Erlenmeyer-lombikban, majd adjunk hozzá 10 cm3 tömény sósavat, és hűtés közben telítsük az oldatot 

sósavgázzal. (Sósavgázt gázfejlesztő készülékben fejlesztünk a Laboratóriumi műveletek 

3.11.5.4.3. Gázfejlesztés hevítéssel fejezet szerint.) Gázbevezetéskor ügyeljünk arra, hogy a 

hőmérséklet ne emelkedjék 30 oC fölé, szükség esetén hűtsük a lombikot jeges vízzel. A kivált 

kristályokat szűrjük le üvegszűrőn, és mossuk kevés tömény sósavval. A terméket úgy tisztíthatjuk, 

hogy kevés hideg vízben feloldjuk, redős szűrőn leszűrjük, a szűrlethez 10 cm3 tömény sósavat adunk 

és telítjük sósav- gázzal. A kivált kristályokat végül üvegszűrőn leszűrjük, és acetonnal savmentesre 

mossuk. A kész terméket vákuum-exszikkátorban tömény kénsav felett száríthatjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Kékesszürke színű, könnyen elfolyósodó anyag, amely nedves állapotban izomerizálódik 

(hidrátizoméria: a folyamat lényege, hogy a komplex ligandumaként szereplő vízmolekula 

kicserélődik az ellenionra, jelen esetben egy kloridionra) és zöld színűvé válik (a [CrCl(H2O)5] ∙ H2O 

világoszöld, a [CrCl2(H2O)4]  ∙ 2H2O sötétzöld színű). Jól lezárt, leparaffinozott szájú porüvegben, 

nedvességmentesen tárolható. 
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81. [Tetraammin-réz(II)]-szulfátvíz (1/1) 

 

Név: [tetraammin-réz(II)]-szulfát-monohidrát 

[tetraammin-kupri]-szulfát-monohidrát 

 

6.8.4.5. fénykép. [Cu(NH3)4]SO4 · H2O 

Összegképlet: [Cu(NH3)4]SO4 ∙ H2O 

CAS-szám: 10380-29-7 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38 

S: 26-37/39 

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

 2 CuSO4(aq)  +  2 NH4OH(aq)  =  Cu2(OH)2SO4(sz)  +  (NH4)2SO4(aq) 

Cu2(OH)2SO4(sz)  +  (NH4)2SO4(aq)  +  6 NH4OH(aq)  =  2 [Cu(NH3)4]SO4(aq)  +  8 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Réz(II)-sók oldatából ammónium-hidroxid hatására világoskék színű, vízben oldhatatlan bázisos réz-

sók válnak ki, amelyek ammónium-hidroxid feleslegében sötétkék színű tetraammin-réz(II)-ion 

[Cu(NH3)4]
2+) képződése közben oldódnak. Ha réz(II)-szulfátot felesleges mennyiségű ammónium-

hidroxid-oldattal hozunk össze, a keletkező sötétkék oldatból [Cu(NH3)4]SO4 ∙ H2O kristályosítható ki. 

6,2 g (0,025 mol) porított CuSO4 ∙ 5H2O-ot 15 cm3 tömény ammónium-hidroxid 10 cm3 vízzel 

készült oldatában oldunk. Az oldathoz – az oldhatóság csökkentésének céljából – lassan 15 cm3 

metanolt adunk. A sötétkék oldatot hideg helyen 3 órán át állni hagyjuk. Mélykék kristályok válnak ki, 

amelyeket üvegszűrőn leszűrjük, majd 25 cm3 metanol és cc. NH4OH 1:1 térfogatarányú keverékével 

mossuk. Végül a terméket kevés metanollal átöblítjük, és levegőátszívatással szárítjuk. Figyelem! A 

metanol fokozottan tűzveszélyes, nyílt láng használatát a metanollal végzett munka közben kerüljük! 

 

Tulajdonságok: 

A komplex mélykék, tűs kristályai vízben jobban, alkoholban kevésbé oldódnak. Vízben két molekula 

víz koordinálódik a központi réz(II)-ionokhoz. Levegőn állva lassan zöld színű porrá válik. 150 oC 

körül bomlik. A teraamminsó mélykék színe Cu2+-ionok kimutatására alkalmas. 
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82. [Tetraammin-réz(II)]-nitrátvíz(1/1) 

 

Név: [tetraammin-réz(II)]-nitrát-monohidrát 

 

6.8.4.6. fénykép. 

[Cu(NH3)4](NO3)2 · H2O 

Összegképlet: [Cu(NH3)4](NO3)2 ∙ H2O 

CAS-szám: 31058-64-7 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38 

S: 26-37/39 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

Cu(NO3)2(aq)  +  4 NH4OH(aq)  =  [Cu(NH3)4](NO3)2(aq)  +  4 H2O(f) 

Előállítás menete: 

A [Cu(NH3)4]SO4 ∙ H2O komplexhez hasonlóan előállítható vegyület. 

6,0 g (0,025 mol) porított Cu(NO3)2 ∙ 3H2O-ot 19 cm3 tömény ammónium-hidroxid 12 cm3 vízzel 

készült oldatában oldunk. Az oldathoz lassan 15 cm3 metanolt adunk. A sötétkék oldatot hideg helyen 

3 órán át állni hagyjuk. Mélykék kristályok válnak ki, amelyeket üvegszűrőn leszűrünk, majd 25 cm3 

metanol és cc. NH4OH 1:1 térfogatarányú keverékével mosunk. Végül a terméket kevés metanollal 

átöblítjük, és levegőátszívatással szárítjuk. Figyelem! A metanol fokozottan tűzveszélyes, nyílt láng 

használatát a metanollal végzett munka közben kerüljük! 

A termék előállítható bázisos réz-karbonátból {Cu2(OH)2CO3}kiindulva is. 5,5 g (0,025 mol)  

bázisos réz-karbonátot elkeverünk 10 cm3 vízzel. Az szuszpenzióhoz óvatosan addig adagolunk 1:4 

hígítású salétromsavat, amíg pezsgést észlelünk. Az így keletkezett réz-nitrát-oldathoz először 

cseppenként, majd kis adagokban kb. 19 cm3 cc. NH4OH-ot adunk (a kezdetben kiváló csapadéknak 

fel kell oldódnia.) Az oldatot a fent leírt módon dolgozzuk fel. 

 

Tulajdonságok: 

A komplex mélykék, tűs kristályai vízben jobban, alkoholban kevésbé oldódnak. Vízben két molekula 

víz koordinálódik a központi réz(II)-ionokhoz. Levegőn állva lassan zöld színű porrá válik. 150 oC 

körül bomlik. A teraamminsó mélykék színe Cu2+-ionok kimutatására alkalmas. 
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83. [Hexaammin-nikkel(II)]-klorid 

 

Név: [hexaammin-nikkel(II)]-klorid 

 

6.8.4.7. fénykép. [Ni(NH3)6]Cl2 

Összegképlet: [Ni(NH3)6]Cl2 

CAS-szám: 10534-88-0 

Biztonsági 

információk: 

R: 45-25-36/38-43-50/53 

S: 53-36/37-45-60-61 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

NiCl2(aq)  +  6 NH3(aq)  =  [Ni(NH3)6]Cl2(sz) 

Előállítás menete: 

5,9 g (0,025 mol) NiCl2 ∙ 6H2O-ot hidegen feloldunk 10 cm3 desztillált vízben. Az oldathoz 

hozzáöntünk 15 cm3 cc. NH4OH-oldatot, melyben előzőleg feloldottunk 2,4 g (0,045 mol) ammónium-

kloridot. A kékes színű csapadékos oldatot jeges vízzel lehűtjük, majd a csapadékot G3-as üvegszűrőn 

szűrjük. A csapadékot kevés cc. ammóniával, majd kb. 20 cm3 metanollal mossuk, és 

levegőátszívatással szárítjuk. Figyelem! A metanol fokozottan tűzveszélyes, nyílt láng használatát a 

metanollal végzett munka közben kerüljük! 

 

Tulajdonságok: 

Ibolyakék színű, mikrokristályos anyag, amely alkoholban gyakorlatilag nem oldódik. A Ni2+-ionok 

kimutathatók [Ni(NH3)6]Cl2 komplex csapadékként. 
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84. [Hexaammin kobalt(III)]-klorid 

 

Név: [hexaammin kobalt(III)]-klorid 

 

6.8.4.8. fénykép. [Co(NH3)6]Cl3 

Összegképlet: [Co(NH3)6]Cl3 

CAS-szám: 10534-89-1 

Biztonsági információk: R: 36/37/38

S: 26

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 CoCl2(aq)  +  2 NH4Cl(aq)  +  10 NH3(aq)  +  H2O2(aq)  =  2 [Co(NH3)6]Cl3(aq)  +  2 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Egy 100150 cm3-es Erlenmeyer-lombikba bemért 13 cm3 vízben melegítés közben oldunk 5,9 g 

(0,11 mol) ammónium-kloridot, majd 9,0 g (0,038 mol) CoCl2 ∙ 6H2O-ot. Ezután az oldathoz kb. 0,5 g 

aktív szenet adunk, majd sójég hűtőkeverékkel 0 oC-ra hűtjük az oldatot, amit a lombikba helyezett 

hőmérővel ellenőrzünk. A lombikot folyamatosan a hűtőkeverékben tartva és az oldatot kevergetve 

20 cm3 cc. NH4OH-ot adagolunk a lombik tartalmához olyan ütemben, hogy az oldat hőmérséklete 

10 oC alatt maradjon. Ezután kis részletekben hozzáadunk 15 cm3 30%-os hidrogén-peroxidot úgy, 

hogy a hőmérséklet ne emelkedjék 20 oC fölé. Ezt követően a hőmérőt kivesszük az oldatból, és a 

lombikot vízfürdőre helyezzük. Addig melegítjük, míg az oldat rózsaszín színe eltűnik és tiszta 

sárgásbarna oldatot nyerünk. Vigyázat! Az el nem reagált hidrogén-peroxid intenzív gázfejlődést 

okoz! Ha a gázfejlődés is befejeződött, jeges fürdőben lehűtjük az oldatot. Az oldatból kivált anyagot 

és az aktív szenet együtt kiszűrjük, a szűrőn maradt anyagot forrón, 3 cm3 cc. HCl 80 cm3 vízzel 

készült oldatában oldjuk. A még meleg oldatból ismételt szűréssel eltávolítjuk az aktív szenet. A 

szűrlethez hozzáadunk 10 cm3 cc. HCl-at és jeges hűtés mellett kikristályosítjuk az anyagot. A 

narancssárgásszínű, mikrokristályos anyagot szűrjük, acetonnal mossuk, majd levegőn szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Narancsszínű kristályos anyag. Vízben jobban, sósavas vízben kevésbé jól oldódik. Magasabb 

hőmérsékleten színváltozás közben bomlik. 
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85. [Hexaammin-kobalt(II)]-klorid 

 

Név: [hexaammin-kobalt(II)]-klorid 

 

6.8.4.9. fénykép. [Co(NH3)6]Cl2 

Összegképlet: [Co(NH3)6]Cl2 

CAS-szám: 13874-13-0 

Biztonsági információk: R: 36/37/38 

S: 26 

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

CoCl2(aq)  +  6 NH4OH(aq)  =  [Co(NH3)6]Cl2(aq)  +  6 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Oldjunk fel 10,0 g (0,042 mol) CoCl2 ∙ 6H2O-ot 10 cm3 vízben, majd forraljuk fel az oldatot az oldott 

levegő eltávolítása érdekében. Adjunk az oldathoz annyi tömény ammóniaoldatot, hogy a kezdetben 

kiváló Co(OH)2 csapadék az ammónia feleslegében éppen feloldódjék [Co(NH3)6](OH)2 komplex 

vegyület képződése közben. Az oldatot melegen szűrjük, majd adjunk hozzá lehetőleg 

levegőmentesített metil-alkoholt mindaddig, amíg maradandó zavarosodás nem lép fel. (Az alkohol 

levegőmentesítését úgy végezhetjük, hogy vízfürdőn, visszafolyós hűtővel ellátott lombikban 

huzamosabb ideig melegítjük.) Az alkoholos elegyet vízcsap alatt hűtsük le, aminek következtében 

halvány rózsaszín, kristályos [Co(NH3)6]Cl2 válik ki. A kristályokat szűrjük le, először mossuk tömény 

ammóniaoldat és metanol 1:1 arányú elegyével, majd ammóniával telített metanollal. A kész terméket 

vákuum-exszikkátorban szilárd KOH felett szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Rózsás színű kristályokat képez vagy hússzínű, porszerű anyagként fordul elő. A [Co(NH3)6]Cl2 

kénsav felett, nagyvákuumban, 6567 oC-on kék színű trans-[CoCl2(NH3)2] komplex vegyületté 

alakul. Száraz állapotban oxigénnel szemben viszonylag stabil, de nedvesen oxidálódik a levegőn. 

Alkoholban nem oldódik, de híg ammóniaoldat jól oldja. 
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86. [Tetraammin-karbonáto-kobalt(III)]-nitrát 

 

Név: [tetraammin-karbonáto-kobalt(III)]-nitrát 

 

6.8.4.10. fénykép. 

[Co(CO3)(NH3)4]NO3 

Összegképlet: [Co(CO3)(NH3)4]NO3 

CAS-szám: 15040-52-5 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 Co(NO3)2(aq)  +  6 NH3(aq)  +  2 (NH4)CO3(aq)  +  H2O2(aq)  = 

=  2 [Co(CO3)(NH3)4]NO3(aq)  +  2 NH4NO3(aq)  +  2 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Oldjunk fel 9,6 g (0,1 mol) (NH4)2CO3-ot 30 cm3  vízben, és adjunk hozzá 30 cm3  tömény am-

móniaoldatot. Csurgassuk az így elkészített oldatot 7,3 g (0,025 mol) Co(NO3)2 ∙ 6H2O 15 cm3  vízzel 

készített oldatába. Adjunk az oldathoz lassan 4 cm3 30%-os hidrogén-peroxid-oldatot. Öntsük az 

oldatot bepárlócsészébe, és vízfürdőn pároljuk be 4550 cm3-re. Nem szabad forralni! A bepárlás alatt 

kis részletekben 2,4 g (0,025 mol) (NH4)2CO3-ot adunk az oldathoz. Ha nem tiszta az oldat, melegen 

leszűrjük. A tiszta szűrletet jegesvizes fürdőben lehűtjük, és a kiváló sötét rózsaszín kristályokat 

szívótölcséren leszűrjük, néhány cm3 jeges vízzel, majd néhány cm3 etil-alkohollal leöblítjük a 

kristályok felületét, és még pár percig levegőt szívatunk keresztül rajta. Jól záródó üvegben tároljuk. 

 

Tulajdonságok: 

Sötét rózsaszín kristályos anyag. További komplex kobalt-vegyületek kiindulási anyaga (lásd 

következő preparátum). 
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87. cisz-[Tetraammin-dinitro-kobalt(III)]-nitrát 

 

Név: cisz-[tetraammin-dinitro-kobalt(III)]-nitrát 

 

6.8.4.11. fénykép.  

cisz-[Co(NO2)2(NH3)4]NO3 

Összegképlet: cisz-[Co(NO2)2(NH3)4]NO3 

CAS-szám: 13782-04-2 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

[Co(CO3)(NH3)4]NO3(aq) +  2 HNO3(aq)  +  2 NaNO2(aq)  = 

=  [Co(NO2)2(NH3)4]NO3(aq)  +  2 NaNO3(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

Oldjunk fel melegítés nélkül 5,0 g (0,02 mol) [tetraammin-karbonáto-kobalt(III)]-nitrátot 50 cm3 víz 

és 6 cm3 40%-os salétromsav elegyében. Az oldathoz adjunk kis részekben 10,0 g (0,14 mol) nátrium-

nitritet, majd a lombikot merítsük 68 percre forrásban lévő vízfürdőbe, miközben az oldat 

barnássárga lesz. Lehűlés után öntsünk az oldathoz részekben 70 cm3 40%-os salétromsavat. Erős 

habzás és nitrogén-oxidok fejlődése tapasztalható. (Elszívófülkében dolgozzunk!) Az elegyet 1 napig 

állni hagyjuk, majd a kivált kristálykását üvegszűrőn leszívatjuk, és kevés salétromsavval, majd metil-

alkohollal mossuk és exszikkátorban szárítjuk. 
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88. transz-[Tetraammin-dinitro-kobalt(III)]-klorid 

 

Név: transz-[tetraammin-dinitro-

kobalt(III)]-klorid 

 

6.8.4.12. fénykép.  

transz-[Co(NO2)2(NH3)4]Cl 

Összegképlet: transz-[Co(NO2)2(NH3)4]Cl 

CAS-szám: 15977-81-8 

Biztonsági információk: R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 CoCl2(aq)  +  2 NH4Cl(aq)  + 6 NH4OH(aq) + 4 NaNO2(aq)  +  1/2 O2(g)  = 

=  2 [Co(NO2)2(NH3)4]Cl(aq)  +  4 NaCl(aq)  +  7H2O(f) 

Előállítás menete: 

6,7 g (0,125 mol) amónium-kloridnak és 8,6 g (0,125 mol) nátrium-nitritnek 50 cm3 vízzel készült 

oldatát elegyítsük 10 cm3 10%-os ammóniaoldattal, majd adjunk hozzá 5,9 g (0,025 mol) 

CoCl2 ∙ 6H2O-nak 15 cm3 vízzel készült oldatát. Az elegyen buborékoltassunk át levegőt 4 órán 

keresztül, majd 12 óra állás után szűrjük le a kivált kristályokat. A nyersterméket előbb vízzel 

alaposan mossuk ki, majd tisztítás céljából oldjuk fel forró, ecetsavval megsavanyított vízben. Szűrés 

után elegyítsük a szűrlethez 2,7 g (0,05 mol) ammónium-klorid vizes oldatát. Egynapi állás után a 

kivált sárgásszínű kristályokat szűrjük le. Először 80%-os, majd vízmentes metil-alkohollal mossuk a 

kristályokat, és exszikkátorban szárítjuk. 
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89. [Triammin-trinitro-kobalt(III)] 

 

Név: [triammin-trinitro-kobalt(III)] 

 

6.8.4.13. fénykép. [Co(NO2)3(NH3)3] 

Összegképlet: [Co(NO2)3(NH3)3] 

CAS-szám: 44965-27-7 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

2 CoCl2(aq)  +  2 NH4Cl(aq)  +  6 NaNO2(aq)  +  4 NH3(aq)  +  ½ O2(g)  = 

= 2 [Co(NO2)3(NH3)3](aq)  +  6 NaCl(aq)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

4,7 g (0,02 mol) CoCl2 ∙ 6H2O 13 cm3 vízzel készült oldatához adjunk 48 cm3 10%-os 

ammóniaoldatot, majd 5,3 g (0,1 mol) NH4Cl-nak és 7,1 g (0,103 mol) NaNO2-nek 42 cm3 vízzel 

készült oldatát. Az elegyen 4 órán keresztül erőteljesen buborékoltassunk át levegőt. A barna színű 

oldatot öntsük bepárlócsészébe, és néhány napra tegyük elszívófülkébe. A kivált sárgásbarna 

kristályokat szűrjük le, hideg vízzel alaposan mossuk kloridionmentesre. A nyersterméket forró 

ecetsavas vízben oldjuk fel, az oldatot redős szűrőn szűrjük le, a szűrletet tegyük félre kristályosodni. 

A kivált kristályokat szűréssel nyerjük ki. 

 

Tulajdonságok: 

Sárgásbarna kristályos anyag. 
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90. [Pentaammin-kloro-kobalt(III)]-klorid 

 

Név: [pentaammin-kloro-kobalt(III)]-klorid 

 

6.8.4.14. fénykép. [CoCl(NH3)5]Cl2 

Összegképlet: [CoCl(NH3)5]Cl2 

CAS-szám: 13859-51-3 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

2 CoCl2(aq)  +  6 NH3(aq)  +  2 (NH4)2CO3(aq)  +  H2O2(aq)  = 

    =  2 [Co(CO3)(NH3)4]Cl(aq)  + 2 H2O(f) 

[Co(CO3)(NH3)4]Cl(aq)  +  2 HCl(aq) =  [CoCl(H2O)(NH3)4]Cl2(aq)  +  CO2(g) 

[CoCl(H2O)(NH3)4]Cl2(aq)  +   NH3(aq)  = [Co(H2O)(NH3)5]Cl3(aq) 

[Co(H2O)(NH3)5]Cl3(aq)               [CoCl(NH3)5]Cl2(aq)  +  H2O(f)

H++Cl

 

Előállítás menete: 

11,8 g (0,075 mol) CoCl2 ∙ 6H2O-ot oldjunk fel 40 cm3 vízben, és adjunk hozzá kb. 80 cm3 tömény 

ammóniaoldatot, továbbá 25,0 g (0,26 mol) (NH4)2CO3 80 cm
3
 vízzel készült oldatát. Az így kapott 

oldathoz csepegtessünk 12 cm3 30%-os hidrogén-peroxid-oldatot, és vízfürdőn forralás közben 

pároljuk szirupsűrűségűre. A betöményített oldatot vegyük le a vízfürdőről, majd állandó keverés 

közben csepegtessünk hozzá tömény sósavoldatot a CO2-fejlődés megszűnéséig. Lúgosítsuk meg az 

oldatot kb. 8 cm3 tömény ammóniaoldat hozzáadásával, majd hígítsuk fel vízzel kb. 200 cm3-re és 

melegítsük vízfürdőn kb. 1 órán keresztül. A vízfürdőről levéve, lehűléskor adjunk az oldathoz kb. 

150 cm3 tömény sósavat, és tegyük újra vízfürdőre. Az oldatból sötétvörös apró kristályok alakjában 

válik ki a [CoCl(NH3)5]Cl2. A kristályos anyagot szívótölcséren leszűrjük, 1:1 hígítású sósavval 

kimossuk belőle a szennyező ammónium-sókat, majd metil-alkohollal leöblítjük a kristályok felületét. 

Vákuum-exszikkátorban szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Vízben közepesen, 1:1 hígítású sósavban nagyon rosszul oldódó sötétvörös kristályos anyag. 
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91. [Akva-pentaammin-kobalt(III)]-klorid 

 

Név: [akva-pentaammin-kobalt(III)]-klorid 

 

6.8.4.15. fénykép. [Co(H2O)(NH3)5]Cl3 

Összegképlet: [Co(H2O)(NH3)5]Cl3 

CAS-szám: 13820-80-9 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

3 CoCl2(aq)  +  15 NH4OH(aq)  +  KMnO4(aq)  = 

   3 [Co(H2O)(NH3)5]Cl2(OH)(aq)  +  MnO(OH)2  +  3 H2O(f)  +  KOH(aq) 

[Co(H2O)(NH3)5]Cl2(OH)(aq)  +  HCl(aq)  =  [Co(H2O)(NH3)5]Cl3(aq)  +  H2O(f) 

Előállítás menete: 

Ha ammóniás kobalt(II)-klorid oldatot oxidálunk, bázisos [akva-pentaammin-kobalt(III)]-klorid oldat 

keletkezik, amiből sósavval a [Co(H2O)(NH3)5]Cl3 komplex vegyület kicsapható. Az oxidációt 

kálium-permanganát-oldattal végezzük.  

7,9 g (0,05 mol) (a számított mennyiség háromszorosa) KMnO4-ot feloldunk 100 cm3 vízben 

kevergetés közben, hozzáadunk 55 cm3 cc. NH4OH-oldatot, majd 11,9 g (0,05 mol) CoCl2 ∙ 6H2O 

90 cm3 vízzel készült oldatát. Az elegyet többször átkeverjük, majd óraüveggel lefedjük, és a 

sötétbarna csapadékként kivált [MnO(OH)2]-ot 24 óra állás után szívótölcséren leszívatjuk. A tiszta 

szűrletet jeges hűtés közben semlegesítjük 1:1 hígítású sósavval, amelyet szintén jeges fürdőben 

lehűtöttünk. További jeges hűtés és keverés közben cc. HCl és 96 (m/m)%-os alkohol 3:1 

térfogatarányú elegyében (kb. 400 cm3) lassan kicsapjuk a [Co(H2O)(NH3)5]Cl3-ot. Ha semlegesítés és 

kicsapás közben nem hűtjük az oldatot, a termelési százalék a termék viszonylag jó oldatósága miatt 

nagymértékben csökken. A kivált világospiros csapadékot Büchner-tölcséren szűrjük, alkohollal 

mossuk és levegőátszívatással szárítjuk. 

 

Mérendő a színváltás hőmérséklete 20300 oC hőmérséklet-tartományban.  

 

Tulajdonságok: 

Világospiros mikrokristályos por. Vízben elég jól oldódik. Vizes oldatban állás közben elbomlik. 

Magasabb hőmérsékleten színváltozás kíséretében elbomlik. Hőmérsékletmérő színváltó festék 

készítésére alkalmas. 
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92. [Hexakarbamido-króm(III)]-kloridvíz (1/3) 

 

Név: [hexakarbamido-króm(III)]-

klorid-trihidrát 

 

6.8.4.16. fénykép. [Cr(OCN2H4)6]Cl3 · 3H2O 

Összegképlet: [Cr(OCN2H4)6]Cl3 ∙ 3H2O 

CAS-szám: 27459-64-9 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

CrCl3(aq)  +  6 (H2N)2CO(aq)  =   [Cr(OCN2H4)6]Cl3(aq)  +  2 H2O(f) 

Előállítás menete: 

5,3 g (0,02 mol) CrCl3 ∙ 6H2O-ot melegítés közben feloldunk 10 cm3 vízben, majd hozzáadunk 7,9 g 

(0,13 mol) karbamidot és 810 csepp 11 hígítású sósavat. Az oldatot vízfürdőn addig pároljuk, amíg 

nagy mennyiségű kristályos anyag válik ki. Ha szükséges, 1-2 cm3 vízzel hígítjuk a sűrű 

szuszpenziót, majd gyorsan szűrjük. A leszűrt fűzöldszínű, mikrokristályos anyagot rövid ideig 

levegőátszívással, majd szűrőpapír között szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Fűzöld színű, mikrokristályos anyag. Vízben jól oldódik, de oldhatatlan abszolút alkoholban. 
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93. Kálium-[trioxaláto-aluminát(III)]víz (1/3) 

 

Név: kálium-[trioxaláto-aluminát(III)]-

trihidrát 

 

6.8.4.17. fénykép. K3[Al(C2O4)3] · 3H2O 

Összegképlet: K3[Al(C2O4)3]  ∙ 3H2O 

CAS-szám: 15242-51-0 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenletei: 

Al2(SO4)3(aq)  +  6 NaOH(aq)  =  2 Al(OH)3(sz)  +  3 Na2SO4(aq) 

H2C2O4(aq)  +  K2C2O4(aq)  =  2 KHC2O4(aq) 

Al(OH)3(sz)  +  3 KHC2O4(aq)  = K3[Al(C2O4)3](aq)  +· 3 H2O(f) 

Előállítás menete: 

Alumínium-szulfátból {Al2(SO4)3 ∙ 18H2O} nátrium-hidroxiddal fehér alumínium-hidroxid {Al(OH)3} 

csapadék választható le, amely savanyú kálium-oxalátban [KHC2O4] kálium-[trioxaláto-aluminát(III)] 

képződése közben oldódik. Az oldatból K3[Al(C2O4)3] ∙ 3H2O kristályosítható ki. A KHC2O4 oldatot 

kálium-oxalát (K2C2O4 ∙ H2O) és oxálsav (H2C2O4 ∙ 2H2O) 1:1 molarányú keverékéből kapjuk. 

