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9. Lecke 

Oldódás, oldatok II.  



Az oldódás és a hőmérséklet 

A hőmérséklet növelésének hatására a szilárd anyagok oldódása nő. Azonban 
a hőmérséklet növelésével korlátlan módon nem növelhető az anyag 
oldódása, minden hőmérsékleten, minden anyaghoz tartozik egy 
határkoncentráció, amelynél az oldat telítetté válik és több anyagot nem 
tudunk feloldani.  

Oldódás 

Telítettségi 

szint 

Túltelített 

oldat 

Koncentráció 

Idő 

A jól oldódó anyagok esetén 

a görbe gyors felfutása, 

majd lassú közelítése a 

telítettségi szinthez 



A felület megújulásának szerepe 

A felület-megújulásnak hasonló szerepe van a szilárd anyagok 
oldódásánál, mint a fajlagos felületnek a gázok oldódásánál. 
Az oldódás a szilárd anyag/víz határfelületen indul be, és ha 
az oldódást gyorsítani szeretnénk, akkor a szilárd anyag 
közeléből a telített réteget el kell távolítani. Ez keveréssel 
valósítható meg. 

telített réteg 

szilárd anyag 



Termálvizeink oldóképessége 

A magyar termálvizek hasznosításának problémája is a 
szilárd anyagok oldódására vezethető vissza. A 
geotermikus gradiens világátlaga 32-34 m/˚C, 
Magyarországon viszont ez az érték sokkal kisebb: a 
termálvizek hőmérséklete 18-19 méterenként melegszik 
1 ˚C-t. Ez energiatermelés szempontjából különösen 
kedvező adottság. Azonban a víz oldott anyag tartalma 
is lényegesen nagyobb és épp ez a sótartalom szab 
korlátot a termálvizek felhasználásának, ugyanis a 
csöveken nagyfokú só kiválás lépne fel. A másik 
probléma Magyarországon az, hogy nincs olyan bővizű 
befogadó, amelybe ez a nagy só-koncentrációjú oldat 
bevezethető lenne.  



A koncentráció kifejezései 

1. Tömegszázalék 
A koncentráció az oldatban lévő oldott anyag mennyiségének és az 

oldószer mennyiségének a hányadosa. Különféle koncentráció 
egységek használatosak, attól függően, hogy az oldott anyag 
mennyisége illetve az oldat mennyiségének mérése milyen 
mértékegységben történik.  

  

tömegszázalék (m%) = oldott anyag tömege (g) / oldat tömege (g) 

A tömegszázalék azt adja meg, hogy 100 g oldatban hány g oldott anyag 
található.  

Példa: 

Hány tömegszázalékos az a konyhasóoldat, amelyben 10 g konyhasó és 90 g 
víz található? 

Oldott anyag tömege:  10g 

Oldat tömege:   10g + 90g = 100g 

Tömegszázalék értéke: m% = 10g / 100g = 0,10 = 10 % 



2. Térfogatszázalék 

• térfogatszázalék (tf%) = oldott anyag 
térfogata (cm3) / oldat térfogata (cm3) 

A térfogatszázalék azt adja meg, hogy 100 cm3 
oldatban hány cm3 oldott anyag található. 

Példa: 

100 cm3 oldatban található 40 cm3 alkohol 40 tf%-
os, hiszen: 

Térfogatszázalék értéke: tf% = 40 cm3 / 100 
cm3 = 0,4 = 40 % 



3. Vegyesszázalék 

vegyesszázalék (v%) = oldott anyag tömege (g) 

/ oldat térfogata (ml) 

A vegyesszázalék azt adja meg, hogy 100 ml 

oldatban hány g oldott anyag található. 

A vegyesszázalékhoz hasonló koncentráció érték 

használatos a vízkémiában, ahol a koncentráció 

értékek általában g/m3; mg/l; μg/l; ppm 

értékekben adottak. 



ppm egység az analitikában 

• A ppm Magyarországon még kevéssé elterjedt koncentrációérték, 
angolszász irodalmakban azonban gyakran lehet találkozni ezzel a 
mértékegységgel. A ppm a „parts per million” rövidítése, ami tehát 
azt jelenti, hogy egy részecske az egy millióban, tehát 
milliomodrész. Ez a vízanalitikában a mg/l-nek megfelelő 
mértékegység. 1l víz 1000 cm3, ami 1000g (mivel a víz sűrűsége 1 
g/cm3). Ha a koncentráció értéke 1mg/l, akkor 1l vízben 1mg oldott 
anyag található, akkor az azt jelenti, hogy 1000g-ban található 1 mg 
(10-3g), azaz 1 000 000 g-ban található 1g oldott anyag. Ez tehát azt 
jelenti, hogy 1 millió részecskében (g-ban) található 1 egység (azaz 
1g) oldott anyag, a koncentráció értéke tehát 1 ppm. 

• A ppm ezredrészét jelölik ppb-vel, ami a „parts per billion” 
rövidítése. 1ppb tehát 10-3mg/l-nek felel meg, ami 1 μg/l-rel 
egyenértékű. 



Mólos oldat 
  

A vegyészek által gyakran használt 

koncentráció érték a mol/dm3, ami tehát 

azt adja meg, hogy 1l oldatban hány mol-

nyi mennyiségű anyagot oldok fel. 



Normáloldat kifejezése 
normáloldat (N) =  egyenérték tömeg / oldat térfogata 

A normáloldat azt adja meg, hogy 1l-nyi oldatban mennyi 
egyenérték tömegnek megfelelő oldott anyag található. Az 
egyenérték tömeg a móltömeg és a vegyérték hányadosaként 
számítható. 

Például sósav (HCl) esetén az egyenérték tömeg = 36,5 g, mert: 
móltömeg = 36,5 g 

vegyérték = 1 (a vegyérték ebben az esetben az adott vegyület 
által vízbe bocsátott hidrogénionok száma) 

egyenérték tömeg = móltömeg / vegyérték = 36,5 g / 1 = 36,5 g 

A kénsav (H2SO4) egyenérték tömege = 49 g, mert: móltömeg = 
98 g 

vegyérték = 2 (a vegyérték az adott vegyület által vízbe bocsátott 
hidrogénionok száma) 

egyenérték tömeg = móltömeg / vegyérték = 98 g / 2 = 49 g 



Raoult-koncentráció 
  

A Raoult-koncentráció megadja, hogy 1000 

g oldatban hány mólnyi oldott anyag van. 

Ez a koncentráció érték tehát a mólos 

oldathoz hasonló, de az oldószer 

mennyiségét a tömeg egységében adják 

meg. 
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Kérdések a leckéhez 

• Az oldódás és a hőmérséklet viszonya  

• A koncentráció kifejezései 

• Normáloldat  
 

 

 

 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