Külön-külön feloldunk 6,7 g (0,01 mol) Al2(SO4)3 ∙ 18H2O-ot 50 cm3 vízben és 2,4 g (0,06 mol) 

NaOH-ot 30 cm
3
 vízben. Az oldatokat, ha nem lennének tiszták, redős szűrőn szűrjük, és a két oldatot 

melegen, kevergetés közben összeöntjük. A kivált fehér kocsonyás Al(OH)3 csapadékot Büchner-

tölcséren szűrjük, vízzel 23-szor kimossuk és leszívatjuk. 160 cm3 vízben feloldunk 12,0 g 

(0,065 mol) K2C2O4 ∙ H2O-ot és 8,2 g (0,065 mol) H2C2O4 ∙ 2H2O-at, a jól leszívatott Al(OH)3 

csapadékot belekeverjük és melegítve, kevergetés közben feloldjuk (kb. fél óra szükséges az 

oldáshoz). Az Al(OH)3 zömének feloldása után az oldatot redős szűrőn kristálytisztára szűrjük (esetleg 

kétszer vagy dupla redősszűrőn), majd kis lángon óvatosan melegítve 30-40 cm3-re bepároljuk. 

Lehűlés közben a K3[Al(C2O4)3] ∙ 3H2O csillogó színtelen kristályok alakjában kiválik. Ha lehűléskor 

nincs kristálykiválás, az oldatot kisebb térfogatra kell bepárolni. A kivált kristályokat leszívatjuk, 

kevés hideg vízzel mossuk, és levegőátszívatással szárítjuk. Az anyalúgot bepárolva még további 

kristályfrakciót kaphatunk. 

 

Tulajdonságok: 

Fehér, kristályos, vízben elég jól oldódó vegyület. Az C2O4
2-ion kétfogú ligandum, így a 

K3[Al(C2O4)3] kelát komplex. 
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94. Kálium-[trioxaláto-ferrát(III)]víz (1/3) 

 

Név: kálium-[trioxaláto-ferrát(III)]-trihidrát 

 

6.8.4.18. fénykép. 

K3[Fe(C2O4)3] · 3H2O 

Összegképlet: K3[Fe(C2O4)3] ∙ 3H2O 

CAS-szám: 5936-11-8 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

FeCl3(aq)  +  3 K2C2O4(aq)  =  K3[Fe(C2O4)3](aq)  +  3 KCl(aq) 

Előállítás menete: 

2,7 g (0,01 mol) FeCl3 ∙ 6H2O-ot feloldunk 10 cm3 vízben, majd külön 5,9 g (0,032 mol) 

K2C2O4 ∙ H2O-ot 10 cm3 vízben. Ha az oldatok nem tiszták, akkor redős szűrőn leszűrjük. Az oldatokat 

felmelegítjük és forrón összeöntjük, majd hűtés nélkül sötétben hagyjuk kikristályosodni. A 

kristályokat szívótölcséren leszűrjük, kevés jeges vízzel mossuk, szűrőpapír között kinyomkodjuk, és 

exszikkátorban szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Csillogó, világoszöld apró kristályos anyag. Meleg vízben jól oldódik. A komplex fényérzékeny! Fény 

hatására, levegőn állva lassan elbomlik vas(II)-oxalát képződése közben, és megsárgul. Sötét 

edényben, fénytől elzártan kell tárolni! A szervetlen preparatív kémiában alkalmazzák. 
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95. Kálium-[dioxaláto-kuprát(II)]víz (1/2) 

 

Név: kálium-[dioxaláto-kupát(II)]-dihidrát 

 

6.9.4.19. fénykép. 

K2[Cu(C2O4)2] · 2H2O 

Összegképlet: K2[Cu(C2O4)2] ∙ 2H2O 

CAS-szám: 53513-79-4 

Biztonsági 

információk: 

R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

CuSO4(aq)  +  2 K2C2O4(aq)  =  K2[Cu(C2O4)2](aq)  +  K2SO4(aq) 

Előállítás menete: 

2,5 g (0,01 mol) CuSO4 ∙ 5H2O-ot  feloldunk 10 cm3 vízben, majd külön 7,4 g (0,04 mol) 

K2C2O4 ∙ H2O-ot 20 cm3 vízben. Ha az oldatok nem tiszták, akkor redős szűrőn leszűrjük. Az oldatokat 

90 oC-ra melegítjük, és forrón összeöntjük, majd jégvíz hűtőkeverékben 10 oC-ra hűtjük. A kiváló 

kristályokat szívótölcséren leszűrjük, kevés jeges vízzel mossuk, szűrőpapír között kinyomkodjuk, és 

exszikkátorban szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

Meleg vízben jól oldódik, de lassan CuC2O4-tá bomlik, amely kiválik az oldatból. Erős savak 

gyorsítják a bomlást. Szerves oldószerekben gyengén oldódik. 150 oC felett gyorsan leadja 

kristályvizét, 260 oC felett teljesen elbomlik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Preparatív feladatok 303 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

96. Kálium-[trioxaláto-manganát(III)]víz (1/3) 

 

Név: kálium-[trioxaláto-manganát(III)]-

trihidrát 

 

6.8.4.20. fénykép. 

K3[Mn(C2O4)3] · 3H2O 

Összegképlet: K3[Mn(C2O4)3] ∙ 3H2O 

CAS-szám: 21647-79-0 

Biztonsági információk: R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

KMnO4(aq)  +  K2C2O4(aq)  +  4 H2C2O4(aq)  =  K3[Mn(C2O4)3](aq)  +  4 CO2(g)  +  4 H2O(f) 

Előállítás menete: 

A kálium-[trioxaláto-manganát(III)] kálium-permanganátból állítható elő oxálsavas redukcióval. 

Mérjünk be 1,3 g (0,008 mol) finoman elporított KMnO4-ot egy 100 cm3-es Erlenmeyer-

lombikba, és oldjuk fel 45 cm3 vízben. Helyezzük a lombikot 4 oC-os sójég hűtőkeverékbe, és 

hűtsük le az oldatot 2 oC-ra (a hőmérsékletet az oldatban mérjük). Előzőleg készítsünk keveréket 

4,0 g (0,032 mol) finoman elporított H2C2O4 ∙ 2H2O-ból és 1,5 g (0,008 mol) finoman elporított 

K2C2O4 ∙ H2O-ból. Adjuk a keveréket és még 3 g jeget a lehűtött KMnO4-oldathoz. A reakció kb. 

10 perc múlva indul meg, amit a lombik fala mentén mutatkozó gyenge gázfejlődés jelez. A reakció 

beindulását elő kell segíteni úgy, hogy időnként az Erlenmeyer-lombikot kiveszzük a hűtőkeverékből 

és rázogatjuk. A hőmérséklet azonban ekkor se emelkedjen 0 oC fölé. A reakció lassan indul be, de 

később hevessé válik, miközben barna MnO(OH)2 válik ki az oldatból. Ez idő alatt a lombikot erősen 

rázogassuk a hűtőkeverékben, hogy a hőmérséklet +1 oC alatt maradjon. A rázogatás, illetve a keverés 

hatására az oldat egyre inkább cseresznyevörös színűvé válik, az oldat barnás árnyalata mintegy 

20 perc alatt teljesen eltűnik. Közben készítsünk egy (5) – (0) oC-os sójég hűtőkeveréket és 

hűtsünk le benne egy üres 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikot. Szűrjük a reakcióelegyet G3-es 

üvegszűrőn az előhűtött lombikba, majd helyezzük azt a 4 oC-os hűtőkeverékbe. Az oldathoz keverés 

közben adjunk 23 cm3 () – () oC-ra lehűtött 96%-os alkoholt, majd helyezzük (5) – (0) oC-os 

hűtőkeverékbe, és hagyjuk állni mozgatás nélkül. Mintegy 20 perc múlva a kristálykiválás 

befejeződik. Ekkor szűrjük le, a szűrlettel mossuk át a lombikfalára tapadt kristályokat, és ezt is öntsük 

fel a szűrőre. A kristályos terméket fényérzékenysége miatt fekete papírral bevont exszikkátorban, 

P4O10 felett szárítjuk. 

 

Tulajdonságok: 

A kristályok sötétben 20 oC-on hosszabb ideig bomlás nélkül eltarthatók. A vegyület vízben jól 

oldódik, tömény oldata ibolyaszínű; erősen felhígított vagy savanyított oldata sárgás-barna. A 

színváltozás a következő egyensúly-eltolódás következménye: 

[Mn(C2O4)3]3  +  2 H2O             [Mn(C2O4)2(H2O)2]  +  C2O4


 



304 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

97. cisz-Kálium-[diakva-dioxaláto-kromát(III)]víz (1/3) 

 

Név: cisz-kálium-[diakva-dioxaláto-

kromát(III)]-trihidrát 

 

6.8.4.21. fénykép.  

cisz-K[Cr(C2O4)2(H2O)2] · 3H2O 

Összegképlet: 
cisz-

K[Cr(C2O4)2(H2O)2] ∙ 3H2O 

CAS-szám: 22289-32-3 

Biztonsági információk: R: 36/37/38

S: 26-37/39

 
 

Előállítás reakcióegyenlete: 

K2Cr2O7(aq)  +  7 H2C2O4(aq)  =  2 K[Cr(C2O4)2(H2O)2](aq)  +  6 CO2(g)  +  3 H2O(f) 

Előállítás menete: 

A cisz-kálium-[diakva-dioxaláto-kromát(III)] komplex vegyületet kálium-dikromátból oxálsavas 

redukcióval állíthatjuk elő. 

Keverjünk össze dörzscsészében 2,0 g (0,007 mol)  finoman elporított K2Cr2O7-ot és 6,0 g 

(0,048 mol) H2C2O4 ∙ 2H2O-ot. A keveréket helyezzük 100 cm3-es főzőpohárba, adjunk hozzá 6 csepp 

vizet, és fedjük le óraüveggel. Amennyiben 23 percen belül nem indul be a reakció, a keveréket 

dróthálón keresztül melegítsük a reakció beindulásáig. A heves exoterm reakció során egy fekete 

viszkózus olaj képződik. Hagyjuk kissé lehűlni a terméket, majd adjunk hozzá 15 cm3 etanolt, és 

kevergessük addig, amíg az olaj teljesen átkristályosodik. Ha ez 10 perc alatt nem következne be, 

öntsük le a folyadékot, a maradékhoz adjunk újabb 15 cm3 etanolt, és folytassuk a reakciótermék 

kevergetését. Szűrjük a terméket, mossuk etanollal, majd szárítsuk meg infralámpa segítségével. 
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98. Kálium-[trioxaláto-kromát(III)]víz (1/3) 

 

Név: kálium-[trioxaláto-kromát(III)]-

trihidrát 

 

6.8.4.22. fénykép. K3[Cr(C2O4)3] · 3H2O 

Összegképlet: K3[Cr(C2O4)3] ∙ 3H2O 

CAS-szám: 15275-09-9 

Biztonsági információk: R: 36/37/38

S: 26-37/39

 

 

Előállítás reakcióegyenlete: 

K2Cr2O7(aq)  +  2 K2C2O4(aq)  +  7 H2C2O4(aq)  =  2 K3[Cr(C2O4)3](aq)  +  6 CO2(f)  +  7 H2O(f) 

Előállítás menete: 

8,8 g (0,07 mol) H2C2O4 ∙ 2H2O és 3,7 g (0,02 mol) K2C2O4 ∙ H2O vizes oldatával cseppenként, 

rázogatás közben elegyítsük 3,0 g (0,01 mol) K2Cr2O7 tömény vizes oldatát. Az elegyet vízfürdőn 

pároljuk be kezdődő kristálykiválásig, majd tegyük félre kristályosodni. A kivált kálium-[trioxaláto-

kromát(III)] ∙ 3H2O kristályokat szűrjük le, és szűrőpapír között szárítsuk. 

 

Tulajdonságok 

Vízben könnyen oldódó, feketészöld kristályokat képez, a kristályok élén kéken áttetsző. 
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7.  LEVEGŐKIZÁRÁSOS TECHNIKA ALKALMAZÁSA A 

PREPARATÍV GYAKORLATBAN 

A laboratóriumi munka során gyakran előfordul, hogy olyan vegyületeteket állítunk elő vagy olyan 

anyagokkal dolgozunk, amelyek a levegőn nem állandók, a levegő oxigénjével és/vagy 

nedvességtartalmával könnyen reagálnak. Ezekkel az anyagokkal csak védőgázban dolgozhatunk 

biztonságosan, illetve kerülhetjük el a nemkívánatos mellékreakciókat. 

Biztonságos munkavégzést tesz lehetővé az ún. glovebox használata (7.1. fénykép). A glovebox 

egy a környezettől hermetikusan lezárt szekrény, amelyben védőgáz-atmoszféra hozható létre levegőre 

érzékeny vagy mérgező anyagokkal végzett munkákhoz. A szekrény egyik oldala átlátszó anyagból 

készül (pl. üveg vagy polikarbonát), hogy a belső térbe beláthassunk. A gloveboxban a munkavégzést 

a benyúló gumikesztyűk teszik lehetővé. Az anyagokat és eszközöket zsilipkamrán keresztül juttatjuk 

be és hozzuk ki a gloveboxból. Ez eléggé időigényes. 

 

7.1. fénykép. Glovebox 

Védőgáz alatti munkavégzés kialakítására kiválóan alkalmas az ún. Schlenk-technika, amely 

nevét Wilhelm Schlenk (18791943) német kémikusról kapta. A gloveboxszal szemben a Schlenk-

technika előnye a gyorsabb munkavégzés, továbbá lehetővé teszi nagyvákuum alkalmazását is. A 

következő fejezetben a Schlenk-technikát ismertetjük a teljesség igénye nélkül. 

Mielőtt részletesen tárgyalnánk a levegőkizárásos technika alkalmazását, röviden szólnunk kell a 

védőgázok (inertgáz) és az oldószerek tisztításáról. 

7.1. Védőgázok oxigénmentesítése és szárítása 

Levegőkizárásos technikában védőgázként általában nitrogént vagy argont használunk. Az argon 

előnye, hogy nemesgázként szinte semmilyen kémiai reakcióban nem vesz részt, továbbá hogy a 

levegőnél nagyobb sűrűségű, így a reakcióedény alján gyűlik össze, onnan kiszorítja a levegőt. A 

nitrogén reaktívabb (szobahőmérsékleten például már fémlítiummal is nitridet képez), mint az argon, 

viszont annál jóval olcsóbb. Sűrűsége körülbelül megegyezik a levegőével, ami egyes műveleteknél 

előnyös, kevesebb hibalehetőséggel jár, főleg kevés gyakorlattal rendelkezőknél. Ezeket a gázokat 

általában valamilyen gyártól szerezzük be, gázpalackokból használjuk, amelyek ugyan kis 

mennyiségben, de tartalmazhatnak vizet és oxigént is, ezért a védőgázokat oxigénmentesíteni és 

szárítani kell. 
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Oxigénmentesítés 

 

Az oxigénmentesítést a 7.1.1. ábrán látható ún. BTS katalizátorral (réztartalmú, nem aktivált 

állapotban zöldesszürke színű, aktivált állapotban fekete szemcsés anyag) töltött oszlopon végezzük. 

Az oszlopot folyamatosan 100 oC-on tartva, annak töltete megköti a gázban lévő oxigént. A töltet 

kimerülése után (a töltet fekete helyett zöldes színű lesz) regenerálható hidrogéngáz átáramoltatásával. 

 

7.1.1. ábra. Oxigénmentesítő oszlop 

Szárítás 

 

A Laboratóriumi alapműveletek, 3.11.4. Gázok tisztítása és szárítása fejezetben ismertetett 

szárítási módszereket alkalmazhatjuk védőgázok szárítására is. Általában több szárítási módszert 

egymás után alkalmazva érhetjük el a védőgáz megfelelő vízmentességét (pl. sorba kapcsolunk egy 

koncentrált kénsavat tartalmazó mosóedényt, majd egy vagy több foszfor-pentoxiddal töltött 

gázszárító tornyot, végül pedig molekulaszitát tartalmazó gázszárító tornyot – 3.11.4.1. fénykép). 

7.2. Oldószerek tisztítása 

A levegőkizárásos technikában szerves oldószereket használunk, melyekkel szemben támasztott 

követelmények hasonlóak a védőgázokéhoz, vagyis víz- és oxigénmentesnek kell lenniük. A 

vízmentesítést abszolutizálásnak nevezzük. Az oldószereket, minőségüktől függően, általában több 

lépésben lehet vízmentesíteni. Ha szükséges, előszárítjuk az oldószert valamilyen szervetlen 

szárítóanyaggal, pl. vízmentes CaCl2-dal vagy MgSO4-tal, majd a szárítóanyagról leszűrjük. Ha az 

oldószer nátriummal nem reagál, nátriumprésen fémnátriumot juttatunk abba, és ezen tartjuk. 

A következő táblázatban a leggyakrabban használt oldószerek tisztítási eljárásait foglaltuk össze. 

Az oldószereket a táblázatban megadott abszolutizáló szerekkel 12 napig forraljuk, majd az oldószert 

inert atmoszférában desztilláljuk, lehetőleg közvetlenül felhasználás előtt. Ha rendszeresen 

szükségünk van egy adott abszolutizált oldószerre, célszerű a desztillált oldószerbe molekulaszitát 

tenni, amelyet felhasználás előtt nagyvákuumban hevítve vízmentesítettünk. 
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7.2.1. táblázat. Oldószerek abszolutizálási módszerei 

Oldószer Abszolutizáló szer 

hexán LiAlH4 

toluol Na/benzofenon 

dietiléter Na/benzofenon 

tetrahidrofurán Na/benzofenon 

alkoholok Mg 

diklórmetán P4O10 

7.3. Műveletek inert atmoszférában 

Védőgázban végzett műveletekhez olyan csiszolatos üvegeszközöket használunk, melyeket egy 

kiegészítő csiszolatos csappal látunk el. Ezen keresztül lehet az üvegeszközből a levegőt kiszívatni (a 

készüléket evakuálni), illetve azt védőgázzal megtölteni (nitrogénezni vagy argonozni). 

 

7.3.1. ábra. Csiszolatos lombik vákuumcsappal és Schlenk-edény vákuumcsappal 

A készülékeket vákuumgumicsővel kapcsoljuk a vákuuminertgáz-vonalhoz (Schlenk-vonal). A 

vákuumot (102103 Hgmm) vákuumszivattyúval állítjuk elő. A vákuumszivattyú flexibilis fém 

vákuumcsövön és üvegcsövön keresztül kapcsolódik a vákuumvonalhoz. A vákuumot a 

vákuumvonalhoz csatlakoztatott nyomásmérővel mérjük. A vákuumszivattyú szívócsonkja és a 

készülék közé két kifagyasztó csapdát (7.3.2. ábra) illesztünk, melyeket Dewar-edényben, cseppfolyós 

nitrogénnel hűtünk. A csapdákat azért használjuk, hogy a készülékből kiszívott levegőben lévő 

kondenzálható szennyeződéseket kifagyasszuk, így elkerüljük a szennyeződéseknek (pl. oldószerek) a 

szivattyú olajába kerülését, ami a szivattyú károsodásához vezetne.  

 

7.3.2. ábra. Kifagyasztó csapdák 
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A 7.3.3. ábra olyan vákuuminertgáz-vonalat mutat, amelynél a vákuum- és inertgáz-vonalat 

külön-külön csappal kapcsoljuk össze. Az ábrán piros színnel jelölt vákuumgumicsövekkel illesztjük 

az egyes készülékeket a vákuuminertgáz-vonalhoz. 

 

7.3.3. ábra. Vákuuminertgáz-vonal 

Az inertgáz-vonalat és a vákuumvonalat egy kétfuratú csap segítségével is össze lehet kötni 

(7.3.4. ábra). Ekkor kevesebb csap szükséges a készülék kialakításához, azonban növekszik a 

hibaforrások száma is. 

 

7.3.4. ábra. Vákuuminertgáz-vonal 

Nemcsak az inert gázokat és oldószereket, hanem az üvegeszközöket is vízmentesíteni kell. Ezt 

úgy érjük el, ha az alaposan megtisztított üvegeszközöket 80120 oC-os szárítószekrényben több órán 

át kihevítjük. Ügyeljünk arra, hogy a térfogatmérő eszközök a hevítés során kitágulnak, így térfogatuk 

nem lesz pontos. 

A Schlenk-technikában alkalmazott üvegeszközöket normálcsiszolattal illesztjük egymáshoz, a 

csiszolatok tökéletes illesztését vákuumzsír (pl. szilikon, Lithelen) használatával lehet elérni. Tekintve, 

hogy a szerves oldószerek többsége oldja ezeket a zsírokat, a csiszolatokat időnként újra kell zsírozni. 

Ügyelnünk kell arra is, hogy a készülékeket evakuálás során vákuum alá kell helyezni, vagyis csak 

vákuumálló üvegeszközöket használhatunk. 

Az adott művelethez általában üresen, vegyszerek nélkül szereljük össze a készüléket, a 

csiszolatokat szétcsúszás ellen rugóval, gumigyűrűvel vagy fémből, illetve műanyagból készült 

csiszolat-összefogó szorítókkal biztosítjuk, hiszen a műveletek során gyenge túlnyomás uralkodik a 

készülékben a külső légköri nyomás ellenében. Ezután vákuumgumicsővel csatlakoztatjuk az 

összeszerelt készüléket a vákuuminertgáz-vonalhoz, és evakuáljuk a készüléket, majd nitrogénezzük. 

Végül a reakcióhoz szükséges vegyszereket is a védőgáz alatt levő készülékbe tehetjük, és elkezdődhet 

a művelet. Az egész művelet alatt ügyelnünk kell arra, hogy ne juthasson levegő a készülékbe, ha azt 

nyitjuk, pl. dugó eltávolításával vagy csiszolatok megbontásával. Ilyenkor folyamatosan, lassú 

áramban védőgázt áramoltatunk át a készüléken. 
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Zárt készülékben sosem dolgozunk, ezért a vákuuminertgáz-vonalhoz pl. higanyos nyomás-

kiegyenlítő buborékoltatót csatlakoztatunk (7.3.5. ábra), amelyet a készülékkel együtt 

evakuálunk/nitrogénezünk. Ez nemcsak szelepként működik, de a nyomás mérésére alkalmas 

manométerként is. 

 

7.3.5. ábra. Higanyos nyomáskiegyenlítő buborékoltatóval 

A következőkben néhány alapművelet kivitelezését mutatjuk be inert atmoszférában. 

 

Szilárd anyagok bemérése 

 

A szilárd anyagokat, érzékenységüktől függően a következőképpen mérhetjük be: 

1. Előzetesen lemért anyagot tölcséren keresztül tölthetünk a lombikba, majd a lombikot a fent leírt 

módon evakuáljuk/nitrogénezzük. Ezt a módszert akkor alkalmazhatjuk, ha a szilárd anyag 

levegőn stabil, illetve ha tenziója elég kicsi, így evakuáláskor nem szublimál el a vákuumcsövön 

keresztül. 

2. Ha az anyag levegőre érzékeny, akkor egy előzőleg evakuált/nitrogénezett lombikba csiszolatos 

könyökön keresztül tölthetjük a megfelelő mennyiségű anyagot abból a lombikból, amelyben 

védőgáz alatt tároljuk a szilárd anyagot (7.3.6. ábra). A módszer előnye, hogy ekkor a szilárd 

anyag a művelet során végig inert atmoszférában van; hátránya hogy a pontos bemérés 

időigényes, hiszen a lombikokat minden tömegmérés előtt szét kell szerelni. 
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7.3.6. ábra. Szilárd anyag bemérése védőgázban 

Folyadékok bemérése 

 

Folyadékokat, érzékenységüktől függően a következőképpen mérhetjük be: 

1. Ha a folyadék nem érzékeny, akkor azt pipettával közvetlenül bemérhetjük az 

evakuált/nitrogénezett lombikba. 

2. Ha a folyadék levegőre érzékeny, akkor azt a 7.3.7. ábrán látható módon tudjuk bemérni: a 

folyadékot tartalmazó és a beméréshez használt evakuált/nitrogénezett lombikot vagy Schlenk-

edényt csiszolatokon keresztül egy csiszolatos elosztóhoz, „tőgyhöz” szerelünk, és az egyik 

edényből a másikba pipettával mérjük be a megfelelő mennyiséget (térfogat vagy tömeg 

alapján), miközben a pipetta vége folyamatosan inert atmoszférában van. Pipettázás során a 

pipettát előzetesen az inert gázzal átöblítjük. 

 

7.3.7. ábra. Folyadék bemérése védőgázban 

Nagyobb mennyiségű folyadékot a szilárd anyagokhoz hasonlóan csiszolatos könyökön keresztül 

is át lehet önteni egyik lombikból a másikba. 
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Kémiai reakció kivitelezése, melegítés, hűtés védőgáz alatt 

 

Kémiai reakciót, egy anyag melegítését, illetve hűtését nyomásváltozás miatt nem végezhetjük 

zárt készülékben, ezért a készüléket a 7.3.5. ábrán bemutatott módon kapcsoljuk a vákuuminertgáz-

vonalhoz. A higanyos nyomáskiegyenlítő segítségével elkerülhetjük a melegítés során előálló 

túlnyomást. Lehűléskor az anyagok gőznyomása csökken, vagyis a zárt készülékben a légkörinél 

alacsonyabb nyomás alakulhat ki. Ezt úgy kerülhetjük el, hogy hűtés közben az inertgáz-vonal csapját 

nyitva hagyjuk, így a nyomás az inert gáznak megfelelő nyomásértékre tud beállni. 

  

Szűrés védőgázban 

 

Schlenk-technika alkalmazásával végzett szűrést a 7.3.8. ábrasor mutatja. A csappal ellátott 

speciális üvegszűrőt, a csiszolatos könyökkel és a szűrlet befogadására alkalmas lombikot 

evakuáljuk/nitrogénezzük. Ezt követően a könyökön keresztül csatlakoztatjuk a szűrőberendezéshez a 

szűrni kívánt anyagot tartalmazó lombikot, majd a készülék elforgatásával a lombikban lévő 

folyadékot a szűrőfelületre öntjük. A szilárd anyag a szűrőfelületen marad, a folyadék átfolyik. A 

szűrés végeztével a szűrletet tartalmazó lombikot leválasztjuk a készülékről, majd a szilárd csapadékot 

vákuumszivattyú segítségével megszárítjuk. A szűrő tetejére a szilárd anyag tárolására alkalmas 

lombikot, Schlenk-edényt illesztünk. A szűrőberendezést megfordítjuk, ekkor a szilárd anyag a 

lombikba hullik. A szűrést gyorsíthatjuk, ha a 7.3.9. ábrán jelölt csapok segítségével a szűrő felső 

részén az inert gáznak megfelelő nyomást állítjuk be, alul pedig a szűrletet tartalmazó lombik 

vákuumcsonkján keresztül csökkentjük a nyomást (az elv hasonló a Büchner-tölcsérrel végzett 

szűréshez). 
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7.3.8. ábra. Szűrés védőgázban 
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7.3.9. ábra. Szűrés vákuum alkalmazásával 

Desztilláció és szublimáció védőgázban 

 

Védőgázban desztillálhatunk a korábban ismertetett desztilláló készükkel, ha a készülék 

vákuumcsonkját vákuumgumicsővel a vákuuminertgáz-vonalhoz csatlakoztatjuk a 7.3.10. ábrának 

megfelelően. A vákuumvonal csapjának nyitásával tudjuk a desztilláló készülékben a kívánt vákuumot 

beállítani, amelynek nagyságát a higanyos buborékoltató higanyoszlopán láthatjuk. Légköri nyomáson 

végzett desztillációkor a higanyos buborékoltatót a nyomás kiegyenlítésére használjuk, amely egyben 

meg is akadályozza levegő bejutását a készülékbe. 

 

 

7.3.10. ábra. Desztillálás levegő kizárásával 
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A szublimálást a desztilláláshoz hasonló elven végezzük, pl. a 7.3.11. ábrán bemutatott 

készülékben. A hűtőujj hűtését legintenzívebben cseppfolyós nitrogénnel végezhetjük. 

 

7.3.11. ábra. Szublimálás levegő kizárásával 

Anyagok tárolása védőgázban 

 

Érzékeny anyagok rövid idejű tárolására a 7.3.1. ábrán látható csappal ellátott lombik vagy 

Schlenk-edény alkalmas. Anyagok hosszabb idejű tárolására alkalmasabb a vákuumban leforrasztott 

ampulla. A leforrasztást a 7.3.12. ábra alapján a következőképpen végezzük: védőgázban az ampullába 

töltött mintát folyékony nitrogénnel lefagyasztjuk, a csap segítségével evakuáljuk az ampullát, majd ha 

a vákuum megfelelő, leforrasztjuk az ampullát. 

 

7.3.12. ábra. Ampulla leforrasztása vákuumban
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F.0. Az elemek periódusos rendszere 
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F.1. táblázat. A fontosabb elemek relatív atomtömege 

 

Rend-

szám 
Név 

Jel Relatív 

atomtömeg 

Rend-

szám 
Név 

Jel Relatív 

atomtömeg 

13 Alumínium Al      26,9815 25 Mangán Mn    54,938 

51 Antimon Sb 121,75 42 Molibdén Mo   95,94 

79 Arany Au  196,967 11 Nátrium Na       22,9898 

18 Argon Ar    39,948 10 Neon Ne     20,183 

33 Arzén As     74,9216 28 Nikkel Ni   58,71 

56 Bárium Ba    137,34 7 Nitrogén N        14,0067 

4 Berillium Be       9,0122 82 Ólom Pb 207,19 

83 Bizmut Bi 208,980 50 Ón Sn 118,69 

5 Bór B   10,811 76 Ozmium Os 190,2 

35 Bróm Br   79,909 8 Oxigén O        15,9994 

58 Cérium Ce    140,12 46 Palládium Pd   106,396 

55 Cézium Cs 132,906 78 Platina Pt 195,09 

30 Cink Zn      65,37 84 Polónium Po   (210) 

40 Cirkónium Zr 91,22 88 Rádium Ra   (226) 

47 Ezüst Ag 107,870 86 Radon Rn   (222) 

9 Fluor F     18,9984 75 Rénium Re 186,2 

15 Foszfor P     30,9738 29 Réz Cu    63,54 

31 Gallium Ga      69,72 45 Ródium Rh   102,905 

32 Germánium Ge      72,59 37 Rubídium Rb   85,47 

72 Hafnium Hf    178,49 44 Ruténium Ru   101,096 

2 Hélium He      4,0026 38 Stroncium Sr   87,62 

1 Hidrogén H       1,00797 34 Szelén Se   78,96 

80 Higany Hg   200,59 6 Szén C       12,01115 

49 Indium In   114,82 14 Szilícium Si     28,086 

77 Irídium Ir   192,2 21 Szkandium Sc     44,956 

53 Jód I   126,904 81 Tallium Tl 204,37 

48 Kadmium Cd   112,40 73 Tantál Ta  180,948 

20 Kalcium Ca     40,08 43 Technécium Tc    (99) 

19 Kálium K     39,102 52 Tellur Te 127,60 

16 Kén S 32,064 65 Terbium Tb   158,924 

27 Kobalt Co 58,933 22 Titán Ti   47,90 

17 Klór Cl 35,453 90 Tórium Th   232,038 

24 Króm Cr 51,996 92 Uránium U 238,04 

36 Kripton Kr     83,80 23 Vanádium V     50,942 

57 Lantán La   138,91 26 Vas Fe     55,847 

3 Lítium Li    6,939 74 Volfrám W 183,85 

12 Magnézium Mg   24,312 54 Xenon Xe 131,30 
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F.2. 

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok és a veszélyes anyagok 

biztonságos használatára utaló S-mondatok 

Egyszerű R-mondatok 

 

R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes 

R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat 

R 3 Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívül mértékben növeli a 

robbanásveszélyt 

R 4 Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez 

R 5 Hő hatására robbanhat 

R 6 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes 

R 7 Tüzet okozhat 

R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat 

R 9 Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes 

R 10 Kevésbé tűzveszélyes 

R 11 Tűzveszélyes 

R 12 Fokozottan tűzveszélyes 

R 14 Vízzel hevesen reagál 

R 15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek 

R 16 Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes 

R 17 Levegőn öngyulladó 

R 18 A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz – levegő elegy keletkezhet 

R 19 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet 

R 20 Belélegezve ártalmas 

R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas 

R 22 Lenyelve ártalmas 

R 23 Belélegezve mérgező (toxikus) 

R 24 Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus) 

R 25 Lenyelve mérgező (toxikus) 

R 26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus) 

R 27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus) 

R 28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus) 

R 29 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek 

R 30 A használat során tűzveszélyessé válik 

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek 
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R 32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek 

R 33 Halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes 

R 34 Égési sérülést okoz 

R 35 Súlyos égési sérülést okoz 

R 36 Szemizgató hatású 

R 37 Izgatja a légutakat 

R 38 Bőrizgató hatású 

R 39 Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított 

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat 

R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 

R 44 Zárt térben hő hatására robbanhat 

R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) 

R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet) 

R 48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 49 Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) 

R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre 

R 51 Mérgező a vízi szervezetekre 

R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre 

R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

R 54 Mérgező a növényvilágra 

R 55 Mérgező az állatvilágra 

R 56 Mérgező a talaj szervezeteire 

R 57 Mérgező a méhekre 

R 58 A környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

R 59 Veszélyes az ózonrétegre 

R 60 Fertilitást (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) károsíthatja 

R 61 Születendő gyermekre ártalmas lehet 

R 62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet 

R 63 A születendő gyermeket károsíthatja 

R 64 Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja 

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén 

tüdőkárosodást okozhat 

R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja 

R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 

R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat 
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Összetett R-mondatok 

 

R 14/15 Vízzel hevesen reagál, és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek 

R 15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek 

R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas 

R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas 

R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas 

R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas 

R 23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező 

R 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező 

R 23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező 

R 24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező 

R 26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező 

R 26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező 

R 26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező 

R 27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező 

R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat 

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású 

R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 

R 39/23 Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 39/23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó 

egészségkárosodást okozhat 

R 39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó 

egészségkárosodást okozhat 

R 39/23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást 

okozhat 

R 39/24 Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 39/24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség 

károsodást okozhat 

R 39/25 Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 39/26 Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást 

okozhat 

R 39/26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó 

egészségkárosodást okozhat 

R 39/26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: súlyos, maradandó 

egészségkárosodást okozhat 
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R 39/26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó 

egészségkárosodást okozhat 

R 39/27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást 

okozhat 

R 39/27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó 

egészség károsodást okozhat 

R 39/28 Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 

R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 48/20/21 Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos 

egészségkárosodást okozhat 

R 48/20/21/22 Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva 

ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 48/20/22 Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos 

egészségkárosodást okozhat 

R 48/21 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 48/21/22 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át szervezetbe jutva ártalmas: súlyos 

egészségkárosodást okozhat 

R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos 

egészségkárosodást okozhat 

R 48/23 Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 48/23/24 Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: 

súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva 

mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 48/23/25 Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: 

súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 48/24 Hosszabb át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat 

R 48/24/25 Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos 

egészségkárosodást okozhat 

R 48/25 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos 

egészségkárosodást okozhat 

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat 

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

R 68/20 Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat 
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R 68/20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 68/20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást 

okozhat 

R 68/20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 68/21 Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 68/21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat 

R 68/22 Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat 

 

Egyszerű S-mondatok 

 

S 1 Elzárva tartandó 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 3 Hűvös helyen tartandó 

S 4 Lakott területtől távol tartandó 

S 5 ... alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg) 

S 6 ... alatt tartandó ( az inert gázt a gyártó határozza meg) 

S 7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó 

S 8 Az edényzet szárazon tartandó 

S 9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó 

S 12 A tartályt nem szabad légmentesen lezárni 

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 

S 14 ...-tól/től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg] 

S 15 Hőhatástól távol tartandó 

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás 

S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó 

S 18 Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni 

S 20 Használat közben enni, inni nem szabad 

S 21 Használat közben tilos a dohányzás 

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni 

S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni 

S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő 

S 25 Kerülni kell a szembejutást 

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 

S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni 

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni 

S 29 Csatornába engedni nem szabad 

S 30 Soha nem szabad vízzel keverni 
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S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell 

S 35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell 

S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni 

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

S 38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni 

S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni 

S 40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat ...-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a 

gyártó határozza meg) 

S 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni 

S 42 Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni 

S 43 Tűz esetén használjunk homokkal oltandó. Víz használata tilos! 

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét 

meg kell mutatni 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és 

a címkét az orvosnak meg kell mutatni 

S 47 50°C feletti hőmérsékleten nem tárolható 

S 48  ...-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg) 

S 49  Csak az eredeti edényzetben tárolható 

S 50 ...-val/vel nem keverhető 

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható 

S 52 Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható 

S 53 Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges 

S 56 Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni 

S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 

S 59 A hulladék anyag visszanyeréséhez / újrahasznosításához a gyártótól / 

forgalmazótól kell tájékoztatást kérni  

S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani 

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági 

adatlap 

S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 

edényzetet vagy a címkét 

S 63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és 

biztosítani számára a nyugalmat 

S 64 Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem 

eszméletlen) 
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Összetett S-mondatok 

 

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 

S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó 

S 3/9/14 Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/től távol tartandó [az összeférhetetlen 

anyag(oka)t a gyártó határozza meg] 

S 3/9/14/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/től távol, csak az eredeti edényzetben 

tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg] 

S 3/9/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható 

S 3/14 Hűvös helyen, ...-tól/től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó 

határozza meg] 

S 7/8 Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó 

S 7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó 

S 7/47 Az edényzet légmentesen lezárva ...°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen 

tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg) 

S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 

S 27/28 Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő 

mennyiségű ...-val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) 

S 29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon kell 

ártalmatlanítani 

S 29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy 

speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni 

S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni 

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni 

S 36/39 Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni 

S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni 

S 47/49 ... °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a 

gyártó határozza meg) 
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F.3. 

A CLP osztályozásban a veszélyes anyagokra vonatkozó figyelmeztető H-mondatok és 

óvintézkedésre utaló P-mondatok 

H mondatok 

 

H200  Instabil robbanóanyagok. 

H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. 

H202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye. 

H203 Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye. 

H204 Tűz vagy kivetés veszélye. 

H205 Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat. 

H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H221 Tűzveszélyes gáz. 

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H223 Tűzveszélyes aeroszol. 

H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag. 

H240 Hő hatására robbanhat. 

H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat. 

H242 Hő hatására meggyulladhat. 

H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad. 

H251 Önmelegedő: meggyulladhat. 

H252 Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat. 

H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki. 

H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki. 

H270 Tüzet okozhat, vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású. 

H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. 

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. 

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

H281 Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat. 

H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 

H300 Lenyelve halálos. 

H301 Lenyelve mérgező. 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
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H310 Bőrrel érintkezve halálos. 

H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H330 Belélegezve halálos. 

H331 Belélegezve mérgező. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehéz légzést okozhat. 

H335 Légúti irritációt okozhat. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H340  Genetikai károsodást okozhat <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H350 Rákot okozhat <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 

hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H360  Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket <ha ismert, meg kell adni a 

konkrét hatást> <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 

hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket <ha ismert, meg 

kell adni a konkrét hatást> <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H362  A szoptatott gyermeket károsíthatja. 

H370  Károsítja a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek> <meg 

kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 

útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H371  Károsíthatja a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek> 

<meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 
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H372  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt> károsítja 

a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>. 

H373  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt> 

károsíthatja a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. 

 

EUH mondatok 

 

EUH 001 Száraz állapotban robbanásveszélyes. 

EUH 006 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes. 

EUH 014 Vízzel hevesen reagál. 

EUH 018 Használata során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet. 

EUH 019 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. 

EUH 044 Zárt térben hő hatására robbanhat. 

EUH 029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek. 

EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 

EUH 032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. 

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

EUH 070 Szembe kerülve mérgező. 

EUH 071 Maró hatású a légutakra. 

EUH 059 Veszélyes az ózonrétegre. 

EUH 201 Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba 

vehetnek. 

EUH 201A Figyelem! Ólmot tartalmaz. 

EUH 202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. 

Gyermekektől elzárva tartandó. 

EUH 203 Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

EUH 204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

EUH 205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

EUH 206  Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) 

szabadulhatnak fel. 
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EUH 207 Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a 

gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat. 

EUH 208 …-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

EUH 209 A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat. 

EUH 209A A használat során tűzveszélyessé válhat. 

EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

 

P mondatok 

 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 

P202  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta, és meg nem 

értette. 

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 

P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. 

P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal. 

P222 Nem érintkezhet levegővel. 

P223  Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és 

belobbanás fordulhat elő. 

P230 …-val/-vel nedvesítve tartandó. 

P231 Inert gázban használandó. 

P232 Nedvességtől védendő. 

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P234 Az eredeti edényben tartandó. 

P235 Hűvös helyen tartandó. 

P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. 

P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó. 

P242 Szikramentes eszközök használandók. 

P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. 

P244 A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani. 

P250 Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni. 

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 
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P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 

P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. 

P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. 

P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező. 

P283 Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező. 

P284 Légzésvédelem használata kötelező. 

P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 

P231 + P232 Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő. 

P235 + P410 Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő. 

P301 LENYELÉS ESETÉN: 

P302 HA BŐRRE KERÜL: 

P303 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: 

P304 BELÉLEGZÉS ESETÉN: 

P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 

P306 HA RUHÁRA KERÜL: 

P307 Expozíció esetén: 

P308 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: 

P309 Expozíció vagy rosszullét esetén: 

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P311 Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P313 Orvosi ellátást kell kérni. 

P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 

P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni. 

P320 Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén). 

P321 Szakellátás (lásd … a címkén). 

P322 Különleges intézkedések (lásd … a címkén). 

P330 A szájat ki kell öblíteni. 

P331 TILOS hánytatni. 
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P332 Bőrirritáció esetén: 

P333 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: 

P334 Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. 

P335 A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. 

P336 A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése. 

P337 Ha a szemirritáció nem múlik el: 

P338 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 

folytatása. 

P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell 

helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P341 Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P342 Légzési problémák esetén: 

P350 Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. 

P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 

P352 Lemosás bő szappanos vízzel. 

P353 A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 

P360 A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni. 

P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. 

P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P370 Tűz esetén: 

P371 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: 

P372 Tűz esetén robbanásveszély. 

P373 TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt. 

P374 Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. 

P375 A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. 

P376 Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 

P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan 

megszüntethető. 

P378 Az oltáshoz … használandó. 

P380 A területet ki kell üríteni. 

P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. 

P390  A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése 

érdekében. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
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P301 + P310  LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 

P301 + P312  LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

P302 + P334  HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. 

P302 + P350  HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. 

P302 + P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal 

el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 

P304 + P340  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P304 + P341  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss 

levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 

tudjon lélegezni. 

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P306 + P360  HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő 

vízzel azonnal le kell öblíteni. 

P307 + P311  Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P308 + P313  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P309 + P311  Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 

P332 + P313  Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P333 + P313  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P335 + P334  A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell 

hűteni. 

P337 + P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

P342 + P311  Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 

P370 + P376  Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 

P370 + P378  Tűz esetén: az oltáshoz …használandó. 

P370 + P380  Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. 

P370 + P380 + P375 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt 

távolból kell végezni. 

P371 + P380 + P375 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz 

oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. 
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P401 Tárolás: … . 

P402 Száraz helyen tárolandó. 

P403 Jól szellőző helyen tárolandó. 

P404 Zárt edényben tárolandó. 

P405 Elzárva tárolandó. 

P406 Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó. 

P407 A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni. 

P410 Napfénytől védendő. 

P411 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … °C/…°F lehet. 

P412 Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. 

P413 A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb … 

°C/…°F lehet. 

P420 Más anyagoktól távol tárolandó. 

P422 Tartalma … -ban/-ben tárolandó. 

P402 + P404  Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. 

P403 + P233  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P403 + P235  Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 

P410 + P403  Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. 

P410 + P412  Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. 

P411 + P235  A tárolási hőmérséklet legfeljebb … °C/…°F lehet. Hűvös helyen tartandó. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: … 
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F.4. Kémiai anyagok 

Az alábbiakban összefoglaltuk azokat az anyagokat, elemeket és vegyületeiket, amelyek az Általános 

Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatokon leggyakrabban előfordulnak. Ezek elsősorban szervetlen 

anyagok és néhány szerves oldószer. Az anyagokat halmazállapot szerint csoportosítottuk; a szilárd 

anyagokat a periódusos rendszer szerinti sorrendben tárgyaljuk. Táblázatba foglaltuk az anyagok 

legfontosabb adatait, pl. CAS szám, aminek alapján az anyagok könnyen kereshetők on-line 

adatbázisokban, biztonságtechnikai előírások (R-, S-mondatok), továbbá azokat a fizikai jellemzőket, 

pl. olvadáspont, forráspont, sűrűség, amelyek a gyakorlati munka során fontosak. Vízben oldódó sók 

esetében megadtuk az oldhatóságot is. Az oldhatósági adatok kristályvízmentes anyagra vonatkoznak. 

A jelzett kristályvíztartalom az adott hőmérsékleten telített oldattal egyensúlyt tartó szilárd fázis 

összetételét jelenti. Az anyagok oldhatóságát különböző hőmérsékleten az F.5. táblázat tartalmazza. 

Minden anyag vagy anyagcsoport szervezetre gyakorolt hatását is ismertetjük, továbbá azt, hogy 

expozíció esetén milyen elsősegélyben kell részesíteni a sérültet, és hogyan semmisíthetők meg az 

adott vegyszer maradványai.  

Az összefoglalás olyan mérgező, veszélyes anyagokat is tartalmaz, amelyekkel a munkát 

laboratóriumi gyakorlaton igyekszünk mellőzni. Ezekkel a vegyszerekkel azonban találkozhatnak 

későbbi tanulmányik vagy munkájuk során, ezért szükséges ismerni ezek egészségkárosító hatását, a 

mérgezési tüneteket, az elsősegélynyújtás lehetőségeit. 

Az alábbi táblázat alapján könnyen megtalálható a keresett vegyület. 

Név Képlet Név Képlet 

Szilárd anyagok 

Nátrium Na Ón(II)-klorid SnCl2 ∙ 2H2O 

Nátrium-nitrit NaNO2 Ólom Pb 

Nátrium-nitrát NaNO3 Ólom(IV)-oxid PbO2 

Nátrium-karbonát Na2CO3 ∙ 10H2O Ólom(II)-nitrát Pb(NO3)2 

Nátrium-tetraborát Na2B4O7 ∙ 10H2O Ólom(II)-acetát Pb(CH3COO)2 ∙ 3H2O 

Dinátrium-hidrogén-foszfát Na2HPO4 ∙ 12H2O Ammónium-szulfát (NH4)2SO4 

Trinátrium-foszfát Na3PO4 ∙ 12H2O Ammónium-karbonát (NH4)2CO3 

Nátrium-jodát NaIO3 Nátrium-arzenit NaAsO2 

Nátrium-bromid NaBr Arzén(III)-oxid As2O3 

Kálium K Antimon(III)-klorid SbCl3 

Kálium-szulfát K2SO4 Bizmut Bi 

Kálium-nitrát KNO3 Bizmut(III)-oxid Bi2O3 

Kálium-bikarbonát  KHCO3 Kén S 

Kálium-jodid KI Jód I2 

Kálium-cianid KCN Ammónium-dikromát (NH4)2Cr2O7 

Magnézium Mg Kálium-dikromát K2Cr2O7 

Magnézium-szulfát MgSO4 ∙ 7H2O Króm(III)-szulfát Cr2(SO4)3 ∙ nH2O 

Magnézium-klorid MgCl2 ∙ 
.6H2O Króm(III)-klorid CrCl3 ∙ 6H2O 

Kalcium Ca Króm(III)-nitrát Cr(NO3)3 ∙ 9H2O 

Kalcium-oxid CaO Mangán(IV)-oxid MnO2 

Kalcium-klorid CaCl2 ∙ 6H2O Mangán(II)-szulfát MnSO4 ∙ H2O 
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Kalcium-karbonát CaCO3 Mangán(II)-klorid MnCl2 ∙ 4H2O 

Stroncium-nitrát Sr(NO3)2 Mangán(II)-karbonát MnCO 3 

Stroncium-klorid SrCl2 ∙ 6H2O Kálium-permanganát KMnO4 

Stroncium-karbonát SrCO3 Vas Fe 

Bárium-hidroxid Ba(OH)2 ∙ 8H2O Vas(III)-klorid FeCl3 ∙ 6H2O 

Bárium-klorid BaCl2 ∙ 2H2O Kobalt-szulfát CoSO4 ∙ 7H2O 

Bárium-karbonát BaCO3 Kobalt-klorid CoCl2 ∙ 6H2O 

Alumínium Al Kobalt-nitrát Co(NO3)2 ∙ 6H2O 

Alumínium-szulfát Al2(SO4)3 ∙ 12H2O Kobalt-karbonát CoCO3 

Alumínium-klorid AlCl3 ∙ 6H2O Nikkel Ni 

Oxálsav (COOH)2 Nikkel-szulfát NiSO4 ∙ 6H2O 

Ammónium-oxalát (NH4)2(COO)2 ∙ H2O Nikkel-klorid NiCl2 ∙ 6H2O 

Kálium-oxalát K2(COO)2 ∙ H2O Bázisos-nikkel-karbonát NiCO3 ∙ 2Ni(OH)2 ∙ nH2O 

Karbamid NH2CONH2 Réz Cu 

Ón Sn Réz-oxid CuO 

Bázisos-réz-karbonát CuCO3 ∙ Cu(OH)2 Kadmium-karbonát CdCO3 

Réz-szulfát CuSO4 ∙ 5H2O Kadmium-szulfát CdSO4 ∙ 8/3H2O 

Réz-nitrát Cu(NO3)2 ∙ 3H2O Higany Hg 

Ezüst-nitrát AgNO3 Higany(II)-oxid HgO 

Cink Zn Higany(II)-klorid HgCl2 

Cink-oxid ZnO Higany(II)-jodid HgI2 

Cink-szulfát ZnSO4 ∙ 7H2O   

Folyadékok 

Salétromsav HNO3 Hidrogén-peroxid H2O2 

Kénsav H2SO4 Aceton (CH3)2CO 

Sósav HCl Metil-alkohol H3COH 

Hidrogén-fluorid HF Etil-alkohol H3CCH2OH 

Foszforsav H3PO4 Dietil-éter H3COCH3 

Ecetsav CH3COOH Szén-tetraklorid CCl4 

Nátrium-hidroxid NaOH Szén-diszulfid CS2 

Kálium-hidroxid KOH Benzol C6H6 

Ammónium-hidroxid NH4OH Toluol C6H5CH3 

Ammónium-szulfid (NH4)2S   

Gázok 

Szén-monoxid CO Kén-hidrogén H2S 

Szén-dioxid CO2 Kén-dioxid SO2 

Ammónia NH3 Klór Cl2 

Nitrogén-monoxid NO Hidrogén-cianid HCN 

Nitrogén-dioxid NO2   
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Szilárd vegyszerek 

Alkálifémek és vegyületeik 

Nátrium 

Név nátrium Moláris tömeg 22,99 g/mol 

Képlet Na Sűrűség (25 oC) 0,97 g/cm3 

CAS szám 7440-23-5 Olvadáspont 98 oC 

R 14/15-34 Forráspont 881 oC 

S 8-43-45 Veszélyjel 

 

  

 

Egészségkárosító hatások: A nátriumot levegőtől elzártan, paraffinolaj alatt tároljuk. Csak 

vegyifülkében dolgozzunk vele, használjunk védőszemüveget és vegyszerálló gumikesztyűt. 

Veszélyes lenyelve, belélegezve vagy bőrön át. Súlyos égési sérüléseket okoz. Az anyag 

különösen roncsoló hatású a nyálkahártyák és a felső légutak, valamint a szem és bőr szöveteire. 

Belélegezve halált okozhat a hörgők és a gége gyulladása, görcse által, tüdőgyulladás és tüdő 

ödéma léphet fel. A mérgezés tünetei: égető érzés, köhögés, zihálás, gégegyulladás, fejfájás, 

émelygés, hányás. 

Csak D osztályú tűzoltóanyag megengedett. Vizet használni tilos. Ne használjunk szén-dioxiddal 

oltót. 

Elsősegély: Szembe kerüléskor azonnal bő vízzel öblítsünk legalább 15 percen keresztül, miközben 

húzzuk szét a szemhéjat ujjainkkal. Lenyelés esetén mossuk ki a szájat vízzel. Belélegzés esetén 

vigyük a sérültet friss levegőre. Ha nem lélegzik, adjunk mesterséges lélegeztetést. Ha a légzés 

nehézkes, adjunk oxigént. A szennyezett ruhát és cipőt el kell dobni. Hívjunk orvost. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Fémnátrium hulladékot tilos a lefolyóba vagy a szeméttárolóba 

dobni, paraffinolaj alatt tároljuk. Metanolban semmisíthetjük meg a következőképpen: egy 

többnyakú, visszafolyó hűtővel ellátott lombika öntünk metanolt és ehhez lassan adagoljuk a 

megsemmisítendő fém nátriumot. Ha sűrűsödik a keletkező oldat, hígíthatjuk hexánnal vagy 

toluollal. Fülkében dolgozzunk! 
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Nátrium-nitrit 

Név nátrium-nitrit Moláris tömeg 69,00 g/mol 

Képlet NaNO2 Oldhatóság (20 oC) 82,1g/100g víz 

CAS szám 7632-00-0 Olvadáspont 271 oC (bomlik) 

R: 8-25-50 Veszélyjel 

 

S: 45-61 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen vagy gyengén sárgás kristályok. Nitrit vegyületek erősen 

mérgezőek, a vérképző szervekre és a vérre hatnak. A nitritmérgezés tünetei a következők: 

hányinger, hányás, szédülés, hasi fájdalom, gyors szívverés és légzés, súlyosabb esetben keringési 

zavar és halál is bekövetkezhet. A hatás lenyelve a legerősebb, de bőrön keresztül is felszívódhat. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Lenyelés esetén hánytassuk meg 

a sérültet, és azonnal hívjunk orvosi segítséget. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A nátrium-nitritet gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Nátrium-nitrát 

Név nátrium-nitrát Moláris tömeg 84,99 g/mol 

Képlet NaNO3 Oldhatóság (20 oC) 87,3g/100g víz 

CAS szám 7631-99-4 Olvadáspont 306 oC (bomlik) 

R 8-22-36/37/38 Veszélyjel 

 

S 17-26-27-36/37/39 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyag. Erős oxidálószer, szerves vegyületekkel együtt 

hevítve robbanhat. Szembe, illetve bőrre kerülve irritációt, lenyelve hányingert és hasmenést 

okozhat. (Egyes baktériumok a gyomorban képesek nitritté alakítani a nitrátokat, ami biológiailag 

jóval aktívabb és veszélyesebb) Használata során vegyünk fel védőkesztyűt. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a beteget és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés nátrium-nitrátot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Nátrium-karbonátvíz (1/10) 

Név Szóda Moláris tömeg 286,14 g/mol 

Képlet Na2CO3 ∙ 10H2O Oldhatóság (20 oC) 21,8g/100g víz 

CAS szám 6132-02-1 Olvadáspont 3334 oC 

R 36 Veszélyjel 

 

S 22-26 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Vizes oldata erősen lúgos kémhatású, ezért a 

szembe kerülve súlyos sérüléseket okozhat. Porát belélegezve irritálhatja a légutakat. Lenyelve 

égető érzés, hányinger fordulhat elő. 

Elsősegély: Lenyelés esetén mossuk ki a sérült száját, és itassunk vele tejet. Nagyobb mennyiség 

lenyelésekor hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés nátrium-karbonátot hígítva a lefolyóba önthetjük. 
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Nátrium-tetraborátvíz (1/10) 

Név bórax Moláris tömeg 381,37 g/mol 

Képlet Na2B4O7 ∙ 10H2O Oldhatóság (20 oC) 2,6 g/100g víz 

CAS szám 1303-96-4 Olvadáspont 878 oC 

R  Veszélyjel 

 

S 22-24/25 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Toxicitása nem bizonyított, egyes tanulmányok 

szerint veszélyes a termékenységre és a magzatokra. 

Elsősegély: Lenyelés esetén mossuk ki a sérült száját, nagyobb mennyiség esetén hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés bóraxot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Dinátrium-hidrogén-foszfátvíz (1/12) 

Név dinátrium-hidrogén-

foszfát-dodekahidrát 

Moláris tömeg 358,14 g/mol 

Képlet Na2HPO4 ∙ 12H2O Oldhatóság (20 oC) 8,1g/100g víz 

CAS szám 10039-32-4 Olvadáspont 35 oC (kristályvíz 

vesztés) 

R  Veszélyjel  

S 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. A foszfátok felszívódása a szervezetben lassú, ezért 

nem ismert mérgező hatásuk. Savas tulajdonságuk következtében izgathatják a szemet és a bőrt. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Nagyobb mennyiség lenyelése 

esetén hívjunk orvosi segítséget. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: dinátrium-hidrogén-foszfát maradéka hígítva a lefolyóba önthető. 

 

Trinátrium-foszfátvíz (1/12) 

Név trisó Moláris tömeg 380,12 g/mol 

Képlet Na3PO4 ∙ 12H2O Oldhatóság (20 oC) 12,1g/100g víz 

CAS szám 10101-89-0 Olvadáspont 7376 oC 

R 34 Veszélyjel 

 

S 26-36/37/39-45 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Maró hatású, bőrirritációt, belélegezve 

tüdőirritációt okozhat. Lenyelve égető fájdalom lép fel a torokban és a gyomorban. 

Elsősegély: Lenyelés esetén mossuk ki a sérült száját, itassunk vele vizet, és ne hánytassuk. Nagyobb 

mennyiség lenyelése esetén hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel 

mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés trisót hígítva a lefolyóba önthetjük. 
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Nátrium-jodát 

Név nátrium-jodát Moláris tömeg 197,89 g/mol 

Képlet NaIO3 Oldhatóság (20 oC) 8,1g/100g víz 

CAS szám 7681-55-2 Olvadáspont 425 oC (bomlik) 

R 8-22-42/43 Veszélyjel 

 

S 17-22-36/37-45 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyag. Porát belélegezve köhögés, légszomj léphet fel. 

Lenyelve mérgező, valószínűleg a vesét károsítja. Tünetek: hasi fájdalom, hányás, hasmenés. 

Bőrre vagy szembe kerülve irritációt okozhat. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Lenyelés esetén hánytassuk meg 

a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Belégzés estén vigyük a sérültet friss levegőre, ha nem 

lélegzik, alkalmazhatunk mesterséges lélegeztetést. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés nátrium-jodátot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Nátrium-bromid 

Név nátrium-bromid Moláris tömeg 102,89 g/mol 

Képlet NaBr Oldhatóság (20 oC) 91,2g/l00g víz 

CAS szám 7647-15-6 Olvadáspont 755 oC 

R  Veszélyjel 

S 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Kevéssé veszélyes, a porát belélegezve okozhat 

tüdőirritációt. Lenyelve általában spontán hányással távozik a szervezetből, ha mégis nagyobb 

mennyiség szívódna fel az emésztőrendszeren keresztül, a következő tüneteket okozhatja: 

hallucinációk, kettős látás, szédülés. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a beteget, nagyobb mennyiség esetén hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés nátrium-bromidot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Kálium 

Név kálium Moláris tömeg 39,10 g/mol 

Képlet K Sűrűség (25 oC) 0,86 g/cm3 

CAS szám 7440-09-7 Olvadáspont 64 oC 

R 14/15-34 Forráspont 754 oC 

S 8-43-45 Veszélyjel 

 

  

 

Egészségkárosító hatások: A káliumot levegőtől elzártan, paraffinolaj alatt tároljuk. Fényre érzékeny. 

Csak vegyifülkében dolgozzunk vele, használjunk védőszemüveget és vegyszerálló gumikesztyűt. 

Lenyelve, belélegezve, bőrrel érintkezve ártalmas. Égési sérülést okoz. Az anyag különösen 

roncsoló hatású a nyálkahártyák és a felső légutak, valamint a szem és bőr szöveteire. A mérgezés 

tünetei: égető érzés, köhögés, zihálás, gégegyulladás, fejfájás, émelygés, hányás. 

Tűzveszélyes szilárd anyag, csak D osztályú tűzoltóanyag megengedett. Vizet használni tilos. Ne 

használjunk szén-dioxiddal oltót. 

Elsősegély: Szembe kerüléskor azonnal bő vízzel öblítsünk legalább 15 percen keresztül, miközben 

húzzuk szét a szemhéjat ujjainkkal. Lenyelés esetén mossuk ki a szájat vízzel. Belélegzés esetén 

vigyük a sérültet friss levegőre. Légzéskimaradás esetén, adjunk mesterséges lélegeztetést. Ha a 

légzés nehézkes, adjunk oxigént. A szennyezett ruhát és cipőt el kell dobni. Hívjunk orvost. 
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Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Fém kálium hulladékot tilos a lefolyóba vagy a szeméttárolóba 

dobni, paraffinolaj alatt tároljuk. Mivel a nátriumnál jóval hevesebben reagál alkohollal, ezért terc-

butil-alkohollal (2-metil-2-propanol) semmisíthetjük meg a következőképpen: egy többnyakú, 

visszafolyó hűtővel ellátott lombika nagy feleslegben öntünk terc-butanolt, és ehhez lassan 

adagoljuk a megsemmisítendő fém káliumot. Ha a reakció már nem túl heves, elővigyázatosan 

adagolhatunk a keverékhez iso-propanolt. Fülkében dolgozzunk! 

 

Kálium-szulfát 

Név kálium-karbonát Moláris tömeg 174,26 g/mol 

Képlet K2SO4 Oldhatóság (20 oC) 11,0g/100g víz 

CAS szám 7778-80-5 Olvadáspont 1067 oC 

R  Veszélyjel  

S 22-24/25 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag, mérgező hatása nem ismert. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Nagyobb mennyiség lenyelése 

esetén hívjunk orvosi segítséget. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kálium-szulfát maradéka hígítva a lefolyóba önthető. 

 

Kálium-nitrát 

Név kálium-nitrát Moláris tömeg 101,10 g/mol 

Képlet KNO3 Oldhatóság (20 oC) 31,9g/100g víz 

CAS szám 7757-79-1 Olvadáspont 334 oC 

R 8 Veszélyjel 

 

S 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyag. Erős oxidálószer, szerves vegyületekkel együtt 

hevítve robbanhat. Szembe, illetve bőrre kerülve irritációt, lenyelve hányingert és hasmenést 

okozhat. (Egyes baktériumok a gyomorban képesek nitritté alakítani a nitrátokat, ami biológiailag 

jóval aktívabb és veszélyesebb) Használata során vegyünk fel védőkesztyűt. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a beteget és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés kálium-nitrátot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Kálium-hidrogén-karbonát 

Név kálium-bikarbonát Moláris tömeg 100,12 g/mol 

Képlet KHCO3 Oldhatóság (20 oC) 33,2g/100g víz 

CAS szám 298-14-6 Olvadáspont 100 oC 

R  Veszélyjel 

S 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Meglehetősen veszélytelen anyag, szembe kerülve 

okozhat irritációt. 

Elsősegély: Nagyobb mennyiség lenyelése esetén itassunk a sérülttel vizet. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés kálium-hidrogén-karbonátot hígítva a lefolyóba önthetjük. 
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Kálium-jodid 

Név kálium-jodid Moláris tömeg 166,00 

Képlet KI Oldhatóság (20 oC) 143,9g/100g víz 

CAS szám 7681-11-0 Olvadáspont 681 °C 

R  Veszélyjel 

S 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Nagy mennyiségben irritálhatja a szemet és 

lenyelve a gyomrot.  

Elsősegély: Nagyobb mennyiség lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés kálium-jodidot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Kálium-cianid 

Név kálium-cianid Moláris tömeg 65,12 g/mol 

Képlet KCN Oldhatóság (20 oC) 50g/100g víz 

CAS szám 151-50-8 Olvadáspont 634 oC 

R 26/27/28-32-50/53 Veszélyjel 

 

S 7-28-29-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Pora belélegezve irritálja a légutakat és gátolja a 

sejtlégzést. A mérgezés tünetei: fejfájás, gyengeség, szédülés, nehézlégzés, hányinger, 

szabálytalan szívverés. Lenyelve erősen mérgező, maró érzést okoz a torokban és a 

bélrendszerben, a lehelet keserűmandula szagú lesz. Nagyobb mennyiségben hirtelen 

eszméletvesztés, azonnali légzésbénulás és halál is bekövetkezhet. Szembe és bőrre kerülve maró 

sebeket okozhat, bőrön keresztül is felszívódat. 

Elsősegély: Cianid mérgezés esetén azonnal orvosi segítséget kell hívni. Minden cianidos 

munkaterületen kell lennie cianid antidotum-szettnek (amil-nitrit, nátrium-nitrit és nátrium 

tioszulfát tartalmú). A sérülttel amil-nitrites vattát kell szagoltatni 1530 másodpercenként, 

eközben nátrium-nitritet és nátrium-tioszulfátot kell intravénásan adagolni. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A kálium-cinaid maradékát a CIANID feliratú gyűjtőedénybe kell 

önteni. 

 

Alkáliföldfémek és vegyületeik 

Magnézium 

Név magnézium Moláris tömeg 24,31 g/mol 

Képlet Mg Sűrűség (25 oC) 1,74 g/cm3 

CAS szám 7439-95-4 Olvadáspont 648 oC 

R 11-15 Veszélyjel 

 

S 43-7/8 

 

Egészségkárosító hatások: Ezüstös fényű általában szalag formájú fém. Meggyújtva vakító lánggal 

(szemkárosodást okozhat), nagy hő fejlődés közben ég. Toxicitása nem ismert.  

Elsősegély: Lenyelés esetén mossuk ki a sérült száját, nagyobb mennyiség esetén hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Magnéziumot sose dobjunk ki a szeméttárolóba, mindig semmisítsük 

meg (oldjuk fel lassan, óvatosan pl. sósavban). 
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Magnézium-szulfátvíz (1/7) 

Név magnézium-szulfát Moláris tömeg 246,47 g/mol 

Képlet MgSO4 ∙ 7H2O Oldhatóság (20 oC) 33,5g/100g víz 

CAS szám 10034-99-8  Olvadáspont  oC (bomlik)

R  Veszélyjel  

S 22-24/25 

 

Magnézium-kloridvíz (1/6) 

Név magnézium-klorid Moláris tömeg 203,30 g/mol 

Képlet MgCl2 ∙ 
.6H2O Oldhatóság (20 oC) 55,2g/100g víz 

CAS szám 7791-18-6 Olvadáspont 241 oC (bomlik) 

R  Veszélyjel 

S    

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyagok. Szembe kerülve viszketést, irritációt 

okozhatnak. Nagyobb mennyiséget lenyelve magnéziummérgezés fordulhat elő (hasi fájdalom, 

hányinger). 

Elsősegély: Lenyelés esetén itassunk a sérülttel vizet, nagyobb mennyiség esetén hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Magnézium-szulfátot és -kloridot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Kalcium 

Név kalcium Moláris tömeg 40,08 g/mol 

Képlet Ca Sűrűség (25 oC) 1,54 g/cm3 

CAS szám 7440-70-2 Olvadáspont 850  C 

R 15 Veszélyjel 

 

S 8-24/25-43 

 

Egészségkárosító hatások: Szürkés por. Vízzel hidrogénfejlődés (gyúlékony gáz!) és nagy hőfejlődés 

közben reagál, ezért égési sérüléseket okozhat a bőrre, illetve a szembe került vegyszer. 

Használjunk védőkesztyűt, ha kalciummal végzünk munkát. 

Elsősegély: Lenyelés esetén mossuk ki a sérült száját, nagyobb mennyiség esetén hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Fém kalciumot ne dobjuk a szeméttárolóba. Oldjuk fel híg savban, 

majd ezt követően öntsük a lefolyóba. 

 

Kalcium-oxid 

Név kalcium-oxid 

égetett mész 

Moláris tömeg 56,08 g/mol 

Oldhatóság (20 oC) 

Képlet CaO Olvadáspont 2572 oC 

CAS szám 1305-78-8 Veszélyjel 

 

R 34 

S 26-36/37/39-45 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér, maró hatású por. Bőrrel, szemmel érintkezve erős irritációt 

eredményez, súlyosabb esetben égési sérüléseket okozhat. Lenyelve hasi fájdalom, hányinger 

előfordulhat. 

Elsősegély: Lenyelés esetén itassunk a beteggel vizet, ne hánytassuk meg. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő vízzel mossuk le. 
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Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés kalcium-oxidot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Kalcium-kloridvíz (1/6) 

Név kalcium-klorid Moláris tömeg 219,08 g/mol 

Képlet CaCl2 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) 72,8g/100g víz 

CAS szám 7774-34-7 Olvadáspont 30 oC 

R 36 Veszélyjel 

 

S 22-24 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyag. Lenyelve kevéssé ártalmas. Vízmentes kalcium-

klorid okozhat bőrirritációt exotherm oldódása következtében. Hasonló irritáció fordulhat elő 

szembe kerülve vagy lenyelve. 

Elsősegély: Lenyelés esetén mossuk ki a sérült száját, nagyobb mennyiség esetén hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés kalcium-kloridot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Kalcium-karbonát 

Név kalcium-karbonát Moláris tömeg 100,09 g/mol 

Képlet CaCO3 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 471-34-1 Olvadáspont 825 oC 

R 37/38-41 Veszélyjel 

 

S 26-36/37/39 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyag. Pora irritálhatja a szemet. Lenyelve nincs ismert 

toxikus hatása. 

Elsősegély: Csak nagyobb lenyelt mennyiség esetén hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés kalcium-karbonátot hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Stroncium-nitrát 

Név Stroncium-nitrát Moláris tömeg 211,63 g/mol 

Képlet Sr(NO3)2 Oldhatóság (20 oC) 69,5g/100g víz 

CAS szám 10042-76-9 Olvadáspont 570 oC 

R 8-36/37/38 Veszélyjel 

  

S 17-26-36/37/39 

 

Stroncium-kloridvíz (1/6) 

Név stroncium-klorid Moláris tömeg 266,62 g/mol 

Képlet SrCl2 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) 52,5g/100g víz 

CAS szám 10025-70-4  Olvadáspont 61 oC (saját kristály-

vizében megolvad) 

R 37/38-41 Veszélyjel 

 

S 26-39 

 

 

 



344 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

Stroncium-karbonát 

Név stroncium-karbonat Moláris tömeg 147,63 g/mol 

Képlet SrCO3 Oldhatóság (20 oC)  

CAS szám 1633-05-2 Olvadáspont 1497 oC 

R  Veszélyjel  

S 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyagok vagy fehér porok. Poraik irritálhatják a szemet 

és a bőrt. Belélegezve a nyálkahártyát is irritálják. Lenyelve kevéssé toxikusak, mert a stroncium 

vegyületek nehezen szívódnak fel. 

Elsősegély: Csak nagyobb mennyiség lenyelése esetén hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kevés stroncium-sót hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Bárium-hidroxidvíz (1/8) 

Név bárium-hidroxid-oktahidrát Moláris tömeg 315,46 g/mol 

Képlet Ba(OH)2 ∙ 8H2O Oldhatóság (20 oC) 3,9g/100g víz 

CAS szám 12230-71-6 Olvadáspont 78 oC 

R 20/22-34 Veszélyjel 

 

S 26-36/37/39-45 

 

Bárium-kloridvíz (1/2) 

Név bárium-klorid-dihidrát Moláris tömeg 208,23 g/mol 

Képlet BaCl2 ∙ 2H2O Oldhatóság (20 oC) 35,7g/100g víz 

CAS szám 10326-27-9 Olvadáspont 963 oC (vízmentes) 

R 20-25 Veszélyjel 

 

S 45 

 

Bárium-karbonát 

Név bárium-karbonát Moláris tömeg 197,34 g/mol 

Képlet BaCO3 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 513-77-9 Olvadáspont 811 oC 

R 22 Veszélyjel 

 

S 24/25 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyagok vagy fehér porok. Poruk, oldatuk erősen 

irritálja a szemet és a bőrt, maradandó károsodás is előfordulhat. Lenyelve az idegrendszert és a 

veséket támadja meg. A mérgezés tünetei: gyengeség, fáradtság, hasi fájdalom, hányinger, 

keringési zavarok, súlyos esetben halált okozhat. Lenyelés esetén a bárium-hidroxid halálos adagja 

kb. 11,5g között van, a bárium-klorid halálos adagja kb. 1 g. 

Elsősegély: Lenyelés esetén azonnal hánytassuk a sérültet, majd ittasunk a vele 15 (m/m)% nátrium-

vagy magnézium-szulfát-oldatot és azonnal hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A báriumvegyületeket oldás után a BÁRIUM feliratú gyűjtőedénybe 

öntjük. 
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Földfémek és vegyületeik 

Alumínium 

Név alumínium Moláris tömeg 26,98 g/mol 

Képlet Al Sűrűség (25 oC) 2,7 g/cm3 

CAS szám 231-072-3 Olvadáspont 660,37 oC 

R  Veszélyjelzés 

S 

 

Egészségkárosító hatások: Fémes fényű ezüstösen csillogó anyag. Legtöbbször dara vagy por 

formában használjuk. Szembe vagy bőrre kerülve nem okoz különösebb problémát, mechanikai 

sérülést okozhat. Lenyelve elhanyagolhatóan ártalmas. 

Elsősegély: Csak nagyobb mennyiség lenyelése esetén hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Az alumíniumot kommunális hulladékként kezeljük. 

 

Alumínium-szulfátvíz (1/12) 

Név alumínium-szulfát-dodekahidrát Moláris tömeg 666,44 g/mol 

Képlet Al2(SO4)3 ∙ 12H2O Oldhatóság (20 oC) 36,4g/100g víz 

CAS szám 7784-24-9 Olvadáspont 87 oC 

R  Veszélyjelzés 

S 22-24/25 

 

Alumínium-koridvíz (1/12) 

Név alumínium-klorid-hexahidrát Moláris tömeg 241,43 g/mol 

Képlet AlCl3 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) 45,0g/100g víz 

CAS szám 7784-13-6 Olvadáspont 87 
o
C 

R  Veszélyjelzés 



S 26 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyagok vagy fehér porok. Savasan hidrolizálnak, ezért 

szembe vagy bőrre kerülve irritációt okozhatnak. Lenyelve elhanyagolhatóan ártalmasak, nagyobb 

mennyiségnél hányingert, hasi fájdalmat okozhatnak. 

Elsősegély: Lenyelés esetén ittasunk vizet a sérülttel, csak nagyobb mennyiség esetén hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Az alumíniumvegyületeket kommunális hulladékként kezeljük. 

 

Oxálsav 

Név oxálsav Moláris tömeg 90,03 g/mol 

Képlet (COOH)2 Oldhatóság (20 oC) 10g/100g víz 

CAS szám 144-62-7 Olvadáspont 189,5 oC 

R 21/22 Veszélyjel 

 

S 24/25 
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Ammónium-oxalát 

Név ammónium-oxalát Moláris tömeg 142,11 g/mol 

Képlet (NH4)2(COO)2 ∙ H2O Oldhatóság (20 oC) 4,4g/100g víz 

CAS szám 6009-70-7 Olvadáspont 133 oC (bomlik) 

R 21/22 Veszélyjel 

 

S 24/25 

 

Kálium-oxalát 

Név kálium-oxalát Moláris tömeg 184.23 g/mol 

Képlet K2(COO)2 ∙ H2O Oldhatóság (20 oC) 36g/100g víz 

CAS szám 6487-48-5 Olvadáspont ˃160 oC (bomlik) 

R 21/22 Veszélyjel 

 

S 24/25 

 

Egészségkárosító hatások: Az oxálsav és az oxalátok a szöveteket károsítják, illetve csökkentik a vér 

kalciumtartalmát mellyel vesekövet (kalcium-oxalát) képeznek. A hatás lenyelve a legerősebb, 

ekkor a következő tünetek léphetnek fel: hányinger, hányás, gyomorfájdalom, véres vizelet, 

súlyosabb esetben eszméletvesztés, halál is bekövetkezhet. A mérgezés bőrön keresztül 

felszívódva is lejátszódhat. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert azonnal mossuk le bő vízzel, súlyosabb sérülés esetén 

hívjunk orvosi segítséget. Lenyelés esetén ne hánytassuk meg a sérültet, itassunk vele 

keményvizet (magas kalciumion tartalmú) vagy tejet és hívjunk orvosi segítséget. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Oxálsav és oxalátok maradékát a SZERVES feliratú gyűjtőedényben 

kell tárolni. 

 

Karbamid 

Név karbamid, urea Moláris tömeg 60,06 g/mol 

Képlet NH2CONH2 Oldhatóság (20 oC) 100g/100g víz 

CAS szám 57-13-6 Olvadáspont 132-135 oC 

R  Veszélyjel  

S 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Porát belélegezve ingerli a légutakat, köhögés 

léphet fel. Lenyelve izgatja a béltraktust, hányinger, hányás, hasmenés, fejfájás alakulhat ki. 

Előfordulhat túlérzékenység karbamiddal szemben, ekkor asztmás roham és vesekárosodás is 

felléphet a mérgezés hatására. Nem bizonyított, de tartós karbamiddal végzett munka során nőhet 

az anyagcserezavarok előfordulásának esélye. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Lenyelés esetén hánytassuk meg 

a sérültet. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A karbamid maradékát a SZERVES feliratú gyűjtőedényben kell 

tárolni. 
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Ón, ólom és vegyületeik 

Ón 

Név ón Moláris tömeg 118,71 g/mol 

Képlet Sn Sűrűség (25 oC) 7,31 g/cm3 

CAS szám 7440-31-5 Olvadáspont 232 oC 

R 36/37 Veszélyjel 

 

S 26 

 

Egészségkárosító hatások: Fémes fényű ezüstösen csillogó anyag. Legtöbbször fólia vagy por 

formában használjuk. Szembe vagy bőrre kerülve nem okoz különösebb problémát, mechanikai 

sérülést okozhat. Lenyelve elhanyagolhatóan ártalmas. 

Elsősegély: Lenyelés esetén ittasunk vizet a sérülttel, csak nagyobb mennyiség esetén hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: elemi ónt feloldás (koncentrált sósav) után az ÓN feliratú 

gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Ón(II)-klorid 

Név ón(II)-klorid Moláris tömeg 225,65 g/mol 

Képlet SnCl2 ∙ 2H2O Oldhatóság (20 oC) 70,5g/100g víz 

CAS szám 10025-69-1 Olvadáspont 3738 oC 

R 22-34 Veszélyjelzés 

 

S 26-36/37/39-45 

 

Egészségkárosító hatások: Enyhén sósav szagú színtelen kristály. Belélegezve izgatja a légutakat, 

köhögésre ingerelhet. Lenyelve okozhat hasi fájdalmakat, hányást, súlyosabb esetben 

gyomorvérzést vese és májkárosodást. Bőrre és szembe kerülve égető fájdalmat, irritációt okozhat. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre.  

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás (koncentrált sósavban) után az ÓN feliratú gyűjtőedénybe 

öntjük. 

 

Ólom 

Név ólom Moláris tömeg 207,20 g/mol 

Képlet Pb Sűrűség (25 oC) 11,34 g/cm3 

CAS szám 7439-92-1 Olvadáspont 327,4 oC 

R 61-33-40-48/20-51/53-62 Veszélyjel 

  

S 53-36/37-45 

 

Ólom(IV)-oxid 

Név ólom-dioxid Moláris tömeg 239,20 g/mol 

Képlet PbO2 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 1309-60-0 Olvadáspont 290 oC (bomlik) 

R 61-8-20/22-33-50/53-62 Veszélyjelzés 

 

S 53-45-60-61 
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Ólom(II)-nitrát 

Név ólom-nitrát Moláris tömeg 331,20 g/mol 

Képlet Pb(NO3)2 Oldhatóság (20 oC) 55,4/100g víz 

CAS szám 10099-74-8 Olvadáspont 470 oC (bomlik) 

R 61-8-20/22-33-50/53 Veszélyjelzés 

 

S 53-45-60 

 

Ólom(II)-acetátvíz (1/3) 

Név ólom-acetát-trihidrát Moláris tömeg 379,33 g/mol 

Képlet Pb(CH3COO)2 ∙ 3H2O Olvadáspont 75 oC 

CAS szám 6080-56-4 Oldhatóság (20oC) 44,3g/100g víz 

R 61-8-20/22-33-50/53-62 Veszélyjel 

  

S 53-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások A fémes ólom ezüstösen csillogó anyag. Legtöbbször granulátum vagy por 

formában használjuk. Szembe vagy bőrre kerülve nem okoz különösebb problémát, mechanikai 

sérülést okozhat. Az ólom-dioxid sötétbarna por, az ólom-nitrát és az ólom-acetát színtelen 

kristályos anyag. Szembe vagy bőrre kerülve irritációt okozhatnak; ha az érintkezés hosszabb 

ideig tart, felszívódás miatt ólommérgezést is okozhat. Lenyelve vagy poraikat belélegezve 

mérgezők. Tünetek: hasi fájdalom, fejfájás, hányinger, görcsök. Akut mérgezés esetén 

étvágytalanság, szédülés és a szájban kellemetlen fémes íz léphet fel. Súlyosabb esetben vese és 

májkárosodás, halál következhet be. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre.  

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás (híg salétromsavban) után az ÓLOM feliratú 

gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Ammónium-sók 

Ammónium-szulfát 

Név ammónium-szulfát- Moláris tömeg 132,14 g/mol 

Képlet (NH4)2SO4 Oldhatóság (20 oC) 75,1g/100g víz 

CAS szám 7783-20-2 Olvadáspont >280 oC (bomlik) 

R  Veszélyjel  

S 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyag. Kevéssé mérgező, de irritálhatja a szemet, a 

bőrt, lenyelve a nyelőcsövet és a gyomrot támadja meg. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén 

előfordulhat hányás, illetve hasmenés. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Csak nagyobb mennyiség 

lenyelése esetén hánytassuk meg a sérültet. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Ammónium-szulfát maradéka hígítva a lefolyóba önthető. 

 

Ammónium-karbonát 

Név ammónium-karbonát Moláris tömeg 96,09 g/mol 

Képlet (NH4)2CO3 Oldhatóság (20 oC) 100g/100g víz 

CAS szám 506-87-6 Olvadáspont 58 oC (bomlik) 

R 22 Veszélyjel  

 

S 
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Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyag. Kevéssé mérgező, de irritálhatja a szemet, a 

bőrt, és lenyelve a nyelőcsövet és a gyomrot. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén előfordulhat 

hányás, illetve hasmenés. Melegítés hatására ammónia gáz szabadul fel belőle. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Csak nagyobb mennyiség 

lenyelése esetén hánytassuk meg a sérültet.  

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Ammónium-karbonát maradéka hígítva a lefolyóba önthető. 

 

Arzén, antimon és bizmut vegyületei 

Nátrium-arzenit 

Név nátrium-(meta)arzenit Moláris tömeg 129,91 g/mol 

Képlet NaAsO2 Olvadáspont 35,5 oC 

CAS szám 7784-46-5 Oldhatóság (20 oC) nagyon jó 

R 45-23/25-50/53 Veszélyjel 

  

S 53-20/21-28-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Szürkés-fehér por. Lenyelve vagy porát belélegezve mérgező, a következő 

tüneteket fordulhatnak elő: hideg, nyirkos bőr, fejfájás, véres hasmenés, görcsök, kóma. Vese és 

májkárosodást okozhat. Becsült halálos adagja (emberi) 140 mg. Szemre vagy bőrre került 

vegyszer égő érzést, irritációt okoz. Hosszantartó mérgezés során fokhagyma szagú lehelet, szürke 

bőrszín alakulhat ki. MINDIG viseljünk gumikesztyűt nátrium-arzenittel végzett munka során. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. A bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után az ARZÉN feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Arzén(III)-oxid 

Név arzén(III)-oxid Moláris tömeg 197,84 g/mol 

Képlet As2O3 Oldhatóság (20 oC) 1,8 g/100g víz 

CAS szám 7784-46-5 Olvadáspont 315 oC 

R 45-28-34-50/53 Veszélyjel 

  

S 53-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Szürkés-fehér por. Lenyelve vagy porát belélegezve mérgező, már 100-200 

mg-ja is halált okozhat. A mérgezés tünetei: hányás, hasmenés, görcsök, bénulás, kóma. Vese és 

májkárosodást okozhat. Szemre vagy bőrre került vegyszer égő érzést, irritációt okoz. 

Hosszantartó mérgezés során fokhagyma szagú lehelet, szürke bőrszín alakulhat ki. MINDIG 

viseljünk gumikesztyűt arzénvegyületekkel végzett munka során. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után az ARZÉN feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Antimon(III)-klorid 

Név antimon-triklorid Moláris tömeg 228,12 g/mol 

Képlet SbCl3 Oldhatóság (20 oC) vízzel reagál 

CAS szám 7784-46-5 Olvadáspont 73 oC 

R 34-51/53 Veszélyjel 

  

S 26-45-61 
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Egészségkárosító hatások: Szúrós szagú, színtelen kristályok. Szembe és bőrre kerülve irritációt, 

szemkárosodást okoznak. Lenyelve hasi fájdalom és hányás következhet be. Belélegezve irritálja a 

nyálkahártyát, torokfájás, nehézlégzés következhet be. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után az ANTIMON feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Bizmut 

Név bizmut Moláris tömeg 208,8 g/mol 

Képlet Bi Sűrűség (25 oC) 9,75 g/cm3 

CAS szám 7440-69-9 Olvadáspont 271 oC 

R  Veszélyjel 

S    

 

Egészségkárosító hatások: Szürkésfekete fém. Nem toxikus, bőrre vagy szembe kerülve mechanikai 

irritációt okoz. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő vízzel vagy bő szappanos vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet 

friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a BIZMUT feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Bizmut(III)-oxid 

Név bizmut-oxid Moláris tömeg 465,96 g/mol 

Képlet Bi2O3 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 1304-76-3 Olvadáspont 820 oC 

R 36/37/38 Veszélyjel 

 

S 26-36/37 

 

Egészségkárosító hatások: Sárga porszerű anyag. Bizmutvegyületek kevéssé toxikusak. A bizmut-

oxidot lenyelve fejfájás, bőrkiütés ritkán sárgaság észlelhető. Tartós mérgezés esetén fekete foltok 

alakulnak ki a fogínyen. Bőrre és szembe került bizmut-oxid nem okoz jelentős károsodást. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő vízzel vagy bő szappanos vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet 

friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a BIZMUT feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Kén 

Név Kén Moláris tömeg 32,07 g/mol 

Képlet S Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 7704-34-9 Olvadáspont 113120 oC 

(módosulattól függ) 

R 11 Veszélyjel 

 

S 16-26 

 

Egészségkárosító hatások: Sárgaszínű por. Gyúlékony, belélegezve tüsszögést, köhögést okozhat. 

Lenyelve nem igazán ártalmas, de a bélben könnyen képződhet belőle kénhidrogén (anaerob 

bomlás), ami mérgező. Szembe kerülve erős irritáció és fájdalom léphet fel. A kén gyúlékony, 

égésekor maró kén-dioxid gáz képződik. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Nagyobb mennyiség lenyelése 

esetén hánytassuk meg a sérültet. 
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Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A kén feleslege szeméttárolóba önthető. 

 

Jód 

Név jód Moláris tömeg 253,81 g/mol 

Képlet I2 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 7553-56-2 Olvadáspont 113 oC 

R 20/21-50 Veszélyjel 

  

S 23-25-61 

 

Egészségkárosító hatások: Szürke, fémesen csillogó kristályos anyag, gőzei sötétibolya színűek. Gőzei 

irritálják a szemet és a nyálkahártyát, köhögés, fejfájás, torokfájás léphet fel. Nagyobb mennyiség 

belégzése halálos kimenetelű is lehet. Lenyelve marási sérüléseket okozhat a torokban és a 

gyomorban, emellett felléphet hasi fájdalom, hasmenés, hányinger is. Halálos adagja kb. 12 g. 

Bőrre kerülve okozhat irritációt és marási sérüléseket. Tartós expozíció esetén növekedhet a 

pajzsmirigy-, vese- és májproblémák kialakulásának valószínűsége. Egyes esetekben előfordulhat 

jóddal szembeni túlérzékenység, allergia. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le, a bőrön maradt jódfoltokat 5%-

nátrium-tioszulfát oldattal moshatjuk le. Lenyelés esetén azonnal hánytassuk meg a sérültet és 

hívjunk orvosi segítséget. Belégzés estén vigyük a sérültet friss levegőre, ha nem lélegzik, 

alkalmazhatunk mesterséges lélegeztetést. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A jód maradékát HALOGÉNTARTALMÚ feliratú gyűjtőedénybe 

kell önteni. 

 

Krómvegyületek 

Ammónium-dikromát 

Név ammónium-dikromát Moláris tömeg 252,07 g/mol 

Képlet (NH4)2Cr2O7 Oldhatóság (20 oC) 35,6g/100g víz 

CAS szám 7789-09-5 Olvadáspont 180 oC (bomlik) 

R 45-46-60-61-2-8-21-25-26-

34-42/43-48/23-50/53 

Veszélyjel 

 

S 53-45-60-61 

 

Kálium-dikromát 

Név kálium-dikromát Moláris tömeg 294,18 g/mol 

Képlet K2Cr2O7 Oldhatóság (20 oC) 12,3g/100g víz 

CAS szám 7778-50-9 Olvadáspont 398 oC (bomlik) 

R 45-46-60-61-8-21-25-26-

34-42/43-48/23-50/53 

Veszélyjel 

 

S 53-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Narancsszínű kristályok. Belégzés esetén a légutak felmaródhatnak, 

köhögés légszomj, súlyosabb esetben tüdőödéma is kialakulhat. Lenyelve súlyos sérüléseket okoz 

a szájüregben és a gyomorban. Hányinger, hasmenés, izomgörcsök, belső vérzés, 
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veseelégtelenség, májkárosodás kóma, súlyosabb esetben halál is bekövetkezhet. Bőrre vagy 

szembe kerülve maró hatású, vörösség és égési sérülések alakulhatnak ki. Krónikus mérgezés 

esetén vese és májkárosodás, valamint fekélyes bőr alakulhat ki. Karcinogén hatású. 

Leggyakrabban a szálló pora okoz mérgezést. 

Elsősegély: Lenyelés esetén ne hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss 

levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a KRÓM feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Króm(III)-szulfát-hidrát 

Név Króm-szulfát-hidrát Moláris tömeg 392,18 g/mol (vízmentes) 

Képlet Cr2(SO4)3 ∙ nH2O Oldhatóság (20 oC) rossz 

CAS szám 15244-38-9 Olvadáspont 100 oC (bomlik) 

R 20/21/22-34 Veszélyjel 

 

S 26-27-28-36/37/39-45 

 

Króm(III)-kloridvíz ( 

Név króm-klorid-hexahidrát Moláris tömeg 266,48 g/mol 

Képlet CrCl3 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) rossz 

CAS szám 10060-12-5 Olvadáspont 83 oC 

R 22 Veszélyjel 

 

S 

 

Króm(III)-nitrátvíz ( 

Név króm-nitrát-nonahidrát Moláris tömeg 238,01 g/mol 

Képlet Cr(NO3)3 ∙ 9H2O Oldhatóság (20 oC) 81g/100g víz 

CAS szám 7789-02-8 Olvadáspont 60 oC 

R 8-36/38 Veszélyjel 

 

S 17-26-36 

 

Egészségkárosító hatások: A króm(III)-szulfát-hidrát lila vagy zöldszínű, a kristályvíz mennyiségétől 

függően, a króm(III)-klorid-hexahidrát zöld színű és a króm(III)-nitrát-nonahidrát kék színű kristályos 

anyag. Belégzés esetén a légutak irritálódhatnak, köhögés, légszomj, fejfájás és láz alakulhat ki. 

Lenyelve sérüléseket okozhat a szájüregben és a gyomorban. Súlyosabb esetben hányinger, hasmenés, 

hasi fájdalom, sokk és keringési zavarok léphetnek fel. Bőrre vagy szembe kerülve maró hatású, 

vörösség és égési sérülések alakulhatnak ki. Króm(III)-vegyületek kevésbé toxikusak, mint a 

króm(VI)-vegyületek. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő vízzel vagy szappanos vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss 

levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a KRÓM feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 
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Mangánvegyületek 

Mangán(IV)-oxid 

Név mangán-dioxid 

barnakő 

Moláris tömeg 86,94 g/mol 

Képlet MnO2 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 1313-13-9 Olvadáspont 535 oC 

R 20/22 Veszélyjel 

 

S 25 

 

Egészségkárosító hatások: Porait belélegezve szövetkárosodást, tüdőgyulladást okoz. Lenyelése esetén 

irritálja a száj, garat, nyelőcső és az emésztőtraktus nyálkahártyáját, valamint hányingert, hányást, 

gyomorfájdalmat és hasmenést okoz. Az anyag ingerelheti a szem és bőr szöveteit is. A krónikus 

mangánmérgezéskor elsősorban tüdő és az idegrendszer károsodik, magatartási zavarok 

jelentkezhetnek. 

Elsősegély: Lenyelés esetén, ha a sérült eszméleténél van, mossuk ki a száját vízzel, itassunk vele sok 

vizet, hánytassuk. Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel öblítsük legalább 15 percen keresztül, 

miközben húzzuk szét a szemhéjat ujjainkkal. Bőrre kerüléskor öblítsük bő vízzel legalább 15 

percen keresztül. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. Légzéskimaradás esetén, 

végezzünk mesterséges lélegeztetést. Ha a légzés nehézkes, adjunk oxigént. Hívjunk orvost. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a MANGÁN feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Mangán(II)-szulfát-monohidrát 

Név mangán-szulfát-monohidrát Moláris tömeg 169,02 g/mol 

Képlet MnSO4 ∙ H2O Oldhatóság (20 oC) 62,9g/100g víz 

CAS szám 10034-96-5 Olvadáspont 400 oC (elveszíti 

kristályvizét) 

R 48/20/22-51/53 Veszélyjel 

 

S 22-61 

 

Mangán(II)-kloridvíz (1/4) 

Név mangán-szulfát-tetrahidrát Moláris tömeg 197,91 g/mol 

Képlet MnCl2 ∙ 4H2O Oldhatóság (20 oC) 73,9g/100g víz 

CAS szám 13446-34-9 Olvadáspont 58 oC  

R 22-52 Veszélyjel 

 

S  

 

Mangán(II)-karbonát 

Név mangán-karbonát Moláris tömeg 114,95 g/mol 

Képlet MnCO3 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 598-62-9 Olvadáspont 200 oC (bomlik) 

R  Veszélyjel  

S 22-24/25 

 

Egészségkárosító hatások: A mangán-szulfát és a mangán-klorid rózsaszín kristályos anyagok, a 

mangán-karbonát rózsaszín por. Belégzés esetén az influenzához hasonló tüneteket (hidegrázás, 

láz, izomfájdalom) produkálhatnak. Tüdőn keresztül a mangán-sók rosszul szívódnak fel, ezért 

krónikus mangánmérgezésnek kicsi a lehetősége. Lenyelés esetén hányinger, hasi fájdalom léphet 

fel. Bár rosszul szívódik fel az emésztőrendszerből, okozhat kalciumszint csökkenést és 
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hypoglükémiát. Bőrre vagy szembe kerülve irritációt okozhat. Krónikus mangánmérgezés esetén a 

tünetek a következők: lassúság, álmosság, gyengeség a lábakban, görcsös járás, Parkinson-kórhoz 

hasonló tünetek vesekárosodás. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a MANGÁN feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Kálium-permanganát 

Név kálium-permanganát Moláris tömeg 158,03 g/mol 

Képlet KMnO4 Oldhatóság (20 oC) 6,3g/100g víz 

CAS szám 7722-64-7 Olvadáspont 240 oC (bomlik) 

R 8-22-50/53 Veszélyjel 

 

S 60-61 

 

Egészségkárosító hatások Lila színű kristályok. Belégzése esetén a légutakat irritálja, köhögés, 

légszomj alakulhat ki. Lenyelve égő érzést okozhat a szájüregben és a gyomorban (a hatás a 

lenyelt oldat koncentrációjától erősen függ). Tünetei: alacsony vérnyomás, lassú pulzus. 

Súlyosabb esetben hányinger, hasi fájdalom, vesekárosodás halál léphet fel. Bőrre vagy szembe 

kerülve maró hatású, vörösség és égési sérülések, maradandó szemsérülés alakulhatnak ki. 

Krónikus mangánmérgezés esetén a tünetek a következők: lassúság, álmosság, gyengeség a 

lábakban, görcsös járás, Parkinson-kórhoz hasonló tünetek, vesekárosodás. 

Elsősegély: Lenyelés esetén ne hánytassuk a sérültet, itassunk vele egy pohár vizet és hívjunk orvosi 

segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő vízzel vagy szappanos vízzel mossuk le. Belégzés 

esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a MANGÁN feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Vas és vegyületei 

Vas 

Név vas Moláris tömeg 55,85 g/mol 

Képlet Fe Sűrűség (25 oC) 7,86 g/cm3 

CAS szám 7439-89-6 Olvadáspont 1535 oC  

R  Veszélyjel 

S  

 

Egészségkárosító hatások: Meglehetősen veszélytelen, mechanikai sérüléseket, pora belélegezve 

köhögést eredményezhet. Csak igen nagy vasmennyiség lenyelése okoz mérgezést, krónikus 

mérgezést napi 100 mg vas okozhat. Ennek eredményeképpen a szívszövetek sérülnek. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük ki a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a lefolyóba önthetjük. 

 

Vas(III)-kloridvíz (1/6) 

Név vas(III)-klorid-hexahidrát Moláris tömeg 270,30 g/mol 

Képlet FeCl3 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) 91,9g/100g víz 

CAS szám 10025-77-1 Olvadáspont 37 oC 

R 22-38-41 Veszélyjel 

 

S 26-39 
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Egészségkárosító hatások: Sárga kristályos anyag. Belélegezve a nyálkahártyát és a felső légutakat 

támadja meg. Tünetei: köhögés, gégegyulladás, fejfájás hányinger. Lenyelve égéshez hasonló 

sérüléseket okozhat a nyelőcsőben és a torokban. Nagyobb mennyiség esetén a vasmérgezés 

tünetei jelentkezhetnek: rózsaszín vizelet, hányinger, májkárosodás, kóma, halál. Bőrre vagy 

szembe kerülve maró hatású, pirosság, égő fájdalom alakulhat ki. Krónikus mérgezés esetén 

májkárosodás léphet fel. 

Elsősegély: Lenyelés esetén ne hánytassuk meg a sérültet, itassunk vele vizet, nagyobb mennyiség 

esetén hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel 

mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a lefolyóba önthetjük. 

Kobalt vegyületek 

Kobalt(II)-szulfátvíz (1/7) 

Név kobalt(II)-szulfát-heptahidrát Moláris tömeg 281,10 g/mol 

Képlet CoSO4 ∙ 7H2O Oldhatóság (20 oC) 35,3g/100g víz 

CAS szám 10026-24-1 Olvadáspont 74 oC 

R 49-22-42/43-50/53 Veszélyjel 

 

S 53-22-45-60-61 

 

Kobalt(II)-kloridvíz (1/6) 

Név kobalt(II)-klorid-hexahidrát Moláris tömeg 237,93 g/mol 

Képlet CoCl2 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) 53,5g/100g víz 

CAS szám 7791-13-1 Olvadáspont 86 oC 

R 49-22-42/43-50/53 Veszélyjel 

 

S 53-22-45-60-61 

 

Kobalt(II)-nitrátvíz (1/6) 

Név kobalt(II)-nitrát-hexahidrát Moláris tömeg 291,03 g/mol 

Képlet Co(NO3)2 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) 128,8g/100g víz 

CAS szám 10026-22-9 Olvadáspont 55 oC  

R 8-22-40-43-50/53 Veszélyjel 

 

S 17-36/37-60-61 

 

Kobalt(II)-karbonát 

Név kobalt(II)-karbonát Moláris tömeg 118,94 g/mol 

Képlet CoCO3 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 513-79-1 Olvadáspont bomlik 

R 22-36/37/38-40-43 Veszélyjel 

 

S 26-36/37 

 

Egészségkárosító hatások: A kobalt-szulfát sötétvörös (vízmentes) vagy rózsaszín (heptahidrát) 

kristály vagy por; a kobalt-klorid kék (vízmentes) vagy rózsaszín (kristályvizes) kristály vagy por; 

a kobalt-nitrát vörös színű por vagy kristály; a kobalt-karbonát vörös, lila vagy rózsaszín por. A 
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kobaltvegyületek belélegezve izgatják a légutakat, köhögés, légszomj, hányinger fordulhat elő. 

Gyakori belégzésük növeli a tüdőbetegségek kialakulásának kockázatát. Lenyelve mérgezőek 

hányingert, hasfájást, fülcsengést és kiütéseket okozhatnak. Nagyobb mennyiségben 

visszaszorítják a vörösvértest termelését. Hosszantartó (krónikus) mérgezés esetén golyvát, vese, 

máj és szívkárosodást eredményezhetnek. Bőrre vagy szembe kerülve irritációt okoznak, ekkor 

pirosság égető fájdalom léphet fel. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a KOBALT feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Nikkel és vegyületei 

Nikkel 

Név nikkel Moláris tömeg 58,69 g/mol 

Képlet Ni Sűrűség (20 oC) 8,91 g/cm3 

CAS szám 7440-02-0 Olvadáspont 1453 oC 

R 40-43 Veszélyjel 

 

S 22-36 

 

Egészségkárosító hatások: Szürke színű fém. Belégzés esetén irritálhatja a légutakat. Bőrre, szembe 

kerülve is okozhat irritációt. Lenyelve nyelőcső és gyomorkárosodás léphet fel. Tartós mérgezés 

esetén karcinogén hatások is megfigyelhetőek. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a NIKKEL feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Nikkel)-szulfátvíz (1/6) 

Név nikkel-szulfát-hexahidrát Moláris tömeg 262,85 g/mol 

Képlet NiSO4 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) 37,7g/100g víz 

CAS szám 10101-97-0 Olvadáspont 53 oC elveszíti 

kristályvizét) 

R 22-40-42/43-50/53 Veszélyjel 

 

S 22-36/37-60-61 

 

Nikkel-kloridvíz (1/6) 

Név nikkel-klorid-hexahidrát Moláris tömeg 237,69 g/mol 

Képlet NiCl2 ∙ 6H2O Oldhatóság (20 oC) 62,2g/100g víz 

CAS szám 7791-20-0 Olvadáspont 140 oC 

R 45-25-36/38-43-50/53 Veszélyjel 

 

S 53-36/37-45-60-61 
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Bázisos-nikkel-karbonátvíz (1/n) 

Név Bázisos nikkel-karbonát-hidrát Moláris tömeg 2304,12 g/mol 

Képlet NiCO3 ∙ 2Ni(OH)2 ∙ nH2O Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 39380-74-0 Olvadáspont 120350 oC (bomlik) 

R 22-40-43-50/53 Veszélyjel 

 

S 22-36/37-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: A nikkel-szulfát zöld, a nikkel-klorid sárga vagy világoszöld kristályos 

anyag, a bázisos-nikkel-karbonát világoszöld por. A nikkelvegyületek belégzés esetén irritálhatják 

a légutakat, köhögés, nehézlégzés, torokfájás léphet fel. Lenyelve mérgezőek, hasi fájdalom, 

hasmenés, hányinger fordulhat elő. Felszívódásuk rossz, de nagyobb mennyiségben okozhat 

szívizomgyengeséget, vese és májkárosodást. Bőrre, szembe kerülve bőrirritációt, ún. 

nikkelviszketést okozhatnak. Tartós mérgezés esetén karcinogén hatások is megfigyelhetőek. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a NIKKEL feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

Réz és vegyületei 

Réz 

Név réz Moláris tömeg 63.55 g/mol 

Képlet Cu Sűrűség (25 oC) 8,94 g/cm3 

CAS szám 7440-50-8 Olvadáspont 1083,4 oC 

R  Veszélyjel  

S 

 

Egészségkárosító hatások: Vörös színű por. Kevéssé ártalmas, pora szembe kerülve mechanikai 

sérülést okozhat, belélegezve izgatja a felső légutakat, nyálkahártyafekély, „fémfüstláz” (láz, 

fejfájás, izomgyengeség) alakulhat ki. Lenyelve hasmenés, hasi fájdalom, hányás, nagyobb 

mennyiségben gyomor és bélfekély, valamint vese és májkárosodás alakulhat ki.  

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a RÉZ feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Réz(II)-oxid 

Név Réz(II)-oxid Moláris tömeg 79,55 g/mol 

Képlet CuO Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 1317-38-0 Olvadáspont 1201 oC 

R 22-36/37/38 Veszélyjel 

  

S 26-36 

 

Bázisos-réz-karbonát 

Név bázisos réz-karbonát Moláris tömeg 123,55 g/mol 

Képlet CuCO3 ∙ Cu(OH)2 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 12069-69-1 Olvadáspont 200 oC 

R 22-36/37/38 Veszélyjel 

 

S 26-36 

 

Réz-szulfátvíz (1/5) 
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Név réz-szulfát-pentahidrát Moláris tömeg 249,69 g/mol 

Képlet CuSO4 ∙ 5H2O Oldhatóság (20 oC) 20,0g/100g víz 

CAS szám 7758-99-8 Olvadáspont 150 oC (elveszíti 

kristályvizét) 

R 22-36/38-50/53 Veszélyjel 

 

S 22-60-61 

 

Réz-nitrátvíz (1/3) 

Név réz-nitrát-trihidrát Moláris tömeg 241,60 g/mol 

Képlet Cu(NO3)2 ∙ 3H2O Oldhatóság (20 oC) 128,8g/100g víz 

CAS szám 10031-43-3 Olvadáspont 115 oC 

R 8-22-34 Veszélyjel 

  

S 17-26-36/37/39-45 

 

Egészségkárosító hatások: A réz-oxid barnás-fekete por; a bázisos réz-karbonát zöldszínű por; a réz-

szulfát és a réz-nitrát kékszínű kristályos anyagok. Bőrre szembe kerülve irritációt okozhatnak. 

Belégzés esetén irritálhatják a légutakat, köhögés, nehézlégzés, torokfájás léphet fel. Lenyelve 

mérgező, hasi fájdalom, hasmenés, hányinger fordulhat elő. Ha hányás nem következik be, akkor 

azonnal szisztémás rézmérgezés lép fel. Tünetei: fejfájás, hideg veríték, gyenge pulzus, vese és 

májkárosodás, bénulás, kóma, sokk, súlyos esetben halál. A réz-szulfát esetében grammos 

mennyiség lenyelése okoz csak halált. Hosszan tartó mérgezés esetén fémes ízt és bőrelszíneződés 

okoznak. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a RÉZ feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Ezüst-nitrát 

Név ezüst-nitrát Moláris tömeg 169,87 g/mol 

Képlet AgNO3 Oldhatóság (20 oC) 222g/100g víz 

CAS szám 7761-88-8 Olvadáspont 210,6 oC elveszíti 

kristályvizét) 

R 34-50/53 Veszélyjel 

 

S 26-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Belégzés esetén károsítja a nyálkahártyát és a 

felsőlégutakat, köhögés, gégegyulladás, légszomj, fejfájás léphet fel. Lenyelve mérgező és maró 

hatású, égéshez hasonló sérülések fordulhatnak elő a szájban és a gyomorban. Mérgezés esetén 

hányinger, hasmenés, fekete anyag hányása, nyáladzás, ájulás, sokk és halál következhet be. Bőrre 

vagy szembe kerülve égési sérülést, szemsérülést okozhat. Krónikus mérgezés esetén bőr és 

nyálkahártya elszíneződés léphet fel. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után az EZÜST feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 
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Cink és vegyületei 

Cink 

Név cink Moláris tömeg 65,39 g/mol 

Képlet Zn Sűrűség (25 oC) 7,14 g/mol 

CAS szám 7440-66-6 Olvadáspont 419 oC 

R  Forráspont 908,5 oC

S  Veszélyjel  

 

Egészségkárosító hatások: Szürkéskék színű fém. Kevéssé veszélyes. Ha porát belélegezzük, köhögés 

és nehézlégzés előfordulhat. Lenyelve csak rendkívül nagy dózisban okozhat gyomorfájdalmat és 

gyomorgörcsöket. Bőrre vagy szembe kerülve irritációt okozhat. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került 

vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a CINK feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Cink-oxid 

Név cink-oxid Moláris tömeg 81,39 g/mol 

Képlet ZnO Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 1314-13-2 Olvadáspont 1975 oC 

R 50/53 Veszélyjel 

 

S 60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér por. Belélegezve köhögést, nehézlégzést, esetleg fémfüst lázat 

(hidegrázás láz) okozhat. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén előfordulhat gyomor- és 

bélirritáció. 

Elsősegély: Nagyobb mennyiség lenyelés esetén itassunk a sérülttel vizet, hívjunk orvosi segítséget. 

Bőrre, szembe került vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a 

sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a CINK feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Cink-szulfátvíz (1/7) 

Név cink-szulfát-heptahidrát Moláris tömeg 287,53 g/mol 

Képlet ZnSO4 ∙ 7H2O Oldhatóság (20 oC) 53,8g/100g víz 

CAS szám 7446-20-0 Olvadáspont 770 oC (bomlik) 

R 22-41-50/53 Veszélyjel 

 

S 22-26-39-46-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen kristályos anyag. Belélegezve köhögést, nehézlégzést okozhat. 

Lenyelése esetén égő fájdalmat okoz a szájban és a torokban (savasan hidrolizál). Tünetei 

lehetnek: hányás, hasmenés, emelkedett pulzus és csökkent vérnyomás. 10 g-nál több cink-szulfát 

lenyelése halált okozhat. Bőrre vagy szembe kerülve irritáció, égő fájdalom jelentkezhet. 

Hosszantartó mérgezés bélgyulladást, esetleg végtagbénulást eredményezhet. 

Elsősegély: Nagyobb mennyiség lenyelés esetén itassunk a sérülttel vizet és semmi esetre se 

hánytassuk meg, hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe került vegyszert bő szappanos 

vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a CINK feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 
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Kadmium vegyületei 

Kadmium-karbonát 

Név kadmium-karbonát Moláris tömeg 172,41 g/mol 

Képlet CdCO3 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 513-78-0 Olvadáspont melegítve bomlik 

R 20/21/22-50/53 Veszélyjel 

 

S 60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér por. Porát belélegezve a következő mérgezési tünetek 

jelentkezhetnek: köhögés, fejfájás, szorító érzés a mellkasban, légzési nehézségek, légszomj, 

influenzaszerű tünetek, hidegrázás, láz, vese- és májkárosodás, tüdőödéma. Súlyos esetben a 

mérgezés halálhoz vezet. Lenyelve a mérgezés tünetei: hányás, hasmenés, szédülés, nyáladzás, 

vese- májkárosodás, halál. Bőrre vagy szembe kerülve is felszívódhat, és hasonló tünetek 

jelentkeznek, mint lenyelve. Krónikus mérgezés esetén okozhat vesekárosodást, vérszegénységet, 

szaglás elvesztését, tüdő- és prosztatarákot. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss 

levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a KADMIUM feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Kadmium-szulfátvíz (3/8) 

Név kadmium-szulfát-hidrát Moláris tömeg 256,57 g/mol 

Képlet CdSO4 ∙ 8/3H2O Oldhatóság (20 oC) 76,1g/100g víz 

CAS szám 7790-84-3 Olvadáspont 40 oC elveszíti 

kristályvizét) 

R 45-46-60-61-25-26-

48/23/25-50-/53 

Veszélyjel 

 S 53-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Fehér kristályos anyag. Pora belélegezve mérgező, felszívódása 

belélegezve a legjobb. Tünetei: köhögés, fejfájás, szorító érzés a mellkasban, légzési nehézségek, 

légszomj, influenzaszerű tünetek, hidegrázás, láz, vese- és májkárosodás, tüdőödéma. Lenyelve 

nagyon mérgező, halálos adagja kb.0,1 g. Lenyelve következő tünetek jelentkezhetnek: hányás, 

hasmenés, szédülés, nyáladzás, vese- májkárosodás. Bőrre vagy szembe kerülve is felszívódhat, és a 

lenyeléskor tapasztaltakhoz hasonló tüneteket jelentkeznek. Krónikus mérgezés esetén még kis 

koncentrációban is okozhat vesekárosodást, vérszegénységet, szaglás elvesztését, tüdő és 

prosztatarákot. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a sérültet és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss 

levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a KADMIUM feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 
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Higany és vegyületei 

Higany 

Név higany Moláris tömeg 200,59 g/mol 

Képlet Hg Sűrűség (25 oC) 13,55 g/cm3 

CAS szám 7439-97-6 Olvadáspont 39 oC 

R 23-33-50/53 Veszélyjel 

 

S 7-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: Ezüstszínű folyadék. Gőzei belélegezve mérgezők, súlyos légúti károsodást 

okozhatnak. Tünetei: köhögés, torokfájás, szorító érzés a mellkasban, légzési nehézségek, légszomj. 

Bár felszívódása kismértékű, lenyelve a következő tünetek jelentkeznek: hányás, maró fekély, véres 

hasmenés, gyenge és erős pulzus váltakozása, sápadtság, felületes légzés, összeomlás. Súlyos esetben 

a mérgezés halálhoz vezethet. Bőrre vagy szembe kerülve is felszívódhat, tünetei a lenyeléskor 

tapasztaltakhoz hasonló. Krónikus mérgezés esetén a központi idegrendszer károsodhat: 

memóriazavar, viselkedési zavarok, fogak elvesztése, szürke bőrszín, fémes íz a szájban, vese- és 

agykárosodás fordulhat elő. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a beteget és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss 

levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a HIGANY feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Higany(II)-oxid 

Név higany(II)-oxid Moláris tömeg 216,59 g/mol 

Képlet HgO Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 21908-53-2 Olvadáspont 500 oC (bomlik) 

R 26/28/28-33-50/53 Veszélyjel 

 

S 13-28-45-60-61 

 

Higany(II)-klorid 

Név higany(II)-klorid Moláris tömeg 271,50 g/mol 

Képlet HgCl2 Oldhatóság (20 oC) 6,6g/100g víz 

CAS szám 7487-94-7 Olvadáspont 277 oC (szublimál) 

R 28-34-48/24/25-50/53 Veszélyjel 

 

S 36/37/39-45-60-61 

 

Higany(II)-jodid 

Név higany-jodid Moláris tömeg 454,40 g/mol 

Képlet HgI2 Oldhatóság (20 oC) 

CAS szám 7774-29-0 Olvadáspont 259 oC  

R 26/27/28-33-50/53 Veszélyjel 

 

S 13-28-45-60-61 

 

Egészségkárosító hatások: A higany-oxid sárga vagy vörös színű por, a higany-klorid fehér kristályos 

anyag, a higany-jodid vörös színű por. A higanyvegyületek belélegezve mérgezőek, a légutakat 

izgatják. Tünetek: köhögés, torokfájás, szorító érzés a mellkasban, légzési nehézségek, légszomj. 
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Lenyelve nagyon mérgezőek, a halálos adag kb. 1 g. A következő tüneteket jelentkeznek: hányás, 

maró fekély, véres hasmenés, gyenge erős pulzus váltakozása, sápadtság, felületes légzés, 

összeomlás. Súlyos esetben a mérgezés halálhoz vezethet. Bőrre vagy szembe kerülve is 

felszívódhat, és a lenyeléshez hasonlóak a tünetek. Krónikus mérgezés esetén a központi 

idegrendszer károsodhat: memóriazavar, viselkedési zavarok, fogak elvesztése, szürke bőrszín, 

fémes íz a szájban, vese és agykárosodás fordulhat elő. 

Elsősegély: Lenyelés esetén hánytassuk meg a beteget és hívjunk orvosi segítséget. Bőrre, szembe 

került vegyszert bő szappanos vízzel/vízzel mossuk le. Belégzés esetén vigyük a sérültet friss 

levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Feloldás után a HIGANY feliratú gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Folyadékok 

 

Szervetlen oldatok 

 

Salétromsav 

Név cc. salétromsav Moláris tömeg 63,01 g/mol 

Képlet HNO3 Sűrűség (15 oC) 1,40 g/cm3 

CAS szám 7697-37-2 Koncentráció 65 (m/m)% 

R 35 Veszélyjel 

 

S 23-26-36-45 

Egészségkárosító hatások: Színtelen vagy sárgás színű, viszkózus, maró hatású folyadék. A tömény 

salétromsav a bőrt erős viszketés és fájdalom kíséretében sárgára színezi, gőzei ingerlik a 

nyálkahártyát, tüdőödémát és fulladást okozhatnak. Szembe kerülve akár maradandó károsodást is 

okozhat. Lenyelve égő fájdalmat okoz a szájban, a torokban és a gyomorban. A vegyszer 

alkalmazásánál mindig használjunk védőkesztyűt, és jól szellőző fülkében dolgozzunk vele. A 

kiömlött savat azonnal töröljük fel. 

Elsősegély: A bőrre került salétromsavat száraz ronggyal törüljük le, ezután bő vízzel mossuk le a 

bőrfelületet. Szembe jutott salétromsavat bő vízzel mossuk ki, majd hívjunk orvosi segítséget. Ha 

salétromsav a gyomorba került, a sérülttel itathatunk tejet vagy vizet. A beteget ne hánytassuk. 

Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Salétromsavat hígítva a lefolyóba lehet önteni. 

 

Kénsav 

Név cc. kénsav Moláris tömeg 98,08 g/mol 

Képlet H2SO4 Sűrűség (15 oC) 1,84 g/cm3 

CAS szám 7664-93-9 Koncentráció 96 (m/m)% 

R: 35 Veszélyjel 

 

S: 26-30-45 

 

Egészségkárosító hatások: A kénsav színtelen vagy enyhén sárgás viszkózus, maró hatású folyadék. 

Bőre vagy szembe került tömény kénsav súlyos égési sérüléseket okoz. Lenyelés során súlyos, 

égéshez hasonló sérüléseket okoz a nyelőcsőben, a szájban és a gyomorban. Mérgezés során 

hányinger, hasmenés, szabálytalan pulzus fordulhat elő. Kénsavval végzett munka során mindig 

viseljünk védőkesztyűt, hígítását óvatosan végezzük (a reakció erősen exoterm). A kiömlött savat 

azonnal töröljük fel. 

Elsősegély: A bőrre került kénsavat száraz ronggyal törüljük le, ezután bő vízzel mossuk le, majd 

kenjük be síros krémmel a bőrfelületet. Szembe jutott kénsavat bő vízzel mossuk ki, és hívjunk 

orvosi segítséget. A gyomorba került kénsavat pohár vízzel hígítsuk, majd MgO péppel 

közömbösíthetünk. A sérülttel itathatunk tejet is. A sérültet ne hánytassuk. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Hígítás után a lefolyóba önthető. 
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Sósav 

Név cc. sósav Moláris tömeg 36,46 g/mol 

Képlet HCl Sűrűség (15 oC) 1,19 g/cm3 

CAS szám 7647-01-0 Koncentráció 38 (m/m)% 

R 34-37 Veszélyjel 

 

S 26-36/37/39-45 

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen, szúrós szagú folyadék. A tömény sósav a bőrön égéshez hasonló 

sérüléseket okoz, gőze köhögésre ingerel. Lenyelés során súlyos égési sérüléseket okoz a 

nyelőcsőben, a szájban és a gyomorban. Mérgezés során hányinger, hasmenés, szabálytalan 

pulzus, keringési zavar fordulhat elő. Keringési zavar gyakran a sérült halálával végződik. Szembe 

került sósav erős fájdalmat, súlyosabb esetben vakságot okozhat. Alkalmazása során mindig 

használjunk gumikesztyűt, és jól szellőző fülkében dolgozzunk vele. A kiömlött savat azonnal 

töröljük fel. 

Elsősegély: A bőrre került sósavat bő vízzel mossuk le, majd kenjük be síros krémmel a bőrfelületet. 

Szembe jutott sósavat bő vízzel mossuk ki, és kérjünk orvosi segítséget. Ha a sósav a gyomorba 

került, akkor a sérülttel itathatunk tejet vagy vizet, de ne hánytassuk. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Sósavat hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

 

Hidrogén-fluorid 

Név folysav Moláris tömeg 20,01 g/mol 

Képlet HF (H2F2) Sűrűség (15 oC) 1,13 g/cm3 

CAS szám 7664-39-3 Koncentráció 40 (m/m)% 

R 26/27/28-35 Veszélyjel 

  

S 26-28-36/37/39-45 

  

 

Egészségkárosító hatások: Szúrós szagú folyadék, bőrön fekélyes sebeket, súlyos körömágygyulladást, 

egészen csontig hatoló sérülést okoz, gőzei a garatot és a nyálkahártyát támadják meg (Bőrön 

keresztül felszívódva görcsöt okozhat kalciumelvonó tulajdonsága miatt.). Lenyelve 

emésztőrendszeri sérüléseket, égető fájdalmat okoz. Napi több mint 6 mg fluoridion bevitel 

fluorózist okoz (csökkenti a vér kalcium és magnéziumion tartalmát). Mindig viseljünk 

gumikesztyűt, ha folysavval dolgozzuk, de ekkor is legyünk nagyon óvatosak és körültekintőek. 

Folysavval bármilyen műveletet vegyifülkében végezzünk. 

Elsősegély: Bőrre került folysavat bő vízzel mossuk le, majd kenjük be 2,5%-os kalcium-glukonát 

kenőccsel a sérült felültet. Szembe jutott folysavat bő vízzel mossuk ki, és azonnal hívjunk orvosi 

segítséget. Ha a folysav a gyomorba kerül, nagy mennyiségű vizet itassunk a beteggel, és 

semmiképpen ne hánytassuk. Belégzés esetén vigyük a beteget friss levegőre, ha eszméletvesztés 

lép fel azonnal hívjunk orvosi segítséget. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A hidrogén-fluoridot gyűjtőedénybe öntjük. 

 

Foszforsav 

Név orto-foszforsav Moláris tömeg 98,00 g/mol 

Képlet H3PO4 Sűrűség (15 oC) 1,71 g/cm3 

CAS szám 7664-38-2 Koncentráció 85 (m/m)% 

R 34 Veszélyjel 

 

S 26-45 
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Egészségkárosító hatások: Színtelen, alacsony olvadáspontú kristályos anyag. Szembe és bőrre került 

foszforsav égési sérüléseket, maradandó szemkárosodást okozhat. Pora belélegezve irritálhatja az 

orrot és a felső légutakat. Lenyelve torokfájás, hasi fájdalom, hányás, súlyosabb esetben keringési 

zavarok, halál léphet fel. Alkalmazása során mindig használjunk gumikesztyűt. 

Elsősegély: Bőrre került foszforsavat bő vízzel mossuk le. Szembe jutott foszforsavat bő vízzel 

mossuk ki, majd hívjunk orvosi segítséget. Ha a foszforsav a gyomorba kerül, tejet vagy nagy 

mennyiségű vizet itassunk a beteggel, a beteget ne hánytassuk. Belégzés esetén vigyük a sérültet 

friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Foszforsav hígítva lefolyóba önthető. 

 

Ecetsav 

Név cc. ecetsav 

jégecet 

Moláris tömeg 60,05 g/mol 

Képlet CH3COOH Sűrűség (25 oC) 1,05 g/cm3 

CAS szám 64-19-7 Forráspont 117118 oC 

R 10-35 Olvadáspont 16,2 oC 

S 23-26-45 Koncentráció 99 (m/m)% 

  Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Színtelen, szúrós szagú folyadék. Szembe és bőrre került jégecet égési 

sérüléseket, vakságot okozhat. Gőzei megtámadják a nyálkahártyát, köhögésre ingerelnek, 

károsíthatják a tüdőt, illetve irritálják a szemet. Lenyelve torokfájás, hasi fájdalom, hányás, 

súlyosabb esetben halál léphet fel. (Már 1 ml jégecet lenyelése is okozhat nyelőcső perforációt.) 

Alkalmazása során mindig gumikesztyűben, jól szellőző fülkében dolgozzunk. A kiömlött savat 

azonnal töröljük fel 

Elsősegély: A bőrre került jégecetet bő vízzel mossuk le a bőrfelületről. Szembe jutott jégecetet bő 

vízzel mossuk ki, majd hívjunk orvosi segítséget. Ha a jégecet a gyomorba kerül, tejet vagy vizet 

kell itatni a beteggel. A beteget ne hánytassuk. Belégzésnél vigyük a sérültet friss levegőre, ha a 

légzése nehézkes, oxigén belélegeztetés alkalmazható. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Ecetsavat kis mennyiségben, hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Nárium-hidroxid 

Név nátronlúg-oldat Moláris tömeg 40,00 g/mol 

Képlet NaOH Sűrűség (25 oC) 1,52 g/cm3 

CAS szám 1310-73-2 Koncentráció 50 (m/m)% 

R 35 Veszélyjel 

 

S 26-37/39-45  

 

Egészségkárosító hatások: Szagtalan, színtelen folyadék, bőrön égési sebeket, szembe kerülve 

vakságot is okozhat. Lenyelve vérnyomáscsökkenés, torok- és gyomorfájás léphet fel, amely 

súlyos esetben akár halállal is végződhet. Mindig viseljünk gumikesztyűt, ha tömény nátrium-

hidroxid-oldattal dolgozzuk.  

Elsősegély: Bőrre került nátrium-hidroxid-oldatot azonnal bő vízzel mossuk le. Szembe jutás esetén 

bő vízzel mossuk ki, és azonnal hívjunk orvosi segítséget. Ha a nátrium-hidroxid-oldat a 

gyomorba kerül, vizet vagy tejet itassunk a sérülttel, de semmiképpen ne hánytassuk. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Hígítás után a lefolyóba önthető. 
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Kálium-hidroxid 

Név kálium-hidroxid-oldat Moláris tömeg 56,11 g/mol 

Képlet KOH Sűrűség (25 oC) 1,45 g/cm3 

CAS szám 1310-58-3 Koncentráció 45 (m/m)% 

R 22-35 Veszélyjel 

 

S 26-36/37/39-45  

 

Egészségkárosító hatások: Szagtalan folyadék, bőrön égési sebeket, szembe kerülve vakságot is 

okozhat. Lenyelve hányinger és hasi fájdalom fordulhat elő. Mindig viseljünk gumikesztyűt, ha 

tömény kálium-hidroxid-oldattal dolgozunk. 

Elsősegély: Bőrre került kálium-hidroxid-oldatot azonnal bő vízzel mossuk le. Szembe jutás esetén bő 

vízzel mossuk ki, és azonnal hívjunk orvosi segítséget. Ha a kálium-hidroxid-oldat a gyomorba 

kerül, vizet vagy tejet itassunk a beteggel, de semmiképpen ne hánytassuk. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Hígítva a lefolyóba önthető. 

 

Ammónium-hidroxid 

Név szalmiákszesz Moláris tömeg 35,05 g/mol 

Képlet NH4OH Sűrűség (25 oC) 0,9 g/cm3 

CAS szám 1336-21-6 Koncentráció 2830 (m/m)% 

R 34-50 Veszélyjel 

 S 26-36/37/39-45-61  

 

Egészségkárosító hatások: Szúrós szagú folyadék, bőrre kerülve irritálja a bőrt, szembe kerülve erős 

fájdalmat, akár vakságot is okozhat. Gőzei a kötőhártyát és a nyálkahártyát izgatják, légzési 

zavarokat, nagyobb koncentrációban fulladást okozhat. Lenyelve, kis mennyiségben is (34 ml 

30%-os) gyomorperforációt, halált okozhat. Mindig vegyifülkében, kesztyűt viselve dolgozzunk 

cc. ammónium-hidroxid-oldattal. 

Elsősegély: Bőrre került ammónium-hidroxid-oldatot azonnal bő vízzel mossuk le. Szembe jutás 

esetén bő vízzel mossuk ki, és azonnal hívjunk orvosi segítséget. Ha ammónium-hidroxid-oldat a 

gyomorba kerül, itassunk nagymennyiségű vizet a sérülttel, de semmiképpen ne hánytassuk. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Hígítva a lefolyóba önthető. 

 

Ammónium-szulfid-oldat 

Név ammónium-szulfid oldat Moláris tömeg 68,14 g/mol 

Képlet (NH4)2S Sűrűség (25 oC) ~1 g/cm3 

CAS szám 12135-76-1 Koncentráció 4048 (m/m)% 

R: 11-31-34-50 Veszélyjel 

 

S: 26-36/37/39-45-61 

 

Egészségkárosító hatások: kén-hidrogén szagú, sárga színű oldat. Gőzei belélegezve a kén-

hidrogénmérgezésnek megfelelő tüneteket mutatják. Lenyelve maró hatású, gyomorban kén-

hidrogén szabadul fel belőle. Hányingert, hányást, fejfájást, vérnyomáscsökkenést, súlyosabb 

esetben eszméletvesztést, halált okozhat. Szembe vagy bőrre kerülve marási sérüléseket okozhat. 

Az oldatból keletkező kén-hidrogén gőzök gyúlékonyak. 
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Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Lenyelés esetén ne hánytassuk 

meg a sérültet, itassunk vele vizet és hívjunk orvosi segítséget. Belégzés estén vigyük a sérültet 

friss levegőre, ha nem lélegzik, alkalmazhatunk mesterséges lélegeztetést.  

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Kismennyiségű ammónium-szulfid oldat hígítva a lefolyóba önthető. 

 

Hidrogén-peroxid-oldat 

Név cc. hidrogén-peroxid-oldat Moláris tömeg 34,01 g/mol 

Képlet H2O2 Sűrűség (25 oC) 1,11 g/cm3 

CAS szám 7722-84-1 Koncentráció 30 (m/m)% 

R 22-41 Veszélyjel 

 

S 26-39 

 

Egészségkárosító hatások: Hidrogén-peroxid ködöt belélegezve marási sérülések alakulhatnak ki a 

nyálkahártyán és a torokban, súlyosabb esetben tüdőödéma. Bőrrel vagy szemmel érintkezve 

fájdalmas és viszkető égési sérüléseket okoz. Lenyelve marási sérülések jelentkeznek a szájban és 

a torokban, nagymennyiségű oxigéngáz képződése miatt gyomorperforációt és gyomorfájdalmat 

okozhat. 

Elsősegély: Bőrre vagy szembe került vegyszert bő vízzel mossuk le. Lenyelés esetén ne hánytassuk 

meg a sérültet, itassunk vele vizet és hívjunk orvosi segítséget. Belégzés estén vigyük a sérültet 

friss levegőre, ha nem lélegzik, alkalmazhatunk mesterséges lélegeztetést. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A hidrogén-peroxid maradékát hígítva a lefolyóba önthetjük. 

 

Szerves oldószerek 

Aceton 

Név aceton Moláris tömeg 58,08 g/mol 

Képlet (CH3)2CO Sűrűség (25 oC) 0,791 g/cm3 

CAS szám 67-64-1 Forráspont 56 oC 

R 11-36-66-67 Olvadáspont −94 oC 

S 9-16-26 Robbanási határ 2,213 (V/V)% 

MAK érték 600 mg/m3 Veszélyjel 

  
 

Egészségkárosító hatások: Jellegzetes szagú, színtelen folyadék. Gőzei belélegezve fejfájást, narkózist 

okoznak. A bőrre került aceton erősen szárítja a bőr, ezért használjunk gumikesztyűt a vegyszer 

alkalmazása során. A bőrirritációt glicerines kenőcsök alkalmazásával csökkenthetjük. 

Kismennyiségben lenyelve nem okoz komoly károsodást, nagyobb mennyiségben hasfájást és 

hányingert idézhet elő. Gyúlékony! 

Elsősegély: Belégzés esetén a serültet vigyük friss levegőre. Bőrre került acetont szappanos vízzel 

mossuk le. Lenyelés esetén spontán hányás előfordulhat, de a hányást sose erőltessük. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Az acetont mindig a SZERVES feliratú gyűjtőedénybe öntsük, nem 

szabad a lefolyóba önteni. 
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Metil-alkohol 

Név metanol Moláris tömeg 32,04 g/mol 

Képlet H3COH Sűrűség (25 oC) 0,79 g/cm3 

CAS szám 67-56-1 Forráspont 64,7 oC 

R 11-23/24/25-39/23/24/25 Olvadáspont −98 oC 

S 7-16-36/37-45 Robbanási határ 5,540 (V/V)% 

MAK érték  50 mg/m3 Veszélyjel 

  
 

Egészségkárosító hatások: Édeskés szagú, színtelen folyadék. Erősen mérgező, gőzeit belélegezve 

szédülést, hányingert, látászavart okozhat, lenyelve a hatás erélyesebb, ekkor hányingert, 

fülzúgást, súlyosabb esetben vakságot, halált okozhat. Halálos adagja kb. 100 ml. Bőrön keresztül 

felszívódva az előzőekhez hasonló tünetek jelentkeznek. Gyúlékony! 

Elsősegély: Belégzés esetén a sérültet vigyük friss levegőre. Bőrre került metanolt szappanos vízzel 

mossuk le. Lenyelés esetén hánytassuk meg a beteget, és azonnal forduljunk orvoshoz. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Metanolt mindig a SZERVES feliratú gyűjtőedénybe öntsük. 

 

Etil-alkohol 

Név etanol Moláris tömeg 46,07 g/mol 

Képlet H3CCH2OH Sűrűség (25 oC) 0,79 g/cm3 

CAS szám 64-17-5 Forráspont 78 oC 

R 11 Olvadáspont 114 oC 

S 7-16 Robbanási határ  3,319 (V/V)% 

MAK érték 1000 mg/m3 Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Kellemes szagú, égető ízű, színtelen folyadék. Narkotikum, a központi 

idegrendszerre hat. Nagyobb mennyiségben fejfájást, hányingert, eszméletvesztést okozhat. A 

laboratóriumi etanol mindig tartalmaz metanol szennyeződést, ezért fogyasztása életveszélyes. 

(Denaturált szesz: általában piridinnel szagosított emberi fogyasztásra alkalmatlan etil-alkohol) 

Gyúlékony! 

Elsősegély: Belégzés esetén a sérültet vigyük friss levegőre. Heveny mérgezés esetén hánytassuk meg 

a sérültet és kérjünk orvosi segítséget. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Az etanolt mindig a SZERVES feliratú gyűjtőedénybe öntsük. 

 

Dietil-éter 

Név éter Moláris tömeg 74,12 g/mol 

Képlet H3COCH3 Sűrűség (25 oC) 0,71 g/cm3 

CAS szám 60-29-7 Forráspont 34,6 C 

R 12-19-22-66-67 Olvadáspont −116 oC 

S 9-16-29-33 Robbanási határ  1,848 (V/V)% 

MAK érték 300 mg/m3 Veszélyjel 

  
 

Egészségkárosító hatások: Édeskés szagú, színtelen folyadék. Narkotikum, a központi idegrendszerre 

hat, gőzei fejfájást, émelygést okoznak. Lenyelve akár vakságot is okozhat. Rendkívül gyúlékony, 

csak megfelelően kialakított helységben lehet alkalmazni. 
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Elsősegély: Belégzés esetén a sérültet vigyük friss levegőre. Lenyelés esetén hívjunk orvosi segítséget, 

súlyosabb esetben hánytassuk meg a beteget. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Dietil-étert mindig a SZERVES feliratú gyűjtőedénybe öntsük. 

 

Szén-tetraklorid 

Név szén-tetraklorid Moláris tömeg 153,82 g/mol 

Képlet CCl4 Sűrűség (25 oC) 1,594 g/cm3 

CAS szám 56-23-5 Forráspont 7677 C 

S 23-36/37-45-59-61 Olvadáspont −23 oC 

R 23/24/25-40-48/23-52/53-59 Veszélyjel 

 

MAK érték  10 mg/m3 

 

Egészségkárosító hatások: Édeskés szagú, színtelen folyadék. Narkotikum, gőzei fejfájást, szédülést 

okozhatnak. Hosszabb expozíció esetén karcinogén, vese és májkárosító hatású. Bőrön és a 

tápcsatornán keresztül felszívódva hatása erősebb. 

Elsősegély: Belégzés esetén a sérültet vigyük friss levegőre, ha nem lélegzik, alkalmazzunk 

mesterséges lélegeztetést. Lenyelés esetén hívjunk orvosi segítséget. Bőrre került szén-

tetrakloridot szappanos vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Szén-tetrakloridot mindig a HALOGÉNTARTALMÚ SZERVES 

feliratú gyűjtőedénybe öntsük. 

 

Szén-diszulfid 

Név szén-diszulfid Moláris tömeg 76,14 g/mol 

Képlet CS2 Sűrűség (25 oC) 1,266 g/cm3 

CAS szám 75-15-0 Forráspont 46 oC  

R 11-36/38-48/23-62-63 Olvadáspont 111 oC 

S 16-33-36/37-45 Robbanási határ  150 (V/V)% 

MAK érték: 16 mg/m3 Veszélyjel 

  
 

Egészségkárosító hatások: Bőrre vagy szembe kerülve irritációt, vörösséget okozhat. Gőzeit 

belélegezve a következő tünetek fordulhatnak elő: irritáció, fokhagyma szagú lehelet, hányás, 

mellkasi fájdalom, légzési nehézségek, fejfájás. A mérgezés a központi és a perifériás 

idegrendszerre is hat, hallucinációkat, eszméletvesztést, görcsöket, majd halált okozhat. Lenyelve 

és bőrön keresztül felszívódva is hasonlóak a tünetek. Krónikus mérgezés esetén vese- és 

májkárosodás, látási zavarok szív és érrendszeri zavarok léphetnek fel. Gőzei levegővel 

robbanóelegyet alkotnak. 

Elsősegély: A bőrre került szén-diszulfidot szappanos vízzel mossuk le, a szembe jutott szén-

diszulfidot pedig bő vízzel mossuk ki. Gyomorba került vegyszer esetén a sérültet hánytassuk 

meg, majd hívjunk orvosi segítséget. Belégzés esetén vigyük a serültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A szén-diszulfidot mindig a SZERVES feliratú gyűjtőedénybe 

öntsük. 
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Benzol 

Név benzol Moláris tömeg 78,11 g/mol 

Képlet C6H6 Sűrűség (25 oC) 0,874 g/cm3 

CAS szám 71-43-2 Forráspont 80 oC  

R 45-46-11-36/38-

48/23/24/25-65 

Olvadáspont 5,5 oC 

S 53-45 Robbanási határ 1,27,8 (V/V)% 

MAK érték:  (rákkeltő) Veszélyjel 

  
 

Egészségkárosító hatások: Bőrre vagy szembe kerülve irritációt okozhat. Gőzeit belélegezve a 

következő tünetek fordulhatnak elő: irritáció, fülzúgás, hányás, mellkasi fájdalom, légzési 

nehézségek, fejfájás, homályos látás. Súlyosabb esetben vérképzési rendellenességeket, bénulást 

majd halált okozhat. Lenyelve a tünetek hasonlóak. Krónikus mérgezés esetén agyi károsodást, 

impotenciát és rákos elváltozásokat okozhat. Gőzei levegővel robbanóelegyet alkotnak. 

Elsősegély: A bőrre került benzolt szappanos vízzel mossuk le, szembe jutott benzolt, pedig bő vízzel 

mossuk ki. Gyomorba került benzol esetén a sérültet hánytassuk meg, majd hívjunk orvosi 

segítséget. Belégzés esetén vigyük a serültet friss levegőre. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A benzolt mindig a SZERVES feliratú gyűjtőedénybe öntsük. 

 

Toluol 

Név toluol Moláris tömeg 92,14 g/mol 

Képlet C6H5CH3 Sűrűség (250C) 0,865 g/cm3 

CAS szám 108-88-3 Forráspont 110111 oC 

R 11-38-48/20-63-65-67 Olvadáspont 93 oC 

S 36/37-46-62 Robbanási határ  1,27 (V/V)% 

MAK érték  100 mg/m3 Veszélyjel 

  
 

Egészségkárosító hatások: Jellegzetes szagú, színtelen folyadék. Belélegezve vagy lenyelve mérgező, 

a vérképző szerveket károsítja, fejfájást, szédülést, gyomorfájást okozhat. Gyúlékony! 

Elsősegély: Belégzés esetén a sérültet vigyük friss levegőre, ha nem lélegzik, alkalmazzunk 

mesterséges lélegeztetést. Lenyelés esetén hívjunk orvosi segítséget. Bőrre került toluolt 

szappanos vízzel mossuk le. 

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Toluolt mindig a SZERVES feliratú gyűjtőedénybe öntsük. 

 

Gázok 

Szén-monoxid 

Név szén-monoxid Moláris tömeg 28,01 g/mol 

Képlet CO Olvadáspont 205 oC 

CAS szám 630-08-0 Forráspont 191,5 oC 

R: 61-12-23-48/23 MAK érték 35 mg/m3 

30 ml/m3 

S: 53-45 Veszélyjel 
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Egészségkárosító hatások: Színtelen, szagtalan gáz. Alacsony koncentrációban mellkasi fájdalom, 

hányinger, fejfájás, hallucinációk, látászavar léphet fel, nagyobb koncentrációban fulladást, 

görcsöket, eszméletvesztést és halált okozhat. Levegővel robbanó elegyet alkot. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük a serültet friss levegőre, súlyosabb esetben alkalmazhatunk 

oxigénszéndioxidos belélegeztetést vagy mesterséges légzést, majd hívjunk orvosi segítséget. 

 

Szén-dioxid 

Név szén-dioxid Moláris tömeg 44.01 g/mol 

Képlet CO2 Olvadáspont 57 oC (0,53 MPa) 

CAS szám 124-38-9 Szublimációs pont 78,5 oC  

R:  MAK érték 5 ml/m3 

S: 9 Veszélyjel  

 

Egészségkárosító hatások: Színtelen, szagtalan gáz. Belélegezve nem okoz mérgezést, azonban 

nagyobb sűrűsége miatt kiszoríthatja az oxigént a légtérből, és fulladást okozhat. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük a serültet friss levegőre, súlyosabb esetben alkalmazhatunk oxigén 

belélegeztetést. 

 

Ammónia 

Név ammónia Moláris tömeg 17,03 g/mol 

Képlet NH3 Olvadáspont 78 oC 

CAS szám 7664-41-7 Forráspont 33 oC 

R 10-23-34-50 MAK érték 14 mg/m3 

S 9-16-26-36/37/39-45-61 Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Köhögésre ingerlő, szúrós szagú gáz. A kötőhártyát és a nyálkahártyát 

izgatja, nagyobb koncentrációban légzési zavarokat, fulladást okozhat. Ammóniával mindig 

vegyifülkében dolgozzunk. 

Elsősegély: A sérültet vigyük friss levegőre, inhaláltassunk vele 6 (m/m)%-os ecetsavgőzt. Szükség 

esetén végezzünk mesterséges lélegeztetést,  

 

Nitrogén-monoxid 

Név nitrogén-monoxid Moláris tömeg 30,01 g/mol 

Képlet NO Olvadáspont 164 oC 

CAS szám 10102-43-9 Forráspont 152 oC 

R: 8-23-34-44 MAK érték 30 mg/m3 

S: 17-23-36/37/39-45 Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Színtelen gáz. Alacsony koncentrációban irritálja a szemet, az orrot és a 

tüdőt, emellett köhögést, hányingert, fejfájást idézhet elő, nagyobb koncentrációban fulladást, 

görcsöket, eszméletvesztést és halált okozhat. Krónikus mérgezés esetén fogínybetegségeket és 

magzatkárosodást is okozhat. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre, súlyosabb esetben alkalmazhatunk oxigén 

belélegeztetést. Mesterséges lélegeztetést nem szabad alkalmazni. 
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Nitrogén-dioxid 

Név nitrogén-dioxid Moláris tömeg 46.01 g/mol 

Képlet NO2 Olvadáspont 11 oC 

CAS szám 10102-44-0 Forráspont 21 oC  

R: 26-34 MAK érték  (rákkeltő) 

S: 9-26-28-36/37/39-45 Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Vörösbarna szúrósszagú gáz. Alacsony koncentrációban irritálja a szemet, 

az orrot és a tüdőt, emellett köhögést, hányingert, fejfájást, nagyobb koncentrációban fulladást, 

görcsöket eszméletvesztést és halált okozhat. Krónikus mérgezés esetén fogszuvasodást idézhet 

elő. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre, súlyosabb esetben alkalmazhatunk oxigén 

belélegeztetést. Mesterséges lélegeztetést nem szabad alkalmazni. 

 

Kén-hidrogén 

Név Kén-hidrogén Moláris tömeg 34,08 g/mol 

Képlet H2S Olvadáspont  oC 

CAS szám 7783-06-4 Forráspont 60 oC  

R: 12-26-50 MAK érték 5 ml/m3 

S: 9-16-36-38-45-61 Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Színtelen, záptojásszagú gáz. Erősen mérgező, fejfájást, hányingert, 

szédülést és légszomjat, nagyobb koncentrációban szabálytalan szívverést, belső vérzést, 

agykárosodást, eszméletvesztést és halált okozhat. Levegővel robbanóelegyet alkot. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre, súlyosabb esetben alkalmazhatunk 

mesterséges lélegeztetést, majd hívjunk orvosi segítséget. 

 

Kén-dioxid 

Név kén-dioxid Moláris tömeg 64,06 g/mol 

Képlet SO2 Olvadáspont 75 oC 

CAS szám 7446-09-5 Forráspont 10 oC  

R: 23-34 MAK érték 1,3 mg/m3 

S: 9-26-36/37/39-45 Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Színtelen, szúrósszagú, mérgező gáz. Alacsony koncentrációban a 

nyálkahártyát és a légutakat izgatja, nagyobb koncentrációban tüdőödémát, maradandó 

tüdőkárosodást vagy halált okozhat. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre, súlyosabb esetben alkalmazhatunk oxigén 

belélegeztetést, majd hívjunk orvosi segítséget. 
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Klór 

Név klór Moláris tömeg 70,91 g/mol 

Képlet Cl2 Olvadáspont 101,5  oC 

CAS szám 7782-50-5 Forráspont 34 oC 

R: 23-36/37/38-50 MAK érték 1,5 g/m3 

S: 9-45-61 Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Sárgás-zöld színű gáz. Alacsony koncentrációban viszketést, légúti és 

szemirritációt, nagyobb koncentrációban köhögést, könnyezést, fejfájást, légszomjat, hányingert, 

eszméletvesztést akár halált is okozhat. Mérgezés után órákkal is bekövetkezhet fulladás a tüdőben 

felhalmozódó folyadék miatt. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük a sérültet friss levegőre, alkalmazhatunk etanol gőz 

belélegeztetését. 

 

Hidrogén-cianid 

Név hidrogén-cianid Moláris tömeg 27,03 g/mol 

Képlet HCN Olvadáspont 13 oC 

CAS szám 74-90-8 Forráspont 26 oC 

R: 12-26-27-28-32-50-53 MAK érték 1,9 ml/m3 

2,1 g/cm3 

S: 1-2-7-9-13-16-28-29-45 Veszélyjel 

 
 

Egészségkárosító hatások: Színtelen, keserűmandula szagú, rendkívül illékony folyadék. Erősen 

mérgező, fejfájást, hányingert, szédülést és légszomjat, nagyobb koncentrációban szabálytalan 

szívverést, eszméletvesztést és halált okozhat. Levegővel robbanóelegyet alkot. 

Elsősegély: Belégzés esetén vigyük a serültet friss levegőre, szagoltassunk a beteggel amil-nitrites 

vattát. Súlyosabb esetben alkalmazhatunk mesterséges lélegeztetést, majd hívjunk orvosi 

segítséget. 
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F.5. táblázat. 

Leggyakrabban előforduló szervetlen vegyületek oldhatósága vízben 

Vegyület képlete 

g vízmentes anyag/100g víz 

20 
o
C 40 

o
C 60 

o
C 80 

o
C 

AgNO3 210,6 318,4 446,4 584,9 

Al2(SO4)3 36,4 41,2 48,4 60,3 

AlCl3 45,0 45,7 46,8 48,2 

AlK(SO4)2 5,9 11,7 24,8 71,0 

Ba(NO3)2 8,9 14,2 20,5 27,4 

Ba(OH)2 3,9 23,5 108,3 
BaCl2 35,7 40,8 46,0 51,8 

Ca(NO3)2 130,9 189,0 356,6 360,8 

CaCl2 72,8 112,1 131,1 139,3 

Co(NO3)2 97,6 127,3 167,4 209,6 

CoCl2 53,5 64,7 76,9 90,5 

CoSO4 35,3 47,7 56,0 49,7 

Cu(NO3)2 128,8 163,2 181,7 207,7 

CuSO4 20,0 28,5 40,4 57,0 

FeCl3 91,9 296,8 549,4 536,9 

FeSO4 26,3 40,4 55,0 43,7 

H3BO3 5,0 8,8 14,8 23,9 

K2CO3 109,6 117,4 127,3 140,4 

K2CrO4 63,7 68,1 72,1 76,1 

K2SO4 11,0 14,8 18,3 21,5 

KCl 34,0 40,0 45,8 51,2 

KHCO3 33,2 45,6 60,0  
KI 143,9 160,4 176,2 191,5 

KNO2 304,9 329,2 354,5 378,5 

KNO3 31,9 62,9 109,2 170,3 

KOH 113,7 137,5 146,9 161,8 

MgCl2 55,2 58,2 61,2 65,6 

MgSO4 33,5 44,7 55,3 56,0 

MnCl2 73,9 88,7 117,9 123,2 

MnSO4 62,9 60,5 52,9 44,5 

Na2B4O7 2,6 6,4 17,5 24,8 

Na2CO3 21,8 48,8 46,4 45,1 

Na2HPO4 8,1 54,2 82,5 95,2 

Na2SO3 26,4 37,6 33,0 29,5 

Na2SO4 19,2 47,8 44,7 42,9 

Na3PO4 12,1 19,9 39,7 60,3 

NaBr 91,2 106,6 117,9 119,8 

NaCl 35,9 36,4 37,0 37,9 

NaHCO3 9,6 12,5 15,9 19,6 

NaNO2 82,1 94,9 111,9 133,6 

NaNO3 87,3 104,1 123,7 147,5 

NaOH 85,2 138,1 203,0 284,6 

NH4Cl 37,5 45,9 55,0 65,0 

(NH4)2(COO)2 4,4 8,2 13,9 22,4 

(NH4)2SO4 75,1 80,8 87,3 94,2 

NiCl2 62,6 72,7 81,8 85,9 

NiSO4 37,7 47,1 55,8 66,4 

Pb(CH3COO)2 44,3 116   
Pb(NO3)2 55,4 73,1 91,9 111,5 

Sr(NO3)2 69,5 90,1 93,8 98,0 

SrCl2 52,5 63,7 83,3 91,2 

ZnSO4 53,8 70,4 72,7 66,4 
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F.6. táblázat. 

Tömény sav- és lúgoldatok koncentrációja és sűrűsége 15 °C-on 

 

Vegyület töménység 

[(m/m)%] 

töménység 

[mol/dm
3
] 

sűrűség 

[g/cm
3
] 

cc. HCl 38 12,5 1,19 

cc. HNO3 64 14,0 1,40 

cc. H2SO4 96 18,0 1,84 

cc. NaOH 40 14,0 1,43 

cc. NH3 30 15,0 0,89 
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F.7. táblázat. 

Egyensúlyi vízgőztenzió adatok [kPa] 

 

t [°C] p [kPa] t [°C] p [kPa] 

0 0,613 21 2,480 

1 0,653 22 2,640 

5 0,667 23 2,813 

10 1,227 24 2,986 

11 1,267 25 3,173 

12 1,400 30 4,240 

13 1,493 40 7,373 

14 1,600 50 12,33 

15 1,707 60 19,92 

16 1,813 70 31,16 

17 1,933 80 47,34 

18 2,066 90 70,07 

19 2,200 100 101,32 

20 2,333   
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F.8. táblázat. 

Gázok tisztasági fokozatának jelölései és értelmezése 

 

Tisztasági fokozat jelölése Tisztaság százalékban 
Szennyező maximális 

mennyisége 

7.0 99,99999 % 0,1 ppm 

6.0 99,9999 % 1 ppm 

5.7 99,9997 % 3 ppm 

5.5 99,9995 % 5 ppm 

5.0 99,999 % 10 ppm 

4.8 99,998 % 20 ppm 

3.0 99,9 % 1000 ppm 

2.0 99 % 10000 ppm 

1.8 98 % 20000 ppm 
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F.9. táblázat 

Szabványos gázpalackok és paramétereik 

 

Palack 
Max. töltési 

nyomás [bar] 

Gáztartalom 

[Nm
3
] 

Külső átmérő 

[mm] 

Magasság 

[mm] 

Tárasúly 

[kg] 

P 2   200 bar 200 0,4 100 350 2,5 

P 5   200 bar 200 1 140 440 7 

P 10  200 bar 200 2 140 820 12 

P 20 200 bar 200 4 204 840 23 

P 20 300 bar 300 6 204 825 33 

P 50 200 bar 200 10 229 1500 60 

P 50 300 bar 300 15 229 1500 70 

      

P 2 Alu 200 bar 200 0,4 117 336 3,2 

P 5 Alu 200 bar 200 1 140 525 6,5 

P 10 Alu 200 bar 200 2 140 970 12 

P 20 Alu 200 bar 200 4 204 940 24 

P 50 Alu 200 bar 200 8 229 1455 46 
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F.10. táblázat 

Cseppfolyós klór, kén-dioxid, ammónia, szén-dioxid gőztenziója és sűrűsége 

 

Gáz neve Vegyjele 

Gőztenziója [kPa] Sűrűsége [g/cm
3
] (1 bar) 

20 
o
C 30 

o
C 20 

o
C 30 

o
C 

Klór Cl2 670 870  1,411 1,38 

Kén-dioxid SO2 340 480  1,383  1,355 

Ammónia NH3 890 1210 0,61  0,595 
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F.11. táblázat. 

Gázok oldatósága vízben 

 

Gáz neve Vegyjele 

A gáz oldhatósága 101,325 kPa nyomáson 

0 
o
C hőmérsékleten 20 

o
C hőmérsékleten 

cm
3
/1000cm

3 

víz 

mg/1000g  

víz 

cm
3
/1000cm

3
 

víz 

mg/1000g  

víz 

Hidrogén H2 21,4 1,9 18,2 1,6 

Oxigén O2 49,8 69,5 31,0 43,4 

Nitrogén N2 23,5 29,4 15,5 19,0 

Klór Cl2 4,6 14,6 2,3 7,1 

Széndioxid CO2 1,7 3,3 0,9 1,7 

Kén-hidrogén H2S 4,7 7,1 2,6 3,8 

Kén-dioxid SO2 79,8 228,0 39,4 112,8 

Hidrogén-klorid HCl 507,0 825,0 422,0 687,0 

Ammónia NH3 1142,0 875,0 695,0 526,8 

Levegő  29,2 38,8 18,7 24,8 
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F.12. táblázat. 

Gázok fizikai adatai 

 

Gáz neve Vegyjele 

Kritikus Forráspont 

[
o
C] 

(101,325 kPa) 

Olvadáspont 

[
o
C] hőmérséklete 

[
o
C] 

nyomása 

[MPa] 

sűrűsége 

[g/cm
3
] 

Hidrogén H2 239,9 1,30 0,031 252,8 259,5 

Oxigén O2 118,8 5,03 0,43 182,9 219 

Nitrogén N2 147,1 3,39 0,311 195,8 210,5 

Klór Cl2 143,5 7,71 0,57 34,7 101,5 

Hidrogén-klorid HCl 51,4 8,41 0,61 85 115 

Kén-dioxid SO2 157,2 7,87 0,51 10 72,5 

Kén-hidrogén H2S 100,4 9,02 0,31 60,7 85,6 

Ammónia NH3 132,4 11,35 0,236 33,4 78 

Széndioxid CO2 31,3 7,39 0,464 78,5 57 (0,52 MPa) 

Vízgőz H2O 374,0 22,06 0,326 100,0 0,0 
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F.13. táblázat 

A víz sűrűsége a hőmérséklet függvényében 

 

t [°C] ρ [g/cm
3
] t [°C] ρ [g/cm

3
] 

4 1,00000 20 
0,99823 

5 0,99999 21 0,99802 

6 0,99997 22 0,99780 

7 0,99993 23 0,99756 

8 0,99988 24 0,99732 

9 0,99981 25 0,99707 

10 0,99973 26 0,99681 

11 0,99963 27 0,99654 

12 0,99952 28 0,99626 

13 0,99940 29 0,99597 

14 0,99927 30 0,99567 

15 0,99913 31 0,99537 

16 0,99897 32 0,99505 

17 0,99880 33 0,99473 

18 0,99862 34 0,99440 

19 0,99843 35 0,99406 
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F.14. táblázat. 

Néhány szervetlen vegyület vizes oldatának sűrűsége és tömegszázalékos összetétele 

20 °C-on 

 

(m/m)% (NH4)2SO4 NaCl NaNO3 NaH2PO4 CaCl2 MgCl2 MgSO4 

1 1,0042 1,0053 1,005 1,0056 1,0065 1,0062 1,0084 

2 1,0101 1,0125 1,0117 1,0131 1,0148 1,0144 1,0186 

3 1,016 1,0196 1,0185 1,0206 1,0232 1,0226 1,0289 

4 1,022 1,0268 1,0254 1,0281 1,0316 1,0309 1,0392 

5 1,0279 1,034 1,0322 1,0358 1,0401 1,0394 1,0497 

6 1,0338 1,0413 1,0392 1,0434 1,0486 1,0479 1,0602 

7 1,0397 1,0486 1,0462 1,0511 1,0572 1,0564 1,0708 

8 1,0456 1,0559 1,0532 1,0589 1,0659 1,0651 1,0816 

9 1,0515 1,0633 1,0603 1,0668 1,0747 1,0738 1,0924 

10 1,0574 1,0707 1,0674 1,0747 1,0835 1,0826 1,1034 

12 1,0691 1,0857 1,0819 1,0907 1,1014 1,1005 1,1257 

14 1,0808 1,1008 1,0967 1,107 1,1198 1,1189 1,1484 

16 1,0924 1,1162   1,1236 1,1386 1,1372 1,1717 

18 1,1039 1,1319 1,1272 1,1404 1,1579 1,1553 1,1955 

20 1,1154 1,1478 1,1429 1,1576 1,1775 1,1742 1,2198 

22 1,1269 1,164   1,1752 1,1976 1,1938 1,2447 

24 1,1383 1,1804   1,1931 1,218 1,214 1,2701 

26 1,1496 1,1972   1,2113 1,2388 1,2346 1,2961 

28 1,1609     1,2299 1,26 1,2555   

30 1,1721   1,2256 1,2488 1,2816 1,2763   

32 1,1833     1,2682 1,3036     

34 1,1945     1,2879 1,326     

36 1,2056     1,308 1,3488     

38 1,2166     1,3285 1,372     

40 1,2277   1,3175 1,3493 1,3957     
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F.14. táblázat (folytatás) 

 

(m/m)% HCl HNO3 H3PO4 KOH NaOH H2SO4 

1 1,0031 1,0037 1,0038 1,0068 1,0095 1,0049 

2 1,0081 1,0091 1,0092 1,0155 1,0207 1,0116 

3 1,013 1,0146 1,0146 1,0242 1,0318 1,0183 

4 1,0179 1,0202 1,02 1,033 1,0428 1,025 

5 1,0228 1,0257 1,0254 1,0419 1,0538 1,0318 

6 1,0278 1,0314 1,0309 1,0509 1,0648 1,0385 

7 1,0327 1,037 1,0363 1,0599 1,0758 1,0453 

8 1,0377 1,0427 1,0418 1,069 1,0869 1,0522 

9 1,0426 1,0485 1,0474 1,0781 1,0979 1,0591 

10 1,0476 1,0543 1,0531 1,0873 1,1089 1,0661 

12 1,0576 1,066 1,0647 1,1059 1,1309 1,0802 

14 1,0676 1,078 1,0765 1,1246 1,153 1,0947 

16 1,0777 1,0901 1,0885 1,1435 1,1751 1,1094 

18 1,0878 1,1025 1,1009 1,1626 1,1971 1,1245 

20 1,098 1,115 1,1135 1,1818 1,2192 1,1398 

22 1,1083 1,1277 1,1263 1,2014 1,2412 1,1554 

24 1,1185 1,1406 1,1395 1,221 1,2631 1,1714 

26 1,1288 1,1536 1,1528 1,2408 1,2848 1,1872 

28 1,1391 1,1668 1,1665 1,2609 1,3064 1,2031 

30 1,1492 1,1801 1,1804 1,2813 1,3277 1,2191 

32 1,1594 1,1934 1,1945   1,3488 1,2353 

34 1,1693 1,2068 1,2089   1,3697 1,2518 

36 1,1791 1,2202 1,2236   1,3901 1,2685 

38 1,1886 1,2335 1,2385   1,4102 1,2855 

40 1,1977 1,2466 1,2536 1,3881 1,4299 1,3028 
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F.15. Elektromos pH-mérés 

 

Mivel a pH ismerete minden területen rendkívül fontos, mérésére számos módszert dolgoztak ki. Ezen 

módszerek közül a legnagyobb jelentőségű a potenciometrikus pH-mérés, mely az elektródpotenciál-

különbség mérésén alapszik. 

A pH legpontosabban olyan koncentrációs elemmel határozható meg, melynek egyik elektródja a 

vizsgálandó oldatba merül, másik pedig ismert hidrogénion-koncentrációjú oldattal készült 

hidrogénelektród. Ha egy ilyen koncentrációs elem elektromotoros erejét megmérjük, a Nernst-képlet 

alkalmazásával az ismeretlen hidrogénion-koncentráció kiszámítható. Tehát az elektrokémiai pH-

mérésnél két elektródra van szükség, egy mérőelektródra és egy összehasonlító (referencia) 

elektródra. A két elektród potenciálja között mutatkozó különbséget határozzuk meg. 

A mérőelektróddal szemben az igényünk, hogy annak potenciálja a hidrogénion-koncentrációjával 

arányosan változzék, pontosan reprodukálható és lehetőleg ismert potenciálú legyen. Mérő-

elektródként használhatunk hidrogénelektródot, de kényelmi szempontból inkább a könnyebben 

kezelhető üvegelektród használatos. Vizes oldatba merülő üvegfelület bizonyos körülmények között 

jól definiált potenciált vesz fel az oldattal szemben, amely az oldat hidrogénion-koncentrációjától 

ugyanúgy függ, mint a hidrogénelektród potenciálja. E jelenség azzal magyarázható, hogy az üveg 

felületén hidrogénionok adszorbeálódnak. A potenciálkülönbség az adszorbeált és az oldatban levő 

hidrogénionok között alakul ki. Mivel az üvegfelület hidrogénionokkal adszorptív telített, e 

potenciálkülönbség az oldatban levő hidrogénionok koncentrációjával közelítőleg ugyanúgy változik, 

mint a hidrogénelektródé. 

Az üvegelektród előnyei közé tartozik, hogy kismennyiségű folyadék pH-jának mérésére alkalmas 

olyan körülmények között is, amikor pl. a hidrogénelektród nem lenne alkalmazható, így ha az oldat 

elektródmérgeket, mint pl. fehérjéket és nehézfémsókat tartalmaz. Másik nagy előnye, hogy redoxi 

rendszerekben is alkalmazható. Az üvegelektród 014 pH-ig alkalmazható. 

Mérőelektródként 8-nál kisebb pH-jú oldatokban használhatunk ún. kinhidron-elektródot is, 

melyet úgy állítunk elő, hogy a vizsgálandó oldatot kinhidronnal telítjük, és platina- vagy 

aranyelektródot helyezünk bele. A kinhidron az elektródon redoxipotenciált hoz létre, melynek értéke 

az adott esetben ugyanúgy függ a hidrogénion koncentrációtól, mint a hidrogéngáz-elektródé. 

Az összehasonlító elektród potenciálja viszont nem lehet a pH függvénye, csakis egy jól definiált, 

pontosan reprodukálható érték. Összehasonlító elektródként leggyakrabban különböző töménységű 

KCl oldatokkal megtölthető Hg/Hg2Cl2 (kalomel) és Ag/AgCl másodfajú elektródok használatosak. 

A pH-érzékeny kombinált üvegelektród egy egybeépített üvegelektródból és egy ezüst/ezüst-

klorid referenciaelektródból áll. 
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F.16. táblázat. 

Néhány szervetlen vegyület oldhatósági szorzata 25 °C-on 

 

Képlet Oldhatósági 

szorzat 

Képlet Oldhatósági 

szorzat 

Képlet Oldhatósági 

szorzat 

AlPO4 9,83∙10-21 CuBr 6,27∙10-9 MgF2 7,42∙10-11 

AgC2H3O4 1,94∙10-3 CuCl 1,72∙10-7 Mg(OH)2 5,61∙10-12 

AgBr 5,35∙10-13 CuI 1,27∙10-12 MgC2O4∙2H2O 4,83∙10-6 

Ag2CO3 8,45∙10-12 Cu2S 2,26∙10-48 Mg3(PO4)2 9,86∙10-25 

AgCl 1,77∙10-10 CuC2O4 4,43∙10-10 MnCO3 2,24∙10-11 

Ag2CrO4 1,12∙10-12 Cu3(PO4)2 1,39∙10-37 Mn(OH)2 2,06∙10-13 

AgI 8,51∙10-17 CuS 1,27∙10-36 MnC2O4∙2H2O 1,70∙10-7 

Ag3PO4 8,88∙10-17 FeCO3 3,07∙10-11 MnS 4,65∙10-14 

Ag2SO4 1,20∙10-5 FeF2 2,36∙10-6 PbBr2 6,60∙10-6 

Ag2S 6,69∙10-50 Fe(OH)2 4,87∙10-17 PbCO3 1,46∙10-13 

Ag2S 1,09∙10-49 FeS 1,59∙10-19 PbCl2 1,17∙10-5 

AgSO3 1,49∙10-14 Fe(OH)3 2,64∙10-39 PbF2 7,12∙10-7 

BaCO3 2,58∙10-9 FePO4∙2H2O 9,92∙10-29 Pb(OH)2 1,42∙10-20 

BaCrO4 1,17∙10-10 Hg2Br2 6,41∙10-23 PbI2 8,49∙10-9 

BaF2 1,84∙10-7 Hg2CO3 3,67∙10-17 PbSO4 1,82∙10-8 

Ba(OH)2∙8H2O 2,55∙10-4 Hg2Cl2 1,45∙10-18 PbS 9,04∙10-29 

BaSO4 1,07∙10-10 Hg2F2 3,10∙10-6 SrCO3 5,60∙10-10 

Bi2S3 1,82∙10-99 Hg2I2 5,33∙10-29 SrF2 4,33∙10-9 

CaCO3 4,96∙10-9 Hg2C2O4 1,75∙10-13 SrSO4 3,44∙10-7 

CaF2 1,46∙10-10 Hg2SO4 7,99∙10-7 Sn(OH)2 5,45∙10-27 

Ca(OH)2 4,86∙10-6 Hg(OH)2 3,13∙10-26 SnS 3,25∙10-28 

CaC2O4∙H2O 2,34∙10-9 HgI2 2,82∙10-29 ZnCO3 1,19∙10-10 

Ca3(PO4)2 2,07∙10-33 HgS 6,44∙10-53 ZnF2 3,04∙10-2 

CaSO4 7,10∙10-5 HgS 2,00∙10-53 Zn(OH)2 6,86∙10-17 

CdCO3 6,18∙10-12 Li2CO3 8,15∙10-4 Zn(OH)2 7,71∙10-17 

Co(OH)2 1,09∙10-15 MgCO3 6,82∙10-6 Zn(OH)2 4,12∙10-17 

Co(OH)2 5,92∙10-15 MgCO3∙3H2O 2,38∙10-6 ZnC2O4∙2H2O 1,37∙10-9 

Co3(PO4)2 2,05∙10-35 MgCO3∙5H2O 3,79∙10-6 ZnS 2,93∙10-25 
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F.17. táblázat 

Standard redoxipotenciál-értékek 25 °C-on és 101,325 kPa nyomáson 

Redoxireakció E
o
 [V] 

Ag+ + e = Ag 0,7996 

Al3+ + 3e = Al 1,662 

AlF6
3 + 3e = Al + 6 F 2,069 

Au+ + e = Au 1,692 

Au3+ + 2e = Au+ 1,401 

Au3+ + 3e = Au 1,498 

AuCl4
 + 3e = Au + 4Cl 1,002 

AuBr2
 + e = Au + 2Br 0,959 

AuBr4
 + 3e = Au + 4Br 0,854 

H2BO3
 + H2O + 3e = B + 4OH 1,79 

H3BO3 + 3H+ + 3e = B + H2O 0,8698 

Ba2+ + 2e = Ba 2,912 

Br2(aq) + 2e = 2 Br 1,0873 

BrO + H2O + 2e = Br + 2OH 0,761 

BrO3
 + 6H+ + 5e =  1/2Br2 + 3H2O 1,482 

BrO3
 + 6H+ + 6e = Br + 3H2O 1,423 

BrO3
 + 3H2O + 6e = Br + 6OH 0,61 

Ca2+ + 2e = Ca 2,868 

Cl2(g) + 2e = Cl 1,35827 

ClO + H2O + 2e = Cl + 2OH 0,81 

ClO4
 + 2H+ + 2e = ClO3

 + H2O 1,189 

ClO4
 + 8H+ + 7e = 1/2Cl2 + 4H2O 1,39 

ClO4
 + 8H+ + 8e = Cl +  4H2O 1,389 

Co2+ + 2e = Co 0,28 

Co3+ + e = Co2+  1,83 

[Co(NH3)6]
3+ + e = [Co(NH3)6]

2+ 0,108 

Cr2+ + 2e = Cr 0,913 

Cr3+ + e = Cr2+ 0,407 

Cr3+ + 3e = Cr 0,744 

Cr2O7
2 + 14H+ + 6e = 2Cr3+ + 7H2O 1,232 

HCrO4
 + 7H+ + 3e = Cr3+ + 4H2O 1,350 

CrO4
2 + 4H2O + 3e = Cr(OH)3 + 5OH 0,13 

Cr(OH)3 + 3e = Cr + 3OH 1,48 

Cs+ + e = Cs 2,92 

Cu+ + e = Cu 0,521 

Cu2+ + e = Cu+ 0,153 

Cu2+ + 2e = Cu 0,3419 

Cu2+ + 2e = Cu(Hg) 0,345 

Cu2+ + 2CN + e = [Cu(CN)2]
 1,103 

CuI2
 + e = Cu + 2I 0,00 

F2 + 2e = 2F 2,866 

Fe2+ + 2e = Fe 0,447 

Fe3+ + 3e = Fe 0,037 

Fe3+ + e = Fe2+ 0,771 

[Fe(CN)6]
3 + e = [Fe(CN)6]

4 0,358 

2H+ + 2e = H2 0,00 

H2O2 + 2H+ + 2e = 2H2O 1,776 

Hg2+ + 2e = Hg 0,851 

2Hg2+ + 2e = Hg2
2+ 0,920 

Hg2
2+ + 2e = 2Hg 0,7973 

I2 + 2e = 2I 0,5355 

I3
 + 2e = 3I 0,536 
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Redoxireakció E
o
 [V] 

HIO + H+ + 2e = I + H2O 0,987 

IO + H2O + 2e = I + 2OH 0,485 

IO3
 + 3H2O + 6e = I + 4OH 0,15 

2IO3
 + 12H+ + 10e = I2 + 6H2O 1,195 

IO3
 + 6H+ + 6e = I + 3H2O 1,085 

IO3
 + 3H2O + 6e = I + 6OH 0,26 

K+ + e = K 2,931 

Li+ + e = Li 3,0401 

Mg+ + e = Mg 2,70 

Mg2+ + 2e = Mg 2,372 

Mn2+ + 2e = Mn 1,185 

Mn3+ + e = Mn2+ 1,5415 

MnO4
 + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O 1,507 

HNO2 + H+ + e = NO + H2O 0,983 

2HNO2 + 4H+ + 4e = N2O + 3H2O 1,297 

NO2
 + H2O + 3e = NO + 2OH 0,46 

2NO2
 + 3H2O + 4e = N2O + 6OH 0,15 

NO3
 + H2O + 2e = NO2

 + 2OH 0,01 

2NO3
 + 2H2O + 2e = N2O4 + 4OH 0,85 

NO3
 + 3H+ + 2e = HNO2 + H2O 0,934 

NO3
 + 4H+ + 3e = NO + 2H2O 0,957 

Na+ + e = Na 2,71 

Ni2+ + 2e = Ni 0,257 

Pb2+ + 2e = Pb 0,1262 

PbO2 + 4H+ + 2e = Pb2+ + 2H2O 1,455 

O2 + 2H+ + 2e = H2O2 0,695 

O2 + 4H+ + 4e = 2H2O 1,229 

O2 + 2H2O + 2e = H2O2 + 2OH 0,146 

O2 + 2H2O + 4e = 4OH 0,401 

Pd2+ + 2e = Pd 0,951 

PO4
2 + 2H2O + 2e = HPO3

2 + 3OH 1,12 

H3PO4 + 2H+ + 2e = H3PO3 + H2O 0,276 

Pt2+ + 2e = Pt 1,118 

[PtCl4]
2 + 2e = Pt + 4Cl 0,755 

[PtCl6]
2 + 2e = [PtCl4]

2 + 2Cl 0,68 

S2O6
2 + 4H+ + 2e = 2H2SO3 0,564 

H2SO3 + 4H+ + 4e = S + 3H2O 0,449 

SO4
2 + 4H+ + 2e = H2SO3 + H2O 0,172 

SO4
2 + H2O + 2e = SO3

2 + 2OH  0,93 

SiF6
2 + 4e = Si + 6F 1,24 

SiO2(kvarc) + 4H+ + 4e = Si + 2H2O 0,857 

SiO3
2 + 3H2O + 4e = Si + 6OH 1,697 

Sn2+ + 2e = Sn 0,1375 

Sn4+ + 2e = Sn2+ 0,151 

Sr+ + e = Sr 4,10 

Sr2+ + 2e = Sr 2,89 

Ti2+ + 2e = Ti 1,630 

Ti3+ + e = Ti2+ 0,368 

TiO2 + 4H+ + 2e = Ti2+ + 2H2O 0,502 

V2+ + 2e = V 1,175 

V3+ + e = V2+ 0,255 

VO2+ + 2H+ + e = V3+ + H2O 0,337 

VO2
+ + 2H+ + e = VO2+ + H2O 0,991 

Zn2+ + 2e = Zn 0,7618 
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F.18. táblázat. 

Komplex vegyületek bruttó stabilitási állandói 

M(aq)  +  n L(aq)          MLn(aq)
 

n

n
n

]L][M[

]ML[
  

 

Komplex vegyület βn pβn 

[AlF6]
3− 7,1∙1019  19,83 

[Ag(NH3)2]
+ 1,7∙107 7,23 

[Ag(CN)2]
− 1,0∙1021  21,00 

[Ag(S2O3)2]
3− 1,6∙1013 13,20 

[Cd(NH3)4]
2+ 1,0∙107 7,00 

[Cd(CN)4]
2− 7,1∙1018 18,85 

[Co(NH3)6]
2+ 8,3∙104 4,92 

[Cu(NH3)4]
2+ 2,1∙1014 14,32 

[Cu(CN)4]
3− 2,0∙1027 27,30 

[FeSCN]2+ 1,0∙103 3,00 

[FeF6]
3− 2,0∙1015 15,30 

[HgI4]
2− 1,9∙1030 30,28 

[Ni(CN)4]
2− 1,0∙1022 22,00 

[Zn(CN)4]
2− 8,3∙1017 17,92 

 

 

Néhány fémion ammin-komplexének lépcsőzetes stabilitási állandója 

 

Fémion      

Ag+ 3.20 3,83     
Cu2+ 4,13 3,48 2,87 2,11   

Zn2+ 2,27 2,34 2,40 2,05 0,12 0,68 

Co2+ 2,05 1,57 0,99 0,70 0,71 0,01 
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F.19. Mintajegyzőkönyv 

NÉV: Hallgató Jenő ASZTALSZÁM: A/14 

LABORGYAKORLAT CÍME:         Csapadékos preparátum 

MÉRÉSVEZETŐ NEVE: Oktató Géza DÁTUM: 2020.12.24. 

 

Mérés célja : Kobalt(II)-karbonát előállítása csapadékképzéssel, a csapadék tisztítása és szárítása. 

 

Reakció egyenlete: 

 

Co(CH3COO)2  +  Na2CO3  =  CoCO3  +  2 CH3COONa 

 

Kiindulási anyagok: 

 

Képlet Moláris tömeg Tömeg Anyagmennyiség Felesleg 

Co(CH3COO)2 ∙ 4H2O 249,02 g/mol 6,21 g 0,0249 mol 

NaCO3 105,99 g/mol 3,17 g 0,0299 mol 20% 

 

 

Előállítás menete: 

 

6,21 g kobalt-karbonátot melegen feloldottam 50 cm3 vízben (piros színű oldat), és 3,17 g nátrium-

karbonátot feloldottam 25 cm3 vízben.  

 

Az oldatokat melegen összeöntöttem, ekkor lila színű csapadék keletkezett. 

 

A csapadékos oldatot vízfürdőn 1 órán keresztül melegítettem („öregítettem”), ekkor a csapadék 

leülepedett. 

 

A leülepedett csapadékot Büchner-tölcséren dekantálva szűrtem. 

 

A csapadékot 3 x 20ml desztillált vízzel szennyezőion-mentesre mostam. 

 

A csapadékot porcelántálba tettem, és 105 oC-on szárítószekrényben tömegállandóságig (kb. 1 óra) 

szárítottam. 

 

A száraz preparátumot dörzsmozsárban elporítottam, és ismert tömegű műanyagzacskóba tettem. 

 

Termék tulajdonságai és megfigyelések: 

 

Sötétlila színű por. 

A csapadékot nehezen szűrtem, valószínűleg nem ülepedett le rendesen. 

 

Ionmentesség vizsgálata: 

 

Nátrium-acetát vizes oldata lúgos kémhatású, ezért a csapadékot addig mostam, míg a lecseppenő 

mosófolyadék semleges kémhatású nem lett (kb. 3 x 20 ml desztillált víz után). 

 

CH3COO  +  H2O    CH3COOH  +  OH 
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A szűréshez használt készülék rajza: 

 

 
 

Számítások: 

 

Nátrium-karbonát mennyiségének számítása: 

 

Sztöchiometrikusan keletkező kobalt(II)-karbonát mennyiségének számítása: 

 

 

Termelés számítása: 

 

CoCO3 

Bruttó: 4,01 g 

Tára: 1,41 g 

Nettó: 2,60 g 

Termelés: 88,8% 
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F.20. Preparátumok listája 

 

1. Alumínium-klorid–víz (1/6)     AlCl3 · 6H2O 

2. Ón(II)-klorid–víz (1/2)     SnCl2 · 2H2O 

3. Ón(IV)-klorid vízmentes     SnCl4 

4. Ón(IV)-klorid–víz (1/5)     SnCl4 · 5H2O 

5. Réz(II)-klorid–víz (1/2)     CuCl2 · 2H2O 

6. Réz(I)-klorid       CuCl 

7. Ólom(II)-klorid      PbCl2 

8. Stroncium-klorid–víz (1/6)     SrCl2 · 6H2O 

9. Bárium-klorid–víz (1/2)     BaCl2 · 2H2O 

10. Réz(I)-bromid      CuBr 

11. Ammónium-jodid      NH4I 

12. Ólom(II)-jodid      PbI2 

13. Kálium-klorát      KClO3 

14. Kálium-perklorát      KClO4 

15. Nátrium-[trioxo-jodát(V)]     NaIO3 

16. Trinátrium-dihidrogén-ortoperjodát    Na3H2IO6 

17. Nátrium-[tetraoxo-jodát(VII)] –víz (1/3)   NaIO4 · 3H2O 

18. Ólom(II)-oxid      PbO 

19. Ólom(IV)-oxid      PbO2 

20. Higany(II)-oxid      HgO 

21. Réz(I)-oxid       Cu2O 

22. Cink-oxid       ZnO 

23. Króm(III)-oxid      Cr2O3 

24. Antimon(III)-szulfid     Sb2S3 

25. Cink-szulfid      ZnS 

26. Kadmium-szulfid      CdS 

27. Alumínium-szulfid      Al2S3 

28. Vas(II)-szulfid      FeS 

29. Ón(IV)-szulfid      SnS2 

30. Mangán(II)-szulfid      MnS 

31. Nátrium-[trixo-szulfát(IV)]–víz (1/7)   Na2SO3 · 7H2O 

32. Cink-szulfát–víz (1/7)     ZnSO4 · 7H2O 

33. Alumínium-szulfát–víz (1/18)    Al2(SO4)3 · 18H2O 

34. Réz(II)-szulfát–víz (1/5)     CuSO4 · 5H2O 
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35. Nikkel(II)-szulfát–víz (1/7)     NiSO4 · 7H2O 

36. Magnézium-szulfát–víz (1/7)    MgSO4·7H2O 

37. Vas(II)-szulfát–víz (1/7)     FeSO4 · 7H2O 

38. Vas(II)-ammónium-szulfát–víz (1/6)   Fe(NH4)2(SO4)2 · 6H2O 

39. Alumínium-kálium-szulfát–víz (1/12)   AlK(SO4)2 · 12H2O 

40. Alumínium-ammónium-szulfát–víz (1/12)   AlNH4(SO4)2 · 12H2O 

41. Króm(III)-kálium-szulfát–víz (1/12)    CrK(SO4)2 · 12H2O 

42. Vas(III)-ammónium-szulfát–víz (1/12)   FeNH4(SO4)2 · 12H2O 

43. Nátrium-tioszulfát–víz (1/5)     Na2S2O3 · 5H2O 

44. Nátrium-tetratioantimonát–víz (1/9)    Na3SbS4 · 9H2O 

45. Ólom(II)-nitrát      Pb(NO3)2 

46. Higany(I)-nitrátvíz (1/2)     Hg2(NO3)2 · 2H2O 

47. Réz(II)-nitrátvíz (1/3)     Cu(NO3)2 · 3H2O 

48. Kalcium-nitrátvíz (1/4)     Ca(NO3)2 · 4H2O 

49. Bárium-nitrát      Ba(NO3)2 

50. Kálium-nitrát      KNO3 

51. Nikkel-nitrátvíz (1/6)     Ni(NO3)2 · 6H2O 

52. Cink-nitrátvíz (1/6)     Zn(NO3)2 · 6H2O 

53. Kálium-dihidrogén-foszfát      KH2PO4 

54. Dinátrium-hidrogén-foszfát–víz (1/12)   Na2HPO4 · 12H2O 

55. Nátrium-ammónium-hidrogén-foszfát–víz (1/4)  NaNH4HPO4 · 4H2O 

56. Magnézium-ammónium-foszfát–víz (1/6)   MgNH4PO4 · 6H2O 

57. Kobalt(II)-ammónium-foszfát–víz (1/1)   CoNH4PO4 · H2O 

58. Cink-foszfát–víz (1/4)     Zn3(PO4)2 · H2O 

59. „Nátrium-hexametafoszfát”     (NaPO3)12-13 ∙ H2O 

60. Magnézium-karbonát     MgCO3 

61. Kalcium-karbonát      CaCO3 

62. Stroncium-karbonát      SrCO3 

63. Bárium-karbonát      BaCO3 

64. Kobalt-karbonát      CoCO3 

65. Mangán-karbonát      MnCO3 

66. Nátrium-karbonát      Na2CO3 

67. Kálium-hidrogén-karbonát     KHCO3 

68. Réz(II)-dihidroxid-karbonát     Cu(OH)2 · CuCO3 

69. Cink(II)-dihidroxid-karbonát    Zn(OH)2 · ZnCO3 

70. Higany(II)-acetát      Hg(CH3COO)2 
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71. Réz(II)-acetátvíz (1/1)      Cu(CH3COO)2 · H2O 

72. Kalcium-oxalátvíz (1/1)      Ca(COO)2 · H2O 

73. Vas(II)-oxalátvíz (1/2)     Fe(COO)2 · 2H2O 

74. Bórsav       H3BO3 

75. Nátrium-perborátvíz (1/4)     NaBO3 ∙ 4H2O 

76. Ammónium-pentaborátvíz (1/4)    NH4B5O8 ∙ 4H2O 

77. Ammónium-[hexakloro-sztannát(IV)]   (NH4)2[SnCl6] 

78. Réz(I)-[tetrajodo-merkurát(II)]    Cu2[HgI4] 

79. Kálium-[trijodo-plumbát(II)]víz (1/2)   K[PbI3]  · 2H2O 

80. [Hexaakva-króm(III)]-klorid    [Cr(H2O)6]Cl3 

81. [Tetraammin-réz(II)]-szulfátvíz (1/1)   [Cu(NH3)4]SO4 · H2O 

82. [Tetraammin-réz(II)]-nitrátvíz (1/1)   [Cu(NH3)4](NO3)2 · H2O 

83. [Hexaammin-nikkel(II)]-klorid    [Ni(NH3)6]Cl2 

84. [Hexaammin kobalt(III)]-klorid    [Co(NH3)6]Cl3 

85. [Hexaammin-kobalt(II)]-klorid    [Co(NH3)6]Cl2 

86. [Tetraammin-karbonáto-kobalt(III)]-nitrát   [Co(CO3)(NH3)4]NO3 

87. cisz-[Tetraammin-dinitro-kobalt(III)]-nitrát   cisz-[Co(NO2)2(NH3)4]NO3 

88. transz-[Tetraammin-dinitro-kobalt(III)]-nitrát  transz-[Co(NO2)2(NH3)4]Cl 

89. [Triammin-trinitro-kobalt(III)]    [Co(NO2)3(NH3)3] 

90. [Pentaammin-kloro-kobalt(III)]-klorid   [CoCl(NH3)5]Cl2 

91. [Akva-pentaammin-kobalt(III)]-klorid   [Co(H2O)(NH3)5]Cl3 

92. [Hexakarbamido-króm(III)]-klorid–víz (1/3)   [Cr(OCN2H4)6]Cl3 · 3H2O 

93. Kálium-[trioxaláto-aluminát(III)]-klorid–víz (1/3)  K3[Al(C2O4)3] · 3H2O 

94. Kálium-[trioxaláto-ferrát(III)]-klorid–víz (1/3)  K3[Fe(C2O4)3] · 3H2O 

95. Kálium-[dioxaláto-kuprát(II)]–víz (1/2)   K2[Cu(C2O4)2] ∙ 2H2O 

96. Kálium-[trioxaláto-manganát(III)]-klorid–víz (1/3)  K3[Mn(C2O4)3] · 3H2O 

97. cisz-Kálium-[diakva-dioxaláto-kromát(III)]-klorid–víz (1/3) cisz-K[Cr(C2O4)2(H2O)2] · 3H2O 

98. Kálium-[trioxaláto-kromát(III)]-klorid–víz (1/3)  K3[Cr(C2O4)3] · 3H2O 
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F.21. táblázat. 

Néhány sav és bázis disszociációs egyensúlyi állandója 25 °C-on 

 

A vegyület képlete      Ks pKs 

H2F2 
 

6,46 ∙ 104  3,19 

H2S K1  1,02 ∙ 10  6,99 

 K2 1,3 ∙ 10 12,89 

H2SO4 K2 1,26 ∙ 10  1,90 

HNO2  5,13 ∙ 104  3,29 

H3PO3 K1  1 ∙ 10 2,0 

 K2 2 ∙ 10 6,7 

H3PO4 K1  6,92 ∙ 10  2,16 

 K2 6,2 ∙ 10  7,21 

 K3 1,78 ∙ 10 11,75 

H2CO3 K1 4,47 ∙ 10  6,35 

 K2 4,68∙ 10 10,33 

CH3COOH  1,75 ∙ 10  4,75 

(COOH)2 K1 5,89 ∙ 10  1,23 

 K2 6,46∙ 10  4,19 

H3BO3  5,62 ∙ 10  9,25 

NH4OH Kb 1,78 ∙ 10  4,75 
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